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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  kimmo.kaikkonen@ains.fi , 1.1.2020 alkaen mixu.nurminen@gmail.com   
Pankkitilit:  FI10 5609 1820 0411 52, yleinen maksuliikenne
 FI96 5600 0520 4863 28, omavastuutili (osallistumismaksut tapahtumiin, matkoille yms.)
 FI43 5600 5350 0072 84, seniorikerho

TervehdysTervehdys

Jäsenkirjeiden ilmestymisen tavoiteaikataulu vuonna 2020: 14.5., 17.9. ja 15.12.,  
pienet poikkeamat mahdollisia.   

Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää:  
hannu.lehmuskero@gmail.com 

Uusi vuosikymmen on lähtenyt käyntiin talvea 
odotellessa. Kun 25 vuotta sitten muutimme 
Lahdesta Siilinjärvelle, halusimme nauttia kun-

non talvista. Ilmasto muuttuu, ihmiset muuttuvat ja 
elämä on koko ajan uuden oppimista. 

Jatkuva kouluttautuminen ja ajan hermolla pysymi-
nen on työelämässä välttämätöntä. Meillä lähestyy Ra-
kenna ja Asu -messut, joiden järjestelyissä olen päivit-
täin mukana. Media kirjoittaa taantumaan menosta ja 
yritykset harkitsevat markkinointiaan. Kansainvälisten 
yritysten päätökset tehdään ulkomailla. Kilpailemme 
monen median kanssa markkinointirahoista. Messu-
paikkojen myynti on haastavaa ja työlästä. Kuitenkin 
voin ilokseni todeta, että tulossa on aivan loistava ta-
pahtuma. Kiitos tästä kuuluu ahkeralle messupäälliköl-
lemme Katja Jupille sekä Näyttelyn hallitukselle hyväs-
tä yhteistyöstä.

Loppuvuoden toimintaa väritti Cramon osakkeiden 
ostotarjous. Hollantilainen Boels haluaa ostaa vähin-
tään 90 % Cramon osakkeista. Yhdistyksemme päätti 
joulukuun ylimääräisessä kokouksessa myydä osak-
keensa. Kaupan toteutuessa päätämme rahojen sijoit-
tamisesta kevätkokouksessa.

Myös yhdistystoiminta on muutosten edessä. Lah-
den liittokokouksessa marraskuussa ehdotus uudesta 
piirijaosta sai vihreää valoa. Tarkoitus on tehdä kehittä-
mistä ja päätöksiä pienemmällä ja aktiivisella porukal-
la. Mielestäni tämä on oikea suunta. Asioista päätetään 
Jyväskylän liittokokouksessa loppuvuodesta.

Yhdistyksemme uusi hallitus on aloittanut toimin-
tansa. Odotan mielenkiinnolla, millaisia matkoja ja 

tapahtumia vuosi tuo tullessaan. Nämä ovat kuitenkin 
niitä tapahtumia, joissa jäsenistö oppii tuntemaan toi-
siaan ja porukka hitsautuu yhteen. En voi olla korosta-
matta opiskelijayhteistyötä ja heidän sitouttamistaan 
jäseniksi. Mielekkään toiminnan ja jäsenyyden tarjo-
amien etujen on oltava houkuttelevia. Toimintamme 
tärkein ponnistus Rakenna ja Asu -messut ovat jo lä-
hellä. Toivon runsasta osanottoa talkoisiin ja iloista il-
mettä. Hyvin hoidettu tapahtuma ruokkii jatkuvuutta. 

Mika Nurminen
puheenjohtaja 

Kuopion Teku muuttaa
Edellisessä jäsenkirjeessä oli väärä päivämäärä koulun ”hautajaisille”, oikea on 17.4.2020.
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Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

22.–23.02.20
Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli
Messujen järjestelyt ovat loppusuoralla. Talkootehtäviä voi tiedustella ryhmien vetäjil-
tä, jotka löytyvät edellisestä jäsenkirjeestä sekä yhdistyksen nettisivuilta.

11.03.20

Sääntömääräinen kevätkokous Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU. Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaiset asi-
at. Lisäksi päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta sekä Kuopion Näyttely Oy:n 
hallituksen jäsenten valintamenettelystä. Ilmoittautuminen 2.3.20 mennessä Martti P. 
Korhoselle, marttip.korhonen@gmail.com, tekstari 040 540 1890. Tarjoiluna illallinen. 

08.04.20

KPY Novapolis Oy / Lujatalo Oy klo 17.00, Viestikatu 7, Kuopio 
Tutustumiskäynti ja kuukausikokous
Tutustutaan pääurakoitsijan, Lujatalo Oy:n vastaavan mestarin Pekka Laakkosen, joh-
dolla 16-kerroksiseen toimistorakennukseen. Työmaakierroksen jälkeen KPY Novapolik-
sen toimitusjohtaja Hannu Eronen esittelee yhtiötä ja sen toimintaa, minkä jälkeen lyhyt 
kokousosa. Omat kypärät ja turvaliivit tai -takit mukaan. Kahvitus pienen iltapalan kera.

