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Perustettu 1908

Tätä kirjoittaessani 
joulu on vielä edessä-
päin ja maa on saanut 
juuri hienon valkoisen 
lumipeitteen, joka saa 
päivän näyttämään pal-
jon valoisammalta. Tätä 
”lumipeitettä” tarvittai-
siin myös rakentami-
seen tällä hetkellä. 

Monet paikalliset rakennusalalla työskentelevät ovat 
todenneet edessä olevan vaikean kevään. Tarkemmin 
saamme kuulla rakentamisen kehityssuunnista tam-
mikuun kuukausikokouksessa Puijon majalla, kun RT:n 
Kimmo Anttonen saapuu kertomaan rakentamisen tu-
levaisuuden näkymistä.

Tämän päivän kehityksen mukanapysyminen vaatii 
jatkuvaa kouluttautumista ja uuden oppimista. Tämä 
on huomattu myös rakentamisessa. Uudet lakivelvoit-
teet ja säännökset muuttuvat jatkuvasti. Tähän pyrim-
me satsaamaan tulevana vuonna yhdessä keskusliiton 
järjestämillä koulutuksilla.

Tiukentunut aika heijastuu myös yhdistystoimin-
taan. Laaditussa talousarviossa on huomioitu meno-
jen karsiminen ja yhdistyksen avustusten tiukentumi-
nen. Tästä huolimatta hallitus pyrkii luomaan jäsenille 
yhteisiä tapahtumia ja kokouksia jatkossakin. Tämä on 
huomioitu tulevaa yhdistyksen opinto- ja virkistys-
matkaa suunnitellessa.  

Hyvää alkavaa vuotta kaikille !

Kaikesta huolimatta yhdistys on mukana talkootöis-
sä Rakenna ja Asu – messuilla. Ryhmien vetäjät on va-
littu ja he ovat saaneet hyvin kerättyä tekijöitä eri vuo-
roihin. Tänäkin vuonna hoidamme oman osuutemme 
järjestelyissä. Kiitokset teille siitä jo näin etukäteen. 

Tulevat kevään kokoukset ja tapahtumat on listattu 
tähän kirjeeseen. Jos vain mahdollista, ilmoittautu-
kaa kokouksiin etukäteen! Tapahtumien kohdalla on 
erikseen mainittu kenelle ilmoittautumiset tehdään. 
Jos sitä ei ole erikseen mainittu, niin ilmoittautua voi 
sihteerille tai puheenjohtajalle (mieluiten e-mailina tai 
tekstiviestillä).

Muistutuksena vielä yhdistyksen nettiosoite www.
kuopionrkmins.fi josta näkyy tietoa tulevista tapahtu-
mista jo ennen jäsenkirjeen ilmestymistä. Mikäli teillä 
on jotain ilmoitettavaa tai kehitettävää näille sivuille, 
niin olkaa suoraan minuun yhteydessä. Vuoden 2015 
alusta lähtien jäsenkirjeiden kasaamisesta vastaa Han-
nu Lehmuskero ja hänelle voi lähettää aineistoa jäsen-
kirjeeseen liittyen.

Olemme taittamassa vuoden pimeintä aikaa. Toivot-
tavasti myös rakentamisessakin.  

Puheenjohtaja

2.1.2015
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TULEVAA TOIMINTAA

14.1. Tammikuun kuukausikokous  klo 18.00 Puijon majalla                                                               
- Rakennusteollisuus RT ry:n uusi aluepäällikkö, yhdistyksemme jäsen Kimmo Antto-
nen kertoo alueemme rakentamisen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
- Alavan seurakunnan kirkkoherra Hannu Koskelainen käsittelee aihetta; kirkkoraken-
nus, kirkon toiminnan keskus.
- informaatiota matkoihin, kokouksiin, Rakenna ja Asu -messuihin ym. liittyen

Siis harvinaisen mielenkiintoista ja ajankohtaista kokoussisältöä tulossa, tätä älä 
jätä väliin!

Tarjoilu: kahvi + pientä suolaista.
Kimppakyyti kuljetusta tarvitseville klo 17.40 Maljalahdenkadulta kaupungintalon ta-
kaa. Soita kuljetustarpeesta hallituksen jäsenille.

