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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  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

Jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä,  
pienet poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa  

ennen ilmestymispäivää: hannu.lehmuskero@gmail.com 

V uosi 2021 on alkanut tiukkojen kokoontumis-
rajoitusten jatkuessa. Jatkamme yhdistyk-
semme hallituksen kanssa kuitenkin tulevan 

toimintamme suunnittelua. Olemme valmiita, kun 
yhteiskunta normalisoituu ja voimme tarjota jäsenil-
lemme mielekästä tekemistä ja yhdessäoloa. Merkit-
tävää tulevalle vuodelle on Rakenna ja Asu- messujen 
peruuntuminen, joka aiheuttaa toimintaamme tulon-
menetyksiä. Toisaalta taas säästöjä on tullut perutuista 
tapahtumista. Cramon osakkeiden myynnistä saadut 
tulot onnistuttiin sijoittamaan sopivaan aikaan ja tilan-
ne sen suhteen on hyvä. Budjettia on päivitetty tapah-
tumien kulkuun sopivaksi.

Rakentaminen jatkuu kuitenkin vilkkaana ja ammat-
tilaisille on kysyntää. Haluan muistuttaa koulutuksen 
päivittämisestä, kun siihen löytyy mahdollisuus. Mie-
lestäni mestareiden on oltava ajan hermolla ja tarttua 

epäkohtiin ja jakaa tietotaitoa. Meille RKL:n jäseninä 
siihen on hyvä mahdollisuus. Otamme myös vastaan 
toiveita kurssitarjonnasta, jos sopivaa ei ole tarjolla.

Nyt on hyvä aika nauttia talviliikunnasta. Ilokseni 
olen kuullut, että suomalaiset ovat hankkineet suksia 
ja talviurheiluvälineitä jonoiksi asti. Hiihtoladuilla on 
käynyt kova suihke ja pientä ”laturaivoakin” on herä-
telty. Vielä kun saataisiin pilkkiminen uuteen nousuun, 
voisi olla tyytyväinen perinteiden vaalimisesta.

Toivottavasti voimme pitää kevätkokouksen nor-
maalisti ilman rajoitteita ja tavata seurustelun mer-
keissä.

Aurinkoisia talvipäiviä toivottaen

Mika Nurminen 
puheenjohtaja

Lisäys ja muutos edellisen jäsenkirjeen kohtaan 
”Yhdistyksen toimikunnat ja toimihenkilöt kaudelle 2021”:  
Opinto- ja virkistysmatkojen järjestely, puuttui Matti Maapuro, puh. 044 341 7789,  
matti.maapuro@gmail.com
Yhdistyksen kunniajäsen ja taloushistoriikkitoimikunnan jäsen Pauli Niskanen on poistunut keskuudestamme.
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Tulevaa toimintaa 2021Tulevaa toimintaa 2021

20.3.

Teatterikäynti, Kuopion kaupunginteatteri klo 13.00
Ohjelmassa näytelmä ”Tämä on ryöstö”. Teatterin esitysaikaa on jouduttu siirtämään koro-
narajoitusten takia. Ilmoittautumiset on jo lukittu ja Eija tiedottaa teatterikäyntiin liittyvät 
asiat suoraan ilmoittautuneille. 
Lisätietoja: eija.tuppurainen@rakennustyo.net, puh. 040 825 1792.

24.3. Maaliskuun mestari-ilta, Sorsasalon maja klo 17.00. 
Illan isäntänä Renta Oy.

28.4. 
Sääntömääräinen kevätkokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00          
Käsitellään sääntöjen 8 § mukaiset asiat sekä muuttunut kuluvan vuoden talousarvio.
Tämä on virallinen kutsu! Kokousaineisto lähetetään jäsenille sähköpostitse/postitse eri 
liitteenä /niteenä. Tarjoiluna illallinen. HUOMIOI MUUTTUNUT PÄIVÄMÄÄRÄ!

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA, YHDISTYKSEN 
NETTISIVUILLA (kuopionrkmins.fi) JA FACEBOOK-SIVUILLA.
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Seniorikerhon/-kerholaisen kuulumisia

R KL toimitusjohtajaa Maria-Elena Ehrnroothia 
siteeraten Rakennuslehdessä 21.8.2020 ”Pi-
tää kuunnella herkällä korvalla sitä, mitä jä-

senistö kaipaa ja millaista toimintaa tehdään.”
Valtakunnan tasolla jäsenistön lisäämiseksi/kiin-

nipitämiseen on valtaisaa tavoitetta yli yhdistysten 
”puoluerajojen”, jopa yhdistymistavoitteita.