06.05.20
Kesäkauden avajaiset ja kuukausikokous Sorsasalon Majalla klo 17.00
Aluksi Lumon Oy esittelee yhtiötä, sen tuotteita ja palveluja. Ruokaa ja juomaa on tar-
jolla. Yhdistyksemme jäsen Unto Pakarinen pitää mielenkiintoisen esitelmän työuran-
sa kansanvälisistä rakennuskohteista. Lopuksi kokousosa ja saunominen.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA
JA YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA, kuopionrkmins.fi

Seniorikerhon kuulumisiaSeniorikerhon kuulumisia
Kerhomme viime vuoden osalta voinen todeta, että 
jäsenistömme on ollut erittäin aktiivinen osallistu-
maan kuukausikokouksiimme, määrältään ± 20 jä-
sentä joka kerta – hienoa!

Olemme saaneet kuulla meitä ja kansalaisiakin kos-
kettavia luentoja monista eri aiheista:

 – Hoitotahdosta / Mari-Tuuli Korhonen / Terve Kuo-
pio -kioski

 – Edunvalvonta / Juho Raula / OP Pohjois-Savo
 – Lajitteluinfo / Anja Räisänen / Jätekukko Oy
 – Ikäihmisen turvallisuus liikenteessä / Kari Savolai-
nen / Liikenneturvan kouluttaja

 – Arjen turvallisuus / Aku Uusitalo, komisario / Itä-
Suomen poliisilaitos

 – Toivo Väisänen / Esitys Panaman kanavasta.

Tulevaisuudessakin saamme kuulla mielenkiintoisia 
aiheita mm.

 – Helmikuussa meille esityksen pitää Unto Pakari-
nen ulkomaan ajoistaan

 – Maaliskuu vielä vapaa

 – Huhtikuussa meille luennoi Hanna-Reetta Metsän-
heimo/Kuopion kansalaisopisto aiheena ikäihmi-
sen digiloikka.

Varmaankin em. luennot ja yhdessä olo ammatti-
veljien kanssa ovat osaltaan pitäneet meidät aktii-
visina. Yhdessä on mukavoo, mikä ettei! Kiitos teille!

Ja eikun kohti uusia tuulia ja kohti kevättä sekä ke-
sää, liukkaita kelejä varoen.

Muistutukseksi seniorikokoukset keväälle 2020:
 – Helmikuu ma 17.02.2020 klo 13.00
 – Maaliskuu ma 23.03.2020 klo 13.00
 – Huhtikuu ma 20.04.2020 klo 13.00
 – Toukokuusta 2020 alkaen kokoukset entiseen ta-
paan Sorsasalossa.

Muistathan maksaa tämän vuoden kannatusmak-
susi tilillemme FI43 5600 5350 0072 84.

Terveisin
Jouko Oksanen 

Seniorikerhon puheenjohtaja
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RAKENNUSMESTARIOPINNOT  
SAVONIAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Marraskuun kuukausikokoukseen meillä oli ilo 
saada Savonian Ammattikorkeakoulusta kolme 
rakennuspuolen lehtoria Hannu Haaranen, Jar-
mo Taavitsainen ja Antti Kolari kertomaan nyky-
päivän rakennusmestariopinnoista ja koulutuk-
sen tulevaisuudesta. Itselläni on ollut ilo tehdä 
Hannu ja Jarmon kanssa aikoinaan samassa 
työpaikassa töitä ja tiedän itse rakennusmes-
tariksi opiskelleena, että opettajan työkokemus 
tuo varmasti opiskelijoille arvokasta näkemystä 
käytännön asioista teoreettisen oppimisen tu-
eksi.

Savonia Ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 
2018 rakennusmestareita 28 (vuonna 2017: 35) ja ra-
kennusinsinöörejä 81 (vuonna 2017: 60).

Rakennusmestarien (AMK) opinnot kestävät 3,5 
vuotta ja koostuvat 210 opintopisteestä. Yhteisil-
lä perusopinnoilla (30 opintopistettä) ja rakennus-
alan ammattiopinnoilla (75 opintopistettä) luo-
daan rakennusmestarin perusosaaminen. Lisäksi 
opinnot koostuvat talonrakennustuotannon osaaja  
-osuudesta 55 opistopisteen verran ja lopussa suori-
tettavasta opinnäytetyöstä, mistä saa 10 opintopis-
tettä. Opiskelija suorittaa koulutusajan puitteissa va-
linnaisia opintoja 10 opintopisteen verran. Jokaiselle 
opiskelijalle kuuluu läpi koulutuksen työharjoittelua, 
mistä saa 30 opintopistettä. 

Opintojen rakennetta ohjaa pohjimmiltaan Valtio-
neuvoston asetus rakentamisen pätevyyksistä. Oppi-
laitos tarjoaa teoriaopinnot, jolloin pätevöityminen 
myöhemmin työelämässä on mahdollista. Perusopin-
not sisältävät asetuksen määrittämät opinnot. Yhteis-
työssä muiden rakennusalan oppilaitosten kanssa on 
laadittu opintosuunnitelma, jota oppilaitokset valta-
kunnallisesti noudattavat.

