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Puheenjohtajan tervehdys
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous sujui
Kuopion Klubilla hyvin. Kokouksen aluksi yhdistys kutsui Aira Pesosen uudeksi yhdistyksen kunniajäseneksi.
Kiitospuheessa Aira muisteli menneitä vuosia ja yhdistyksen toimintaa.

valittavat vaihtoehdot jäivät vähäisiksi. Esityksenä syksyksi Kroatia- Porec.
Jyväskylän asuntomessuilla yhdistys vierailee elokuun alussa. Seuraavalla
viikonlopulla yhdistyksen
naiskerho toteuttaa Sorsasalon majalla perhetapahtuman. Samalla vietetään
Naiskerhon 75 –vuotis päiviä.

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus positiivisen
tilinpäätöksen esittelyn jälkeen.
Kokouksessa ylimääräisenä asiana Mauri Sulku esitteli
taloustoimikunnan yhteenvedon yhdistyksen varojen
sijoittamisesta. Kokous jätti toimikunnan esityksen yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi ja jatkotoimenpiteistä päätettäväksi. Toimikunnan osalta asian hoitaminen päättyi tähän kokoukseen.

Tulevista jäsentapahtumista jäsenkirjeessä tarkemmin.

Yhdistyksen varojen pääasiallinen tulonlähde eli Rakenna ja Asu –messut toteutuivat odotusten mukaisesti helmikuun puolessa välissä. Talkooporukoiden
vetäjät (=koordinoijat) onnistuivat tehtävissään hyvin.
Messujen pidentyessä kolmipäiväisiksi se lisäsi myös
talkoolaisten työpanoksen määrää, mutta tässäkään
talkoolaiset eivät tuottaneet pettymystä. Perjantaille
sattunut olympialaisten jääkiekkopeli harvensi hivenen
kävijämäärää. Lopulliseen tulokseen ei tällä ollut suurta
vaikutusta.

Rakentaminen on supistunut valtakunnallisesti huolestuttavasti. Viime vuonna miinusta oli 3 prosenttia
ja tämäkin vuosi näyttää ennusteiden mukaan jäävän
miinukselle. Onneksi paikallisia eroja on havaittavissa ja
esimerkiksi Kuopiossa rakentamistilanne näyttää toistaiseksi hyvältä.
Rakennusteollisuuden kyselyn mukaan rakentamisen
hiljeneminen näkyy myös ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvun hiipumisena.

Hallitus on käsitellyt yhdistyksen tulevia tapahtumia
ja matkoja kokouksissaan. Ouluun esitetty teatterimatka ei saanut riittävästi osanottajia, joten se joudutaan
perumaan. Katsotaan syksyllä uusia teatteriesityksiä
vaikka Kuopion uusittuun teatteriin.

Uutena velvoitteena heinäkuun alusta rakentajia ja
remontoijia velvoitetaan ilmoittamaan verottajalle työmaalla työskentelevät urakoitsijat ja henkilöt. Omakotitalorakentajan on ennen loppukatselmusta pystyttävä
esittämään rakennusvalvontaviranomaiselle verottajan
todistus siitä, että hän on täyttänyt rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden verottajan suuntaan.
Sama velvoite on ammattirakentajien täytettävä kuukausittain.

Toukokuuksi olemme saaneet kutsun Rissalan lennostoon tutustumiskierrokselle. Ilmoittautumiset minulle
henkilötunnuksen kera, koska joudun ilmoittamaan
osallistujat etukäteen lennostolle. Porttien sisäpuolelle
ei pääse jos ei ole ilmoittautuneiden listalla!

Näitä uudistuksia odotellessa Hyvää kevättä kaikille!

