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Tervehdys

Jäsenkirjeiden ilmestymisen tavoiteaikataulu vuonna 2020:  17.9. ja 15.12.,  
pienet poikkeamat mahdollisia.   

Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää:  
hannu.lehmuskero@gmail.com 

Enpä olisi voinut kuvitella mitä on tulossa, kun tam-
mikuussa kirjoitin vuoden ensimmäistä terveh-
dystä. Rakenna ja Asu messut menivät loistavasti, 

mistä saamme olla kiitollisia. Tämän jälkeen astui ku-
vioihin näkymätön vihollisemme Korona, joka vesitti 
kaikki kevään ja alkukesän suunnitelmamme. Asioita 
hoidetaan sähköpostitse ja skype-kokouksilla. Uskon, 
että tämä historiallinen ajanjakso tulee muuttamaan 
maailmaa ja ihmisten suhtautumista asioihin. Huoma-
taan miten eri tavoin töitä ja asioita voidaan hoitaa. 
Luotetaan, että työt tulee hoidetuksi myös kotitoi-
mistosta etänä. Kuitenkin pitää muistaa sosiaalisuus 
ja kanssakäyminen toisten kanssa jossakin muodossa. 
Ketään ei saa jättää yksin. 

Tätä kirjoittaessani Seitsemän uutisissa kerrotaan, 
että taudin huippu saavutetaan vasta syksyllä. Sen 
perusteella ei uskalla luvata tulevan kesänkään tapah-
tumien toteutumista. Muistutan, että Sorsasalo on 
käytettävissä virkistäytymiseen, kun kaipaa vaihtelua 
ja rentoutumista. Suomen yrittäjät varmasti toivovat 
aktiivista kotimaan matkailua ja ennen kaikkea osta-

kaa paikallista ja suosikaa suomalaista ostoksissanne. 
Rakennusalalla uusien kohteiden aloittamista har-

kitaan tarkasti ja moni hanke lykkääntyy. Talouden 
epävarmuus on näkyvissä asuntomyynnissä, sijoit-
tajat ovat kadonneet tai siirtyneet tarkastelemaan 
pörssituottojen mahdollisuutta. Ulkolainen työvoima 
on tehnyt valintansa, jatkaako Suomessa vai lähteäkö 
perheiden luokse kotimaihinsa. Hankalinta varmasti 
on saneerauskohteissa, jotka viivästyvät ja asukkaat 
elävät remontin keskellä tai evakossa. 

Rakennusala kuitenkin kiinnostaa ja Toivalan yksi-
kössäkin aloittaa kolme luokkaa, viime vuoden kahden 
sijaan. Itse aloitan rakennusalan opettajan opinnot 
syksyllä ja haluan olla jakamassa tietotaitoani tuleville 
rakennusalan ammattilaisille. 

Pysytään terveinä ja pidetään huolta toisistamme. 

Mika Nurminen
puheenjohtaja 



Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

19.08.20

Elokuun kuukausikokous Sorsasalon Majalla klo 18.00
Kokouksen aluksi Lumon Oy:n esitelmä yhtiön tuotteista ja palveluista. Yhdistyksen 
jäsen Unto Pakarinen pitää esitelmän työuransa ulkomaan kohteista. Ilmoita mahdol-
linen kyytitarpeesi Martti P. Korhoselle, marttip.korhonen@gmail.com, tekstarilla 040 
540 1890. Tarjoiluna kahvi ja pikkusuolaista. Tilaisuuden toteutuminen edellyttää, että 
koronarajoitukset sallivat kokoushetkellä muutaman kymmenen hengen kokoontumi-
sen.

09.09.20
Ylimääräinen yhdistyksen kokous Hotelli Puijonsarvessa klo 18.00
Kokouksessa käsitellään ja vahvistetaan Kuopion Näyttely Oy:n hallitusjäsenten valin-
tamenettely, seniorikerhon säännöt ja kuntoutuksen säännöt. Koronaehto.

8.–9.10.20 Jäsenmatka Finnbuild-messuille, ks. erillisilmoitus. 

Tulevaa
Edellisissä jäsenkirjeissä mainittu tapahtuma ”Tekun hautajaiset” on siirretty ko-
ronapandemian takia myöhemmin järjestettäväksi. Tapahtuman ajankohta siirtyy tur-
valliseen ajankohtaan ja ilmoitamme siitä ajankohdan varmistuttua.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA  
JA YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA, kuopionrkmins.fi

Seniorikerhon kuulumisiaSeniorikerhon kuulumisia

K erhomme ei ole voinut kokoontua Korona-vi-
rusepidemiasta annettujen kieltojen/sääntöjen 
takia, jotka olemme konkreettisesti ottaneet 

vastaamme.
Olemme sodassa ja nyt ketä vastaan: Talvi- ja jatko-

sodassa tiesimme NÄKYVÄN vastustajamme, jopa kas-
votusten. Sotiemme veteraanit kohtasivat vihollisensa 
tavalla, johon pystyivät vastaamaan ja saivat torjunta-
voiton raskailla menetyksillä. Itsenäisyytemme säilyi!

