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Suomi Sata – Yhdistys 109 vuotta

K

un mietin mitä tähän vuoden ensimmäiseen jäsenkirjeeseen kirjoittaisin, tämähän on myös minulle
uutena puheenjohtajana henkilökohtaisesti ensimmäinen, minun oli pakko palata ensin hieman taaksepäin.
Vuosi 2016 oli yhdistyksessämme monien mukavien tapahtumien vuosi mutta myös menetysten vuosi. Joukostamme poistui viime vuonna pitkäaikainen
kunniapuheenjohtajamme Reijo Martikainen ja sekä
kunniajäsen Pentti Knuuttila, he molemmat tekivät
pitkän päivätyön sekä työelämässä sekä yhdistyksessä. Molempien työllä oli paikallisesti vaikutusta useiden rakennusten tekijänä ja valtakunnallisesti vaikutusta rakentamisen lainsäädännön kehitykseen sekä
rakennusmestarien ja -insinöörien työn arvostukseen
sekä koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseen. Näinhän se elämä menee, miespolvet vaihtuu, mutta eivät
vaivu unholaan. Ilman kaikkien yhdistyksessä toimivien jäsenten ja useiden aikaisempien sukupolven vaikuttajien aktiivista työtä ei yhdistyksemmekään olisi
niin hyvässä kunnossa kuin se on nyt 109 - vuotiaana.

Maaliskuussa 15.3. on yhdistyksemme vuosikokous
ja kutsu siihen on tässä jäsenkirjeessä mutta kuten
olemme yhdessä päättäneet, tulemme lähettämään
virallisen kutsun kokousaineistoineen kirjepostina.
Maaliskuulle on sovittuna myös koko perheelle suunnattu pilkkitapahtuma Sorsasalon majalle. Tapahtuma
on 25.3. ja toivotaan että mahdollisimman moni jäsen
pääsisi mukaan keväiseen tapahtumaan.

Mutta mitä tulee tapahtumaan nyt
vuonna 2017?

N

yt tammikuussa valmistaudumme jo helmikuun
lopulla oleviin Rakenna ja Asu 2017- messuihin.
Tehdään tänäkin vuonna omilla toimillamme tapahtumasta näytteilleasettajille niin mielenkiintoinen, että
he tulevat taas ensi vuonna. Tapahtuman puitteet hallissa ovat olleet aina hyvät ja yhdistyksen jäsenten talkoohenki aivan huikea. Yksi osa talkoita on aina ruoka, kuten viime vuonnakin yhdistyksemme naiskerho
järjestää talkoolaisille taukokahvia Kuopio-hallin väestönsuojassa. Toivotaan kaikille talkoolaisille innostusta, laitan omalta osaltani ja Näyttely Oy:n puolesta
teille isot kiitokset jo etukäteen.

Omalta osaltani toivon, että olette aktiivisesti yhteydessä minuun ja tietysti muihinkin hallituksen jäseniin
asioista, joita haluatte kokouksissa nostaa esille. Helpointa on jos kysytte heti kun joku asia tulee mieleen,
niin voimme sitten kokouksessa kertoa vastauksia
kaikille. Minulle voi soittaa tai laittaa sähköpostia. Ei
kannata jäädä miettimään ja pohtimaan asioita vaan
kysyä tai sanoa heti kun joku asia askarruttaa tai on
mielestänne mennyt jotenkin eritavalla kuin olisitte
ajatelleet.
Odotan meille kaikille yhteisesti mielenkiintoista ja
tapahtumarikasta Suomen itsenäisyyden juhlavuotta.

Iso asia tänä vuonna tulee olemaan myös uusien
sääntöjen vahvistaminen yhdistykselle. Kun saamme
ne päivitettyä, kannattaa sen jälkeen varmasti tarkastella myös kerhojemme sekä seniorikerhon että
naiskerhomme sääntöjen tilannetta. Olemme viime
vuoden aikana päivittäneet Sorsasalon majan säännöt. Sääntö -sana kuulostaa aina vähän hankalalta ja
rajoittavalta. Mutta me kaikki tiedämme, että toiminta
on aina helpompaa ja tasapuolisempaa, kun asioista
on yhteisesti sovittu.

