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Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO  –  Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO                       www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  tarja.korhonen@realia.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

Aurinkoista  pääsiäisen  jälkeistä  aikaa 

Alkuun isot kiitokset sekä yhdistyksen että Näytte-
ly Oy:n puolesta teille kaikille jäsenille, jotka olit-

te talkoissa mukana, teidän ansiostanne Rakenna ja 
Asu 2017 - messujen järjestelyt sujuivat jälleen kerran 
hyvin. Hyvät puitteet takaavat sen että saamme näyt-
teilleasettajat paikalle myös ensi vuonna. Tällä hetkellä 
näyttäisi myös että tuloksemme tulee olemaan parem-
pi kuin edellisenä vuonna se tietenkin tarkoittaa vielä-
kin parempia toimintaedellytyksiä yhdistyksellemme. 

Nyt loppuvuoden ajan tulemme edelleen aktivoi-
tumaan uusien jäsenten hankinnassa. Tässä ajassa 
yhdistystoiminnankin haasteena on ihmisten muut-
tunut ajankäyttö, tehdään toiminnastamme yhdessä 
sellaista että se kiinnostaa eri – ikäisiä jäseniämme. 
Haastan tähän työhön mukaan meidät kaikki, aktivoi-
daan uusia jäseniä omasta työ – ja tuttavapiiristäm-
me. Uskon että yhdistyksemme toiminta kiinnostaa 
edelleen teknillisen koulutuksen saaneita henkilöitä. 
Lisäksi haluamme aktivoida opiskelijoita liittymään 
jäseneksi jo opiskelujen aikana, opiskelijat eivät tunne 
toimintaamme, tuohon asiaan auttaa varmaan vaan 
toisto ja näkyminen opiskelijoiden parissa. Otamme 
hallituksena myös vastaan kaikki ideat toiminnan ke-
hittämiseksi. Mietitään yhdessä myös uusia painopis-
teitä entisten lisäksi. 

Meillä on aina ollut hyvä kokouksiin osallistumis-
prosentti, osallistutaan edelleen kaikki aktiivisesti ko-
kouksiin ja tapahtumiin. Tervetuloa siis toukokuussa 
Sorsasaloon kokoukseen, jossa päätämme uusista 
säännöistämme. Kesäkuussa on Sorsasaloon suun-

niteltu messujen talkoolaisille suunnattu messujen 
palautetilaisuus. Elokuussa mennään teatteriin Rau-
halahteen ja asuntomessuille Mikkeliin, sekä lauletaan 
Sorsasalossa. Syksylle on suunniteltu ammatillispai-
notteinen matka Saksaan. Näistä kaikista lisää tässä 
kirjeessä.

Mukavia hetkiä työhön ja vapaa-aikaan kaikille
Puheenjohtaja

NAISKERHON  KUULUMISET
Naiskerhon vuosikokouksessa 14.2. valittiin 
hallitukseen:
• Puh.joht. Irma Kärkkäinen
• Varapuh.joht.Tuula Kaikkonen
• Sihteeri Liisa Tikkanen
• Talousvastaava Pirjo Pantsu
• Ohjelmavastaava Irma Nikulainen
• Aila Levy
• Varajäsen Leena Holländer

Tulevia tapahtumia:
• Vierailu Leena Häyrisen luona; aika ilmoitel-

laan myöhemmin
• Majan siivoustalkoot 26.5. klo 16.00 alkaen
• Naiskerhon saunailta 9.6. klo 17.00.

Syksylle suunnitteilla kulttuurimatka; 
kohde vielä avoin.

Keväisin tunnelmin Naiskerhon hallitus
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TULEVAA TOIMINTAA

24.5.2017 Toukokuun kuukausikokous Sorsasalon majalla klo 18.00 
Käsitellään sääntöuudistusta.  Materiaali toimitetaan sitä pyytäneille mieluiten sähköises-
sä  muodossa, tilaus osoitteesta tarja.korhonen@realia.fi, puh. 044 5400 580 
Tarjoilu: kahvi + pikkusuolaista.