Yhdistyksen ”matkavastaava” Rainer Mikkonen on
selvitellyt jäsenmatkaa varten matkakohteita. Edellisvuosien yhdistyksen matkakokemuksien perusteella
kohteen ”kriteerit” olivat hyvin tiedossa ja tältä pohjalta
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Kuopion kaupungin kokoelma
Vicente Serra

TULEVAA TOIMINTAA
25-27.4.2014 OPINTO JA VIRKISTYSMATKA OULUUN
MATKA EI TOTEUDU VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI.
Mietitään syksyllä jotain muuta vaihtoehtoa.
7.5.2014

TUTUSTUMISKÄYNTI KARJALAN LENNOSTON RISSALAN TUKIKOHTAAN KLO 16.30
Bussikuljetus kaupungintalon takaa Maljalahdenkadulta klo 16.10.
Paikalla lentokone- ja kalustoesittely. Tutustumisen päätteeksi munkkikahvit sotilaskodissa.
Alueen turvallisuusvaatimusten takia kaikki vierailijat sotu-tunnuksineen on ilmoitettava puolustusvoimille ennakkoon.
Tästä syystä kaikkien osallistujien on ilmoittauduttava Kimmo
Kaikkoselle ja annettava sotu-tunnuksensa 25.4.2014 mennessä.
Alueelle et pääse, jos et ole Kimmon listalla.
Ilmoittaudu mieluimmin sähköpostilla, tekstiviestillä tai sitten
puhelimella kimmo.kaikkonen@poyry.com gsm. 050 364 2161

KOKO KESÄ MAHDOLLISUUS NAUTTIA SORSASALON MÖKIN RAUHASTA.
KÄY SAUNOMASSA.
Jos et vielä omista mökin avainta, hanki sellainen. Varsinaiset jäsenet voivat lunastaa avaimen
itselleen panttia vastaan mökki-isäntä Kauko Huttuselta. Kaukon yhteystiedot: huttunen.kauko@
gmail.com - gsm 0400 577 152.
2.8.2014

MATKA JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUILLE ( jäsenille)
Tarkempi esittely jäljempänä tässä kirjeessä sivulla 7.

9.8.2014

NAISKERHO JÄRJESTÄÄ KOKO PERHEEN KESÄTAPAHTUMAN
SORSASALON MAJALLA
Samalla Naiskerho juhlistaa 75-vuotista toimintaansa.

24.9.-1.10.
2014

OPINTO JA VIRKISTYSMATKA KROATIAN POREC:IIN / AVEC
Tarkempi esittely jäljempänä tässä kirjeessä sivulla 6.
Tärkeää. Matkalle mahtuu max. 60 henkilöä. Ilmoittautuminen alkaa 20.3. klo 9.00.
Matkan hinta 560 € varsinaisilta jäseniltä ja 1060 € kaikilta muilta.

Seuraava jäsenkirje ilmestyy elokuussa.

Seniorimestarit
Talven selkä alkaa taittua ja kesä lähestyy vauhdilla.
Pidämme vielä kokoukset Haapaniemellä 24.03.2014 klo 13.00 ja Pääsiäisen vuoksi poikkeuksellisesti
23.4.2014.
Toukokuu on perinteisesti vapaa ja sitten siirrymmekin Sorsasalon majalle, missä meitä odottaa kuuma
grilli ja makoisat löylyt.
Tapaamiset ovat klo 12.00 alkaen 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8. ja 3.9. 2014.
Valtakunnallinen Senioreiden Kesäretki 3.–5.6.2014 suuntautuu tällä kertaa Kuopioon. Lisätietoja retkestä
saa järjestelytoimikunnan puheenjohtajalta Risto Borgmanilta puh. 040 589 0798.
Kokouksessa 24.3. työelämän kertomusvuorossa on Seppo Kaartinen. Mietitään yhdessä hyviä ideoita kevään ja kesän toimintaan.
Toivon runsasta osanottoa seuraavaan kokoukseen 24.3.
Seniorimestarikerhon puheenjohtaja Hannu Nikulainen

3

Rakenna ja Asu messut 2014 Kuopio-Hallilla
onnistuivat hyvin
Pieni kertaus aluksi; 1960–luvulta lähtien Rakenna ja
Asu messuja tehtiin yhdistyksen nimissä ja yhteistyössä Kuopion LVI- yhdistyksen kanssa. Joillakin messuilla
Kuopion RIA oli mukana.
Olimme monia vuosia myös Kuopion Kauppakamarin Savon- messujen rakentajakumppani.
Vakiintuneena toistuvana tapahtumana verottajan
suosituksesta oma messutoiminta siirrettiin 1990-luvun alussa perustetulle Kuopion Näyttely Oy:lle.
Nyt jo yli 20 vuotta messujen järjestäjä on ollut Kuopion Näyttely Oy yhteistyössä yhdistyksemme kanssa.
Messuja ovat olleet vahvistamassa viime vuosina mm.
yhdistyksemme Naiskerho kahvilatoiminnalla ja ensiavussa, Kuopion Puutarhaseura viherrakentamisessa,
LC- Kuopio lastennurkka Muksulassa ja Kuopion Kairankiertäjät sähkötöissä. Tänä vuonna yhdistyksemme
messu-osastolla annoimme rakentamis- ja energia-asianeuvontaa yhdessä Kuopion LVI-yhdistyksen kanssa.