21.-22.2. Rakenna ja Asu-messut Kuopio-hallissa
Avoinna molempina päivinä (la-su) klo 10.00-17.00.
Talkootöihin tarvitaan vielä väkeä, ota yhteyttä: Rainer Mikkonen, puh. 050 917 4448, 
Hannu Lehmuskero, puh. 0400 579 290.
Talkoopäiviä ovat 19.-23.2. Jokaiselle päivälle ei tietenkään tarvitse osallistua. Helmi-
kuussa ei pidetä muuta kokousta.  Tehdään porukalla messutalkoista ammatillista aatet-
ta ja yhteishenkeä kohottava ja ylläpitävä tapahtuma.

11.3. Sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00 
 Sokos Hotel Puijonsarvi,  Minna Canthinkatu 16
 Käsitellään viralliset, sääntömääräiset kevätkokousasiat (yhdistyksen säännöt, 8 §)

 TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU!
 Tarjoilu:  illallinen.
 Muista ilmoittautua, tieto henkilömäärästä tarvitaan etukäteen.
 Ilmoittaudu: pauli.niskanen@evl.fi,  tai tekstarilla 040 484 8219.

8.4 Työmaakäynti Yara Suomi Oy 
 Siilinjärven tehtaat ja kaivos, 
 klo 17.00 Nilsiäntie 501, Siilinjärvi
Moni on käynyt rakennustyömaalla, mutta tällaista on 
harvoin tarjolla!

Lähdetään joukolla tutustumaan ja ihmettelemään. 
Bussikuljetus Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa. 
Bussi lähtee klo 16.30, tule ajoissa.
Pistä kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan! Ilm. : pauli.niskanen@evl.fi,  tekstarilla 040 484 8219

Ennakkotietoja kevään ja kesän tapahtumista
- Toukokuun kuukausikokous Sorsasalon majalla 6.5. klo 18.00
- Elokuun alkupuolelle on suunnitteilla  teatterimatka Iisalmeen. Menomatka olisi laivalla ja paluu bussilla.
Näistä tarkemmat tiedot maaliskuun puolivälissä ilmestyvässä jäsentiedotteessa

Syksyn virkistysmatka selostettu toisaalla tässä lehdessä.



4

Messujen purkuryhmä tauolla.Liikenteen ohjausta.

Seniorimestarit
Vuosi on taas vaihtumassa ja uudet haasteet odottavat vuodelle 2015.

Seniorikuntoutus jatkuu tammikuussa ja kahdeksan jäsentä lähtee taas avecit mukanaan Peurunkaan 
19.01. ja palaavat 24.01.  Lähtö 19.01. klo 12:00 Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa. Lähtijöiden 
yhteinen palaveri 09.01.2015 klo 12:00 Haapaniemellä.

Kuukausikokoukset entiseen tapaan: 19.01., 16.02.,  23.03.,  20.04. ja 25.05. Haapaniemellä klo 13:00.

Kesällä seniORIT siirtyvät sitten kesälaitumelle Sorsasaloon, jos-
sa kokoonnutaan joka toinen viikko. Paistetaan makkaraa ja teh-
dään rantakalaa, saunotaan ja parannetaan maailmaa. Samalla 
suunnitellaan yhdessä syksyn virkistysmatkaa.

Muistathan jäsenmaksun 10 €, joka tulee suorittaa Seniorien tilille 
FI43 5600 5350 007284 tammikuun aikana

Työelämän kerronnat jatkuvat.

Toivotan hyvää alkanutta Uutta Vuotta.

Seniorimestarikerhon puheenjohtaja Hannu Nikulainen

URHEILU JA VAPAA-AIKA

Yhdistyksemme jäsenet ovat menestyneet hyvin vuo-
den 2014 RKL:n kisoissa eri lajeissa  ja saavuttaneet mi-
tallisijoja seuraavasti:

RKL:n pilkkimestaruuskisat  Joensuussa 16.3.