                           
16.6.2017 Rakenna ja Asu-messujen palauteilta Sorsasalon majalla klo 18.00 

kaikille messutalkoisiin osallistuneille.   (erillisiä kutsukirjeitä ei lähetetä) 
Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle 9.6 mennessä, timo.tikkanen@dnainternet.net,      
tekstari 050 308 5793.   Ruokatarjoilu.

6.8.2017 Kesäteatterimatka Rauhalahteen 
Katso erillisilmoitus

12.8.2017 Asuntomessumatka Mikkeliin 
Katso erillisilmoitus

 

23.8.2017 Lauluilta Sorsasalon majalla klo 18.00 
Säestäjänä ja laulattajana muusikko Pauli Huttunen. 
Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle 15.8. mennessä, timo.tikkanen@dnainternet.net, 
tekstari 050 308 5793. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdollinen kyytitarpeesi. 
Ruokatarjoilu.

7.-10.9.2017 Ammatillinen matka Saksaan 
Katso erillisilmoitus

Senioreiden kokoontumisissa Vuorikadulla osanotto on ollut runsasta ja meillä on ollut vierasesiintyjiä mie-
lenkiintoisista aiheista; Kuopion Kuulo ry:stä, P-Savon Muisti ry:stä sekä ravintosuunnittelija Kuopion kau-
pungilta. Vuorikadulla kerho kokoontuu vielä 24.4. klo 13.00.  

Kesän tapaamiset pidetään Sorsalon majalla joka toinen keskiviikko alkaen klo 12.00, 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 
19.7.,2.8., 16.8. ja 30.8.

Senioreiden kesäretkelle lähtijöitä on 24 senioria. Retkemme suuntautuu Länsi-Suomeen päin 13-14.6. 
2017 ja kohteina ovat Tikkakosken lentomuseo, Serlachius museot Gustav ja Göstä Mäntässä, Emil Wikströ-
min ateljee ja entinen taiteilijakoti ja Kari Suomalaisen ateljee sekä Mobilia automuseo Kangasalassa.  

Lähdemme Linja-autoliike E. Ahosen bussilla 13.6.2017 tiistaina ja busspysäkit  ovat: Siilinjärven linja-auto-
asema klo 7.00, Vuorelantien pysäkit klo 7.10, Päivärannan ramppi klo 7.15,  Kuopion linja-autoasema, laituri 
8, klo 7.30 sekä Pitkälahden ABC  klo 7.40.                        

Olettehan muistaneet maksaa kerhomme tämän vuoden kannatusmaksun 10 € seniorikerhon tilille FI43 
5600 5350 0072 84.

Kaikki eläkkeellä olevat rakennusmestarit ja AMK-insinöörit tervetuloa mukaan virkeään senioritoimintaan.

Senioripuheenjohtaja Jouko Savolainen

SENIORIMESTARIT



TERVETULOA  TAAS  KESÄTEATTERIELÄMYKSEEN!  

Jäsenten  ja  heidän  seuralaistensa  jo  perinteiseksi  
muodostuneeseen  teatteriristeilyyn  Rauhalahden  kesäteatteriin  

6.8.2017  katsomaan  

KATRI-HELENA  LAULAJATYTTÖ-    
LAULUNÄYTELMÄÄ  

Seilaamme  Kuopion  satamasta  Koskilaivojen  laivalla  Rauhalahteen  ja  
näytöksen  jälkeen  takaisin.  

Lähdemme  Kuopion  satamasta  klo  14.00,  paluu  näytelmän  jälkeen  n.  klo  18.00  
satamaan.  Alustavasti  on  varattu  60  teatterilippua,  laiva  on  kokonaan  

käytössämme  sekä  meno-  että  paluumatkalla.  
  

Hinta  ja  sisältö  
Jäseniltä  20€,  seuralainen  54€,  sisältäen  menon  ja  paluun  laivalla,  teatteriesityksen  ja  

väliaikakahvit  ja  suolainen  tai  makea  leivonnainen.  