Nyt taistelemme näkymätöntä vihollista vastaan il-
man näkyviä kasvoja. Paljon on tapahtunut vääriä va-
lintoja epidemian torjuntaa tehdessä eli rapatessa on 
roiskunut. Ei ole kuitenkaan nyt järkevää tuhlata energi-
aamme ”hakemalla hakien syyllisiä” epäonnistumisista, 
joita on tapahtunut epidemian eri torjuntavaiheissa.

Paljon enemmän on kuitenkin tehty oikeitakin asi-
oita oikealla ajalla. Kaikki energia on nyt valjastettava 
tekemällä osaamista vaativia tekoja, vaikka vain vähän 
paremmin eli ”lite bättre” ja saavutetaan voitto niin 
kuin suomalaiset jääkiekkoilijat vuonna 1995.

Kansakuntamme saavuttaa torjuntavoiton, kunhan 
vain tarmokkaasti noudatamme hallituksen sekä eten-
kin monia vastoinkäymisiä kokeneen presidenttimme 
ohjeita viruksen nujertamiseksi. Vain tällä tavalla toi-

mien autamme tulevia sukupolvia ja tuemme heitä 
kykyjemme mukaan. Edelleen itsenäisyytemme säilyy 
ajatuksella ”terveys ensin talous sitten”. Menetetyn ta-
louden saamme hoidetuksi, mutta menetettyjä omai-
siamme emme saa takaisin.

Seniorikerhon kesätapaamiset Sorsasalossa touko-
kuulta ja kesäkuulta on PERUUTETTU. Näillä näkymin 
pidetään kuitenkin heinäkuun tapaamiset aina klo 
12.00 alkaen 1.7., 15.7. ja 29.7.

Kesämatkamme 3.–5.8.2020 Raatteentie, Suomus-
salmi, Ruka, Salla, Päätalokeskus ja Kallioniemi on 
edelleen tavoitteemme. Liitteessä matkastamme tar-
kemmin.

Pyydän, että loputkin osallistujat sitovasti varmistai-
sivat matkansa maksamalla omavastuuosuuden 90 €, 
jotta tarvittavat varaukset saadaan ajoissa tehtyä.

Maksu 1.6.2020 mennessä seniorikerhomme tilil-
le FI43 5600 5350 0072 84. Mikäli matkamme jostain 
syystä peruuntuisi, omavastuuosuus palautetaan itse 
kunkin pankkitilille automaattisesti.

Terveisin
Jouko Oksanen 
Seniorikerhon puheenjohtaja



Uusia tuulia elämään

C harles Kingsleyn ajatus kannattaa kääntää in-
nostukseksi arkeen ja yhdistyksen toimintaan: 
”Me käyttäydymme niin kuin mukavuudet ja 

ylellisyys olisivat elämän päätarpeita, vaikka onnelli-
siksi tullaksemme tarvitsemme vain jotakin mistä in-
nostua.”

Henkilökohtaisesti olen tänä keväänä kääntänyt 
ajatukseni ulkomaan matkailusta ihanan kotoisaan 
Kuopioon ja olen löytänyt uusia ilon aiheita liikku-
essani kaupungin eri lähiöissä sekä Puijon metsissä.  
Suosittelen jokaiselle oman kunnon mukaan käve-
lyä tai pyöräilyä siirtyen tutuilta lenkkipoluilta vähän 
kauemmaksi uusille reiteille tarkkailemaan luontoa ja 
järvimaisemia. Iloisia yllätyksiä voi tulla vastaan luon-
non omista taideteoksista tai jonkun inspiraatiosta 
ilahduttaa muita. Mielenkiintoista on myös tutkia eri 
lähiöiden rakennuskantaa ja löytää joukosta nykyark-
kitehtuuria. Yksi suosikeistani on keskustan tuntumas-
sa oleva Niiralan alue, joka on eteläiseltä osaltaan pää-
asiassa sodan jälkeen rakennettua omakotitaloaluetta. 
Pohjois-Niirala on sitten uudempaa aluetta, joka on 
suuremmalle osalle tuttu. Itkonniemen alueelta löytyy 

viehättävä metsäinen rantapolku osittain mukaillen 
Kallaveden rantamaisemaa. Tuon polun varrelle eräs 
käsitöiden taitaja on sijoittanut viehättäviä töitään 
kaikkien lenkkeilijöiden iloksi. Jutun lomassa on jäsen-
kirjeen lukijoille piristykseksi valokuvia Itkonniemen 
sekä Puijon metsän poluilta.