Laskeudutaan kuitenkin Kuopion yhdistyksen Se-
niorikerhon tasolle ja ajatuksiani Maria-Elenan kir-
joituksesta:

Mitä kerhomme kaipaa ja millaista toimintaa teh-
dään?

Itselleni yksi ja yli kaiken on kaverista/kavereista 
välittäminen, jota olen ehkä liikaakin osaltani ko-
rostanut aikaisemmissa kirjoituksissani. Tiedostan 
hyvinkin, että myös moni jäsenistämme ajattelee ja 
tekee samaa. Hyvä näin ja tämä jos mikä vahvistaa 
kerhomme yhteenkuuluvaisuutta!

Siirtyessäni eläkkeelle 2015 ja elettyä elämää ta-
kanani 66 vuotta sain kimmokkeen hyvän ystäväni 

Opin asialla

R KL ja RT ovat olemassa rakennusalan kehittä-
mistä varten. RKL kehittää alaa mestareiden 
ja insinöörien näkökulmasta ja RT rakennus-

yritysten. Ylivoimainen enemmistö suomalaisten ra-
kennusyritysten johtajista on rakennusmestareita tai 
-insinöörejä, eli tehtävämme limittyvät tiiviisti yhteen. 
Molempien olemassaolo perustuu osaavalle jäsenkun-
nalle, jonka osaamista meillä on velvollisuus kehittää 
kouluttamalla.

Elinikäisen oppimisen termi tunnistetaan laajasti. 
Oppiminen mielletään nykyisin koko elämän jatkuvak-
si prosessiksi, jolla ei ole alku- eikä päätepistettä. Ih-
miskunta toimintoineen kehittyy yhä kiihtyvällä vauh-
dilla, eikä enää riitä, että kerran valmistut ammattiin 
ja teet sitä seuraavat 40 vuotta ennen eläköitymistäsi. 
Omaa ammattitaitoaan on jatkuvasti kehitettävä täy-
dennyskoulutuksilla ja jatkotutkinnoilla.

Itse menin aikoinaan rakennusmestarikouluun ja 
valmistuin rakennusinsinööriksi. Kävin viiden mes-
tarivuoden jälkeen RETin. Opettajakorkea oli edessä 
kahdeksan vuotta valmistumisesta ja YAMK-tutkinto 
10-vuotta valmistumisesta. Nyt opiskelen ihmismielen 
saloja ollakseni parempi sovinnon rakentaja. Matkalle 
mahtuu paljon päiväkoulutuksia ja lyhyitä kursseja ja 
esimerkkini kertoo myös jatkuvan opiskelun työuraa 
kehittävästä vaikutuksesta.

Ennen, niinä hyvinä aikoina, rakennusmestarikoulu-
tuksen pääsyvaatimuksena oli työkokemus. Yhteiskun-
nan muuttuessa tästä vaatimuksesta ollaan luovuttu, 
mutta edelleen paras oppi rakentuu käytännön työ-
kokemuksen päälle. Tästä syystä työn ohella opiskelu 

korostuu entisestään. Työkokemuksen päälle oppimi-
nen rakentaa todellista asiantuntemusta. Asiantuntija 
voi olla vasta kokemuksen yhdistyessä riittävän laajan 
teoriatiedon hallintaan.

Rakennusalalla arvostetaan kokenutta asiantunte-
musta. Yhä teknistyvän rakentamisen parissa työs-
kentelevistäkin harva ymmärtää kuinka eri ihmisten 
asiantuntemus ja asennustyö tulee yhteensovittaa 
laadukkaan rakentamisen toteuttamiseksi. Meidän 
tulee yhdessä kiinnittää huomiota AMK-koulutuksen 
tason turvaamiseen. Parhaiden meistä kuuluisi olla 
opettamassa nuorempia, jotta valmistunut mestari- ja 
insinööriaines olisi mahdollisimman osaavaa. Oli AMK-
koulutus kuinka tasokasta tahansa, niin todellinen 
asiantuntijuus rakennetaan vuosien kovalla työllä ja 
opiskelulla työn ohessa. Ja lopulta asiantuntijuus mi-
tataan yhteistyökyvyssä eri ammattilaisten kesken.

Jatkuva oppiminen altistaa uusille ajatuksille ja ra-
kentaa verkostoja. Rakentamisessa verkostot ovat 
tärkeitä ja monimutkaiset prosessit helpottuvat, kun 
asiantuntijat tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa. 
Asiantuntijaverkostojen luonti on RKL:n ja RT:n koulu-
tustoiminnan yksi taustatavoite. Meillä on kyky tuoda 
asiantuntijuutta yhteen hiljaisen tiedon verkostojen 
luomiseksi. Koulutustoimintamme kehittää osaamista 
ajankohtaisista aiheista koko rakennusalan tarpeisiin. 
Siksi yhteistyömme elinikäisen oppimisen saralla on 
entistäkin tärkeämpää.

