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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

Kesän kynnyksellä

Jäsenkirje 3/2018 ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa 2018. 
Aineisto toimitukselle 15.8. 2018 mennessä: hannu.lehmuskero@gmail.com

Kirjoittaessani Vappupäi-
vän keväinen sade piis-
kaa ruutua, on harmaata 
ja märkää, mietin maltta-
mattomana, että koska 
se kesä alkaa, uskotaan 
että sade tuo kevättä. 

Yhdistyksen kevättal-
veen ovat kuuluneet pe-
rinteiseen tapaan messu-
järjestelyt ja kokoukset.

Oppilaitosyhteyshen-
kilömme ovat tavanneet 

opiskelijoita ja on ollut mukava nähdä että myös opis-
kelijat ovat aktivoituneet ja muutama heistä osallistui 
jo kokouksiimme ja messutalkoisiin.  Nyt toukokuus-

Rakennusmestarien Säätiön stipendimatkat
Rakennusmestarien Säätiö järjestää matkoja ja jakaa niihin anomuksesta stipendejä liiton jäsenille. Vaikka 
hakijoita onkin melko runsaasti, anomus kannattaa laittaa sisään. Kuopion yhdistyksestäkin on joka vuosi 
muutama jäsen päässyt nauttimaan Säätiön kustantamasta matkasta.  Vireillä olevat matkat löytyvät Sääti-
ön sivuilta, rakennusmestariensaatio.fi -> STIPENDIT. Myös yhdistyksen sivuilla pyritään pitämään linkit 
kulloinkin ajankohtaisiin matkasuunnitelmiin.

sa on vielä pieni juhla, yhteistyössä liiton kanssa, tänä 
keväänä valmistuville.  Toivotaan että saamme heistä 
uusia aktiivisia jäseniä joko meidän tai jonkun muun 
rkl:n yhdistyksen jäseniksi.

Tavataan toukokuun kokouksessa, aiheina on ai-
nakin uusien sääntöjen vahvistaminen. Ja välillä on 
mukavaa viettää myös pientä juhlaa kesäkuussa. Il-
moittautukaa kesäpäivien kilpailuihin tai osallistukaa 
yleisönä, muutamia talkoopaikkojakin siellä taitaa olla.

Laittakaa jo ylös tässä kirjeessä olevia syksyn tapah-
tumia.

Aurinkoista kesää meille kaikille, toivotaan että ke-
sästä tulee sellainen lapsuuden aikojen intiaanikesä, 
jolloin aina paistoi aurinko ja vedet olivat lämpimiä.

Puheenjohtaja 



3

TULEVAA TOIMINTAA

16.5.2018 Toukokuun kuukausikokous Sorsasalon majalla klo 17.00
Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt.
Kahvitarjoilu

15.–17.6.2018 RKL:n kesäpäivät Kuopiossa
Ohjelmassa urheilukilpailuja ja iltajuhla 16.6 klo 18.00, ks. erillisilmoitukset

18.7.2018 Kesäteatteri jäsenille ja heidän kumppaneilleen, Teatteri Rauhalahti 
klo 19.00, ks. erillisilmoitus

22.8.2018 Lauluilta Sorsasalon majalla klo 18.00
Vietetään ilta laulaen yhdessä ja erikseenkin. Säestyksestä huolehtii muusikko Pauli 
Huttunen. Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle 10.8 mennessä, t.tikkanen@dnainternet.
net, tekstarilla 050 308 5793. Ilmoita samalla mahdollinen kyytitarpeesi. Ruokatarjoilu 
oluen / viinin kera.

11.9.2018 Syyskuun kuukausikokous Sorsasalon majalla 18.00
Oheisohjelma ja / tai esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin.  Tarjoiluna kahvi + pikku suolaista.

 

SEURAA ILMOITTELUAMME MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA!

Pilkkionginta
Yhdistyksen jäsenten saavutuksia RKL:n pilkkimestaruuskisoissa Torniossa:

 – sarja miehet 65 v, kulta, Keijo Hakkarainen 1056 g, hopea Veikko Mäkirinne 480 g
 – joukkuekilpailu, kulta Keijo Hakkarainen ja Veikko Mäkirinne
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RKL-KESÄPÄIVÄT 2018 KUOPIO
Yhdistyksemme järjestää 15.–17.6 perinteiset ja arvostetut liiton kesäpäivät Kuopiossa. Päiville osallistuvat 
valiokuntien ja liittohallituksen jäsenet seuralaisineen, yleisurheilun, golfin ja ammunnan harrastajat sekä 
opiskelijajäsenet.  Kuopion yhdistyksen jäsenet kutsutaan osallistumaan niin urheilukilpailuihin kuin myös 
iltajuhlaan, jonka yhteydessä vietämme Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 110-vuotisjuhlaa. 
Tervetuloa!