Yhdistyksemme toiminnassa, niin kuin monessa 
muussakin toiminnassa, on nyt väistämättä taukoa.  
Mikä sitten yhdistystoiminnassamme viehättää? Us-
koisin, että suurimmalle osalle innostus tulee muista 
ihmisistä, joita on kiva tavata eri tapahtumissa ja ko-
koontumisissa. Yhteisöllisyys on tänä päivänä tunnis-
tettu yhdeksi megatrendiksi, joten toivottavasti se on 
yhdistyksemme kulmakivi. Ilokseni voin todeta, että 
olemme tänäkin vuonna saaneet uusia jäseniä jouk-
koomme. Toiveenani on, että saisimme järjestettyä 
tapahtuman, mihin kutsuttaisiin lähivuosien aikana 
yhdistykseemme liittyneitä jäseniä, jotka eivät ole 
vielä aktiivisia toiminnassamme. Uudet, meille vielä 
tuntemattomat jäsenet, tarvitsevat ehkä jonkun innos-
tuksen, ennen kuin rohkenevat tulla mukaan toimin-
taamme. Kiva olisi kuulla uusia ajatuksia, mikä innostaa 
ja kiinnostaa jäseniämme yhdistystoiminnassa. 

”Jonain päivänä tiedät, että selvisit tästäkin” ja elämä 
lähtee rullaamaan väistämättä kohti tuttuja polkuja. 
Sitä ennen on hyvä pysähtyä miettimään, mikä edistää 
omaa ja läheisen hyvinvointia sekä yhteisöllistä toi-
mintaa.

Aurinkoista kesää kaikille jäsenillemme toivoen,

Eija Tuppurainen
hallituksen jäsen, opiskelijoiden yhdyshenkilö



  Kuopion Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK ry:n Seniorikerhon 

              KESÄMATKA 3.-5.8.2020 
 Raatteen tie, Suomussalmi, Ruka, Salla, Päätalokeskus ja Kallioniemi 
 

Matkaohjelma: 
Ma 3.8.2020 Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Suomussalmea. Nautimme lounaan Suomussalmella 

Jalonniemen talossa sijaitsevassa lounaskahvila Herkkusuussa. Ruokailun jälkeen jatkamme 
oppaan johdolla Raatteen Porttiin, jossa on jatkosotaa 1941-1944 käsittelevä näyttely. 
Talvisotanäyttely kertoo Suomussalmesta ennen talvisotaa, evakkoon lähdöstä, kylmyyden 
vaikutuksista sodan kulkuun, puna-armeijan kohtalonhetket, Suomelle kallisarvoisesta 
sotasaaliista Raatteen tieltä sekä olosuhteet, joihin sodan jälkeen palattiin. Raatteen Portista 
lähdemme ajamaan Raatteen museotietä ja oppaan kertomana kuullemme Talvisodan ankarista 
taisteluista. Opastetun kierroksen aikana käymme myös Suomussalmen kirkonkylällä. Vierailun 
jälkeen ajamme Raatteen museotietä ja oppaan kertomana kuullemme Talvisodan ankarista 
taisteluista. Käymme myös kierroksella Suomussalmen kirkonkylällä. Illalla saavumme Rukalle  

 ja majoitumme Scandic Hotel Rukahoviin. Illalla nautimme päivällisen hotellin ravintolassa. 
 

Ti 4.8.2020 Hotellin ravintolassa nautitun aamiaisen jälkeen lähdemme klo 8.30 hotellilta Sallaan.  
 Vierailemme Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museossa, jonka perusnäyttely kertoo 1900-

luvun alun Kuolajärvestä ennen sotia, levottomista sota-ajoista sekä sodan jälkeen koittaneesta 
valtavasta jälleenrakennusurakasta, jossa sodassa koeteltu Sallan kunta ponnisteli jälleen uuteen 
nousuun. Nautimme museo-kahvilassa kahvit / teen kampanisun kera. Tämän jälkeen lähdemme 
paikallisen oppaan johdolla Sallan kulttuuri- ja historiakierrokselle. Tutustumme paikallisen 
oppaan johdolla kierroksen aikana Sallan keskustassa kauniiseen kotakirkkoon ja käymme 
Paikanselän sotamuistomerkkialueella. Alueella näemme talvisodan  päättymisen muistomerkin, 
Dyrssenin ja Mannerheim ristinritareiden muistomerkin. Alueelta löytyy entistetty korsu sekä 
ruotsalaisten lahjoittama tykki. Kierroksen jälkeen nautimme keittolounaan. Sallasta 
suuntaamme Oulangan luontokeskukseen, jonka ”Keskellä virtaa joki” -näyttelyyn tutustumme 
oppaan kertomana. Myöhemmin iltapäivällä palaamme Rukalle, jossa vietämme myös toisen yön 
Scandic Hotel Rukahovissa. Päivällisen nautimme hotellin ravintolassa.    