Miehet 55 v, Keijo Hakkarainen kultaa, 3903 g
Joukkuekisa 55 v, Keijo Hakkarainen ja Veikko Mäkirin-
ne kultaa, 5141 g

Miehet 65 v, Jyrki Pennanen pronssia, 2043 g
Joukkuekisa 65 v, Osmo Pajusilta ja Jyrki Pennanen 
pronssia, 2355 g

Miehet 75 v, Matti Launonen pronssia, 1406 g
Joukkuekisa 75 v, Matti Launonen ja Pekka Miettinen 
hopeaa, 1941 g

RKL:n yleisurheilun mestaruuskilpailut Porvoossa 
23.8.
Miehet 75 v pituushyppy, Sakari Jäppinen kultaa, 337 
cm

Miehet 75 v kuulantyöntö, Sakari Jäppinen hopeaa, 
749 cm
Miehet 70 v kuulantyöntö, Mauri Tiihonen kultaa, 848 
cm

RKL:n golfmestaruuskisat Porvoossa 24.8.

Miehet B-mestaruus, Pekka Levy hopeaa
Miehet C-mestaruus, Jorma Pantsu kultaa

TULEVAA TOIMINTAA

14.3. RKL:n SM 2015 pilkkimestaruuskilpailu, Virrat, 
Siekkisjärvi, klo 10 – 14

7.3. RKL:n hiihtomestaruuskilpailut, Hamina, Ruissalon 
hiihtokeskus

16 – 29.3. RKL:n keilamestauuskilpailut, Tampere, Kau-
pin keilahalli

Pilkkikisat ja keilailu: ilmoittaudu Jyrki Pennaselle,  040 
844 7877 tai pennanen.jyrki@gmail.com
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Viimeinen tunti messujen purkamisessa. Messupäällikkö Markku 
Toivanen toinen oikealta.

Tämänkertainen matkamme suuntautui Kroatiaan. 
Suora lento tuulisesta, räntäsateisesta ja -2°C astei-
sesta Kuopiosta +20°C asteiseen Pulaan aloitti loman 
oikein mukavasti.

Pulasta oli hotelliimme Laguna Molindrioon noin 
tunnin ajomatka, jonka aikana saimme pikakuvan Kro-
atian pikkukaupungeista ja maaseudusta.

Hotellikaupunki Porec on noin 2000-vuotta vanha 
satamakaupunki Istrian makunnassa. Sitä ovat hallin-
neet roomalaiset, ostrogootit, bysanttilaiset, frankit, 
venetsialaiset, Itävalta-Unkari, Italia, Saksa ja Jugosla-
via. Kroatia itsenäistyi vasta 1991.

Hotellimme osoittautui ennakoitua paremmaksi. 
Aulat olivat avaria ja valoisia ja huoneet suurehkoja ja 
siistejä. Suurimmasta osasta huoneita oli merinäköala 
purjeveneineen. Hotellissa oli saunaosasto ja kauneu-
denhoitopalveluja. Moni kävi jalkahoidossa. Rannalla 
oli jopa vesihiihtorata, jonka kuitenkin kaikki jättivät 
kokeilematta. Saattoi olla onneksi.                                                                                                     

Ensimmäinen päivä tutustuttiin ympäristöön, mut-
ta nopeimmat ehtivät jo turistijunalla Porecin kau-
punkiin. Kaupunkiin oli matkaa hotellista n. 4 km. 
Asukkaita Porecissa on n.12.000, mutta turistikautena 
alueella asuu n.100.000 asukasta. Tärkein nähtävyys 
kaupungissa on bysanttilainen Eufrasiuksen Basilikan 
rakennusryhmä kultaisine mosaiikkiseinineen ja -kat-
toineen. Se on Unescon maailmanperintökohde.

MESTARIT PUOLISOINEEN MATKALLA 
KROATIASSA, ITALIASSA JA SLOVENIASSA 
24.09.2014 – 01.10.2014
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Jo Porecissa oli nähtävissä Kroatian vahvuudet: vaa-
tesuunnittelu ja juustot. Tryffelijuustoja osti moni. Tie-
sitkö muuten, että kravatti on kroatialainen keksintö. 
Paluumatka turistijunalla pimeässä lämpimässä illassa 
oli jo hieno kokemus.

Toinen päivä oli monille myös Porec-päivä. Osa kävi 
ensin aamu-uinnilla hotellin hienolla allasalueella. Al-
lasvesi ei ollut kovin lämmintä, mutta virkistävää. Po-
recissa tarkennettiin jo edellisenä päivänä katseltuja 
nähtävyyksiä: Unescon perintökohdetta, Kolmen en-
kelin kirkkoa ja kierreltiin viehättävässä vanhassa kau-
pungissa nauttien kesästä.

