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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

Nuoret mukaan toimintaan !
Vuosi alkoi murheellisesti, kun yhdistyksen pitkäai-
kaisista yhdistyksen jäsenistä menehtyi ensin kun-
niajäsen Pentti Knuuttila ja vähän myöhemmin kun-
niapuheenjohtaja Reijo Martikainen. Osanottomme 
yhdistyksen puolesta vielä kerran. Molemmat toimivat 
vuosien saatossa yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti 
ja olivat sen kantavia voimia. 

Yhdistyksen keski-ikä on noussut hiljalleen todella 
korkealle. Tästä saimme kuulla perustavaa laatua ole-
van esityksen sääntömääräisen kevätkokouksen päät-
teeksi. Nuoria jäseniä kaivataan yhdistykseen mukaan 
ja sitä kautta aktiiviseen toimintaan. Ilokseni olen huo-
mannut, että kuukausikokouksissa on ollut mukana 
opiskelijajäseniä. Hienoa! Uutta nuorta innokkuutta ja 
uusia ideoita yhdistystoimintaan tarvitaankin. Totutul-
la vanhalla “kaavalla” on helppo toimia, mutta vanha 
totuus on kuitenkin se, että aina tulee uudistua ja ke-
hittää toimintoja. Tähän hallituksen jäsenet ovat hyvin 
sitoutuneet ja kehitystä monella yhdistystoiminnan 
osa-alueella on tapahtunut. Tästä viimeisimpänä mai-
nittakoon yhdistyksen nettisivut.

Uusia ideoita ja ajatuksia kaivataan myös piirin toi-
minnassa. Toukokuussa järjestettävään piiritapahtu-
maan odotetaan jäsenistöä kertomaan siitä, mitä toi-
minnalta odotetaan ja mitä tulisi kehittää edelleen. Tai 
kertomaan mikä meillä menee hyvin. Tapahtumassa 
kuullaan myös asiapitoinen luento rakentamisen “kui-
vaketjusta”.  Tästä tarkemmin kirjeen lopussa.

Yhdistyksen toimisto on saatu muutettua takaisin 
Vuorikadun liikehuoneiston alakertaan. Kiitokset muu-
toissa mukana olleille ja niitä järjestäneillle. Kuopion 

Näyttely Oy ja Artic Store Oy muuttivat vuokralle liike-
huoneiston katutasoon. Heille on siellä varattu omat 
toimitilat. Yhdistyksen asiat hoidetaan siis alakerran 
tiloissa!

Rakenna ja Asu 16 -messut ovat myös ohi. Talkooväki 
toimi totuttuun tapaan hienosti. Kiitokset heille kaikil-
le vajaalle 100 henkilölle. Messujen yhteydessä Kuo-
pion Näyttely Oy julkisti uuden messupäällikön Timo 
Ovaskaisen. Timo tulee jatkamaan Markku Toivasen 
pitkään jatkunutta tehtävää Markun siirtyessä muihin 
tehtäviin. Timo oli jo näillä messuilla mukana tutustu-
massa messujen järjestelytoimintaan ja siinä samalla 
yhdistyksen osaamiseen. 

“Vierivä kivi ei sammaloidu” messutoiminnassa eikä 
yhdistystoiminnassa. 

Aurinkoista kevättä odotellessa 

Kimmo

  

JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTUS
Yhdisys järjestää jäsenilleen syksyllä 2016 järjestyksenvalvojakoulutuksen. Tarvitaan vähintään 6 uutta 
järjestyksenvalvojaa, joista naisia vähintään kaksi. Ilmoita kiinnostuksesi Jorma Pantsulle, 0400 674 126, 
jorma@pantsu.fi. Yhdistys kustantaa koulutuksen.

SORSASALON MAJA
Yhdistyksen kesämaja Sorsasalossa on käytettävisssä jäsenten ja heidän perheenjäsentensä juhla- ym 
tilaisuuksiin. Majan käytöstä sovittava Kauko Huttusen kanssa, puh. 0400 577  152. Majan käyttö on 
jäsenille maksuton.
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TULEVAA TOIMINTAA

21.5 Kuopion piirin yhteistapaaminen Sorsasalon majalla 
 Tilaisuus yhdessä Varkauden ja Iisalmen yhdistysten kanssa.  Katso erillinen ilmoitus.

24.8 Lauluilta Sorsasalon majalla klo 18.00
Säestäjänä ja laulattajana muusikko Pauli Huttunen. Tarjoilu: ruoka + 
viini / olut. Ilmoittautuminen 18.8 mennessä Timo Tikkaselle; timo.tik-
kanen@dnainternet.net, tekstarilla 050 308 5793. 
Ilmoita samalla mahdollinen kyytitarpeesi.  Kuljetus Maljalahdenka-
dulta järjestetään tarvittaessa.

