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Puheenjohtajan tervehdys
Lämmin kesä näyttäisi vielä jatkuvan pitkälle syksyyn.
Hyvä!
Lämpimien päivien välissä on ollut sateita ja myrskyjä paikallisesti. Tällainen paikallinen puhuri kulki myös
Sorsasalon majan ohitse heinäkuun lopussa. Puuta
kaatui tontilla kuin ”Raatteen tiellä”. Tämän vuoksi yhteisesti naiskerhon kanssa suunniteltu perhepäivä jouduttiin perumaan. Riski jäädä kaatuvien puiden alle oli
liian suuri. Tekemistä tontilla kyllä olisi ollut isommalle
ryhmälle… Varovaisuutta, jos käytte majalla. Kaatuneiden puiden raivaus kuuluu ammattilaisille (ei rakennusalan!).
Syksyn toimintaa hallitus on suunnitellut kokouksessaan ja tarkemmat ajankohdat selviävät tästä kirjeestä.
Yhdistys jatkaa perinteistä toimintaa. Tervetuloa mukaan ! Muistathan käydä ilmoittautumassa tapahtumiin.
Syyskuun kokouksessa on tarkoitus käydä läpi yhdistyksen nettisivuja. Sivut löytyvät osoitteesta www.
kuopionrkmins.fi. Sivuilla kannattaa käydä tutustumassa, koska tiedottamista pyritään siirtämään nettiin. Kommentteja ja vinkkejä otetaan
vastaan. Jos sinulla on julkaistavaa materiaalia, niin sen voi
myös lähettää minulle sivuilla
julkaistavaksi.
Liiton perinteiset kesäpäivät
järjestetään Porvoossa 23.-24.8.
Muutamat urheilijat ovat ilmoittautuneet kesäpäivien yhteydessä pidettäviin RKL:n suomenmestaruuskilpailulajeihin.
Onnea ja menestystä heille.
Tavataan syksyn tilaisuuksissa
Puheenjohtaja

Julkaisija:

Kuopion Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry.
PL 14, 70101 Kuopio

Toimitus:

Aira Pesonen

Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio
Taitto: Jarmo Salonen
Kansikuva:

Perustettu 1908
8.8.2014
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Kuopion kaupungin kokoelma
Vicente Serra

TULEVIA TAPAHTUMIA
SYYSKAUDELLA
27.8.2014 LAULUILTA SORSASALOSSA
KLO 18.00
Perinteisesti Pauli Huttusen haitarin tahdissa.
Bussi lähtee kaupungintalon takaa Maljalahdenkadulta klo 17.30.
Jotta kaikki jaksaisivat laulaa koko illan, ruokaa varataan riittävästi.
Joten ilmoittaudu 23.8. mennessä.
Ilmoittautumiset: Aira Pesoselle‚ aira.pesonen@hotmail.fi
tai tekstiviesti 050 5707492 tai soitto samaan numeroon.
Ilmoita samalla, tuletko bussilla. Ei varata maxibussia turhaan.

10.9.2014 SYYSKUUN KUUKAUSIKOKOUS
Cumulus Huviretki klo 18.00

Esitellään yhdistyksen uudet avatut kotisivut.
Sivujen kehitystyö on käynnissä. Kerro mielipiteesi, mitä toivot sivuilta.

8.10.2014 YHDISTYKSEN SYYSVUOSIKOKOUS
Scandic Hotel Kuopio klo 18.00

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.

TÄMÄ ON VIRALLINEN KOKOUSKUTSU
5.11.2014 MARRASKUUN KUUKAUSIKOKOUS
OP- Pohjola vakuutusyhtiö Tulliportinkatu 38 A klo 18.00
Käynti sisäpihan kautta. Matalampi rakennus.
RKL:n vakuutukset ovat Pohjolassa.
Ovatko sinun vakuutuksesi kunnossa? Tule kyselemään.