Sinä, joka et ole vielä
ollut mukana messutalkoissa, tulisit ensi vuonna.
Talkoissa on oma yhdessä
tekemisen meininki, rento
ja iloinen ilmapiiri. Tartutaan työhön, kuin työhön
kaverit apuna. Messujen
jälkeen on hyvä mieli mukanaolosta ja saavutetusta
tuloksesta.
”Olinpahan
siellä minäkin”

Näyttely Oy:llä on vain yksi päätoiminen työntekijä, näyttelypäällikkö Markku Toivanen. Hän vastaa
pääosin mm. messujen myynnistä, markkinoinnista,
tapahtumien järjestelyistä, esiintyjien hankinnasta ja
itse messupäivien organisoinnista.
Hänen työtään tukee ja messuja ideoi koko vuoden
Näyttely Oy:n hallitus, jonka nykyinen kokoonpano on:
pj. Kimmo Kaikkonen; Pauli Niskanen ja Aira Pesonen.
Ja erittäin tärkeä kaikessa messujen rakentamisessa
ja toteutumisessa olet sinä, talkoolainen.

MESSUT ONNISTUIVAT….
KIITOS – Taas olemme yhdessä hankkineet yhdistykselle mahdollisuuden
tarjota monipuolista toimintaa ja tapahtumia jäsenistölle.

Tänä vuonna talkoissa oli kaikkiaan 73 yhdistyksemme jäsentä. Joissakin tehtävissä auttoivat vielä
puolisotkin. Mahtavat kiitokset sitkeille talkoolaisille.
Aktiivisimmat olivat töissä kuutena päivänä messujen
rakentamisen käynnistämisestä messujen jälkeiseen
hallin tyhjennykseen saakka.
Sitkeitä ja ahkeria olivat.

Liikenteen ohjausta.

Messujen purkuryhmä tauolla.
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Liikenteen ohjausta.

RAKENNA

JA ASU

2014
KUOPIO-HALLI
21. - 23.2.2014

Pyöräilevä pianisti vieraili osastollamme.

URHEILUA
RKL:N KEILAMESTARUUSKISAT
HELSINGIN TALIN KEILAHALLISSA 9.3.2014
Mukana oli 9 yhdistyksemme jäsentä. Parhaimpiin
tuloksiin ylsi Risto Korhonen ja Pekka Häkkinen. Veteraanisarjassa Risto oli 9. ja Pekka 21. Parikilpailussa he
yhdessä olivat 8.
OLETKO SINÄ RKL:N VUODEN 2014
HIIHTOMESTARI
RKL valitsee jälleen hiihtomestarin.
Ilmoita talven 1.10.2013 - 30.4.2014 aikana hiihtämäsi
kilometrit 5.5.2014 mennessä sihteerillemme Pauli Niskaselle. rkmsihteeri@dnainternet.net tai gsm 040 484
8219. Lähetämme tietosi RKL.ään ennen 15.5.2014.

Rakentajaryhmä aamukahvilla.

YLEISURHEILUKILPAILUT PORVOOSSA
23.-24.8.2014 KESÄPÄIVIEN YHTEYDESSÄ.
Golf-kilpailu 23.8.2014 (myös Porvoossa)
Seuraa RKL:n sivuja tarkemmasta ohjelmasta.
RKL:N MATKAVAKUUTUKSEN YLÄIKÄRAJA
VUONNA 2014
Rkl:n maksun maksaneilla jäsenillä on RKL:n ja yhdistyksemme järjestämissä tilaisuuksissa RKL.n järjestövakuutus. RKL on lisävakuuttanut 1.1.2014-31.12.2014
SuperEuro jäsenyysmatkavakuutus-ehdoista poiketen
myös 70-85- vuotiaat jäsenet.
Turvaa vakuutusturvasi kattavuus kuitenkin aina matkoja varten vertaamalla vakuutuksia ja tutustumalla
tarkasti vakuutusehtoihin. Mm. matkojen peruutusturva vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.

