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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

PUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTAPUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTA

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä,  
pienet poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään 

3 viikkoa ennen ilmestymistä: hannu.lehmuskero@gmail.com 

Kevät on tapahtumarikasta aikaa

T alvi on taittunut kevääksi ja näyttäisi siltä, että vih-
doin pääsemme kokoontumaan ja nauttimaan 
yhdessäolosta ilman rajoituksia. Toki Rakenna ja 

Asu -messut jouduimme siirtämään huhtikuulle, jotta 
toteutus onnistuisi. Tulevia messuja ei voi suoranaises-
ti verrata kahden vuoden takaisiin. Keväisempi ajan-
kohta mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman osas-
toille. Tärkeintä tässä pandemian jälkeisessä ajassa on 
pitää kiinni maineestamme messujärjestäjänä, jonka 
olemme vuosien saatossa luoneet.

Ensin kuitenkin ehdimme pitää Kevätkokouksen, 
johon virallinen kutsu tässä julkaisussa. Muistakaa 
minua tekstarilla, niin varaan tarjoilut. Toivon runsas-
lukuista osallistumista joka ikäluokasta. Kokoukseem-
me tervehdyksen tuo myös RKL:n uusi puheenjohtaja 
Jukka Lintunen. Häneltä saamme varmasti kuulla mie-
lenkiintoisen kattauksen liiton asioista ja tulevista ta-
voitteista. 

Senioritkin kuulemma valmistelevat kesäreissua ja 
meille työikäisillekin olisi mahdollista vierailuja ja reis-

suja järjestää. Olemmekin jo varanneet huhtikuulle 
retken Helsinkiin monipuolisella ohjelmalla. Tähän toi-
votaan vastavalmistuneiden ja uusien jäsenten osan-
ottoa, jotta pääsevät tutustumaan toimintaamme.

Mika Nurminen
Puheenjohtaja
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Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

16.3.22
Sääntömääräinen kevätkokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Käsitellään yhdistyksen säännöissä määritellyt kevätkokousasiat. Kokousaineisto erillise-
nä liitteenä. Ruokatarjoilu, mitä varten sitova ilmoittautuminen tekstarilla Mika Nurmiselle 
puh. 0400 797 128.  TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU.

9.–10.4.22
Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli
Messut siirretty koronatilanteen takia uuteen ajankohtaan. Talkooväkeä tarvitaan,  
ilmoittautuminen ja työvuoron sopiminen ottamalla yhteyttä ryhmien vetäjiin.

22.–23.4.22

Opinto- ja kulttuurimatka Helsinkiin
Työikäisille yhdistyksen jäsenille ja RKL:n opiskelijajäsenille suunnattu matka toteutetaan, 
kts. matkaohjelma omakustannehintoineen joulukuun jäsenkirjeestä. Tällä reissulla näh-
dään isoja ja haastavia rakennusprojekteja. Jos haluat vielä mukaan, niin soita 27.2. men-
nessä Eija Tuppuraiselle, puh. 040 825 1792.  Rajattu määrä paikkoja on vielä tarjolla.

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

Yhteystietojen päivitys
Ovatko kaikki yhteystietosi (osoite, puhelin, säh-
köposti) varmasti ajan tasalla yhdistyksessä ja lii-
tossa? Jos olet vähänkin epävarma, lähetä päivi-
tystieto sähköpostilla hannu.lehmuskero@gmail.
com tai tekstarilla 0400 579 290. Näin saadaan tär-
keää ja mielenkiintoista tietoa välitettyä jäsenille.

RKL:n hiihtomestaruuskilpailut
Kilpailut Rovaniemellä 19.–20.3.2022.  Tiedot: rkl.fi 
-> Jäsensivut -> Vapaa-aika -> Urheilu.

Kilpailuihin lähtijät, ottakaa yhteyttä yhdis-
tyksen urheiluasiamieheen: Pekka Levy, puh. 
044 237 0407, pekkalevy@gmail.com.

RKL:n kursseja
Liiton kautta on mahdollisuus osallistua monel-
le ammatilliselle kurssille, rkl.fi -> Koulutus. Osa 
kursseista on verkossa järjestettäviä webinaare-
ja, osa järjestetään livenä Helsingissä. Helsingin 
koulutuksista kiinnostuneet jäsenet voivat ano-
muksesta saada kustannuksiin yhdistyksen avus-
tusta, kuopionrkmins.fi -> Yhdistys -> Yleistiedot. 
Anomus toimitetaan yhdistyksen hallitukselle.