Perjantaina (26.9) matkustettiinkin jo uuteen maa-
han, Italiaan, ja siellä Venetsiaan = 118 saarta ja 354 sil-
taa. Bussilla siirryimme ensin satamaan ja laivalla noin 
3 tuntia perille. Kierreltiin kaupunkia ryhmissä ja itse-
näisesti. Ajeltiin taksiveneillä kanaaleissa, nähtiin upei-
ta kanaalien varsien rakennuksia, suuria huviveneitä 
ja  ambulanssiveneitä vauhdissa. Joku saattoi kulkea 
myös gondolilla. Pyhän Markuksen torilla (Piazza San 
Marco) oli käynyt pulukato. Niitä oli vain pieniä ryhmiä 
nuorten tarjoutuessa lintutelineiksi. Aukion upeat ra-
kennukset pysäyttivät kaikki tallentamaan muitakin 
kun muistikuvia. Oli mukava retkeilysää, ei kuuma, 
eikä kylmä.

Seuraavana päivänä olikin oman suunnitelman päi-
vä. Yllättävää kyllä, suuri osa ryhmästä suuntasi mat-

kansa Lim-vuonolle ja Rovinjin kaupunkiin. Osa tuli 
vuonolle bussilla, osa tilataksilla ja osa laivalla. Vuono-
risteilyltä pääsi suoraan Rovinjin kaupunkiin. Se oli vie-
hättävä tiheään rakennettu niemi, jota hallitsi, kuten 
usein keski-Euroopassa, korkealla mäellä oleva kirkko.

Poreciin oltiin jo tutustuttu edellisinä päivinä, joten 
moni ottikin seuraavan päivän oikein auringon kan-
nalta. Osa ryhmästä oli altaalla ja osa ui meressä ja 
oleili rantatörmällä. Merivesi oli lämmintä, mutta vaati 
taitoa päästä veteen jalan alla pyörivien kivien ja liuk-
kaiden kivilaattojen yli. Uimatossut mukaan, suositte-
len. Aurinkoa riitti. Tulipa rusketusraidat.

Maanantai (29.9) oli taas yhteinen retkipäivä. Sen 
suuntana oli mielettömät, sanoinkuvaamattoman hie-
not Postojnan Jama tippukiviluolat ja Slovenian pää-
kaupunki Ljubljana.

Tippukiviluolat on löydetty 1200-luvulla ja v. 1819 
keisari avasi ne yleisölle.

Luolissa kuljimme junalla ja niin hurjaa vauhtia, että 
kaikki vaistomaisesti painoivat päätä hartioiden vä-
liin, ettei pää hipaise luolan seiniä ja tunnelin kattoa. 
Luonnon tekemät suuret ”huoneet”, paadet ja pilarit 
olivat ihmeellisiä. Ja luolien määrä ja pituus jätti vain 
miettimään niiden syntyä. Luolissa elää 99 eläinlajia, 
mm. salamantereita ja olmeja. Tuntee itsensä pieneksi 
tällaisen luonnon ihmeen keskellä.
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Ljubljanan vanha keskusta oli varsin pieni. Sen ehti 
hyvin kiertää vierailumme aikana. Kanaalin kahden 
puolen sijoittuva vanha kaupunki oli kuitenkin viehät-
tävän kodikas. Puiden reunustamaa kanaalin ranta-
tietä oli rauhallista palata keskustorille. Koko kaupun-
gissa on yli 300 000 asukasta.

Ja sitten takaisin hotelliin syömään. Hotellin ruoka 
aamiaisella ja päivällisellä oli erittäin monipuolinen ja 
laadukas. Uskon, että kaikki löysivät päivittäin mielei-
sensä ateriakokonaisuuden.

Viimeinen päivä vietettiin itsekunkin haluamalla 
tavalla. Otettiin aurinkoa, uitiin, kuka altaalla, kuka 
meressä. Osa kävi viimeisillä ostoksilla Porecissa. Joku 

kiipesi hotellimme yläpuolella olevalle mäelle siellä 
olevan modernin kirkon luo. Osa pääsi kirkkoonkin.

Aamulla sitten lähdettiin kotia kohti.