Ke 5.8.2020 Nautimme aamiaisen hotellin ravintolassa ja suuntaamme Taivalkoskelle, jossa vierailemme 
Kalle Päätalo -keskuksessa. Päätalo-näyttely koostuu Kalle Päätalon näköistyöhuoneesta sekä 

 vuosittain vaihtuvasta valokuva- ja esinenäyttelystä. Taivalkoskella käymme myös Jalavan 
kaupassa, joka tarjoaa aitoa vanhan ajan tunnelmaa ja tarinoita menneiltä vuosilta. Kaupan 
laajassa valikoimassa on panostettu kestävyyteen, käsityöhön ja hauskoihin ideoihin.  Jatkamme 
matkaa Jokijärvelle Kalle Päätalon lapsuuden maisemiin. Tutustumme oppaan johdolla Kalle 
Päätalon lapsuuden kotiin Kallioniemeen. Jokijärven seudut ovat tuttuja kirjailijan tuotannosta. 
Vierailun jälkeen suuntaamme Jokijärveltä Suomussalmen ja Kajaanin kautta kotimatkalle. 
Matkan aikana nautimme lounaan. Kotipaikkakunnille saavumme illalla. 

 
Hinta: 320 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä 

 340 € / hlö, jos vähintään 25 henkilöä 
 

Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan 

 * majoitus 2 yötä Rukalla  Scandic Hotelli Rukahovissa 2-hengen huoneessa 
 * aamiaiset hotellin ravintolassa 
 * päivällinen hotellissa molempina iltoina ja lounaat päivittäin  
 * opastetut kiertoajelut Suomussalmella, Raatteen tiellä ja Sallassa 
 * pääsymaksu ja opastus Raatteen Portissa, Päätalokeskuksessa, Kallioniemessä ja  
    Sota- ja  jälleenrakennusmuseossa, sekä opastus Oulangan luontokeskuksessa 
 * kahvi / tee kampanisun kera Sallan sota- ja jälleenrakennusmuseossa 
 

 Lisämaksusta:  * 1-hengen huoneen lisämaksu 86 € 
 * mahdolliset muut käyntikohteet ja ruokailut 
 

Lähtöajat: klo 6.00  Nilsiä linja-autoasema 
 klo 7.00  Kuopio linja-autoasema, tilausajolaituri 7 
 klo 7.10  Vuorelantien pysäkit 
 klo 7.30  Siilinjärvi linja-autoasema 
 
 

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



JÄSENMATKA

FINNBUILD MESSUILLE
Helsinkiin Pasilaan 8.-9.10.2020 

Lähtö Maljalahdenkadulta Linja-autoliike Ahosen bussilla torstaina klo 16:00, paluu perjantaina n. klo 20-
21. Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on 15 henkeä tai enemmän. 

Hinta

Omavastuu jäseneltä 50 €/hlö, opiskelijajäseneltä 20€/henkilö.

Hintaan sisältyy

• Bussikuljetus Kuopio Maljalahdenkatu–Helsinki–Kuopio Maljalahdenkatu
• Pullakahvit mennessä joko Mikkelissä tai Kuortissa
• Majoitus Hyvinkään Scandicissa 2 hengen huoneissa, illallinen hotellin ravintolassa, pyydettäessä 1 

hengen huone 40€
• Messuille ennakko rekisteröitymällä vapaa pääsy
• Lähtö takaisin n. klo 14.30–15.00 Kuopioon matkalla lounas Vierumäen Matkakeskuksessa

Lisätietoja Matti Maapuro, matti.maapuro@gmail.com, p. +358 44 3417 789

Matkalle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta jäsentä.

Sitovat ilmoittautumiset; Matti Maapuro, textiviesti +358 44 341 7789, matti.maapuro@gmail.com,
ja maksamalla omavastuun jäsen 50 € ja opiskelija 20€ yhdistyksen tilille FI96 5600 0520 4863 28  
15.9.2020 mennessä. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa 
oleva matkavakuutus.
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