Messujen ryhmänvetäjät
Yhdistyksen talkootyön yhteyshenkilö
Kimmo Kaikkonen +358 40 669 5484,  
kimmo.kaikkonen@ains.fi

Osastojen paikkojen merkkaus
Kimmo Kaikkonen

Tienvarsiopasteet
Jyrki Pennanen +358 40 844 7877,  
pennanen.jyrki@gmail.com

Rakentajaryhmä
Rainer Mikkonen +358 50 917 4448, r 
ainer.mikkonen@gmail.com
Jouko Oksanen +358 40 730 6620,  
oksanenjouko22@gmail.com

Liikenteen ohjaus (tulo- ja menoliikenne)
Rainer Mikkonen, Jouko Oksanen

Lipuntarkastus, vaatenaulakko ja ovien valvonta
Hannu Lehmuskero +358 400 579 290,  
hannu.lehmuskero@gmail.com

Järjestysmiehet
Jorma Pantsu +358 400 674 126, jorma@pantsu.fi

– järjestys varamies
Timo Tikkanen +358 50 308 5793,  
timo.tikkanen@dnainternet.net
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Valmistuneita uusia jäseniä yhdistyksessä 

O len Aino Tissari, 24-vuotias rakennusinsinöö-
ri. Olen kotoisin Siilinjärveltä ja asun tällä het-
kellä Kuopiossa. Harrastuksiini kuuluu lasket-

telu ja tänä talvena olen alkanut harjoittelemaan myös 
lumilautailua. Pidän myös kalastuksesta ja retkeilystä 
sekä nautin muutenkin ulkoilusta ja luonnossa olosta.

 Valmistuin Savoniasta rakennusinsinööriksi kevääl-
lä 2021. Koulun harjoittelut suoritin Skanska Oppiva 
-ohjelman yhteydessä Skanska Talonrakennus Oy:ssä 
Kuopiossa. Tällä hetkellä olen töissä Jalon Rakentajat 
Oy:ssä työnjohtajana käynnissä olevalla kerrostalo-
kohteella Siilinjärvellä. Olen aiemmalta koulutuksel-
tani rakennusmaalari ja työkokemusta minulla on ra-
kennusalalta noin 5 vuotta.

 Rakennusala oli luontainen valinta minulle. Yläas-
teen jälkeen hakeuduin opiskelemaan pintakäsittely-
alalle. Rakennusmestariksi lähdin opiskelemaan puo-
livahingossa äitini suosituksesta. Koulu vei kuitenkin 
sen verran mennessään, että suoritin vielä rakennus-
insinöörin opinnot avoimen kautta keväällä 2021.

 RKL:ään liityin siksi, että se on hyvä tapa verkostoi-
tua ja tutustua muihin alalla toimiviin ihmisiin. Olen 
myös kiinnostunut osallistumaan liiton järjestämiin 
koulutuksiin ja tapahtumiin. Ja liitossa on muutenkin 
hyvät jäsenedut, esimerkiksi Sorsasalon kesämajaa 
pystyi hyödyntämään valmistujaisia varten viime ke-
väänä.

 

O len Timo Mertanen, rakennusinsinööriksi päi-
vitetty kirvesmies. Olen lähtöisin Karttulasta 
ja tällä hetkellä tukikohta sijaitsee Kurkimäes-

sä. Perheeseeni kuuluu vaimo, 3 lasta, 2 kissaa sekä 2 
hevosta. 

Olen töissä Crane Hill Group Oy:ssä työnjohtajana ja 
tehtäväni on vastata rivitalotyömaan valmistumisesta 
ajallaan. Aloitin työt 2021 alussa ja samalla tein yrityk-
seen opinnäytetyötä. Koulun aikaiset harjoittelut suo-
ritin YIT:llä toimien saneerauspuolen työnjohdossa.

Ennen kouluun menoa työskentelin kirvesmiehenä 
n. 12 vuotta. Jatkokoulutus oli jo pitempään ajatuksis-
sa, mutta lopulta sille tielle sysäsi kirurgi. Olkapääni 
leikattiin ja tätä myöten oli viisaampi hakeutua hie-
man fyysisesti kevyempiin tehtäviin. En kuitenkaan 
halunnut hylätä rakennusalaa, koska koen alan mie-
lekkääksi. Oli hieno asia, että pääsin  päivittämään 
osaamiseni ja jatkamaan alan töissä.

RKL tuli vastaan koulussa, jossa opiskelijoita rekry-
toidaan liittoihin mukaan. En tuntenut liittoa entuu-
destaan, mutta päätin silti loikata mukaan. Muutamis-
sa kokouksissa on tullut pyörähdettyä ja toivon että 
tulevaisuudessakin pääsisin olemaan toiminnassa 
mukana, koska toiminta on erityisesti oman alani toi-
mintaa kehittävä.
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Yhdistyksen eläkeläisten kuntoutukseen  
v. 2022 osallistujan kommentointia

Y hdistyksemme eläkeläisten kuntoutus/virkistys 
5 vrk:n hoitoviikko ajalla 31.1.–5.2.2022 järjes-
tettiin tutussa ja turvallisessa hotellikylpylä Kun-

nonpaikassa Vuorelassa. Yhdistyksemme sääntöjen 
mukaisia osallistujia oli 10 ikäihmistä, joista kahdella 
oli vaimot mukanaan.

Heti vastaanottopäivänä klo 14 meidät ystävällises-
ti vastaanottivat avainasiakaspäällikkö Päivi Rossinen 
adjutanttinaan Marika Hakkarainen. Juotiin tarjous-
kahvit sekä tutustuttiin talon hoitoalueisiin sekä muu-
tenkin koko kylpylään.