Matkanjohtajamme Rainer Mikkonen hoiti koko 
matkan ajan vastuullisen tehtävänsä kiitettävästi.

Matkan tavoitteet: uuden näkeminen ja kokeminen, 
yhdessä oleminen, uusiin ihmisiin tutustuminen, ra-
kennuskulttuuriin tutustuminen, aurinko ja uiminen, 
kaikki toteutuivat.

Kroatia oli monelle ensikokemus. Nähtävyyksillään, 
puhtaudellaan ja ihmisten ystävällisyydellä maa hou-
kuttelee varmasti monet meistä maahan vielä uudel-
leen. 

Teiju Laavolan matkamuistiinpanoista

matkakertomuksen kirjoitti Aira Pesonen
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Jäsenten ja heidän seuralaistensa virkistys- ja lomamatka 
KYPROKSEN PAFOKSEEN 18.10.2015 -25.10.2015 

Matka suuntautuu tällä kertaa Kyproksen Unescon maailmanperintökohteeseen Pafokseen. 
Matkan toteutuminen edellyttää minimillään 30 henkilöä . 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Lomamatkat, Matka-Vekka Kuopio.  
 
Matkan kohde ja ajankohta 
Suora lento Kuopiosta Kyproksen Larnakaan, josta bussilla n. 100 km:n matka hotelliimme AVANTI **** , joka 
sijaitsee rannalla ja on 2 km:n päässä Pafoksen keskustasta. Lento on Kuopiosta klo 07:05, 18.10. ja paluu 
Kuopioon 25.10.2015 klo 17:35 (Lentoaikataulu sitoumuksetta).Bussi Maljalahdenkadulta lähtee Rissalaan klo 
4:30. Lentoasemalla oltava 2 tunti ennen koneen lähtöä. 
 
Matkan hinta 
Jäseniltä 746 €/hlö, avec 1046 €/hlö kahden hengen huoneessa. 
 
Hintaan sisältyy 
Bussikuljetus Kuopiossa Maljalahdenkatu- lentoasema- Maljalahdenkatu 
Tilauslennot Primera Airilla Kyproksen Larnakaan ja takaisin, lentokenttäverot 
Ateriat lentokoneessa menopaluu 
Kuljetus Larnakan kentältä hotelliin ja kentälle takaisin 
Majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito 
Lomamatkojen oppaan palvelut kohteessa 
Retket kohteessa; Pafos ja lähiympäristö, puolipäiväretki sekä toinen kokopäiväretki pääkaupunki Nikosia ja 
vuoristo, retket eivät sisällä lounaita. 
 

Hotelli Avanti **** 
Lähiympäristössä on ranta sekä jonkin verran palveluja, lähinnä ravintoloita, baareja ja muutama kauppa. Hyvät 
paikallisbussiyhteydet keskustaan ja sitä kautta myös Coral-rannalle. 
Maksuton Wi-Fi koko hotellin alueella. Baari (joinakin iltoina ohjelmaa) ja kokoustilat. Pesula- ja huonepalvelu, 
ravintola terasseineen ja à la carte -ravintola. Suuressa kauniissa puutarhassa on lasten leikkikenttä, snackbaari, 
iso uima-allas, jossa baari, erillinen lastenallas ja pyyhepalvelu. Kampaamo, sauna, sisäuima-allas, poreallas ja 
kylpylähoitoja. Harrastaa voi mm. tennistä, squashia ja jousiammuntaa, lisäksi on kuntosali ja pelisali. 
 Vuonna 2010 uusituissa huoneissa on puhelin, satelliitti-TV, Wi-Fi, maksullinen tallelokero, minijääkaappi, 
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vedenkeitin, lämmitys /ilmastointi, hiustenkuivaaja, suihku, kylpy, wc ja parveke. Marmorilaattalattiat. Keskustaan 
2 km ja rannalle 250 metriä. 
 
Lisätietoja 
Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com 
 
Sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 
Ilmoittautuminen alkaa 15.01.2015 klo 9:00. Matkalle mahtuu 60 ensiksi ilmoittautunutta. 
Sitovat ilmoittautumiset; Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com, 
ja maksamalla ennakkomaksun 200 €/henkilö yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28 
 (HUOM! uusi yhdistyksen omavastuutili) 20.01.2015 mennessä.  
Loppumaksu maksettava 546 €/ jäsen, 846 €/avec,  15.09.2015. 
Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus, 
vakuutus otettava viimeistään ennakkomaksun yhteydessä. 
Voimassa oleva passi mukaan (EU- henkilökortti riittää, mutta Nikosian retki ulottuu Kyproksen 
turkkilaiselle puolelle, jossa tarvitaan passi). 
 