RKL:N KESÄPÄIVIEN YHTEYDESSÄ
PORVOOSSA 23.-24.8.2014
AMMUNTAKILPAILUT 23.8.2014
RKL:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKILPAILUT 23.8.2014
RKL:N GOLF MESTARUUSKILPAILUT 24.8.2014

RAKENTAJIEN SM SUUNNISTUSKILPAILUT
LAITILASSA 16.-17.8.2014
JÄRJESTÄÄ VAKKASUOMEN RAKENNUSMESTARIT
JA INSINÖÖRIT AMK RY
Kilpailu on tarkoitettu kaikille rakennusalan ammattilaisille.
Katso kilpailuista tarkemmin RKL:n nettisivuilta.
tai Rakennusmestarilehdestä.
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KUOPION SENIORIRAKENNUSMESTAREIDEN KULTTUURI- JA
VIRKISTYSMATKA AIHKIKYLÄÄN, METSÄKESKUS LUSTOON JA
SAVONLINNAN CASINO KYLPYLÄÄN 19.-21.5.2014
laskimme yli kymmenen kappaletta. Kierros jatkui	
  
tekovaiheessa oleviin kahteen rakennukseen, josta
tekijä Esa itse lähti oppaaksi kierrättämään järvenrantaan rakentamiensa mökkien ja saunojen kautta
Savon raitille, joka esitteli entisajan savottakulttuuria. Tutustumiskäyntimme venähti ajatellusta noin
kolmen tunnin mittaiseksi ammattimiesten vaihtaessa mielipiteitä Esan kanssa. Lopulta päästyämme
lähtemään kohti Savonlinnan Casino Kylpylää, oli
keväinen lämpötila jo noussut 26 asteeseen. Majoittuminen ja päivällinen hotellissa sujui päivän
tapahtumia kerratessa. Illalla osa retkeläisistä käveli
Savonlinnan kuululle torille todeten, että suomalaisten kesäsesonki alkaa allakan, ei säätilan mukaan, sen vaikutelman antoi tyhjä tori.

Kauniin kevätauringon paisteessa matkasi 26 seniorimestaria Linja-autoliike E. Ahosen bussilla Rantasalmelle, Nesteen huoltamon mainiolle lounaalle, josta
poikkesimme Hakovuoren Aihkikylään tutustumaan
Esa Heiskasen 37 vuoden mittaiseen uskomattomaan
elämäntyöhön. Mari-emäntä kertoili kierroksemme
aluksi Aihkikylän historiaa. Aihkipuut, jotka oli nostettu läheisen sisäjärven muinaismetsästä, oli kaikkien hirsirakennusten runkona ja rakennuksia oli koko
harjanne täynnä, yhteensä noin 4000 m2. Saunojakin
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Seuraavana aamupäivänä aurinko paistoi jo kuumasti, kun retkeläiset suunnistivat bussilla Metsäkeskus Lustolle, siellä opas jo odottikin meitä. Teimme tunnin kierroksen nuoren opaspojan kertoessa
näyttelyn yksityiskohdista ja mielenkiintoisista tapahtumista. Kierroksella selvisi muun muassa sanonnan; oma maa mansikka, muu maa mustikka;
historia. Kahvipaussin jälkeen lähdimme jatkamaan
tutustumista Punkaharjun kauniisiin maisemiin
Häyhän Matin siirtyessä oppaaksi. Harjun ja Valtion
Hotellin kautta suuntasimme takaisin hotelliimme
saunomaan ja rentoutumaan kylpylän virkistäviin
altaisiin.

	
  

	
  

	
  

Matkamme onnistui helteisten ilmojen vallitessa
mainiosti ja retkeläiset saivat tutustua uusiin mielenkiintoisiin kohteisiin erittäin innostuneiden esittelijöiden johdolla.