Kimmo Anttonen
Aluepäällikkö, Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomi

Seniorikerhon/-kerholaisten kuulumisiaSeniorikerhon/-kerholaisten kuulumisia
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Pantsun Jorman houkuttelemana tulla mukaan yh-
distyksemme senioritoimintaan. Tulin/näin ja koin, 
että tämähän on parasta mitä mies voi housut ja-
lassa tehdä.

Tutustuin uusiin sekä varsinkin vanhoihin alan 
körmyihin ja heidän elämäntilanteisiinsa. Monelle 
on tullut kohdalleen isojakin elämänmuutoksia päi-
vittäisiin arjen askareisiin aiheuttaen todella suurta 
ponnistusta jokapäiväisistä asioista selviytymiseen.

Olen ikäisekseni mielestäni ihan hyvässä kunnos-
sa ja siksipä myös ajatukseni olen kohdistanut kohti 
seniorikavereitani, joille voin kohtuullisesti oman 
ajankäyttöni ohella tarjota apuani milloin milläkin 
tavalla. Eli itselleni pieni asia ja toiselle ehkenpä 
suuri asia.

Ja kääntäen ”saat hyvän mielen molemmille”.
Monet senioreistamme ovat kovinkin urheilu- ja 

liikuntahenkisiä mm. keilailun sekä kalastusharras-
tuksen parissa ja ne, jos mitkä, ovat kaikki mitä mai-
niointa toimintaa.

Viime seniorikokouksemme jälkeen jäin ensi ker-
taa erään jäsenemme kanssa pelaamaan shakkia ja 
voi sitä hyvän olon tunnetta, jonka peleistä saimme! 
Shakki on niin mahtava peli, että kutsunkin kaikki 
kerhomme osaajat mukaan ja löydetään aika peli-
hetkille.

Ehkä tässä toiminta-ajatuksia, joita voimme yh-
dessä edistää toinen toisiamme tukien ja saamaan 
hyvää mieltä itse kullekin.

Varmasti on myös vaikka mitä muitakin hyviä aja-
tuksia yhdessä toimimiseen/kehittämiseen eli tul-
kaa vaan rohkeasti esiin seniorisiskot ja-veljet. Älä 
panttaa, vaan osallistu.

Kerhomme jäsenistö varmasti kaipaa nyt ensisijai-
sesti, että tuo Korona-piru saadaan totaalisesti tor-
juttua ja päästään vihdoinkin paluuseen normaaliin 
elämään.

Saisimme kerhomme kuukausikokouksiimme jäl-
leen palautettua meille kovinkin pidettyjä eri tason 
luentoesityksiä kohdistettuina seniorielämän tar-
peisiin ja toiveisiin.

Nyt tämä kaikki on ollut poissa jo lähes vuoden 
toiminnastamme.

Lukijoille em. kirjoitustoisto on tietysti turruttavaa 
ja tylsää, joten olkoon tämä viimeinen aiheesta.

Onneksi kuitenkin on valoa tunnelin päässä sekä 
rokotusten suhteen että vuodenajallisesti. Aurinko 
nousee ja valoisat päiväajat pidentyvät ja toivot-
tavasti viimeistään kesään mennessä saadaan ro-
kotukset itse kullekin ja toivon mukaan kaikki jä-
senemme sen myös ottavat; itse otan sen heti kun 
vain saan.

Mieli nousee ja ajatukset kohti kevättä saavat ai-
voillemme uutta sykettä myös fyysisille toimintata-
voitteillemme.

Hoidetaan talven/kevään kuukausikokoukset 

”pois poikkeen” ja tähdätään Sorsasaloon ja siellä 
makoisiin ateriointiin kera nauravin ilmein sekä ren-
touttaviin saunan löylyihin.

Toteutamme KESÄMATKAMME, 
 joka tällä kertaa kohdistuu  

etelään päin ajalla 2.–4.8.2021

– Strömforsin ruukki, Porkkalan 
parenteesi, Fiskarsin ruukki,  

Pekka Halosen Halosenniemi,  
Juhani Ahon Ahola  

ja Sibeliuksen Ainola.

JÄSENKIRJEEN LIITTEESSÄ MATKASTAMME 
TARKEMMIN, LAITATHAN TALTEEN!