Hintaan sisältyvät retket

Pafos ja lähiympäristö 
Aloita lomasi leppoisasti lomakaupunkiisi tutustuen! Retkellä näet ja kuulet monia mielenkiintoisia asioita Pafoksesta ja sen 
lähiympäristöstä. Aloitamme retkemme pienestä makeistehtaasta, jossa saamme maistella perinteisiä paikallisia 
lukumimakeisia. Matkalla vilkaaseen satamaan pistäydymme hetkeksi maanalaiseen katakombiin. Tutustumme myös 
satamaan, jossa sijaitsee suurin osa Pafoksen historiallisista löydöksistä, samoin kuin parhaimmat tavernat. Yläpafoksen 
värikkäässä basaarissa voi myös tehdä mukavia löytöjä. Käymme maistamassa saaren viiniä Commandariaa. Viininmaistiaisten 
jälkeen ajelemme banaaniviljelysten läpi lähimaaseudulle ja matkalla opas kertoo vähän enemmän saaresta ja sen asukkaista.  
Puolipäiväretki.  

Pääkaupunki Nikosia ja vuoristo 
Näe saaren monipuolisuus, kaupungit ja jylhä Troodosvuoristo!  Käymme aluksi saaren suojelijan Afroditen syntymäpaikalla.  
Sinisen Välimeren rantaa myötäillen ajamme Limassolin läpi Khirokitian kylään, missä halukkaat voivat käydä kahvilla tai 
virkistävällä juomalla. Matkamme jatkuu kohti pääkaupunkia Nikosiaa. Siellä on mahdollisuus poiketa Turkin miehittämällä 
puolella (passi mukaan, ostoksia rajoitetusti). Oppaan mukana voi vierailla kaupungin mielenkiintoisessa museossa tai 
käyttää aikansa ostoksiin vanhan kaupungin pienissä putiikeissa.  
Nikosiasta jatkamme kohti saaren sydäntä - Troodosvuoristoa. Matkalla sinne näemme kuvankauniita vuoristokyliä, ja 
kuulemme kylien perinteistä, vuoriston eläimistä ja kasveista ja saaren asukkaiden tavoista. Pysähdymme Troodos-aukiolla, 
joka vuoriston keskus ja sieltä ajamme hedelmäkylien ja 
viininviljelysten läpi vuoriston ehkäpä kauneimpaan kylään Omodokseen. Kylässä on  vanha mielenkiintoinen viininpuristamo, 
jossa käymme yhdessä. Omodoksessa on myös omaa aikaa kierrellä kylän pienillä kujilla, ja halukkaat saavat 
maistaa Omodoksen Commandaria-viiniä.  Lounasmahdollisuus (lisämaksusta). Kokopäiväretki.  
 

NÄHTÄVYYKSIÄ PAFOKSEN ALUEELLA  
• Satamalinnake 
• Paavalin pilari 
• Kristittyjen katakombit 
• Kuninkaiden haudat (maanalainen hautalabyrintti) 
• Arkeologinen puisto 
• Bysanttilainen kirkko 
• Arkeologinen ja bysanttilainen museo 
  
NÄHTÄVYYKSIÄ LIMASSOLIN ALUEELLA  
• Keskiaikainen linna 1200-1300 -luvuilta lähellä vanhaa 
satamaa. 
Linnan museossa esineistöä 400-1800 -luvuilta. 
• Arkeologinen museo kaupunginpuistoa vastapäätä. 
• Kansantaiteen museo ja Kaupungin taidegalleria. 
• Kaupunginpuistossa eksoottisten kasvien lisäksi pieni 
eläintarha, kahvila 
ja lasten leikkipaikka. Kesäaikaan ulkoilmateatteri. 
• Amathuksen arkeologinen alue rantatien varrella, noin 11 km 
keskustasta. 
• Johanniittaritarien 1400-luvulla rakentama Kolossin linna noin 
12 km 
Limassolista länteen. 