RAKENNUSMESTARIOPINTOJEN 
TULEVAISUUS 2021
Rakennusmestariryhmiä ei enää eritellä monimuoto- 
ja päiväryhmiin, vaan tulossa on yksi Rakennusmestari 
AMK –toteutus. Talopuolelle tulee 2 ryhmää ja infralle 
1 ryhmä. Toteutuksessa pyritään huomioimaan haki-
joiden taustat entistä paremmin. Rakennusmestari-
hakijoista yhä suurempi osa on työssäkävijöitä, jolloin 
koulutuksen tulee soveltua paremmin työn ohella käy-
täväksi. 

TYÖELÄMÄYHTEYS
Työelämäyhteyttä haetaan jo nyt ja haetaan tulevai-
suudessa entistä enemmän. Rakennusmestariopis-
kelijat tekevät työelämään projektitöitä 3 kpl, joista 
kustakin saa 5 opintopistettä. Lisäksi työharjoittelut 
koostuvat pääsääntöisesti kesäaikana tehdyistä työ-
harjoitteluista (5 + 10 + 15 opintopistettä) aina haala-
riharjoittelusta työnjohtoharjoitteluun. Opinnäytetyö 
tehdään myös usein työpaikoille suunnattuihin aihei-
siin ja valmiista hyväksytystä työstä saa 10 opintopis-
tettä. Työelämäyhteyteen käytetään aikaa 55 opinto-
pisteen verran, joka käytännössä on 1430 tuntia.

Vuonna 2021 ja jatkossa työelämäyhteys korostuu en-
tisestään. Mm. osa kurssien harjoitustehtävistä voidaan 
toteuttaa joko työmaalle, jolla työskennellään tai oppilai-
tosten erillisinä tehtävinä. Teoriaopetus kuitenkin tapah-
tuu oppilaitoksessa opintosuunnitelman mukaisesti. 

SUUNTAUTUMINEN
ON MAHDOLLISTA
Opiskelijan omien valintojen mukaan suuntautumi-
seen liittyvät vaihtoehdot ovat:

 – Korjausrakentaminen (kuntokartoitus, kuntotutkija, 
sisäilma)

 – Uudisrakentaminen (puu, betoni, teräs)
 – Rakennuttaminen
Tämä aihe kiinnosti yhdistyksemme jäseniä ja itse 

kiinnostuin jäsenten puheenvuoroissa Unto Pakarisen 
ulkomaan työkokemuksiin liittyvistä kommenteista.  
Unton mielenkiintoisista työuran ulkomaan kokemuk-
sista saamme kuulla tarkemmin Sorsasalon majalla 
6.5.2020 koko jäsenistön kesäkauden avajaisissa kuu-
kausikokouksen merkeissä. 

Olemme viime vuoden aikana selkeästi tiivistäneet 
yhteyttämme opiskelijoiden suuntaan ja nyt on entis-
tä helpompi olla suoraan yhteydessä myös lehtoreihin, 
kun tunnen heitä jo entuudestaan.  Tietty opiskelija-
joukko, joiden kanssa olemme Harri Hassisen kanssa 
tehneet opiskelijayhteistyötä parin vuoden ajan, on 
tänä vuonna valmistumassa rakennusmestariksi ja –
insinööreiksi (AMK).  Jokainen voi liittyessään RKL:n 
jäseneksi valita oman asuinpaikkakuntansa mukaan 
paikallisyhdistyksen, jonka toimintaan on tervetullut 
mukaan.  Minä puolestani liputan Kuopion yhdistyk-
sen puolesta, missä on monenlaisia mielenkiintoisia 
tapahtumia ja yhdessäoloa jäsenistön kanssa.

Eija Tuppurainen
opiskelijayhdyshenkilö
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Jäsenten ja heidän seuralaistensa virkistys- ja lomamatka 
RUOTSIN KORKEARANNIKKO, UUMAJA, ÖRNSKÖLDSVIK  
JA SUNDSVALL 3.6. -7.6.2020 
Tervetuloa bussimatkalle tutustumaan naapurimme Ruotsin Korkearannikon nähtävyyk-
siin ja ruotsalaiseen rakennettuun kaupunkiympäristöön. 
Lähdemme 3.6. klo 7.00 Kuopiosta Vuorelan ja Siilinjärven kautta kohti Vaasaa. Laivalla yli Uumajaan, missä 
yövymme Scandic Plaza hotellissa. Aamiaisen jälkeen tutustumme suomenkielisen oppaan johdolla Uu-
majaan, jonka jälkeen lähdemme kohti etelää Örnsköldsvikiin Höga Kustenia eli Korkearannikkoa pitkin. 
Illaksi saavumme Sundsvalliin, missä yövymme Scandic Sundsvall City hotellissa. Aamiaisen jälkeen tutus-
tumme suomalaisen oppaan johdolla kaupunkiin ja kävelykierroksella lounastamme kaupungilla. Päivän 
aikana omatoimista tutustumista kaupungin nähtävyyksiin ja liikkeisiin. Yövymme toisenkin yön samassa 
hotellissa Sundsvallissa.