Muistetaan että yhdistys tarvitsee koko ajan toimijoita, meitä kaikkia erilaisia yhdistyksen jäseniä pysyäkseen liikkeessä ja kehittyäkseen. Toivon että tulette
sankoin joukoin myös messuille ja käykää myös omalla
osastolla tervehtimässä tai pysäyttäkää kulkiessanne,
en tunne teitä kaikkia ja olisi kiva tutustua.
Aurinkoisia hiihto – ja ulkoilukelejä meille kaikille 
puheenjohtaja

Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry

PL 14, 70101 KUOPIO – Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO
www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit: kimmo.kaikkonen@ains.fi
Pankkitilit: FI10 5609 1820 0411 52, yleinen maksuliikenne
FI96 5600 0520 4863 28, omavastuutili (osallistumismaksut tapahtumiin, matkoille yms.)
FI43 5600 5350 0072 84, seniorikerho
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TULEVAA TOIMINTAA
25.-26.2.2017

Rakenna ja Asu 2017-messut, Kuopio-halli
Katso erillisilmoitus.

15.3.2017

Sääntömääräinen kevätkokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Käsitellään yhdistyksen säännöissä määritellyt kevätkokousasiat.
Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle 6.3. mennessä, timo.tikkanen@dnainternet.net,
tai tekstarilla 050 308 5793
Tarjoilu: illallinen, viini / olut.
Viralliset kutsut kokousaineistoineen postitetaan jäsenille.

23.3.2017

RIA-RKL:n linjasaneerauksen koulutusmoduuli, YSE-sopimukset
Savonia AMK, Opistotie 2, auditorio klo 8.00 – 16.00
Kouluttajana rakennusjuristi, asianajaja rakennusinsinööri Kalle Lyytinen.
Tiedot ja ilmoittautuminen yhdistyksen nettisivujen kautta, ilmoittautuminen
viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

23.3.2017

RKL-RIL kurssi, Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori
Hotelli Puijonsarvi, kurssin 1. osa
Ilmoittautuminen ja tiedot yhdistyksen tai RKL:n nettisivujen kautta.

25.3.2017

Talvitapahtuma jäsenille ja heidän perheilleen
Sorsasalon majalla
Ohjelmassa pilkkiongintaa, hiihtoa, makkaranpaistoa ja nokipannukahvia,
saunomista ym.

Tervetuloa viettämään kevättalvinen lauantai virkistävän
yhdessäolon merkeissä! Paikan osoite on Kustinpolku 8.
Ilmoittaudu Timo Tikkaselle 15.3 mennessä,
timo.tikkanen@dnainternet.net, tekstari 050 308 5793
29.3.2017

RKL-RIA-Puuinfo. Puukerrostalotyömaan käytännöt, kurssi
Savonia AMK Opistotie 2, auditorio
Tiedot ja ilmoittautuminen yhdistyksen nettisivujen kautta, ilmoittautuminen
viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

19.4.2017

Huhtikuun kuukausikokous,
Hotelli Puijonsarvi klo 18.00

Illan isäntänä Ardex Oy. Tule seuraamaan alansa johtavan
tuotevalmistajan esitelmää.
Tarjoilu: kahvi + pikkusuolaista.
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26.4.2017

RIA-RKL kurssi, Asbestilainsäädännön muutosten vaikutus rakennustyömaalle,
Savonia AMK Opistotie 2, auditorio, klo 12-16
Lisätiedot ja ilmoittautuminen yhdistyksen nettisivujen kautta.

27.4.2017

RKL-RIL kurssi, Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori
Hotelli Puijonsarvi, kurssin 2. osa
Ilmoittautuminen yhdistyksen nettisivujen kautta

Seuraa myös ilmoitteluamme Rakennuslehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla
www.kuopionrkmins.fi
Kun saavut kokouksiin Hotelli Puijonsarveen, tule ensin receptioniin (Maaherrankadun itäpuolella), siellä selviää, missä tilassa kokous kulloinkin on.