• Curium on noin 20 km päässä sijaitseva arkeologinen alue, 
jossa mm. 
roomalaisaikaisen kylpylän rauniot ja amfiteatteri. Kesäisin 
musiikki- ja teatteriesityksiä. 
  
NÄHTÄVYYKSIÄ SAARELLA  
• Nikosiassa on Kyproksen suurin arkeologinen museo, 
esineistöä 
varhaiselta kivikaudelta saakka. 
• Monista luostareista kuuluisin on Kykko ylhäällä Troodos- 
vuoristossa, 
jossa on myös Makarioksen hautapaikka ylhäisessä 
yksinäisyydessään. 
• Pafoksen alueella sijaitseva Dionysoksen talo 
(Arkeologisessa 
puistossa) on kuuluisa upeista mosaiikeistaan. 
• Rakkauden ja kauneuden jumalattaren, Afroditen kaunis 
syntymäpaikka on Limassolin ja Pafoksen välillä 
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NAISKERHO
Naiskerho kiitt ää rakennusmestariyhdistystä vuoden 
2014 yhteistyöstä ja erikoiskiitos 75 juhlavuoden 
muistamisesta .

Tuleva vuosi on ensimmäinen, jolloin emme ole Ra-
kenna ja Asu -messuilla mukana omana itsenämme, 
vaan sulaudumme Teidän joukkoonne lähinnä siivo-
usryhmässä.

Toivomme, ett ä saamme antaa apuamme voimiem-
me mukaan, silloin kun sitä tarvitaan. Yhteistyöllä on 
aina hyvä kaiku joka asiaan.

Kaikkien muutosten keskellä jatkakaamme perusta-
miskirjojen määritt elemää yhteistyötä.

Nalle Puhista lainaus

Nasu tuli takaa Puhin vierelle ”Puh” kuiskasi hän. ”No 
mitä”

”Ei mitään” sanoi Nasu ja otti   Puhia käpälästä kiinni. 
Tarkisti n vain, ett ä olet siinä.

Kaikkea hyvää vuoteen 2015 toivott aa Naiskerhon 
puolesta Irma Kärkkäinen.

2015
21. - 22. 2.2015

21. - 22. 2.2015

2015
2015
21. - 22. 2.

2015
21. - 22. 2.

2015
21. - 22. 2.

2015
21. - 22. 2.

2015
21. - 22. 2.
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UUSIA KAAVOJA JA 
ASUNTOTUOTANTOHANKKEITA
Vaikka rakentamisen ti lanne yleisesti  ott aen ei näy-
tä paikkakunnallamme huippuvaloisalta ja Kuopion 
kaupungin kaavoitustakin on moiti skeltu ti etystä hi-
taudesta, selkeitä valopilkkujakin on olemassa ja nä-
kyvissä ihan lähitulevaisuudessa.

Pisimmällä on uusi Maljalahden asuinalue, jossa 
kerrostalot rakennetaan ihan rantaan ja osin jopa 
vanhan veden päälle. Työt siellä ovat jo käynnissä 
Lujatalo Oy:n toimesta ja Skanskalla on kohde mark-
kinoinnissa.

Puijonlaaksossa Taivaanpankonti en täydennysraken-
tamiskohde on kaavaltaan vahvistett u. Tonti t on luo-
vutett u kilpailun perusteella kerrostalotuotantoon 
NCC Oy:lle, Lujatalo Oy:lle, Lemminkäinen Oyj:lle ja 
VVO-Kodit Oy:lle. Kaupunki on pidätt änyt yhden ton-
ti n itselleen Kiinteistö KYS Oy:tä varten.

Viimeisenä, mutt a ei vähäisimpänä; Sairaala-
katu 4-8 kaavamuutos.  Hanke sijoitt uu Sai-
raalakadun ja Valkeisenlammen väliin. Siinä 
puretaan enti siä sairaalarakennuksia ja ti lal-
le tulee asuinkerrostaloja. Alue on luovutet-
tu suunnitt elukilpailun perusteella Lujatalo 
Oy:lle, jonka ehdotus nimeltään ”Malmber-
gin ranta” on arvioitu kokonaisuutena par-
haaksi. Tätä kaavaa ei vielä ole vahvistett u.

26 249,4 m2

14 489,2 m2
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