Viimeinen tunti messujen purkamisessa. Messupäällikkö Markku
Toivanen toinen oikealta.
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Jäsenmatka KROATIA-POREC 24.09.2014 -01.10.2014
Jäsenmatka
KROATIA-POREC
Matka suuntautuu Kroatiaan
Välimeren rannalle puhtaiden ja 24.09.2014
kirkkaiden vesien-01.10.2014
äärelle.

Matkan toteutuminen edellyttää minimillään 30 henkilöä.
Matka suuntautuu Kroatiaan Välimeren rannalle puhtaiden ja kirkkaiden vesien äärelle. Matkan
Vastuullinen matkanjärjestäjä
toteutuminen
edellyttää
minimillään 30 henkilöä .
Lomamatkat, Matka-Vekka
Kuopio.
Matkan kohde ja ajankohta

Vastuullinen
matkanjärjestäjä
Suora lento Kuopiosta
Kroatian Pulaan, josta bussilla n. 1 tunnin matka hotelliimme LAGUNA MOLINDRIO`on kauniin meren-

lahden rannalle, joka on 4 km:n päässä Porec`n kaupungista. Lento on Kuopiosta klo 07:00, 24.09. ja paluu Kuopioon 01.10.2014
Lomamatkat, Matka-Vekka Kuopio.
klo 17:10 (Lentoaikataulu sitoumuksetta).Bussi Maljalahdenkadulta lähtee Rissalaan klo 4:30. Lentoasemalla oltava 2 tunti ennen koneen lähtöä.