Viimeisen retkipäivän aamuna lähdimme kotimatkalle auringon edelleen porottaessa ja lämpötilan
asettuessa hieman siedettävimpiin lukemiin. Ensimmäinen pysähdys oli Kerimäellä ja tietenkin maailman
suurimpaan puukirkkoon tutustuminen mahdottoman tietävän ja kaiken muistavan oppaan johdolla.
Hänenkin kolmen vartin opastus venyi puoleksitoista
tunniksi. Liekö syynä ollut harras kuulijakunta, joka
jaksoi kysellä häneltä kirkkoon liittyviä yksityiskohtia,
mene tiedä.
Seuraava kohteemme oli Lyytisen Matin rakentama
silta Leppävirran yli, josta olimme saaneet kuulla jo kevään aikana Matin työhistoria-esitelmässä. Unnukassa
nautitun pullakahvin jälkeen suuntasimme kohti Kuopiota ja kotia.

Mukana retkestä, ohjelmasta ja yhdessäolosta
nauttineena, Rainer
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MESTARIT KERTOVAT

Rakennettiin Kuopiota
yhteistyöllä
Näkemyksiä v. 1960-luvun rakentamisen nousukautena. Vuosikymmenet 1960-1970 olivat erittäin vilkasta
rakentamisen aikaa. Kuopiossa rakensivat kaupungin
omat keskisuuret ja pienet urakoitsijat. Harvat rakennuttajat pyysivät tarjouksia valtakunnan suurilta rakennusliikkeiltä.
Tuona aikana alkoi ns. grynderi-rakentaminen. Urakkalaskentaan tuli pankeilta runsaasti asuinkerrostaloja. Tarjouspyynnöt tulivat pääurakoitsijalle, joka oli
rakennusliike. Lvis-urakat tarjosivat oman alansa tarjoukset suoraan rakennuttajalle.
Rakennusliikkeet oppivat rakentamaan ja rakennuttamaan omana tuotantona. Grynderit hankkivat tontin perustettavalle asunto-osakeyhtiölle tai kiinteistö
Oy:lle. Kuopio oli matalien puutalojen kaupunki. Talot
purettiin ja tontille rakennettiin rakennusoikeuden
verran kerrostaloja. Ostajat varasivat itselleen tai vuokrattavaksi huoneistoja. Ostajat maksoivat huoneiston
maksuerien mukaan. Inflaatio nosti huoneistojen hintoja nopeasti. Rakennuksen valmistuttua olivat lähes
kaikki asunnot ja liiketilat myyty.
Arava-lainoitus auttoi vähätuloisia asunnon hankkimisessa. Maalta kaupunkiin muutto oli runsasta.
Vuokratalojen rakentaminen oli tarpeellista. Vaikka rakentaminen antoi työpaikan monelle, työttömyyttä oli
10-20% työvoimasta.
Jotta asuntoja, liikerakennuksia ja teollisuusrakennuksia voitiin riittävästi rakentaa, kaavoitettiin Kuopioonkin esikaupunkialueita. Kuopiossa laajennusrakentaminen alkoi Puijonlaakson alueelta.
Minun työni rakentajana oli eniten työmaamestarin
paikalla. Sain tehdä varsinkin kaavoitetulla ja aikaisemmin rakennetulla keskikaupunkialueella monia
kerrostalojen työnjohdon tehtäviä. Yleensä sama rakennusmestari hoiti vanhan purkamisen ja uuden kerrostalon rakentamisen valmiiksi asti. Minulla oli onni
saada rakentaa saman rakennusliikkeen palveluksessa
n. 20 vuotta.
Pitkän rakentamisurani aikana pääsin kokemaan
esimiesasemassa yhteistyön merkityksen työn sujumiselle ja rakentamisen onnistumiselle. Työsuhteet eivät
onnistuneet kaikkien kanssa, joten muodostui ns. kantaporukka, joka siirtyi työmaalta toiselle. Se helpotti
sekä työnjohtoa, että myös rakennusmiehiä. Sain kiitosta, jopa kannustusta alaisiltani. Joillakin työmailla
oli joskus vaikea saada yhteistyötä sujumaan. Näitä ristiriitoja selvittämään kutsui työmaan luottamusmies
kaupungissa olevan rakennusliiton pääluottamusmiehen.