Ohjelma

PERJANTAI 15.6.

Valiokuntien kokoukset klo 13.00
Liittohallituksen kokous klo 15.00

LAUANTAI 16.6.

Nuorisotapahtuman kolmiottelu klo 9.30–16.30
 – Ylä-Pyörön koulu, Blominkatu 2, Kuopio
 – fudis, sähly ja koripallo
 – pelataan 3x3 joukkuein
 – joukkueessa minimi 4, maksimi 8 pelaajaa
 – voi olla sekajoukkue
 – ilmoittautuminen 31.5 mennessä: jenna.ojala@rkl.fi

Golf klo 8.15 
 – kilpailut 36-reikäisellä TarinaGolf-kentälläosoitteessa Tarinagolfintie 19, Siilinjärvi
 – osanotto-oikeus RKL:n jäsenillä, joilla virallinen pelitasoitus korkeintaan 36
 – Kuopion yhdistyksen edustajana Jyrki Pennanen, pennanen.jyrki@gmail.com, 040 844 7877

Ammunta klo 11.00–15.00
 – Raasion ampumarata Siilinjärvellä, Raasiontie 261
 – metsästystrap 2x25, metsästyshaulikko 2x25, metsästyshirvi 4+6+10
 – sarjat M, M50, M60, M70
 – osallistumismaksu 10 € / laji
 – ilmoittautuminen ja maksaminen 31.5 mennessä hannu.lehmuskero@gmail.com  

maksut tilille FI96 5600 0520 4863 28                                

Kesäpäivien iltajuhla / Kuopion yhdistyksen 110-vuotisjuhla alkaen klo 18.00
 – Peräniemen Kasino, Väinölänniemi 96, Kuopio
 – runsas illallinen
 – monipuolista ohjelmaa ja tanssimusiikkia,   orkesteri
 – illalliskortti 80 € (jäsenhinnat erikseen)
 – ilmoittautuminen ja maksaminen 31.5 mennessä t.tikkanen@dnainternet.net  

maksut tilille FI96 5600 0520 4863 28                                

SUNNUNTAI 17.6.

Yleisurheilu klo 10.00–13.00
 – Väinölänniemen urheilukenttä, Kuopio
 – 100 m, 1000 m, pituushyppy, kuulantyöntö
 – ruotsalaisviesti, neljä osuutta: 100 m, 200 m, 300 m ja 400 m
 – maastojuoksu 3 km
 – sarjat N30+ ja M30+
 – osallistumismaksut, viesti 20 €, muut lajit 10 €
 – ilmoittautuminen ja maksaminen 31.5 mennessä, maksut tilille FI96 5600 0520 4863 28, 

ilmoittautuminen rkl.fi -> Kesäpäivät 2018                             
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RKL:n kesäpäivien iltajuhla / yhdistyksen 110-vuotisjuhla
Kesäpäivien yhteydessä järjestetään lauantaina 16.6 
Peräniemen Kasinolla ohjelmallinen iltajuhla alkaen 
klo 18.00. Tapahtuman juontajana toimii Arimo Mus-
tonen, hän pitää myös stand up-esityksen. Monipuo-
lisesta musiikista huolehtii tanssiorkesteri B.E.A.T. Illan 
aikana puheita pitävät mm. Luja-yhtiöiden hallitusten 
puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo ja RKL:n 
puheenjohtaja Ari Autio.

Illalliskortti sisältäen runsaan ruokatarjoilun,  
palan painikkeeksi olutta tai muutama viinikaato

 – hinta yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille 80 €
 – yhdistyksen jäsenille 20 €
 – jäsenten seuralaisille 40 €

Ilmoittautumiset ja maksaminen 31.5 mennessä. Il-
moittaudu Timo Tikkaselle, t.tikkanen@dnainternet.
net, tekstarilla 050 308 5793. Maksut tilille FI96 5600 
0520 4863 28.                                                                                                                                                                                           

 

 TERVETULOA JÄLLEEN KESÄTEATTERIIN! 
Jäsenten ja heidän seuralaistensa jo perinteiseksi 
muodostuneeseen teatteriesitykseen Rauhalahti 
Teatteriin 18.07.2018 klo 19.00 katsomaan Spede 
Pasasesta kertovaa
musiikkikomediaa PERTTI
Tapaamme Rauhalahden kesäteatterin edessä klo 18.30, 
jossa jaetaan pääsyliput. Alustavasti on varattu 50 teatterilip-
pua.