Kolmantena aamuna lähdemme hyvän aamiaisen jälkeen kohti pohjoista Örnsköldsvik-nimiseen kau-
punkiin ja kuulemme oppaan kertomana sen alueen historiasta ja nykypäivästä. Lounastauon jälkeen 
matkamme jatkuu kohti Uumajaa, missä majoitumme Scandic Plaza hotelliin.  Viimeisenä matkapäivänä 
on aamulla vielä aikaa tutustua omatoimisesti Uumajaan, jonka jälkeen lähdemme klo 13.00 laivalla kohti 
Vaasaa ja Kuopiota.

Matka toteutuu puoleltamme, jos lähtijöitä on 20 henkilöä. Bussiin mahtuu 53 henkilöä ja jäsenillä on 
etuoikeus paikkaan.
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Linja-autoliike E. Ahonen Ky

Matkan ajankohta: Kuopiosta keskiviikko 3.6.2020 klo 7.00, paluu sunnuntaina 7.6.2020 myöhemmin il-
lalla Kuopioon. 

Matkan hinta: Jäseniltä 250€/hlö, avec 680 €/hlö kahden hengen huoneessa sisältäen 4 x hotelliyöpymi-
nen, 4 x runsas aamiainen ja 5 x lounas sekä 4 x päivällinen (tulopäivän lounas laivassa saaristolaispöydäs-
tä).

Hintaan sisältyy:
 – Bussi koko matkan ajan ja ohjelma oppaineen
 – Laivamatka mennen tullen Wasalinella
 – Hotellit 2-hengen huoneessa sekä em. lounaat ja päivälliset.

Lisämaksusta: 
 – Jos haluat majoittua yksin, lisähinta on 134 € / koko matka
 – Kahvittelut ja muut kuin em. ruokailut
 – Sisäänpääsymaksut käyntikohteisiin.

Lisätietoja, sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksu:
Sitovat ilmoittautumiset: Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com ja maksamalla en-
nakkomaksun 100 €/henkilö yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28 15.3.2020 mennessä. 

Loppumaksusta laitetaan osallistujille lasku. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että si-
nulla on voimassa oleva matkavakuutus ennakkomaksua maksaessasi. Voimassa oleva ajokortti tai EU-
henkilökortti mukaan.
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TERVETULOA PERINTEEKSI MUODOSTUNEESEEN KESÄTEATTERIIN, 
TÄLLÄ KERTAA NILSIÄN LOUHOSAREENALLE!  

Jäsenten ja heidän seuralaistensa teatteriesitys su 2.8.2020 klo 14.00

UUDEN ILOISEN TEATTERIN ESITYKSEEN

KUPLA VAI UITTI
Lähdemme Kuopiosta Maljalahden kadulta klo 12.00 bussilla kohti Nilsiää, minne saavuttua nau-
timme kahvin/teen suolaisen leivonnaisen kera. (HUOM! Esityksessä ei ole väliaikaa, joten juomme 
kahvit ennakkoon.)  Revyyn kesto on 1h 25min, jonka jälkeen paluu bussilla Kuopioon.

Hinta ja sisältö:
Jäseniltä 5 €, seuralainen 40 € sisältäen teatteriesityksen ja väliaikakahvit + suolainen leivonnai-
nen.

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Rainer Mikkonen, tekstiviestillä p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com ja maksamalla mat-
kan hinnan, jäsen 5 € ja seuralainen 40 € 30.4.2020 mennessä yhdistyksen omavastuutilille 
FI96 5600 0520 4863 28. 
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JÄSENMATKA FINNBUILD MESSUILLE
Helsinkiin Pasilan messukeskukseen 8.-9.10.2020 

Lähtö torstaina 8.10. klo 16.00 Maljalahdenkadulta Linja-autoliike Ahosen bussilla, paluu perjantaina 9.10. 
n. klo 20-21. Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on 15 henkeä tai enemmän. 

Hinta:
Omavastuu jäseneltä 50 €/hlö, opiskelijajäseneltä 20 €/henkilö.

Hintaan sisältyy:
 – Bussikuljetus Kuopio Maljalahdenkatu-Helsinki Pasila-Kuopio Maljalahdenkatu
 – Kahvit kahvileivän kera mennessä joko Mikkelissä tai Kuortissa.
 – Majoitus Hyvinkään Scandicissa 2-hengen huoneissa, illallinen hotellin ravintolassa, (pyydettäessä 

1-hengen huone 40 € lisämaksulla)
 
HUOM! Jokainen lähtijä rekisteröityy netissä messuille ennakkoon, jolloin saa vapaan sisäänpääsyn mes-
suille.

Lähtö takaisin 9.10. noin klo 14.30 - 15.00. Paluumatkalla lounas Vierumäen Matkakeskuksessa.

Lisätietoja: Matti Maapuro, matti.maapuro@gmail.com, p. 044 341 7789.

