
PK XX 55-vuotta vuonna 2016   

Orivesi 28.6 – 30.6.2016                    PERUSKURSSI XX ON 55-VUOTIAS 

 

 

Kauko ja Pirkko Auvinen järjestivät KAuK:n peruskurssi 

XX:n 55-vuotis juhlan kunniaksi tapaamisen  28.6 – 

30.6.16 Oriveden Eräjärven kylässä olevalle  Einon Pirtille.  

Osanottajat saivat tuntumaa millaista 

tilaisuuden ruokahuolto tulee olemaan  kun Oriveden 

Martat  tarjosivat kahvitarjoilun välipaloineen. 

Ohjelman mukainen ”Esittäytyminen”  jäi väliin kun jokainen hoiti sen itse ja heti kaikki 

olivat kuin vanhoja tuttuja. Miksikäs eivät olisi olleet. Olihan ensitapaamisesta hiukan yli 

55-vuotta.  

Kahvitilaisuuden jälkeen pidettiin  kurssikokous jossa paikalla  oli 23 entistä 

oppilaspoikaa. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kauko Auvinen toimi kokouksen 

puheenjohtajana ja hänen esityksestään vietettiin hiljainen hetken edesmenneiden 

kurssiveljien muistolle. (Kurssijulkaisussa nimiä 209, elossa 114). 

Kokous päätti, että otetaan tavoitteeksi saavuttaa 60 vuoden rajapyykki näille  

kokoontumisille ja  pitopaikaksi Lappeenranta. Seuraavaksi kuitenkin päätettiin kokoontua 

vuonna 2019 Keski-Suomessa Pertti Laaksosen johdolla. Toimikunta hänen tuekseen tuli 

valituksi Tapani Flyktman,  Seppo Rantanen ja Raimo Lindroos. Keskusteltaessa tulevien 

tilaisuuksien kustannuksista niin Armo Korvela lohdutti osanottajia, ”Mitäpä Te taloudesta 

huolehditte, eihän rahat Teidän ole vaan perikunnan”.  

 Päivällisen jälkeen siirryttiin  linja-autokuljetuksella Rönnin kesäteatteriin jossa 

kesän näytelmänä oli Harald Selmer-Geeth`kirjoittama ja Jarmo Skönin Siltalan pehtoori. 

Väliajalla nautittiin pullakahvit.  

 

 

Kuvassa osanottajat 

odottelemassa kuljetusta 

teatteriin. 

 

 

Oriveden Martat jatkoivat 

huolenpitoaan ja tarjolla 

oli ravitseva iltapala 

teatterinautinnon jälkeen  

Einon Pirtillä. 

 

 

 

Toinen tapaamispäivä valkeni yhtä aurinkoisena kuin ensimmäinenkin. Runsaan aamupalan 

jälkeen oli ohjelmassa tutustuminen Oriveden nähtävyyksiin. Linja-automatkan aikana  

Pirkko Auvinen avasi meille miten Eräjärven historiaa.  Noin 900 sadan asukkaan  Eräjärvi 

on entinen itsenäinen kunta ja liittynyt Oriveteen vuonna 1973.  Kesäisin väkiluku 

kaksinkertaistuu kesäasukkaiden myötä. Suurimmillaan väkiluku oli vuonna 1950, jolloin 

asukkaita oli 2136. Eräjärvellä on hyvin vilkasta kylätoimintaa ja siitä esimerkkinä on  oma 

kerran viikossa julkaistava kylälehti ”Purkiainen”. 

 

 



 

Oppilaspojat tutustuivat  entisen Oriveden Varikon eli nykyisen Millogin Oriveden 

toimipisteen toimintaan osastopäällikkö Vesa Saviahteen toimesta. 

Kuvassa oppilaspojat Millogin Sergein ympärillä.  

 

Leidit kokivat Pirkko Auvisen  kanssa   Oriveden kirkon ja  Taitokeskuksen.  

  

Oppilaspoikien ja Leidien yhteinen ohjelma jatkui taidekeskus Purnussa jossa tutustuttiin  

Aimo Tukiaisen ateljeehen ja kesäiseen näyttelyyn ”Vapaalla kädellä”. Oppaina  

Toimivat Mirja Tukiainen ja Laura Lehtinen. 

 

Antoisan taide-elämyksen jälkeen ohjelmassa oli  Einon Pirtillä perinteinen sotilaslounas  

eli hernekeitto ja pannari. Hernekeiton olivat Martat jatkaneet siitä mihin Auvisen Kauko oli 

lopettanut keiton pohjaa tehdessään. 

 Einon Pirtin isäntä Vesa Kuivanen oli pistänyt rantasaunan lämpimäksi ja hyvä 

oli päivän pölyt huuhtoa. Jokunen rohkea kävi jopa uimassa. 

 

Päivän päätteeksi ohjelmassa oli juhlaillallinen kurssin 55-vuotisen taipaleen kunniaksi. 

Tilaisuudessa huomioitiin Timo Alon ja Anssi Kujanpään toimesta  kukkasin järjestelyjen 

onnistumisen taanneita Oriveden Marttoja ja Pirkko Auvista.  Osanottajien puolesta  

Armo Korvela kiitti järjestelyihin osallistuneita ja osoitti sanansa erikoisesti Kauko 

Auviselle.  Korvela korosti sitä Auvisen osuutta jonka ansiosta oli saatu nauttia metsän 

antimista. Auvinen oli aloittanut tapahtuman valmistelun jo kesällä 2015 keräten tarvittavat 

mustikat, karpalot, lakat ja sienet. 

 

Kolmannen päivän aamiaisen jälkeen oli edessä kotimatka ja seuraavan tapahtuman 

odottelu.  Kun viimeisen lähtijän takavalot olivat häipyneet niin juhlapaikan yllätti sade. 

Joten sääupseerin taitokin oli Kaukolla Auvisella vielä hallussa.  

 

Teksti Tapani Flyktman. Kuvat Tapani Flyktman ja Pertti Laaksonen. 