Pyydän, että kaikki halukkaat osallistujat 
sitovasti varmistaisivat matkansa ilmoitta-
malla joko minulle tai Pantsun Jormalle 31. 
maaliskuuta 2021 mennessä, jotta kaikki 
varmistavat toimenpiteet sekä matka-avus-
tuspyyntö Rakennusmestarien Säätiölle saa-
daan ajoissa tehtyä!

Omavastuu on 90 €, joka suoritetaan 1.6.2021 
mennessä seniorikerhomme tilille FI43 5600 
5350 0072 84.

Mikäli matkamme jostain syystä peruuntui-
si, niin omavastuu palautetaan itse kunkin 
pankkitilille automaattisesti. 

Muistakaa myös maksaa tämän vuoden uusi/ko-
rotettu kannatusmaksumme 20 € seniorikerhom-
me em. tilille!

Terveisin

Jouko Oksanen   
gsm 040 730 6620  
seniorikerhon puheenjohtaja

Jorma Pantsu 
gsm 0400 674 126
sihteeri/rahastonhoitaja
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RKL:N HIIHDON SM-KISAT 
2021 

20. - 21.3.2021 ROVANIEMI 
                    TORAMON AMPUMAHIIHTOSTADION            

 
Sarjat   M/N yleinen ja 40 sekä M 50,55,60,65,70,75,80,yli 85  +avec-sarja 

Matkat  
  

RKL:n hiihtosääntöjen mukaiset  

Kilpailuohjelma   

  

19.3. perjantai: vapaaharjoittelu  
20.3. lauantai: pitkät (5km/3Km) ja pikakilpailut (1 km) sääntöjen mukaisesti  
21.3. sunnuntai: viestit sääntöjen mukaan  

Osallistumismaksut  

  

Osallistumismaksu on kaikkiin sarjoihin 20€/hlö. Viesteissä kaikissa sarjoissa 
30€/joukkue. Osallistumismaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 
Rovaniemien yhdistyksen tilille FI74 8000 1000 8583 33, maksuviestiin:   
       
  RKL SM hiihdot 2021 osallistujan nimi/joukkue/yhdistys  
 
Ilmoittautumiset tehtävä 5.3.2021 mennessä sähköpostijakelulla:                                              
jaska.kemppainen@gmail.com; araks@live.fi 
 

Kilpailutoimisto  

  

Avoinna Toramon Reserviläistalolla, osoitteessa Toramontie 127  
Perjantaina 19.3. klo 12.00-19.00  
Lauantaina 20.3. klo 8.00-16.00  
Sunnuntaina 21.3. klo 8.00-16.00  

Tiedustelut  

  

Kilpailunjohtaja Jaakko Kemppainen 0400 290649  

Kilpailukeskuksen osoite  

  

Toramontie 127, 96440 ROVANIEMI 

       TERVETULOA ROVANIEMELLE!  
 

ROVANIEMEN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 
  
 

 

Ilmoittautuminen 24.2.2021 mennessä Jyrki Pennaselle,  
pennanen.jyrki@gmail.com, puh. 040 844 7877.  

Ilmoittaudu pikaisesti, niin saadaan avustusanomukset käsittelyyn.
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ROVANIEMEN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 
  
 

 

 Kuopion Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK ry:n Seniorikerho 
                 KESÄMATKA 2.-4.8.2021 
             Strömforsin ruukki, Porkkala parenteesi, Fiskarsin ruukki, 
Pekka Halosen Halosenniemi, Juhani Ahon Ahola ja Sibeliuksen Ainola 
Matkaohjelma: 
Ma 2.8.2021 Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Strömforsin Ruukkia. Matkalla pidämme aamupäivällä 

kahvitauon.  Nautimme Valkealan ABC asemalla lounaan n. klo 11.30-12.20. Saavumme  
 n. klo 13.15 Ruotsinpyhtäälle Strömforsin Ruukkiin, jossa meillä on ensin opastettu teemakierros.  

Kierroksen jälkeen jää aikaa tutustua alueen putiikkeihin. Ruotsinpyhtäältä suuntaamme 
Vantaalle, jossa majoitumme Jumbo-ostoskeskuksen yhteydessä olevaan Break Sokos Hotel 
Flamingoon klo 16.30.  Nautimme illalla päivällisen hotellin ravintolassa. 