Matkalle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta jäsentä.
 
Sitovat ilmoittautumiset:
Matti Maapuro, tekstiviestillä p. 044 341 7789 tai sähköpostitse matti.maapuro@gmail.com,
ja maksamalla omavastuun jäsen 50 € ja opiskelija 20 € yhdistyksen tilille FI96 5600 0520 4863 28  
15.9.2020 mennessä. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta, huolehdithan vakuutuksesi kuntoon.
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Toimintakertomus 2019
YLEISTÄ 
Vuosi oli yhdistyksen 111. toimintavuosi. 

Yhdistyksen toiminta jatkui totutuin toiminnoin puheenjohtaja Kimmo Kaikkosen vetämänä. 

Keväällä yhdistys oli Rakenna ja Asu – messujen järjestelyissä tiiviisti mukana. Messujen rakentamisessa, läpivien-
nissä ja niiden päätyttyä purkamistoimissa oli talkoissa mukana lähes sata yhdistyksen jäsentä. 

Perinteeksi muodostunut lauluilta oli Sorsasalon majalla elokuussa.

Pikkujoulu pidettiin marraskuussa Kylpylähotelli Rauhalahdessa.
 
Ikääntyneiden jäsenten kuntoutusperinnettä jatkettiin kuntouttamalla yhdistyksen jäsenistä 10 henkilöä Kylpy-
lähotelli Kunnonpaikassa Vuorelassa.  

Seniorikerho on toiminut aktiivisesti järjestäen omia kokouksia ja tapahtumia. 

TALOUS
Yhdistys päätti syyskokouksessa varojen sijoittamista OP Pohjois-Savon varainhoitopalvelun kautta.

Ylimääräisessä kokouksessa joulukuussa päätettiin hyväksyä yhdistyksen hallinnassa olevista Cramon osakkeis-
ta tehty ostotarjous, tarjouksen tekijänä kansainvälisessä rakennuskone-vuokrauksessa toimiva hollantilainen 
Boels Topholding B.V.

Yhdistyksen talous on tasapainossa ja maksuvalmius hyvä.

VIRALLINEN TOIMINTA
Vuosikokouksia pidettiin 3 kertaa, kevätkokous 20.3., syyskokous 16.10. ja ylimääräinen kokous 18.12.2019.
Kuukausikokouksia 5 kertaa.
Hallituksen kokouksia 11 kertaa. 

Piirikokous Kuopiossa 30.10.2019.

Liittokokous Lahdessa 17.11.2019.

Tammikuun kuukausikokous pidettiin Kuopion Energia Oy:n tiloissa Haapaniemellä, jossa talon henkilöstö esit-
teli yhtiön toimintaa.

Huhtikuun kuukausikokous toteutettiin työmaavierailuna Kuopion Portin (Lapti Oy) työmaalle. 

Toukokuun kokous pidettiin teollisuusvierailuna paalutuskonevalmistaja Junttan Oy:n tiloissa.

Syyskuun kuukausikokous pidettiin yhdistyksen kesämajalla Sorsasalossa.

Marraskuun kuukausikokouksen pitopaikkana oli Ravintola Kallavesj. Kokouksessa Savonia AMK:n lehtorit ker-
toivat tämän päivän opetuksesta ja uusista suunnitelmista rakennusmestari-koulutuksessa.
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KUOPION NÄYTTELYN OY:N TOIMINTA
Kuopion Näyttely Oy järjesti 23.2.- 24.2. perinteiset Rakenna ja Asu-messut Kuopio-hallissa.
Yhdistyksen tekemä messujärjestelyjen talkootyö sujui rutiinilla Mika Nurmisen ja Rainer Mikkosen toimiessa 
talkootöiden yhdyshenkilöinä. Näyttely Oy järjesti messujen jälkisuunnittelupalaverin ryhmänvetäjille sekä pa-
lauteillan talkoolaisille Sorsasalon majalla.

Yhteistyö yhdistyksen ja yhtiön välillä oli moitteetonta ja tiedonkulku sujuvaa. 

Kuopion Näyttely Oy:n hallitus vuonna 2019
1.1 – 30.9.  
Pauli Niskanen pj. (Mika Nurminen)
Tarja Korhonen (varajäsen Pirjo Tarvainen)
Kimmo Kaikkonen (varajäsen Matti Martikainen)

30.9. – 31.12.
Mika Nurminen pj.    (Rainer Mikkonen) 
Tarja Korhonen (varajäsen Martti P. Korhonen) 
Pauli Niskanen (varajäsen Seppo Tikkanen)

RKL:N MYÖNTÄMÄT ANSIOMERKIT
Kultainen ansiomerkki: Osmo Pajusilta
Hopeinen ansiomerkki: Osmo Korhonen, Rainer Mikkonen, Timo Tikkanen.

KUOPION YHDISTYKSEN HUOMIONOSOITUKSET
Merkkipäiviä viettäviä yhdistyksen jäseniä oli 30 henkilöä seuraavasti:
50v 5 hlöä, 60v 4 hlöä, 70v 9 hlöä, 75v 3 hlöä, 80v 6 hlöä, 85v 1 hlö, 90v 2 hlöä.