Sitovat  ilmoittautumiset  
Sitovat  ilmoittautumiset  Rainer  Mikkoselle,  p.  050  917  4448,  

rainer.mikkonen@gmail.com,  
ja  maksamalla  matkan  hinnan,  jäsen  20€  ja  seuralainen  54€,  29.6.2017  yhdistyksen  

omavastuutilille  FI96  5600  0520  4863  28  
Ilmoittautumisen  yhteydessä  kerrothan  makea  vai  suolainen  leivonnainen.  

  
Lisätietoja  

Rainer  Mikkonen,  p.  050  917  4448,  rainer.mikkonen@gmail.com  



5

  

  

  

MIKKELIN ASUNTOMESSUILLE  12.08.2017,  
messumatka  jäsenille  ja  heidän  kumppaneilleen  Kirkonvarkausalueelle.                                            
Matka  toteutuu  mikäli  jäseniä  on  lähdössä  vähintään  20  henkeä.   

Lähtö  Linja-autoasemalta  laituri  8:lta  Linja-Autoliike  Ahosen  bussilla  klo  9:00,  paluu  samana  
päivänä  n.  klo18:00.  Siilinjärvi-Vuorelan  alueelta  pääsee  bussin  kyytiin  ja  pois.  
  
Hinta      Omavastuuhinta  30  €/jäsen  ja  70€  avec.    
Hintaan  sisältyy      
Bussikuljetus  Kuopio  linja-autoasema  –  Mikkeli  Kirkonvarkaus  –  Kuopio  linja-autoasema.  
Pullakahvit  mennessä  Siiskosen  Punaisen  piipun  pihassa.  Lounas  Messuravintolassa  perillä.  
  
Ilmoittautuminen    
Sitovat  ilmoittautumiset;;  Rainer  Mikkonen,  p.  050  917  4448,  rainer.mikkonen@gmail.com,  
ja  maksamalla  omavastuun  30  €/jäsen  ja  70€/avec  yhdistyksen  omavastuutilille    
FI96  5600  0520  4863  28  ,  29.6.2017  mennessä.  Hintaan  ei  sisälly  matkavakuutusta.  
Huolehdithan,  että  sinulla  on  voimassa  oleva  matkavakuutus.  
  

Kultaa, kunniaa ja muita mitaleja 
RKL:n kilpailuissa
Yhdistyksemme jäsenet ovat menestyneet kiitettäväs-
ti keskusliiton SM-kisoissa
RKL keilailu, Lahti 11.3.
• C-sarja, pronssi: Jorma Pantsu

RKL pilkki, Punkaharju 25.3.
• yleinen sarja, kulta: Mika Innilä
• sarja 65 v., kulta: Keijo Hakkarainen
• sarja 75 v., kulta: Matti Launonen
• kilpailun suurin kala: Keijo Hakkarainen
• joukkuekilpailu, kulta: Jyrki Pennanen ja Keijo 

Hakkarainen

RKL:n urheilumerkkien anominen
Merkkiä hakevan tulee itse koota ansioluettelonsa ja 
toimittaa se huomionosoitustoimikunnalle, joka laatii 
anomuksen liitolle.

Kilpailukutsu Kuopion rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK jäsenille!
Tervetuloa ABLOY PAIRS 2017 -golf-
kilpailuun!
 
Abloy Oy järjestää pelikaudella 2017 rakennus- kiinteistö- ja 
turvallisuusalan ammattilaisille ABLOY PAIRS -golfkilpailun. 
Kilpailussa on yksi sarja, johon osallistumisoikeus on 20 vuot-
ta täyttäneillä amatööripelaajilla. Kilpailu käydään kahden 
henkilön joukkueina. Molempien pelaajien ei välttämättä 
tarvitse olla samasta yrityksestä, toinen pelaajista voi olla 
vaikkapa hyvä ystävä.
  Jokainen pari pelaa toisen, järjestäjän määräämän parin 
kanssa kaksi 18 reiän kierrosta pelaajille itselleen sopivana 
ajankohtana kuitenkin 14.8.2017 mennessä.
ABLOY PAIRS 2017 -loppukilpailuun kutsutaan alkukilpai-
lun 36 parhaiten menestynyttä paria. Loppukilpailu pelataan 
Vierumäellä 9.9.2017. 
Lue lisää kilpailusta abloypairs.fi  ja ilmoittaudu mukaan! Il-
moittautumisten on oltava perillä viimeistään 22.5.2017 
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	  Bauen	  &	  Sanieren	  -‐	  EIGENHEIM	  Schwerin	  
	  