Hinta ja sisältö
Jäseniltä 5€, seuralainen 34 €, teatteriesitys ja väliaikakahvit sekä 
suolainen tai makea leivonnainen

Sitovat ilmoittautumiset 
Sitovat ilmoittautumiset Rainer Mikkoselle, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com,
ja maksamalla hinnan, jäsen 5€ ja seuralainen 34 €, 29.6.2018 yhdistyksen omavastuutilille 
FI96 5600 0520 4863 28. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse suolainen vai makea lei-
vonnainen.

Lisätietoja
Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com
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Seniorimestarit
Lumisen talven jälkeen seniorimestareiden kesän 
tapaamiset ovat Sorsasalon majalla joka toinen 
viikko keskiviikkoisin 23.5., 6.6., 20.6, 4.7., 18.7., 1.8., 
15.8., ja 29.8, alkaen klo 12.00. 

Siellä meillä on perinteistä ohjelmaa; saunomista, 
makkaranpaistoa tai muuta purtavaa ja rupattelua 
päivän asioista tai muistellaan menneitä. Rantaka-
laakin keitämme muutaman kerran kesän aikana.

Yhdistyksemme jäsenten kuntoutusviikko Vuore-
lan Kunnonpaikassa oli onnistunut hyvin, kiitokset 

Kaukolle ja Hannulle hyvistä järjestelyistä.
Senioreiden perinteinen kesäretki toteutetaan 

tänä vuonna Länsi-suomen rannikkoseudulle 6.–
8.8.2018 ja matkalle ilmoittautumisesta löytyy lisä-
tietoa tästä lehdestä.

Hyvää ja aurinkoista kesää odotellessa tervetuloa 
mukaan toimintaan kaikki uudet ja vanhat seniori-
jäsenet.

Puheenjohtaja 

Naiskerhon kuulumisia
Naiskerhon perustava kokous pidettiin rva Honka-
vaaran kotona 79 vuotta sitten. Kerho on kunniak-
kaasti pitänyt yllä rakennusmestariperheiden nais-
ten yhteishenkeä.

Tässä ajassa haasteena on kilpailu monien mui-
den virikkeiden kanssa.

Kiitos jatkuvuudesta kuuluu vuosikymmeniä mu-
kana toimineille naiskerholaisille.

Naiskehon tapahtumat ilmoitellaan sähköpostilla 
ja joilla ei ole sähköpostia niin tekstiviestillä.

Vuosikokous pidettiin Katri Martikaisen kotona 
tammikuussa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
määräämät asiat valiten kerhon hallitus vuodelle 
2018.

Hallitukseen kuuluu 
Irma Kärkkäinen puh.johtaja
Tuula Kaikkonen vara puh.johtaja
Liisa Tikkanen sihteeri 
Pirjo Pantsu talousvastaava
Aila Levy hallituksen jäsen
Anja Pikkarainen hallituksen jäsen
Eveliina Kaikkonen hallituksen varajäsen

Yheistyöstä kiittäen Naiskerhon hallitus
                       



7

Kuopion Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK ry: Seniorit 
KESÄMATKA 6.–8.8.2018 
Ähtärin Eläinpuisto, Pori, Rauma, Kauttuan Ruukinpuisto, Olkiluodon Vierailukeskus ja Uu-
denkaupungin Automuseo 

Matkaohjelma: 
Ma 6.8.2018 
Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Raumaa. 
• Ähtärin Eläinpuisto. Puiston yhdistelmälipulla voi käydä sekä eläinpuistossa ja 

kotieläintilalla että uudessa Pandatalossa
• Lounas Ravintola Mikontalossa Virroilla
• Pori, jonka nähtävyyksiin tutustumme paikallisen oppaan johdolla kiertoajelun 

puitteissa.
Majoitus Hotelli Scandic Rauma. Päivällinen. 
      
Ti 7.8.2018 
Klo 8.30 Rauman kaupunkikiertoajelu
• Kauttua,  tutustuminen Ruukinpuistoon opastetulla kävelykierroksella.
• Lounas ravintola Lounas-Padassa Eurajoella. 
• Olkiluoto; Vierailukeskus, opastettu kierros. Tervetulokahvit, vierailut voima-

laitos- jäteluolaan ja Sähköä uraanista -tiedenäyttelyyn, käytetyn ydinpolttoai-
neen loppusijoituksesta kertovaan ONKALO -näyttelyyn. 