Kun pääluottamusmies astui työmaan toimistoon,
hänen toivotuksensa kuului seuraavalla tyylillä, jota
en muista sanatarkasti: sinä porvarin juoksupoika, saat
parantaa tapasi ja myöntyä työntekijöiden vaatimuksiin! Aikanaan nekin työkohteet valmistuivat. Pahimmat riitapukarit eivät tulleet seuraaville työmaille edes
kysymään työpaikkoja.
Mikäli oikein ymmärsin, valittiin työmaalle tekijöiden keskuudesta lähes aina äärivasemmistoon kuuluva henkilö. Yleensä yhteistoiminta sujui ilman riitoja.
Mitä metsään huudat, sama tulee kaikuna takaisin.
Työnjohdon ja alaisten on pakko sopeutua työpaikalla keskenään. Työnjohdon tehtävänä on hankkia liikkeelle voittoa. Myös rakennusliikkeen johdon kanssa
yhteistoiminta pitää onnistua. Jos epäonnistut, saat
siirtyä syrjään.
Vastaavilla rakennusmestareilla oli vastuuta liian
paljon. Oli monenlaisia lakeja, joita piti noudattaa. Työsuojelu oli vaikea noudattaa, kun työmaalla oli paljon
työntekijöitä. Koneita ja elementtejä ei vielä 1960-luvulla ollut käytettävissä.
Mestareille ei ollut liiton neuvotteluoikeutta työehtosopimuksesta eikä yhtenäistä palkkasopimusta ollut.
Kesälomat piti mestarien pitää oman terveyden ja
työkyvynkin vuoksi. Minun lomani kuluivat Tunturilapin erämaassa, missä ei ollut ihmisasumuksia lainkaan.
Paikalliset moottorikelkan omistajat antoivat helpotusta autiotuville meneville kalastajille. Alkuvuosien
aikana 60-luvulla kuljettiin hiihtäen, raskaat reput ja
kairat selässä. Kämpillä asuen hiihtelimme lähijärville
pilkkimään rautuja, taimenia ja harjuksia.
Ensimmäinen Lapin loma jäi kirkkaana mieleen. Oli
erikoista asua viikko turvekammissa. Meitä oli 5 miestä ja asuntona oli turvekammi 2,5 x 2,5 m. Siihen sopi
sanonta, että kyllä sopu tilaa antaa ja olimme valmiit
hyväksymään ahtaamman palvelun asua pienessä,
mutta viihtyisässä kammissa.
Pekka Miettinen
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Puita... Puita... Puita...
Puita nurin – ja paljon

Yhdistyksen hallituksella oli kokous torstaina 31.7.
2014 Sorsasalon majalla.
Kokousta ennen kaksi tuntia aiemmin alkanut ukkosmyrsky oli kaatanut puita tielle ja mökin ympäristön puita pitkin tonttia. Tie oli raivattu. Kaatuneita
puita oli saunan ympärillä, päärakennuksen molemmissa päädyissä, rannassa ja kotapaikalla. Onnella vain
yksi puu raapaisi saunaa ja joku toinen mökin tikkaita. Mökkitoimikunta oli kaatanut jo aiemmin valtavan
ydinlahon koivun ja pari suurta kallellaan olevaa mäntyä aivan päärakennuksen vierestä. Se pelasti meidät
lähes varmalta kattoremontilta. Katkenneita suuria
oksia oli pitkin pihaa. Mökkinaapurin yhden rakennuksen katolla kellotti kaatunut puu.

Joku vitsailikin, että ovatpahan tiiviissä kasassa
odottamassa puuta, jos joku päättää kaatua sinne
päin. Hieman jännityksellä pidimme kokouksen, mutta mitään uutta ei tapahtunut. Tuuli vain taivutteli rantapuita ja vaahtopääaallot seilasivat järvellä.
On polttopuuta vuosiksi, jos kaatuneet puut jäävät
meille. Mökki-isäntä selvittää vuokratontin puunraivausasian kaupungin kanssa.