SENIORIMESTARIT
Senioreiden toiminta jatkuu vilkkaana myös vuoden 2017 aikana, kesän senioriretken suunnittelu on jo
aloitettu.
Kerho kokoontuu Vuorikadulla kerran kuussa klo 13.00, kokoontumispäivät ovat:
23.1. vierailijana Kuopion Kuulo ry, aiheena Ikääntyvän kuulon apuvälineet,
20.2. vierailijana P-Savon Muisti ry,
20.3. vierailijana Kuopion Kaupunki ravitsemussuunnittelija,
24.4. vierailija avoin.
Kerhomme kannatusmaksu vuodelle 2017 on 10€ ja muistathan maksaa sen seniorikerhon tilille
FI43 5600 5350 0072 84 helmikuun loppuun mennessä.
Eläkkeellä olevat rakennusmestarit ja AMK-insinöörit tervetuloa mukaan virkeään senioritoimintaan.
Senioripuheenjohtaja Jouko Savolainen
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RKL:N KILPAILUJA
Keilailu
		
Golf
		
Pilkkionginta
		
		

RKL:n SM-keilakilpailut tänä vuonna Lahdessa 11.3.
RKL:n SM-golf Tampereella 10.6.
RKL:n SM-pilkkikilpailut pidetään tänä vuonna Savonlinnassa 25.3.
Jos olet halukas lähtemään kilpailuihin, ota yhteyttä Jyrki Pennaseen, 040 844 7877,
pennanen.jyrki@gmail.com

RKL:n NETTISIVUT
Keskusliiton nettisivut on uudistettu viime vuoden lopulla. Sivut ovat ilmeeltään raikkaammat ja nykyaikaisemmat kuin edelliset. Sivuilta selviää mm kohdasta ”Koulutus”, että tänä vuona on kymmeniä erilaisia RKL:n ja RIL:n
yhteistyönä järjestämiä kursseja rakennusalan eri tehtäviin liittyen.

TTHA:N NETTISIVUT
Työturvallisuuden harjoitusalueen (TTHA) verkkosivut on avattu. Sisältöjä vielä täydennetään, käy tutustumassa, www.ttha.fi. Sivujen kautta voi myös antaa palautetta.

FACEBOOK-RYHMÄ
Facebookiin on perustettu suljettu ryhmä, johon voivat liittyä kaikki yhdistyksen jäsenet. Ryhmässä voi julkaista
niin ammattiin ja työtapahtumiin kuin myös muuhun elämään liittyviä juttuja. Ryhmä löytyy kirjoittamalla fb:n
hakuruutuun ”Kuopion rakennusmestarit”. Tervetuloa ryhmään, tavataan siellä!

JÄSENKIRJEIDEN JAKELU
Jäsenkirjeet ja muut tiedotteet jaetaan jäsenistölle pelkästään sähköisesti niin suurelta osin kuin se on mahdollista. LÄHETÄ VOIMASSA OLEVA JA TOIMIVA SÄHKÖPOSTIOSITTEESI TIEDOTTAJALLE; hannu.lehmuskero@
gmail.com
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Messujen talkoojärjestelyt ovat jo alkaneet ja vuoden takaisten nimilistojen tarkastussoitot on jo aloitettu. Jos et ole saanut puhelua lähiaikana ja olet halukas osallistumaan talkoisiin, ota siis heti yhteyttä alla
oleviin yhdyshenkilöihin niin tehtävä löytyy kaikille halukkaille .
Yhdistyksen talkootyön yhdyshenkilö
Rainer Mikkonen
+358 50 917 4448
Yhdistyksen talkootyön varahenkilö
Tarja Korhonen
+358 40 5400 580
Osastojen paikkojen merkkaus
Kimmo Kaikkonen
+358 40 669 5484
Tienvarsiopasteet
Jyrki Pennanen
+358 40 844 7877
Rakentajaryhmä
Aira Pesonen
+358 50 570 7492
Liikenteen ohjaus,( tulo- ja menoliikenne)
Jouko Savolainen
+358 400 681 476
Lipuntarkastus, vaatenaulakko ja ovien valvonta
Hannu Lehmuskero
+358 400 579 290
Järjestysmiehet
Jorma Pantsu
+358 400 674 126
- järjestys varamies
Timo Tikkanen
+358 50 308 5793
Messujen ajan siivous, lauantai
Osmo Korhonen
+358 50 324 9569
Messujen ajan siivous, sunnuntai
Irma Kärkkäinen
+358 50 539 0895
Ensiapuryhmä
Leena Hollander
+358 44 585 3114
Rkm osasto
Tarja Korhonen
+358 44 5400 580
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rainer.mikkonen@gmail.com
tarja.korhonen@realia.fi
kimmo.kaikkonen@ains.fi
pennanen.jyrki@gmail.com
aira.pesonen@hotmail.com
savojouko@gmail.com
hannu.lehmuskero@gmail.com
jorma@pantsu.fi
timo.tikkanen@dnainternet.net
osmo.ko@luukku.com
ikarkkainen1@gmail.com
leenamummi@gmail.com
tarja.korhonen@realia.fi