Ammatillinen opintomatka  

SAKSAN SCHWERINIIN  07.09.2017 -10.09.2017 
Matka suuntautuu Kuopiosta Helsingin kautta Hampuriin, josta bussilla kauniiseen Schweriniin. 
Schwerin on Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltion pääkaupunki. Kaupungin pinta-ala on 130,46 km² ja väkiluku 
noin 95 300. Schwerinin ympärillä sijaitsevista järvistä suurin on Schweriner See . Matkan toteutuminen 
edellyttää minimillään 15 jäsentä.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy 

Lento on Kuopiosta klo 14.35 Helsinkiin, josta klo 17.30 jatkolento Hampuriin, perillä 18.30. Paluu Kuopioon 
11.09.2017 klo 00.30 (Lentoaikataulu sitoumuksetta). Lentoasemalla oltava 1 tunti ennen koneen lähtöä. 

Matkan hinta 

Jäseniltä  450 €/hlö, kahden hengen huoneessa aamiaisella 

Hintaan sisältyy 

Reittilennot Finnairilla Kuopiosta Hampuriin ja takaisin, lentokenttäverot 
Kuljetus Hampurin kentältä Schwerinin hotelliin ja kentälle takaisin 
Majoitus kahden hengen huoneissa, aamiainen.  
Kaksi päivällistä. 
Tehdaskäynti  perjantaina 8.9. Saint Cobainin Ultimate eristetehtaalla ja 
lauantaina 9.9.  Bauen ja Sanierin messuille. 
 
Sitovat ilmoittautumiset  
Matkalle mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta jäsentä. (määrän mahdollisesti ylittyessä ilmoittautuneiden 
aikaisemmat matkatuet otetaan huomioon) Matka on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille ja matka vaatii 

Bauen & Sanieren - EIGENHEIM Schwerin

Ammatillinen opintomatka
SAKSAN SCHWERINIIN  07.09.2017–10.09.2017
Matka suuntautuu Kuopiosta Helsingin kautta Hampuriin, josta bussilla kauniiseen Schweriniin.

Schwerin on Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltion pääkaupunki. 
Kaupungin pinta-ala on 130,46 km² ja väkiluku noin 95 300. Schwerinin ympärillä sijaitsevista jär-
vistä suurin on Schweriner See.  Matkan toteutuminen edellyttää minimillään 15 jäsentä. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy
Lento on Kuopiosta klo 14.35 Helsinkiin, josta klo 17.30 jatkolento Hampuriin, perillä 18.30. Paluu Kuopioon 
11.09.2017 klo 00.30 (Lentoaikataulu sitoumuksetta). Lentoasemalla oltava 1 tunti ennen koneen lähtöä.

Matkan hinta
Jäseniltä yhdistyksen tukemana 450 € /hlö, (todellinen kustannus n. 850 € /hlö) kahden hengen huoneessa aa-
miaisella.

Hintaan sisältyy
Reittilennot Finnairilla Kuopiosta Hampuriin ja takaisin, lentokenttäverot.
Kuljetus Hampurin kentältä Schwerinin hotelliin ja kentälle takaisin.
Majoitus kahden hengen huoneissa, aamiainen. 
Kaksi päivällistä.
Tehdaskäynti  perjantaina 8.9. Saint Cobainin Ultimate eristetehtaalla ja lauantaina 9.9. Bauen ja Sanierin mes-
suille.