Kallellaan olevia puita oli joka puolella, isoja ja pieniä. Puiden kaatumisvaara peruutti kesätapahtumankin. Raivaus ei olisi onnistunut kokonaisuudessaan
ennen sitä. Autot pysäköimme kokouksen ajaksi aivan
portin viereen pienempien puiden alle.
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ENNAKKOTIEDOTE KROATIAN MATKALAISILLE
Jäsenmatka

KROATIA-POREC

24.09.2014 -01.10.2014

Matkan lentoaikataulu muuttunut
Lento 24.9.2014 Kuopiosta klo 08.40, perillä 11.00 ja paluu Kuopioon 01.10.2014 klo 15.25 ja perillä klo 19.40 (Lentoaikataulu
sitoumuksetta). Bussi Maljalahdenkadulta lähtee Rissalaan klo 6.15. Lentoasemalla oltava 2 tunti ennen koneen lähtöä.
Matkan loppumaksu
Loppumaksu maksettava, 360 €/ jäsen, 860 €/avec, 22.8.2014 yhdistyksen tilille FI10 5609 1820 0411 52 .
Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus.
Voimassa oleva passi mukaan (EU- henkilökortti riittää, kts Ulkoasianministeriön tiedote).
Retkikohteet ovat Schengen- ja EU-maita, Italia ja Slovenia, ( EU- henkilökortti riittää, kts Ulkoasianministeriön tiedote)
Lisätietoja
Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com
Katso myös:
Kroatia: matkustustiedote- Ulkoasianministeriö
Slovenia: matkustustiedote- Ulkoasianministeriö
Suosittelen alla olevasta linkistä löytyvän kohdeoppaan lukemista, niin selviämme suuremmilta sekaannuksilta.
http://www.lomamatkat.fi/content/matkustajalle/kohdeoppaat/Porec-kohdeopas.pdf
Yllä olevasta linkistä löydät kohdeoppaan, jossa tärkeää tietoa.
Tässä muutamia poimintoja oppaasta mm.
MATKATAVARAT
Sallittu mukaan otettava matkatavaramäärä Primera Airin lennolla on 15 kg/matkustaja (yli 2-vuotias). Lisäksi matkustamoon saa ottaa yhden käsimatkatavaran, jonka enimmäispaino on 5 kg ja yhteenlasketut ulkomitat, pyörät ja kahvat mukaan lukien enintään 115 cm. Lue lisää oppaasta.
Pakkaaminen
Pakkaa kaikki lääkkeet, reseptit, särkyvät esineet, rahat, korut, arvotavarat, avaimet, matkapuhelin ja lennolla tarvitsemasi
tavarat käsimatkatavaroihin. Lue lisää oppaasta Lisäohjeita ja -tietoa Lomamatkojen esitteestä ja sivuilta www.finavia.fi.
Rahan vaihto: matkalle voi vaihtaa Kroatian rahaa; 10 kunaa (HRK)= 1,4€, perillä voi vaihtaa euroja tai nostaa kortilla paikallista rahaa kunaa. Tavallisimmat luottokortit kelpaavat, paitsi terveydenhuolto, sairaalat, taxit pelaa käteisellä.
Sähkövirta: Töpselit ja virta sama kuin Suomessa.
Ottakaa passin etusivusta kopio mukaanne. Helpottaa hävinneen tilalle uuden hankkimista.
Eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka saa ilmaiseksi KELALTA, on suositeltavaa ottaa mukaan.
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Tervetuloa matkalle!
Yhdistyksen matkavastaava Rainer

	
  

Jäsenmatka KROATIA-POREC 24.09.2014 -01.10.2014
Matka suuntautuu Kroatiaan Välimeren rannalle puhtaiden ja kirkkaiden vesien äärelle. Matkan
toteutuminen edellyttää minimillään 30 henkilöä .