HALLITUS
Puheenjohtaja: Kimmo Kaikkonen 

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Mika Nurminen, varapuheenjohtaja Ossi Sutinen
Harri Hassinen Risto Räsänen
Jouko Savolainen Seppo Tikkanen
Eija Tuppurainen Jouko Oksanen
Osmo Pajusilta Jyrki Pennanen
Hannu Lehmuskero Matti Maapuro
Martti P. Korhonen Osmo Korhonen
Rainer Mikkonen Teiju Laine

HALLITUKSEN TOIMINTA
Hallitus kokoontui 11 kertaa. Työskentely oli sitoutunutta ja aktiivista. 
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin saapuneet kirjeet, jäsenhakemukset, anomukset ja muut esille tulleet asiat. 
Toimikunnat valmistelivat heille annetut tehtävät. Hallitus päätti ja hoiti toimivaltansa ja toimeenpanovaltansa 
puitteissa yhdistyksen asioita. Hallitus esitteli valmistelemiaan asioita jäsenistön päätettäviksi vuosikokouksissa 
tai kuukausikokouksissa sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 
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SORSASALON KESÄPAIKAN TOIMINTA
Yhdistyksen majaa sekä saunaa jäsenet käyttivät aktiivisesti keväästä syksyyn.
Majaa vuokrattiin vähäisessä määrin ulkopuolisille. Yhdistys on järjestänyt majalla talkoita, kokouksia ja elokuus-
sa perinteisen lauluillan. Mökkitoimikuntaa veti ja mökin ylläpidosta huolehti Kauko Huttunen.

URHEILUTOIMINTA 
Jäsenistö on osallistunut aktiivisesti RKL:n urheilu- ja pilkkikisoihin ja menestynyt niissä seuraavasti: 
SM-yleisurheilu: 4 kultamitalia
SM-pilkki: 2 henkilökohtaista hopeamitalia, 1 joukkuehopea, 1 joukkuekulta
SM-suunnistus: 1 kultamitali.

                                                                                         
VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMINTA
Yhdistys teki 13.–20.5. virkistysmatkan Montenegroon, Herceg Noviin. Menomatkalla tutustuttiin lyhyesti Kroati-
an puolella Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin. Kohteessa tehtiin muutama retki, joista yksi suuntautui maailman-
perintökohde Kotoriin. Matkalle osallistui 16 jäsentä ja 10 seuralaista.

Jäsenistö teki kesäteatterikäynnin Rauhalahteen 11.7. ja 3.8. Näytelmänä oli Manserock-tyyppisestä, kaikkien 
aikojen suosituimmasta suomalaisesta musikaalista ”Vuonna 85” Kuopion oloihin ja elämänmenoon mukautettu 
esitys. Osanottajia käynneillä oli yhteensä 45, joista jäseniä 26. 

Lauluilta Sorsasalossa oli 21.8., laulattajana ja säestäjänä toimi muusikko Pauli Huttunen. Osallistujia oli 42, joista 
jäseniä 28. 

Yhdistys järjesti messumatkan 6. -7.9. Maxpo-messuille Hyvinkäälle. Matkalla käytiin tutustumassa Destian VT 
5 työmaahan Mikkelissä ja Onnisen lajittelukeskukseen Hyvinkäällä. Matkalle osallistui 14 henkeä, joista 11 oli 
jäseniä ja 3 yhteistyökumppania. Jäsenistä 3 oli opiskelijajäseniä.

Pikkujoulu vietettiin 23.11. Kylpylähotelli Rauhalahdessa keskinäisen seurustelun, ruokailun, musiikin, tanssin ja 
karaokelaulun merkeissä. Osallistujia oli 37, joista jäseniä 19.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Piirikokous Kuopiossa 30.10.
Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry yhdistystä kokouksessa edustivat:
Risto Räsänen, Mika Nurminen, Kimmo Kaikkonen ja Hannu Lehmuskero. RKL:n puheenjohtaja Ari Autio kertoi 
kokouksessa liiton kuulumisista ja kehityshankkeista, joista suurimpana ja tärkeimpänä on liiton piirijaon muut-
taminen aluejaoksi.

Seuraavan piirikokouksen 2020 järjestää Kuopion yhdistys.