Matkan kohde ja ajankohta

Matkan hinta
Jäseniltä
560Kuopiosta
€/hlö, avecKroatian
1060 €/hlöPulaan,
kahdenjosta
hengen
huoneessa
Suora
lento
bussilla
n. 1 tunnin matka hotelliimme LAGUNA MOLINDRIO`on
Hintaanmerenlahden
sisältyy
kauniin
rannalle, joka on 4 km:n päässä Porec`n kaupungista. Lento on Kuopiosta klo 07:00, 24.09.
Kuopiossa
MaljalahdenkatuMaljalahdenkatu
jaBussikuljetus
paluu Kuopioon
01.10.2014
klo 17:10lentoasema(Lentoaikataulu
sitoumuksetta).Bussi Maljalahdenkadulta lähtee
Tilauslennot
Primera
Airilla
Kroatiaan
ja
takaisin,
lentokenttäverot
Rissalaan klo 4:30. Lentoasemalla oltava 2 tunti ennen koneen lähtöä.
Ateriat lentokoneessa menopaluu
Kuljetus Pulan
kentältä hotelliin ja kentälle takaisin
Matkan
hinta
Majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito
Lomamatkojen
oppaan
palvelut
Jäseniltä
560 €/hlö,
avec
1060kohteessa
€/hlö kahden hengen huoneessa
Retket kohteessa; Laguunikaupunki Venetsiaan sekä toinen retki Postojnan luolastoon ja Lubljanan kaupunkiin, molemmat
retket sisältävät
lounaan.
Hintaan
sisältyy
Hotelli Laguna
MolindrioMaljalahdenkatu****
Bussikuljetus
Kuopiossa
lentoasema- Maljalahdenkatu
Zelena
Laguna,
52440
Poreč,
Kroatia
Tilauslennot Primera Airilla Kroatiaan ja takaisin, lentokenttäverot
Hotelli lentokoneessa
on kauniilla paikalla
pienvenesataman läheisyydessä, noin neljä kilometriä Porečin keskustan eteläpuolella. Keskustaan
Ateriat
menopaluu
pääsee
paikallisbussilla,
minijunalla
venekuljetuksilla.
Kuljetus Pulan kentältä hotelliin jajakentälle
takaisin Hotellin kohdalla meren rannassa, tien toisella puolella on betonista ja
puusta
rakennettu
laituri,
josta
pääsee
mereen
uimaan.
Majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito
Katutasolta
noustaan
hissillä
vastaanottoon.
Tilava
aula oleskelutiloineen, aulabaari jatkuu meren puolella ulkoterassina. Myös
Lomamatkojen oppaan palvelut kohteessa
allasalueen reunalla on tilava terassibaari. Ravintola, kuntosali, sauna, rahanvaihto- ja pesulapalvelu, huonepalvelu, maksulliRetket kohteessa; Laguunikaupunki Venetsiaan sekä toinen retki Postojnan luolastoon ja Lubljanan kaupunkiin,
nen internet-yhteys. Kaksi uima-allasta, joista toisessa on porenurkkaus ja toisesta erotettu osa lapsille.
molemmat retket sisältävät lounaan.
Huoneissa on puhelin, satelliitti-TV, maksullinen tallelokero, minibaari, ilmastointi, hiustenkuivaaja, suihku tai kylpy ja wc. Kokolattiamatto. Puolihoito: aamiainen ja illallinen noutopöydistä.
Hotelli
Molindrio
HuoneitaLaguna
265. Kerroksia
4-6. Hissi ****
on.
Zelena Laguna, 52440 Poreč, Kroatia
Lisätietoja
Hotelli
kauniillap.paikalla
pienvenesataman
läheisyydessä, noin neljä kilometriä Porečin keskustan
Raineron
Mikkonen,
050 917 4448,
rainer.mikkonen@gmail.com
eteläpuolella. Keskustaan pääsee paikallisbussilla, minijunalla ja venekuljetuksilla. Hotellin kohdalla meren
rannassa,
tien toisella puolella
on betonista ja puusta rakennettu laituri, josta pääsee mereen uimaan.
Sitovat ilmoittautumiset
ja ennakkomaksu
Katutasolta
noustaan
hissillä
vastaanottoon.
Tilava aula
oleskelutiloineen,
aulabaari jatkuu meren puolella
Ilmoittautuminen
alkaa
20.3.2014
klo 9:00. Matkalle
mahtuu
60 ensiksi ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset;
Rainer Mikkonen,
050tilava
917 4448,
rainer.mikkonen@gmail.com,
ulkoterassina.
Myös allasalueen
reunallap.on
terassibaari.
Ravintola, kuntosali, sauna, rahanvaihto- ja
ja maksamalla ennakkomaksun 200 €/henkilö yhdistyksen tilille FI10 5609 1820 0411 52
26.03.2014 mennessä. Loppumaksu maksettava 360 €/ jäsen, 860 €/avec, 22.8.2014.
Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus.
Voimassa oleva passi mukaan (EU- henkilökortti ei riitä).
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Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus.
Voimassa oleva passi mukaan (EU- henkilökortti ei riitä).

Hintaan sisältyvät retket
Hintaan sisältyvät retket

Lisämaksulliset retket
Lisämaksulliset
Kauneinta Istriaa – kokopäiväretki
hinta 46 €/hlö, sis.retket
lounaan
Kauneinta
Istriaa – kokopäiväretki
hintasis.
46lounaan
€/hlö, sis. lounaan
Romanttinen Rovinj ja Limnin vuonopuolipäiväretki
hinta 48 €/hlö,
Romanttinen
Rovinj
vuono- puolipäiväretki hinta 48 €/hlö, sis. lounaan
Elegantti Opatija - kokopäiväretki
hinta 28 €/hlö,
eijasis.Limnin
lounasta
Elegantti hinta
Opatija
kokopäiväretki
hinta 28 €/hlö, ei sis. lounasta
Brijunin kansallispuisto- kokopäiväretki
58- €/hlö,
sis. lounaan
Brijunin kansallispuisto- kokopäiväretki hinta 58 €/hlö, sis. lounaan

Lisämaksulliset retket

Kauneinta Istriaa – kokopäiväretki hinta 46 €/hlö, sis. lounaan
Romanttinen Rovinj ja Limnin vuono- puolipäiväretki hinta 48 €/hlö, sis. lounaan
Lisämaksulliset retket Elegantti Opatija - kokopäiväretki hinta 28 €/hlö, ei sis. lounasta
Brijunin
kansallispuistokokopäiväretki
Kauneinta Istriaa – kokopäiväretki
hinta
46 €/hlö, sis.
lounaan hinta 58 €/hlö, sis. lounaan