Sitovat ilmoittautumiset 
Matkalle mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta jäsentä. (määrän mahdollisesti ylittyessä ilmoittautuneiden ai-
kaisemmat matkatuet otetaan huomioon) Matka on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille ja matka vaatii hy-
vää liikuntakykyä. Sitovat ilmoittautumiset; Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448 tai rainer.mikkonen@gmail.com 
18.5.2017 mennessä ja maksamalla ennakon 200 €/henkilö yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 
28. Loppulasku 250€ laskutetaan lähtijöiltä myöhemmin. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, 
että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus. Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti mukaan.
Peruutustapauksissa 18.5 -2.8.2017 välisenä aikana veloitetaan henkilöä 50€/henkilö ja 2.8. jälkeen koko matkan 
hinta 450€/henkilö.
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Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus 30 op 

- Uusi koulutusmuoto yhteistyössä työelämän kanssa  

Tavoite 
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoittee-
na on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin 
tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsi-
joiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. 
Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista 
suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toi-
mintatavoista. 
 
Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemi-
seen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja 
turvallinen rakennushankkeen lopputulos.  
 
Sisältö 
Korjausrakentamisen suunnittelu 6 op 
Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta 5 op 
Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 3 op 
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3 op 
Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien korjaus 3 op 
Työelämälähtöinen projektityö 10 op 
 
Kohderyhmä ja hakukelpoisuus 
Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, ura-
koitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. 
Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-
alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- 
tai opistoasteen tutkinto. 
 
 
 

Toteutus 
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella moni-
muoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-
opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Työelämäläh-
töinen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön 
ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.  
 
Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkea-
koulujen yhteistyönä. Jokaisessa AMKissa ryhmään vali-
taan 20 osallistujaa.  
 
Ajankohta (kesto 1,5 vuotta)  
22.9.2017 – 31.12.2018 
 
Hinta 
Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittamaa. Opiskelijamaksu 1000 € (alv 0 %).  
 
Haku 17.3.-24.5.2017  
www.savonia.fi/korjausrakentaminen  
 
Lisätiedot: 
Markku Rusi 
044 785 6274  
markku.rusi@savonia.fi 

 

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton laaja-
alainen yhteistyö ja ammattitaito on avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausra-
kentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun. 



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

Jäsenkirje 3-2017 ilmestyy elokuun 2017 loppupuolella.  Aineisto toimitukselle  4.8.2017 mennessä: 
hannu.lehmuskero@gmail.com

RKL-Nuorten klubi 
Ammatillinen klubi nuorille rakennusalan asiantuntijoille ja opiskelijoille, 
jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan ja verkottua.

Klubin jäseniä ovat kaikki RKL:n opiskelijajäsenet sekä alle 35-vuotiaat varsinaiset jäsenet. Klubin 
jäsenyys on maksutonta. Klubin jäsenyys lakkaa automaattisesti, kun varsinainen jäsen täyttää 35 
vuotta.

Klubin pääasiallisena tarkoituksena on järjestää nuorille jäsenilleen ammatillista ja ammattitaitoa 
kehittävää toimintaa, kuten koulutus- ja rekrytointitilaisuuksia sekä opintomatkoja.

Klubin tavoitteena on myös järjestää verkottumista varten valtakunnallisia ja paikallisia tapah-
tumia, joihin kutsutaan klubilaisten ja RKL:n jäsenyhdistysten jäsenten lisäksi mm. rakennusalan 
yritysten edustajia.  

Klubi voi vastaanottaa toimintatukea eri tahoilta. 

Klubin viralliset tiedotuskanavat ovat sähköposti ja Rakennuslehden RKL-palsta. Lisäksi tietoa jae-
taan Nuorten Klubin Facebook-sivulla.

RKL-Nuorten klubin toimintaa ohjaa RKL:n  edustaja yhteistyössä RKL:n opiskelijatoimikunnan 
kanssa. Klubin jäsenet voivat itsekin ideoida ja ehdottaa tilaisuuksien järjestämistä omalla paikka-
kunnallaan.

Lisätietoja: Mari Fabritius mari.fabritius@rkl.fi, 040-7707506


