
ROKin (Rubiinin olutklubi) hallituksen kokous 7/2016 

 
 

Aika:  22.8.2016, klo 17.30 

Paikka: Ravintola Rubiini 

Läsnä: Auli Tontti (puheenjohtaja), Eija Riihimaa (sihteeri), Eila Louhimies, Helka Yli-Paavalniemi, 

Satu Weiste, Tiina Heinrichs, Jonna Määttänen, Ilkka Nieminen, Jukka Heikkinen 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.  

2. Todettiin läsnäolijat. 

3. Esityslistaan lisättiin kohtaan 6, kesän kuulumiset. 

4. ROKin rahatilanne: Danske Bankin tilillä on 2277,99. 

5. Maksaneita jäseniä on 126, osalta puuttuu vielä jäsenkortti.  

6. Kesän kuulumiset:  

9.7. retkeilimme Haltialaan paistamaan makkaraa. Fillareilla sinne ajeli 8 ihmistä ja 

kävellen 5 henkilöä ja yksi kotieläin, koira.  

 

Pihlajasaaren reissu tehtiin vasta 18.7.2016. Mukaan lähti vain 7 henkilöä. Perillä 

tapasimme Kikan ja Karin lisäksi Veli-Matti Kunnarlan seuralaisineen. Sää suosi meitä, ei 

satanut. 

 

Heinäkuun 16. päivänä, järjestettiin ROK Bikersin (= fillaristien) Grand tour, jossa 7 kovaa 

polkijaa veti kiekan, jonka pituus oli 78 km! . Kierros kulki 6 kunnan kautta, mm. Sipoo, 

Kerava, Järvenpää, Tuusulanjärvi, Korso. Huoltojoukoissa oli kaksi jäsentä. 

Tässä sietää myös mainita, että ROK Bikers on pyöritellyt polkimiaan jo 26 TUHANNEN 

(26000) kilometrin verran, ollen valtakunnallisessa kilpailussa sijalla KOLME (= pronssi). 

Kilpailu jatkuu kuitenkin vielä. 

 

23.7., oli jälleen vuotuisen Teräsmieskisan vuoro, lajeina pyöräily, uinti ja juoksu. Kisaan oli 

ilmoittautunut kymmenkunta henkilöä, joista 8 jänisti. Paikalla oli näin ollen vain kaksi 

kilpailijaa. Mutta koska kisassa jaetaan kulta-, hopea ja pronssimitalit, niin kisaa ei 

järjestetty, kun kaikkia mitaleita ei olisi voitu jakaa.  

Kisan lähettäjä lähti kävellen vesisateessa Vantaanjoen varteen antamaan lähtölaukauksen 

kilpailijoille. Mutta hänet jouduttiin hakemaan pois, kun kisoja ei tullut ja ruutikin oli 

kastunut. 

 

23.7. järjestettiin myös kalastuskisa Siltamäen puoleisella Keravanjoen penkalla. 

Kilpailumatka oli lyhyt, eikä vaatinut kummempia fyysisiä ponnistuksia, eikä erityisempää 

rahanmenoa, joten siinä oli runsaasti osanottajia. Kilpailun voitti odotetusti nainen, 

napaten 30 cm pituisen lahnan. Jee! 

 

20.8. oli 1,5 tuntia kestävä lounasristeily Helsingin edustalla. Mukaan oli ilmoittautunut 8 

henkilöä, joista 2 perui lähtöaamuna ja yksi myöhästyi laivasta. Myöhästynyt henkilö oli 



kuitenkin neuvokas ja pääsi toiseen laivaan samalla maksulla ja risteili sillä vilkutellen 

meille muille.  

Ruoan hinta/laatusuhde laivalla oli 15 € / vaatimaton. Sää oli hyvä. 

 

7. Tulevia tapahtumia:  

Neppiskilpailu pidetään lauantaina 27.8.2016, klo 14.00 alkaen,  minigolfkentän vieressä. 

Kokoontuminen ennen kisaa Rubiinissa. 

 

Siltamäki-Suutarila-seuralla on taas SI-SU-päivä ostarilla lauantaina, 3.9.2016 ja sen myötä 

ROK Bikers  järjestää perinteisen Siltamäki Tour pyöräilytapahtuman  SI-SU-päivänä. Matkan 

pituus n. 11 km ja osallistua voi jokainen yli 12-vuotias. 

 

Teatteri, keskiviikkona, klo 19.00, lokakuun 19. päivänä 2016. Ulla Tapanisen esitys, Lava-

ammuntaa V, Pengerkadun teatterissa. Paikkoja on varattu 20. Hinta VAIN 15 € (ROK 

sponsaa). Tästä tulee lisätietoa ROKin nettisivuille ja Rubiiniin lähiaikoina.  

 

ROK täyttää 10 vuotta marraskuussa, joten sitä juhlitaan! Alustavasti on juhlapäiväksi 

kaavailtu 5.11.2016, lauantaita, mutta juhlapäivästä kerrotaan tarkemmin, kuten muistakin 

tapahtumista ROKin nettisivuilla ja Rubiinissa.  

 

8. Ilkka Niemiseltä on saatu USB-piuha ROKin kameraa varten. 

9. Seuraava kokous on 19.9.2016, klo 17.30, ravintola Rubiinissa 

10. Kokous päätettiin klo 18.54. 