Romanttinen Rovinj ja Limnin vuono- puolipäiväretki hinta 48 €/hlö, sis. lounaan
Elegantti Opatija - kokopäiväretki hinta 28 €/hlö, ei sis. lounasta
Brijunin kansallispuisto- kokopäiväretki hinta 58 €/hlö, sis. lounaan

Lisämaksulliset retket

Kauneinta Istriaa – kokopäiväretki hinta 46 €/hlö, sis. lounaan
Romanttinen Rovinj ja Limnin vuono- puolipäiväretki hinta 48 €/hlö, sis. lounaan
Elegantti Opatija - kokopäiväretki hinta 28 €/hlö, ei sis. lounasta
Brijunin kansallispuisto- kokopäiväretki hinta 58 €/hlö, sis. lounaan

	
  

Jäsenmatka JYVÄSKYLÄN
ASUNTOMESSUILLE02.08.2014
02.08.2014
Jäsenmatka
JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUILLE

Lähtö Maljalahdenkadulta TE-Matkat Ky:n bussilla klo 8:00, paluu samana päivänä n. klo18.00.
Lähtö
Maljalahdenkadulta
TE-Matkat
Ky:n
klo 8:00, paluu samana päivänä n. klo18:00.
Matka toteutuu,
mikäli lähtijöitä
on 30 henkeä
taibussilla
enemmän.
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on 30 henkeä tai enemmän.
Hinta
Omavastuu hinta 20 €/hlö
Hinta
Omavastuu
hinta 20 €/hlö
Hintaan sisältyy
Bussikuljetus Kuopio Maljalahdenkatu - Jyväskylän Äijälänranta - Kuopio Maljalahdenkatu.
Hintaan
Pullakahvitsisältyy
mennessä Kanavuoren ABC:llä.
Lounas Messuravintolassa perillä.
Bussikuljetus Kuopio Maljalahdenkatu- Jyväskylän Äijälänranta- Kuopio Maljalahdenkatu
Pullakahvit
Lisätietoja mennessä Kanavuoren ABC:llä
Lounas
Messuravintolassa
perillä
Rainer Mikkonen,
p. 050 917 4448,
rainer.mikkonen@gmail.com
Sitovat ilmoittautumiset ja omavastuu maksu
Lisätietoja
Ilmoittautuminen
19.6.2014
klo 9.00.
Matkalle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta jäsentä.
Rainer
Mikkonen,alkaa
p. 050
917 4448,
rainer.mikkonen@gmail.com
Sitovat ilmoittautumiset; Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com,
ja maksamalla omavastuun 20 €/henkilö yhdistyksen tilille FI10 5609 1820 0411 52 18.07.2014 mennessä.
Sitovat
ja omavastuu
maksuettä sinulla on voimassa oleva matkavakuutus.
Hintaan ilmoittautumiset
ei sisälly matkavakuutusta.
Huolehdithan,

Ilmoittautuminen alkaa 19.6.2014 klo 9:00.Matkalle
mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta
7
jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset; Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com,

JÄSENISTÖN KIRJOITUSPALSTA
Seuraavassa jäsenkirjeessä avataan jäsenistölle mahdollisuus kirjoittaa ajatuksiaan. Jos sinulla on hyviä
ideoita yhdistyksen toimintaan, rakentavia parannusehdotuksia mihin tahansa yhteiseen asiaamme, mukavia tai jännittäviä rakennusalan tai yhdistystoiminnan
kokemuksia, tarinoita, muistoja, kevennyksiä tai vaikka
vanhoja kuvia. Koska tila on rajallinen, aloittelemme
maksimissaan yhteen sivuun mahtuvilla jutuilla.
Sivuun mahtuu ehkä 3-6 erillistä juttua. Jutun pitää
siis olla lyhyt. Hallitus päättää julkaisemisesta.
Seuraavaan jäsenkirjeeseen tarkoitetut jutut on toimitettava 1.8.2014 mennessä Aira Pesoselle aira.pesonen@hotmail.fi Jäsenkirje ilmestyy elokuussa.