Liittokokous Lahdessa 17.11.      
Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry yhdistystä liittokokouksessa edustivat:
Kimmo Kaikkonen, Mika Nurminen, Rainer Mikkonen, Osmo Korhonen, Timo Tikkanen ja Osmo Pajusilta. Ko-
kousviikonlopun (15.-17.11.) yhteydessä lauantain 16.11. iltatilaisuudessa Lahden yhdistys vietti 110-vuotisjuh-
laa ja lahtelaisia muistettiin Kuopion yhdistyksen historiikilla.
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Jäsenyydet ja tehtävät RKL:n ja sen yhteistyöjärjestöjen toimikunnissa ja lautakunnissa:

Tarja Korhonen: RKL:n liittohallituksen varajäsen 

Aira Pesonen: huomionosoitustoimikunnan jäsen, Pauli Niskanen varajäsen

Matti Antikainen: RKL:n toiminnantarkastaja, koulutustoimikunnan puheenjohtaja, kulttuuri- ja perinnetoimi-
kunnan KUPE jäsen, yhdistyskoulutusryhmän puheenjohtaja, puurakenteiden suunnittelijoiden pätevyyden ar-
viointilautakunnan jäsen (Fise / RKL), kansallisen rakennetun ympäristön tilan arviointilautakunnan jäsen (ROTI 
/ RKL).

MUU TOIMINTA
Maaliskuussa 2019 yhdistyksemme organisoi Savonia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille johtamiskoulutuk-
sen, joka toteutettiin kolmena iltana ulkopuolisen luennoitsijan johdolla. Koulutuksen kustannukset jakautuivat 
RKL:n ja RIA:n kesken ja Savonia Ammattikorkeakoulu järjesti tilat kahvituksineen.

TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT
Sihteeri Hannu Lehmuskero  
Rahastonhoitaja Rainer Mikkonen  
Tiedottaja (jäsenjulkaisut, nettisivut) Hannu Lehmuskero
Koulutushenkilö Jouko Savolainen  
Opiskelijayhdyshenkilö Eija Tuppurainen, Harri Hassinen, Risto Räsänen, Ossi Sutinen 
Mökkitoimikunta Kauko Huttunen  
Urheilutoimikunta Jyrki Pennanen  
Huomionosoitustoimikunta Timo Tikkanen, Teiju Laine, Pauli Niskanen,    
 Martti P. Korhonen (vetäjä)
Opinto- ja virkistysmatkojen järjestely  Harri Hassinen, Rainer Mikkonen 
Rakenna ja Asu -messujen yhdyshenkilö Mika Nurminen, Rainer Mikkonen
Kokous- ja tapahtumajärjestelyt Martti P. Korhonen
Historiikkitoimikunta Aira Pesonen, Pauli Niskanen, Ossi Sutinen
Taloushistoriikkitoimikunta Mauri Sulku, Matti Antikainen, Pauli Niskanen
Kuntoutusyhdyshenkilö Jouko Oksanen
Tilintarkastaja Sys Audit / Kari Hyvönen, varahenkilö yhtiöstä
Toiminnantarkastaja  Jouni Tiihonen, varalla Aira Pesonen

JÄSENISTÖ 
Kunniapuheenjohtaja:  Aira Pesonen 

Kunniajäsenet: Herbert Kiviaho, Erkki Karttunen, Jaakko Rinttilä ja Pauli Niskanen. 
 
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet 31.12.2019 211 
Opiskelijajäsenet 205
2- jäsenet 10   

Seniorikerho
Oma toimintakertomus.

Naiskerho
Oma toimintakertomus.  
 
Kuopiossa 12.2.2020
Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry 
hallitus



Historian havinaa jäsenille
Tulee kuluneeksi 30 vuotta, kun jäsenet päättivät rakennusmessujen kehittämissuunnan

Vuonna 1996 yhdistys aloitti ”yritystoiminnan” ja pe-
rustettiin Kuopion Rakennuskeskus toteuttamaan sitä. 
Kyseessä oli neljäs erikoisnäyttely Helsingin ulkopuo-
lella ja olimme ”sisäistäneet liikeidean” siihen aikaan. 
Rakennuskeskuksen tarkoituksena oli ylläpitää raken-
nustuote -näyttelyä, myydä rakennusalan kirjallisuut-
ta, edistää rakennustietämystä, julkaisutoimintaa, 
järjestää esittely- ja luentotilaisuuksia sekä rakennus-
messuja.

1970-luku: Toiminnassa oli työteliästä ja haastavaa 
aikaa, koska kaupalliset yritykset esim. K-Rauta tuli uu-
della näyttely- ja myyntitilakonseptilla markkinoille ja 
myös Kuopioon (v. 1974).  Vuonna 1972 jäsenistöllä oli 
rohkeutta/sitoutumistahtoa niin, että ensimmäiset ra-
kennusmessut päätettiin toteuttaa. Tämä rohkea pää-
tös silloisilta päättäjiltä on tänäänkin kiitoksen arvoinen 
kunnioitus heille jäseniltä.

Olin jo silloin mukana innokkaasti rakentamassa 
ja purkamassa näyttelytiloja ”Tekulla”, joka oli saatu 
neuvoteltua aina hiihtolomaviikoksi ja toteutusajaksi 
sovittiin joka toinen vuosi järjestettävä näyttely. Näin 
mentiin eteenpäin kuitenkin niin, että yhdistyksel-
le ”oikeasti” Rakennuskeskus tuotti ”vähän” tappiota, 
mutta rakennusnäyttelyn voitto tuotoilla sitä kompen-
soitiin ja näin kaikki näytti vielä hyvältä.