Viikon kokonaisvaltaiseen kehonhuoltopakettiin 
jokaiselle osallistujalle sisältyi:

- ohjattua liikuntaa 45 min. x 1, Hydrotex -virtuaa-
livesijumppaa x 4, savilämpöhoito + hieronta 20 min. 
x 2, jalkojen hoito 50 min., ohjattua vesiliikuntaa 30 
min., savilämpöhoito + hieronta 50 min.

Joten olihan ohjelmaa kerrakseen. Tämän kaiken 
saimme kokea hoitohenkilökunnan erittäin ystävälli-
sellä mielellä sekä lämpimillä hierontaotteilla vastaan-
otettuina.

Hotellin majoitushuoneet olivat lämpimän tilavia ja 

siistejä. Kunnonpaikan aamupalat sekä päivälliset pa-
kettiin kuuluvina olivat todella monipuolisia ja mauk-
kaita - kyllä maistuivat!

Kylpylä itsessään oli houkuttelevan monipuolinen 
saunoineen ja poreallaspisteineen, jossa kyllä viihtyi 
ja rentoutui.

Joten lopuksi iso kiitos Kunnonpaikan henkilö-
kunnalle. Teitte meille ylenpalttisen ja odotuksia ylit-
tävän kehonhuoltoremontin, jonka kehomme muista-
vat pitkään. Kanssanne on hyvä jatkaa monivuotista 
kuntoutusyhteistyötä, joten Marika: ”Loppuvuodesta 
palataan asiaan”.

Enkä voi kuin myös kiittää Kuopion Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK ry:tä siitä panostuksesta, 
jota vuosittain yhdistyksen eläkeikäiset saavat ikä-
järjestyksessä vastaanottaa. Iso kiitos yhdistykselle! 

Osallistujien puolesta,

Jouko Oksanen, seniorikerhon pj.
Yhdistyksen kuntoutusvastaava ja hallituksen jäsen
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Seniorikerhon kuulumisia

S eniorien aloitetun vuoden 2022 ensimmäinen 
kokous/tapaaminen pidettiin perinteisesti toi-
mistollamme Vuorikadulla 24. tammikuuta 2022 

klo 13 alkaen.
Yhdistyksemme yksi kantavista sekä merkittävistä 

jäsenistämme, Rkm Tauno Arsiola, on poissa keskuu-
destamme. Seniorit pitivät hiljaisen hetken Taunon 
muistoa kunnioittaen. Pitkäaikainen yhdistyksen sekä 
kerhomme jäsen Jorma Pantsu kertoi Taunon erittäin 
merkittävästä panostuksesta nykyisen Rakenna ja Asu 
-messut toiminnan aikaan saamiseksi, joka edelleen 
on todella tärkeä yhdistyksemme varainhallinnassa.

Yhdistyksellemme tärkeä rakennusmessutapahtu-
ma toivottavasti toteutuu uuden asetetun ajankoh-
dan 9.–10. huhtikuuta 2022 mukaan. Seniorit antavat 
jokavuotista runsaslukuista talkooapua rakennusmes-
sujen ajaksi. Jokaisen jäsenen tarjoama talkootyö on 
arvokasta, jota yhdistyksemme sekä Rakenna ja Asu 
-messujen toimikunta tarvitsee. Juuri Sinä olet tärkeä 
lenkki, joten tule mukaan mukavaan tuttuun poruk-
kaan eli uudet ja vanhat mukaan vaan, teitä tarvitaan!

Samaisessa kokouksessa allekirjoittanut valittiin 

edelleen jatkamaan Seniorikerhon puheenjohtajana. 
On suurenmoista saada jatkaa tämän vahvan ja aktiivi-
sen kerhomme puheenjohtajana. Eli ilolla ja tarmolla 
jatkan tehtävässäni teidän eduksenne ja teitä edusta-
en myös RKL:n Seniorikerhon valtakunnan tasolla.

Tulevassa helmikuun 21. päivä klo 13.00 alka-
vassa tapaamisessa tulemme keskustelemaan tu-
levasta kesämatkastamme ja toivonkin runsaasti 
osallistujia mieluista aihetta käsittelemään. Toki 
muutakin mukavaa on tarjolla. Kutsun samalla tei-
tä kaikkia senioreita tulemaan mukaan, joita ei 
vielä olla nähty tapaamisissamme. Teitä odotel-
laan, joten mukaan vaan rohkeasti tapaamaan tut-
tuja vuosien varrelta ja paikkana on Vuorikatu 44. 
Lopuksi laitan vielä tulevan kevään tapaamisajat muis-
tutukseksi; laittakaa talteen

 – helmikuu 21. päivä maanantai klo 13.00 alkaen
 – maaliskuu 21. päivä maanantai klo 13.00 alkaen
 – huhtikuu 25. päivä maanantai klo 13.00 alkaen

Jouko Oksanen
Seniorikerhon puheenjohtaja
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