 
Ti 3.8.2021 Hotellin ravintolassa nautitun aamiaisen jälkeen lähdemme klo 8.45 kohti Kirkkonummea, josta 

kyytiimme nousee auktorisoitu Porkkala opas. Ensimmäinen kohteemme on Kirkkonummella 
Kolsarbyn hautausmaa, jossa sijaitsi neuvostoaikainen hautausmaa. Muistomerkin kupeessa 
lepää lähes 500 vainajaa, suurin osa heistä on lapsia ja sotilaita. Kirkkonummelta jatkamme 
Siuntioon, jossa näemme neuvostosotilaiden rakentaman, myöhemmin entisöidyn, ainoan 
säilyneen Riemukaaren. Seuraavaksi tutustumme Sjundbyn linnan pihapiiriin, joka toimi 
Porkkala parenteesin aikana neuvostoalueen pääesikuntana. Keskiaikaista linnaa ei parenteesin 
aikana kohdeltu hyvin. Vanhan meijerirakennuksen seinässä on säilynyt suoraan seinään 
kirjoitetut käyttäytymisohjeet sotilaille. Linna paljastaa aina vaan uusia salaisuuksia liittyen 
salamyhkäiseen aikakauteen. Linnan pihapiirissä on kuohuva koski ja oma vesivoimalaitos.  

 

 Siuntiosta jatkamme Inkooseen Igor-museoon. Museo kertoo ainutlaatuisesta ajanjaksosta 
Suomen historiassa  eli Porkkalan  vuokrauksesta 1944-1956. Porkkalalaiset joutuivat kiireellä 

 jättämään kotinsa syksyllä 1944. Yhdentoista vuoden ajan alue oli koti monelle kymmenelle  
 tuhannelle sotilaalle perheineen. Kun alue yllättäen palautettiin v. 1956, paljastui minkälaista  
 tuhoa ”vuokralaiset” olivat saaneet aikaan. Igor-museolta siirrymme katsomaan Grefvaksen 

bunkkerin, joka oli toiseksi suurin Porkkalaan rakennetuista n. 300 bunkkerista.  
 Täältä jatkamme matkaa Pohjan kuntaan Fiskarsin ruukkialueelle. Nautimme ensin lounaan 

Kuparipajassa ja sen jälkeen tutustumme ruukkialueeseen paikallisen oppaan johdolla. Ruukin 
kiertoajelun jälkeen on vapaata katselua Fiskarsin ruukkialueella. Palaamme illalla n. klo 18.00 
hotellille ja nautimme päivällisen hotellin ravintolassa.  

 
Ke 4.8.2021 Nautimme aamiaisen hotellin ravintolassa ja lähdemme klo10.30 hotellilta Tuusulan rantatielle 

tutustumaan taiteilijoiden jalanjäljille. Tutustumme aluksi Halosenniemeen, jossa voimme aistia 
taidemaalari Pekka Halosen ateljeekodin erityislaatuisen hengen. Seuraavaksi vierailemme 
Juhani Ahon Aholassa, jossa pääsemme sisälle Juhani Ahon elämään ja tuotantoon sekä hänen 
vaimonsa Venny Soldan-Brofeldtin taiteeseen. Aholasta siirrymme Sibeliuksen Ainolaan, jossa 
Jean Sibelius loi tärkeimmät teoksensa nauttien luonnosta ja vuodenaikojen vaihtelusta. Ainola  

 on säilytetty autenttisena taiteilijakotina, jossa voi yhä aistia Sibeliusta ihastuttaneen suuren 
 hiljaisuuden. Ainolasta jatkamme matkaa kohti Vierumäen Matkakeidasta, jossa nautimme 
 lounaan. Lounaan jälkeen jatkamme matkaa kohti kotipaikkakuntia, jonne saavumme  
 n. klo 20.30-21.00. 
 
Hinta:  350 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä 

  370 € / hlö, jos vähintään 25 henkilöä   

Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan 
 * majoitus 2 yötä Sokos Hotel Flamingossa 2-hengen huoneessa ja aamiaiset hotellissa 
 * päivällinen hotellissa molempina iltoina 
 * lounaat päivittäin  
 * opastukset ja pääsymaksut Strömforsin ruukilla, Porkkala parenteesi kierroksella, Fiskarsin 
    ruukilla, Halosenniemessä, Aholassa ja Ainolassa 
 
Lisämaksusta:  * 1-hengen huoneen lisämaksu 72  € 
 

Lähtöajat: klo 7.00  Siilinjärvi linja-autoasema 
 klo 7.15  Vuorelantien pysäkit 
 klo 7.30  Kuopio linja-autoasema, tilausajolaituri  
 

Matkan vastuullinen järjestäjä:  LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY, puh. 017- 3686 800 



TULEVA RKL SM Keila  
Helsinki 22.3. –18.4., 

 jos korona antaa mahdollisuuden.  
Tarkemmat tiedot  

saadaan myöhemmin.

Tiedustele Jyrki Pennaselta.