1980-luku oli ”ongelmissa elämistä”, koska härkä-
päisesti jatkoimme samalla toimintamallilla ja alkoi  
esiintyä rahoitusvaikeuksia, jotka alkoivat heijastua ja 
näkyä jo yhdistystoiminnan pyörittämisessä. Vuonna 
1980 olimme ostaneet Vuorikadun osakkeen ja re-
montoineet sinne näyttelytilat ja yhdistystoimiston. 
Olin pyydettynä tullut vuonna 1985–1988 Rakennus-
keskuksen työvaliokuntaan ja muistan ne monet pala-
verit, joissa etsittiin vaihtoehtoja toiminnan muutok-
sille, mutta yhteisymmärrystä tai selkeää enemmistöä 
esittää muutoksia yhdistyksen johtokunnalle ei saatu 
aikaiseksi tai niitä vähäteltiin johtokunnassa.

Vuonna 1989 alkoi lopulta tapahtua asioita. Raken-
nuskirjan talouspäällikkö oli ottanut yhteyttä ja peräsi 
kirjavelkoja, joita oli syntynyt n. 11.600 euroa (markat 
muutettu euroiksi). Seurasi maksujärjestelyjä ja koron 
nostamista 12 %:sta 16 %:iin. Vuoden lopulla johto-
kunta kutsui työvaliokunnan johtokunnan kokouk-
seen ja esitti, että työvaliokunta tutkii mahdollisuuksia 
luopua näyttelyn tiloista ja valmistella nykyisen osake-
huoneiston myyntiä ja etsimällä pienempää huoneistoa 
kirjakauppatoiminnalle.

Vuonna 1990 Työvaliokunta ei pitänyt hyvänä joh-
tokunnan esitystä, vaan kehotti johtokuntaa harkit-

semaan Rakennuskeskuksen muuttamista osakeyhtiö 
-pohjaiseksi. Johtokunta antoi valtuudet suunnitella 
asiaa. Työvaliokunta suunnitteli ”omalla tavallaan”, jos-
sa tavoite oli saada hyvä ”bisnes” omiin käsiin. Olin saa-
nut ”sisäpiiritietoa” asiasta ja hämmästelin, että päätös 
pyrittäisiin jo päättämään johtokunnassa. Pidin pala-
verin yhdistyksen puheenjohtajan kanssa ja peruste-
lin, että jäsenkokous päättää, ei johtokunta.

HISTORIALLINEN YLIMÄÄRÄINEN JÄSEN-
KOKOUS pidettiin 16.10.1990 
Yhdistyksen johtokunta oli yhdessä työvaliokunnan 
kanssa ”huolella” valmistellut osakeyhtiön yhtiöjärjes-
tyksen ja siihen oli jäsenillä onneksi oikeus tutustua 
ennen kokousta Vuorikadun toimistolla. Yhtiöjärjestys 
-esitys ei mielestäni ollut yhdistyksen edun mukai-
nen. Oleellista siinä oli, että 51 %:a osakkeista menisi 
ulkopuolisille ja yhdistys jäisi vähemmistöosakkaaksi 
yhtiöön 49 %:n osuudella. Ulkopuolisen enemmistön 
olisi muodostanut entinen näyttelypäällikkö, työvalio-
kunnan puheenjohtaja, kumpikin yhdistyksen jäseniä 
ja lisäksi näyttelyn toimihenkilö ja lähellä toimijoita 
oleva yhteisö.

Kokouksen ilmapiiri oli jännittävän ”sähköinen” ja 
paikalla oli 28 jäsentä. Johtokunnan esityksen rahas-
tonhoitaja perusteli niin, että ratkaisu on riskitön ja 
hyvä yhdistykselle. Olin valmistautunut hyvin ja kal-
voin/ laskelmin esitin, ettei ole yhdistyksen etu läh-
teä vähemmistöosakkaaksi yhtiöön, jonka vajavaiset 
laskelmat poikkesivat merkittävästi omista talousarvio 
ennusteista.

Oli 2-esitystä:  Johtokunnan sekä allekirjoittaneen ja 
siitä seurasi käsiäänestys. Laskennan jälkeen äänestys-
tulos: Johtokunta 11 ääntä -> Pöydälle jättöesitys 13 
ääntä.

Jos päätös olisi ollut toisin, meillä ei olisi sitä mistä 
tänään saamme olla hyvillämme. Kiitos päättäjille! 
Tämän päätöksen ja taloudellisen tilanteen poh-
jalta aloitettiin työ ”rakentaa uutta tulevaisuutta”. 
Vuonna 1990 yhdistyksen tasearvo oli n. 100.000 
euroa ja yhdistyksellä sitoumuksia/lainavelkoja n. 
- 20.000 euroa. 

24.11.1992 Kuopion Näyttely Oy:n perustamisasiakir-
jat allekirjoittivat Yhdistys sekä 31 rakennusmestaria! 
Näin Osakeyhtiölaki/yritysriskit tuli yhdistykseen hy-
väksyttyä.      

Mukana soutanut,
Mauri Sulku