Lähettäjä:
Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO

YHDISTYKSEN HALLITUS 2017

			

			
			
Puheenjohtaja Tarja Korhonen									
044 5400 580, tarja.korhonen@realia.fi									
Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet					
Kimmo Kaikkonen, varapuheenjohtaja
Osmo Korhonen					
040 6695 484, kimmo.kaikkonen@ains.fi
050 324 9569, osmo.ko@luukku.com			
		
Timo Tikkanen
Harri Hassinen					
050 308 5793, timo.tikkanen@dnainternet.net
044 5967 346, harri@harpa.fi
Jouko Savolainen
0400 681 476, savojouko@gmail.com

Seppo Tikkanen					
044 574 0898, seppotik@gmail.com

Hannu Lehmuskero
Teiju Laine					
0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com
044 971 0596, teiju.laine@gmail.com			
		
Rainer Mikkonen
Seppo Kaartinen					
050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.om
044 057 7314, skaartinen2@gmail.com			
		
Kauko Huttunen
Pauli Hartikainen					
0400 577 152, kauko.huttunen@gmail.com
040 5965674, pauli.hartikainen@kotiportti.fi		
			
Martti P Korhonen
Jyrki Pennanen					
040 540 1890, marttip.korhonen@gmail.com
040 844 7877, pennanen.jyrki@gmail.com			
		
Hannu Nikulainen
Väinö Rissanen					
050 3768 739, nikulainen.hannu@gmail.com
044 364 1849
				
									

YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT JA TOIMIHENKILÖT 2017
Rahastonhoitaja,
Rakenna ja Asu-messujen yhdyshenkilö,
opinto- ja virkistysmatkat

Rainer Mikkonen				

Sihteeri, tiedottaja, pientalovastaava

Hannu Lehmuskero				

Opiskelijayhdyshenkilö, koulutushenkilö,
seniorikerhon puheenjohtaja
Mökkitoimikunta
Urheilutoimikunta
Huomionosoitustoimikunta

Jouko Savolainen				

Huvitoimikunta

Timo Tikkanen			

Historiikkitoimikunta

Aira Pesonen
050 570 7492

Toiminnantarkastaja

Jouni Tiihonen
044 718 5141
jouni.tiihonen@kuopio.fi			
Aira Pesonen (varalla)				

Varsinainen tilintarkastaja

SYS AUDIT OY: Kari Hyvönen, KHT				
(varahenkilö yhtiöstä)		

Kauko Huttunen				
Jyrki Pennanen				
Timo Tikkanen (vetäjä)				
Pauli Niskanen
0500 589 239
pale.niskanen11@gmail.com		
Teiju Laine
044 971 0596
teiju.laine@gmail.com

aira.pesonen@hotmail.fi

Jäsenkirje 2-2017 ilmestyy huhtikuun 2017 loppupuolella. Aineisto toimitukselle 12.4.2017 mennessä:
hannu.lehmuskero@gmail.com