Jos innostusta syntyy runsaasti, uusi kirjoittaja on aina
etuasemassa jo kirjoituksensa julkaisseen suhteen. Hallitus pitää oikeuden jättää joistakin kirjeistä jäsensivun
pois, jos muut tärkeät asiat sitä tilaa tarvitsevat.
Aloitetaan kevennyksellä:
Rakennusmestarit olivat Helsingissä kahden yön
”Opinto- ja Kulttuurimatkalla”. Ohjelmassa oli työmaakäyntejä, oopperaa ja teatteria. Paluumatkalla kaksi
miestä keskusteli kokemuksistaan.
Eipä tullut oikein nukuttua kunnolla, sanoi toinen. Ei
niin, virkkoi toinen, nukuin koko matkalla vain 5 tuntia…. kaksi teatterissa ja kolme oopperassa.

Naiskerhon toimintaa kautta aikain
Naisille kautta aikain on ollut perhe ja sen hyvinvointi
tärkeä ja lähellä sydäntä. Niin myöskin rakennusmestareiden puolisot tunsivat, että jotain hyvää voidaan saada
tälläkin järjestösaralla. Vuonna 1939 helmikuun 10. päivä
Esteri Honkavaaran kotona joukko mestareiden puolisoita allekirjoitti naiskerhon perustamisasiakirjan.
Kokoontumiset tapahtuivat yhtä aikaa mestarien kokousten kanssa; näin ei ollut kuljetusongelmia ja taisipa
siellä naisilla olla joskus lapsetkin mukana. Käsitöiden
lomassa tehtiin asiapäätöksiä ja ilman arpajaisia ei poistuttu kokouksista. Palkinnot olivat ruokapalkinnoista käsityöpalkintoihin.
Naiskerhon toiminta on ollut aktiivista kautta aikain.
Naiset ovat antaneet osaamistaan ja omaa aikaansa pyyteettömästi. Tekun aikaiset Rakenna ja Asumessut oli
messuravintolan osalta naiskerhon vastuulla. Ruokahuolto pelasi Sorsasalon hiihtokilpailuissa, kuten muissakin
mestarien järjestämissä tapahtumissa; joista me hiukan
nuoremmat naiskerholaiset olemme saanet kuulla mukavia juttuja.
Tänäkin päivänä ohjenuora toiminnassamme on mestariperheiden hyvinvointi. Talkoohengessä on saatu paljon hyvää aikaiseksi.
Kuukausittain pyrimme järjestämään kokouksen ollen
sitten käsityö, askartelu tai sitten vain kuulumisten vaihto
tapaaminen.
Teatterimatkojakin on järjestetty Helsinkiä myöten;
unohtamatta jokakesäistä paikallista kesäteatteria.
Sorsasalon majalla vähintään kerran kesässä saunotaan ja nautitaan hyvästä seurasta.

Rakenna ja Asu-messujen messukahvila on ollut naiskerhon talkootyön organisoima. Kiitos mestareille, että
olemme saaneet olla mukana tapahtumassa.
Olemme viime vuosina ottaneet ohjelmaamme lahjoittaa jollekin järjestölle pieni summa rahaa jakaakseen
eteenpäin vähävaraisille lapsiperheille tai vanhuksille.
Menneitä muistellaan ja tulevaisuuteen kurkataan
75-vuotisjuhlassa täydenkuun aikaan 9.8. ”mestariperhepiirissä”.
Näillä miettein Irma Kärkkäinen

Kuopion Rakennusmestarit ja
–insinöörit AMK ry
Naiskerhon vuosikokous
pidettiin tiistaina 4.2.2014 Kuopion Korttelimuseon
Museokahvila Wanhassa Cafessa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat.
Hallituksen kokoonpano v. 2014
Puheenjohtaja Irma Kärkkäinen, varapuheenjohtaja
Tuula Kaikkonen. Hallituksen jäsenet Liisa Tikkanen,
Pirjo Pantsu, Maire Häyhä ja Irma Nikulainen, varajäsen
Leena Holländer, sihteeri/rahastonhoitaja Tuula Sulku.
Naiskerhon seuraava yhteinen tapaaminen on maanantaina 7.4.2014, tapaamisesta tarkemmin muistiopalstalla.
Kauniita kevätpäiviä toivotellen
Naiskerhon hallitus