Senioreiden vuosi on alkanut kuukausikokousten merkeissä Vuorikadun toimistomme alakerrassa re-
montin keskellä. Vielä kun saamme tilamme remontin valmiiksi, voimme kutsua sinne uusia esitelmijöit-
sijöitä kertomaan mielenkiintoisia asioita heidän toiminnastaan.  Vieraaksemme ovat lupautuneet esim. 
Eläkeliitto sekä Muistiliitto. 

Seuraava kokous on Vuorikadulla  18.4.  klo 13.00

Kesän tapaamiset ovat Sorsasalon majalla joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 12.00, eli 8.6., 22.6, 6.7., 
20.7.,3.8., 17.8., ja 31.8. Siellä meillä on perinteistä ohjelmaa; saunomista, makkaranpaistoa ja mukavaa 
rupattelua päivän asioista tai muistellaan menneitä. Rantakalaa keitämme muutaman kerran kesän ai-
kana.

Yhdistyksemme jäsenten kuntoutusviikko Vuorelan Kunnonpaikassa oli onnistunut hyvin, kiitokset Kau-
kolle ja Hannulle hyvistä järjestelyistä.

Senioreiden perinteinen äijäretki toteutetaan tänä vuonna johonkin mielenkiintoiseen kotimaan koh-
teeseen syksykesällä. Itse olen ajatellut historiallisia ruukkikohteita Etelä-Suomessa, esim. Strömfors 
Ruotsinpyhtäällä ja Verla Valkealassa 16.-17.8.2016, myös muita mielenkiintoisia matkakohde-ehdotuk-
sia otan mielelläni vastaan.

Hyvää ja aurinkoista kesää odotellessa tervetuloa mukaan toimintaan kaikki uudet ja vanhat seniorijäse-
net.        Senioripuheenjohtaja Jouko Savolainen

SENIORIMESTARIT

NAISKERHON KUULUMISIA
Naiskerhon vuosikokous pidettiin Vuorikadulla 11.2.2016.  Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 
Kaudelle 1.3.2016-28.2.2017 valittiin hallitus.
Puheenjohtaja Irma Kärkkäinen
Varapuh.johtaja Tuula Kaikkonen Hallituksen jäsen Irma Nikulainen
Sihteeri Liisa Tikkanen Hallituksen jäsen Aila Levy
Talousvastaava  Pirjo Pantsu Hallituksen varajäsen Leena Hållander

Naiskerho tutustuu Punaisen ristin toimintaan  Puijonkatu 9, keskiviikkona 20.4. kello 18.00.
Tätilässä Inkilänmäellä tapaamme keväisissä lauluissa ja tunnelmissa tiistaina 3.5. kello 17.00.
Naiskerhon siivoustalkoot Sorsasalossa mestarien majalla  torstaina 19.5. kello 14.00 alkaen.
Naiskerhon saunailta Sorsasalossa 10.6. kello 17.00.

Aurinkoisia kevätpäiviä Suomen kesää odotellessa toivottelee naiskerhon hallituksen puolesta Irma Kärkkäi-
nen.



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

Jäsenkirje 3–2016 ilmestyy elokuun loppupuolella. Aineisto toimitukselle 10.8.2016 mennessä;  
hannu.lehmuskero@gmail.com 

”Olokee hiljoo ja huutakee”  Uutta messuilla.
Rakenna ja Asu 2016 -messut olivat Kuopio-hallilla 27. ja 28. helmikuuta. Uutena ideana ja  ohjelmamuotona 
oli tällä kertaa sunnuntaina pidetty rakennustarvikkeiden ja asumiseen liittyvien hyödykkeiden huutokaup-
pa. Meklarina toimi monien rakentajien tuntema Enska Väätäinen. Hän hoiti myös messujen kuuluttajan 
tehtävät molempina päivinä. Huutokauppatapahtuma veti kohtalaisen runsaasti yleisöä puoleensa. Kaikki 
huudettaviksi tuodut tavarat menivät myös kaupaksi.

Kuopion rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry:n jäsenet 
kutsutaan joukolla mukaan Sorsasalon mökille piirin yhteiseen 
tapahtumaan 21.5. 2016 klo 10.00
Ohjelmassa mm. rantakalaa, vapaata keskustelua piirin toiminnan kehittämisestä, Oulun 
rakennusvalvonnan johtajan esitys ” Rakentamisen kuivaketju”, RKL:n edustajien terveiset, 
saunomista ja makkaran paistoa.  Tilaisuus päättyy n. klo 18.00.
Mukaan on kutsuttu jäseniä Varkauden ja Iisalmen yhdistyksistä.

Ilmoittaudu Rainer Mikkoselle 16.5.2016 mennessä, puh. 050 - 917 4448 tai meili rainer.
mikkonen@gmail.com.  Jos tarvitset kuljetusta, kerro se ilmoittautumisen yhteydessä.


