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Matkamme alkoi aamuvarhain klo 7.00 kesäi-
sessä säässä Kuopion linja-autoasemalta 28:n 
jäsenen voimin.

Ja mikä ilahduttavinta, myös sotainvalidimme Risto 
Korhonen rohkeasti osallistui matkalle pyörätuolilla 
liikkuen ja kaveria ei jätetä!

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimi monivuo-
tinen yhteistyökumppanimme Linja-autoliikenne E. 
Ahonen Ky kuljettajanaan pidetty ja haluttu Jukka Sa-
vinainen.

Iisalmessa koppasimme Kostianin Matin kyytiin ja 
matkamme jatkui ”Ylikersantin Päiväkäskyn 3.8.2020” 
mukaisella ohjeistuksella Koronaa torjuten.

Heti Iisalmesta lähtiessämme laitoimme soimaan 
Loirin ”Nauravan kulkurin” ja siitäkös ilmeet saivat kir-
kasotsaista mielihyvää nauruissa suin.

Matkalla pysähdyimme Suomussalmella lounasra-
vintola Herkkusuussa, missä nautimme maittavan lou-
naan pyyntömme mukaan omassa seurueessamme. 
Kiitos siitä Herkkusuun päätarjoilijalle.

Ruokailun jälkeen jatkoimme oppaan johdolla Raat-
teen Porttiin, missä tutustuimme jatkosotaa 1941-
1944 käsittelevään näyttelyyn.

Raatteen Portista lähdimme ajamaan Raatteen mu-
seotietä ja saimme täydellisen kerronnan Suomen 
kohtalonhetkistä Talvisodan ankarista taisteluista 
Raatteen tiellä.

Matkalla Raatteen tielle kuuntelimme sodanaikaista 
musiikkia, joka ilahdutti ja myös herkisti meitä.

Kuuntelimme ”Elämää juoksuhaudoissa”, ”Äänisen 
aallot”, ”Eldankajärven jää” ja tietysti ”Säkkijärvenpolk-
ka” sekä Korsuorkesterin ”Raatteentie” ym.

Oppaanamme oli kenties Suomen paras sotiemme 
sotahistorian tarinoiden kertoja ja varsinainen ”moot-
toriturpa” positiivisella tavalla Vesa Heikkinen.

Vesan kerrontatapa nimi- ja vuosilukuineen oli aivan 
käsittämättömän vaivatonta selkokielisesti.

Iso kiitos Vesalle ja kaikille muillekin oppaille, joilta 
saimme kuulla täydellistä sotahistorian hallintaa.

Opastetun Suomussalmen kirkonkylän kierroksen 
jälkeen saavuimme Rukalle ja majoituimme Scandic 
Hotel Rukahoviin.

Siellä saimme jälleen toivomuksemme mukaan 
nauttia päivällistä omassa seurueessamme ilman ul-
kopuolisia. Päivällinen oli kerrassaan maittavaa ystä-
vällisen tarjoilijan sujuvasti opastamana.

Illalla otimme rennosti ja kertasimme päivän tapah-
tumia keskinäisen seurustelun merkeissä kukin taval-
laan.

Osa suunnisti hotellin viereiseen karaokebaariin, 
missä taasen ilman ulkopuolisia kuuntelimme Kova-
sen Matin loistavia ja tunteikkaita lauluesityksiä.

Kiitos Matti! On hienoa, että meillä on tällaisia kykyjä 
joukossamme.

Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen lähdimme 
kohti Sallaa ja siellä ”Sota- ja jälleenrakennusajan” mu-
seoon.

Paikallisen oppaan johdolla lähdimme Sallan kult-
tuuri- ja sotahistoriakierrokselle. Kierroksen jälkeen 
nautimme keittolounaan ja suuntasimme kohti Ou-
langan luontokeskusta, missä saimme varsin hyvien 
esitysten jälkeen kerrontaa Kuusamon luonnosta.

Matkalla kohti hotelliamme soitatimme mobiililait-
teiden kautta meille mieluista musiikkia. Matkakeven-
nyksenä osittain toiveiden mukaan mm. ”Lapin kesä”, 
”Muistan sua,Elaine”, ”Olen suomalainen” ja Tepon Jas-
kaa, Junnua ja sykähdyttävää Miliza Korjusta ”Warum”, 
että myös jonkun verran ”Isojen poikien lauluja” ja pal-
jon, paljon muutakin; että silleen!

Kuunneltiin jäsentemme ja kuskimme Jukan hekot-
tavia vitsejä. Välillä vain vitsin kertoja nauroi itse niin, 
ettei kerronnasta tullut mitään ja sekös meitä vielä 
enemmän nauratti; hyvä Risto!

Nauruissa suin palattiin hotelliimme Rukahoviin ja 
nautimme  päivällisen.

Päivällisellemme olimme kutsuneet paikallisen Kuu-
samon yhdistyksen johtohenkilöt eli puheenjohtajan 
Jouko Tauriaisen sekä hallituksen jäsenen Veikko Ke-
lan mukanaan oman kerhomme jäsen Eero Patasalmi.

Edellisen vuoden tapaan tavoitteemme on matkoil-
lamme tutustua paikallisiin yhdistyksiin johtohenkilöi-
neen ja näin tuottaa kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä eri 
yhdistysten välillä.

Näin nytkin ja varsin mukavassa illassa luovutimme 
Kuopion yhdistyksen pöytästandaarin sekä 100-vuotis 
historiikkikirjamme. Vastavuoroisesti vastaanotimme 
Kuusamon yhdistyksen pöytästandaarin.

Kiitos Joukolle ja Veikolle, että saimme teidät vie-
raaksemme.

Kolmannen päivän aamupalan jälkeen suuntasim-
me Taivalkoskelle Kalle Päätalo -keskukseen tutustuen 
kirjailija Päätalon tuotantoon sekä henkilöhistoriaan.

Sieltä jatkoimme Kalle Päätalon lapsuuden maise-
miin ja lapsuuden kotiin Kallioniemeen.

Onnekas sattuma oli samalla kertaa tavata Kallen 
lapsenlapsi Ville Mäkelä, joka kertomansa mukaan 
oli myös ensimmäistä kertaa käymässä Kallen lapsuu-
denkodissa.

Vierailun jälkeen kuskimme Jukka käänsi automme 
kohti Kuopiota Kajjjaanin kautta.

Soitto ja vitsien kerronta jatkui ja saavuimme koh-
tuullisen väsyneinä, mutta iloisin mielin Kuopioon.

Kuopion Seniorikerho kiittää Rakennusmestareiden 
Säätiötä ja Kuopion Rakennusmestarit ja-insinöörit 
AMK Ry:n yhdistystä, joiden tukemina meillä on ollut 
jälleen kerran mahdollista ja on toivon mukaan jat-
kossakin tuottaa suurta mielihyvää ja piristystä sekä 
yhdistää kaikkien Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK 
RKL ry:n jäsenten välisiä sekä ammattipohjaisia että 
henkilökohtaisia kontaktipintoja.

Olipa pirun pitkä lause?
Kiitos kaikille ja iso kiitos myös kuljettaja Jukalle sekä 

kaikille kerhomme jäsenille sujuvasta matkanteosta. 
Teitte Pantsun Jorkille ja minulle kaikki niin helpoksi, 
kun Koronan torjuntaohjeita noudatettiin ja kaveria ei 
jätetty!

Tämä porukka ei jää tuleen makaamaan jatkossa-
kaan.

Kiitoksin!

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja
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