Majoitus hotelli Scandic Rauma. Päivällinen.
 

Ke 8.8.2018 
Klo 9.00 lähtö hotellilta. 
• Uudenkaupungin Automuseo, opastettu kierros tutustuen museon autoklassikoihin sekä  autoi-

luun ja autourheiluun liittyviin asioihin.
• Lähtö kotimatkalle Kuopioon, matkalla lounas- ja kahvitauko. Kotipaikkakunnille saavumme noin 

klo 19.30-20.30.  

Hinta: Omavastuuosuus 80,00 €/henkilö. 1-hengen huoneen lisämaksu 65 €.
Maksu 31.5.2018 mennessä senioreiden tilille FI43 5600 5350 0072 84. 
Matkalle mahtuu enintään 30 henkilöä. 

Hintaan sis.: 
* bussimatkat em. ohjelman mukaan 
* majoitus Rauman Scandic -hotellissa 2-hengen huoneessa, sisältäen

aamiaiset ja päivälliset.
* yhdistelmälippu Ähtärin Eläinpuistoon: ZOO + Pandatalo 
* opastus paikallisen oppaan johdolla Porissa ja Raumalla 
* opastettu kävelykierros Kauttuan Ruukinpuistossa 
* vierailu Olkiluodon Vierailukeskuksessa ohjelmineen 
* pääsymaksu ja opastus Uudenkaupungin Automuseossa 

Lähtöajat: klo  5.30  Nilsiä linja-autoasema 
 klo  6.00  Siilinjärvi linja-autoasema 
 klo  6.10  Vuorelantien pysäkit  
 klo 6,15   Päiväranta          
  klo  6.30  Kuopio linja-autoasema, laituri 8 
 klo 6.40  ABC Pitkälahti      

Ilmoittautuminen 31.5.2018 mennessä Jouko Savolaiselle, puh 0400 681476, savojouko@gmail.com,
tai Rainer Mikkoselle, puh 050 9174448, rainer.mikkonen@gmail.com.
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Rakennusmestarien Kuntoliiton Tiedote 1/2018
Hyvää uutta vuotta Kuntoliiton puolesta Suomen Ra-
kennusmestari Yhdistyksille! Näin 48. toimintavuoden 
alussa tiedoksenne saatettakoon edelleen mahdol-
lisuus jäsenistön virkistys ja vapaa-ajan vietoon mai-
niolla Konkaan Kämpällä Puolangalla. Kämppä on 
entistä ehompi lukuisten talkootyö tuntien ansiosta. 
Toivommekin Yhdistysten tiedottavan jäsenistölleen 
tästä mahdollisuudesta. Kämpän esittely löytyy netis-
tä sivulta www.RKL.fi Kämpän varauksia hoitaa Pekka 
Hakalin, p. 0400 182 346, sp. pekka.haalin@nic.fi.

Myös talkootoiminta kämpällä jatkuu kevätkaudella 
toukokuussa, 26.–27.5.2018. Tervetuloa mukaan!

Talkoolaisille tarjolla päiväruokailu ja sauna sekä il-
mainen yöpuyminen kämpällä talkoiden aikana.

Kämppä on kannatusyhdistysten vapaassa käytös-
sä yhdistystapahtumiin!
Kuntoliiton hallituksen kokoonpano kuluvalla kaudel-
la on seuraava; pj. Sulo Martikainen, varapj. Risto Virpi-
maa, jäseninä Pekka Hakalin (rahaston hoitaja), Pekka 
Säkkinen ja Esa Säntti (sihteeri).

Jäsenmaksuiksi sovittiin syyskokouksessa seuraavasti: 
 – yhdistysten kannatusjäsenmaksut jäsenmäärän 

mukaan
 – alle 200 jäsentä 35 €/v.
 – 201–499 jäsentä 60 €/v.
 – 500 tai yli 85 €/v.

Tiedoksi:
 – Konkaan kämpän vuokra (sis. saunamaksun) 5 €/

jäsen/vrk
 – jäsenperheeltä max. 10 €/perh./vrk
 – Jäsenperheen vierailta 10 €/vrk

Jäsenmaksun käytännön tarkoitus on pitää Kämppä 
kunnossa, jotta sitä voisi täysipainoisesti hyödyntää ja 
nauttia luonnon suomista elämyksistä. Tervetuloa siis 
Konkaalle!
Hyvää alkanutta vuotta toivottaa kuntoliiton hallitus!

Sihteeri Esa Säntti
Karnaistentie 105, 08350 Lohja
Puh. 044 3491 491
esa.santti@gmail.com


