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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

TervehdysTervehdys

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä, pienet 
poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää: 

hannu.lehmuskero@gmail.com 

Olemme saaneet nauttia kauniista ja lämpimistä 
kevätpäivistä. Auringonvalo nostaa mielialaa 
ja antaa virtaa työhön ja harrastuksiin. Tär-

keimpänä asiana yhdistyksemme toiminnassa näen 
nettisivujen uudistuksen. Uudet sivut mahdollistavat 
tiedottamisen ja tiedonhaun nopeasti. Lisääntynyt 
älypuhelinten käyttö tiedonhaussa asettaa myös vaa-
timuksia toimiville sivuille. On toki mainittava, että täl-
lä asialla on merkitystä myös näkyvyydellä ja sen myö-
tä jäsenhankinnassa. Käykääpä kokeilemassa.

Kevätkokousta siirrettiin huhtikuun lopulle, jotta 
pandemia laantuisi ja kokousta ei tarvitsisi pitää etä-
nä. On juhlavampaa jakaa ansiomerkkejä kasvotusten 

kuin postin välityksellä. Meillä oli myös ilo kutsua uu-
siksi kunniajäseniksi Kimmo Kaikkonen ja Kauko Hut-
tunen, jotka ovat tehneet merkityksellistä työtä yhdis-
tyksemme ja ammattikuntamme hyväksi.

Maaliskuun mestari-ilta Sorsasalossa oli onnistunut 
ja pidämme vielä toukokuussa vastaavan vapaamuo-
toisen tapahtuman. Grillataan ja saunotaan mukavas-
sa seurassa.

Hyvää kesää toivottaen

Mika Nurminen
puheenjohtaja
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Tulevaa toimintaa 2021Tulevaa toimintaa 2021

26.5.
Toukokuun mestari-ilta, Sorsasalon maja klo 17.00
Kauden avaus yhdistyksen kesämajalla. Tarjolla syötävää, juotavaa ja lämmintä rantasau-
naa. Mahdollinen esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin.

4.7. Teatterikäynti, Nilsiän Louhosareena
Ohjelmassa näytelmä ”Kaunis Veera”, ks. erillisilmoitus.

1.9. 

Vierailukäynti, Kuopion Energian kaukojäähdytyslaitos klo 17.00
Syyskauden toiminta käynnistetään teollisuusvierailun merkeissä. Yhtiön kehityspäällikkö 
Petri Turtiainen esittelee meille julkisuutta saanutta ja kiinnostusta herättänyttä, viereisen 
järven syvänteiden kylmyyttä hyödyntävää laitosta. Paikka Savilahdessa Canthian parkki-
paikan lähellä rannassa, Harjulantie1.

URHEILUTAPAHTUMIA
• Joensuu-Kuopio -yhdistysten yhteinen tapaaminen Kuopiossa Golfin merkeissä

lauantaina 17.7.2021 klo 11.00–17.00 n. 16-20 henkilöä yhteensä.
• RKL Kesäkisa viikonvaihde 28.–29.8.2021.

Yleisurheiluun osallistujat seuratkaa netistä kutsuja.
• Tulossa Golf-tapahtuma 28.8.2021 Talma -golf. 

Sovitaan lähempänä ajankohtaa harjoitteluista ja kyydityksistä.

Lisätietoja urheilutapahtumista Jyrki Pennanen, puh. 040 844 7877.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA,  
YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA (kuopionrkmins.fi) JA FACEBOOK-SIVUILLA.
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Seniorikerhon/-kerholaisten kuulumisiaSeniorikerhon/-kerholaisten kuulumisia

”Aurinko paistaa ja vettä sattaa,  
taitaa tulla kesä” ja edelleen  
”linnut ne laulaa ja sirkat soittaa,  
taitaa tulla kesä”.

Edellä mainituissa tunnelmissa paistattelin vielä vii-
kolla 15 ja makkaran paistossakin Sorsasalossa käytiin. 
Vaan mitä vielä, nyt sunnuntaina 25. huhtikuuta räntää 
sattaa ja kylymä vihloo; taitaa todentua jokakeväinen 
”lunta tupaan”-ilmiö. Kokemuksesta kuitenkin tiede-
tään, että näinhän sen pitääkin mennä ennen pysyviä 
lämpimiä.

Perinteiset Seniorien kesätapaamiset Sorsa-
salossa alkavat aina klo 12 seuraavasti:

 – 5. toukokuuta keskiviikkona kesäkau-
den avajaiset! 

 – Seuraava 19. toukokuuta

 – 2. ja 16. sekä 30. kesäkuuta

 – 14. ja 28. heinäkuuta

 – 11. ja 25. elokuuta (25.elokuuta kesä-
kauden päättäjäiset!)

Laita kesätapaamisten aikataulut kalenteriisi 
heti, niin eivät unohdu!

Viimeisessä senioritapaamisessa 19. huhtikuuta Vuori-
kadulla saatiin hyvässä yhteisymmärryksessä valittua 
kesätapaamisten ruokailuvastuu henkilö/henkilöt ko. 
päiville. 

Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille  
vastuuhenkilöille!

Seniorit ovat saaneet varmaankin lähes jokainen en-
simmäisen koronarokotteen, joka antaa meille tietyn-
laista varmuutta sekä vapautta toimia normaalissa 
kanssakäymisissä toistemme kanssa.

Varaa lepsuiluun ei kuitenkaan ole ja hyvin olemme-
kin omaehtoisesti torjunneet koronaa keskinäisissä 
tapaamisissa, josta kiitos teille kaikille mukana olleille!

Edellisessä yhdistyksemme jäsenkirjeessä esitelty 
kesämatkamme toteutuu. Lähtijöitä on nyt jo 25 ja 
muutamia lisätulijoitakin tiedossa. Toimi nopeasti sinä 
mattimyöhäinen ja vahvista osallistumisesi joko Pant-
sun Jormalle tai allekirjoittaneelle. Omavastuu mat-
kasta on 90 €, joka on maksettava 1. kesäkuuta 2021 
mennessä seniorien tilille.

HUOM! Olethan muistanut maksaa tämän vuoden 
seniorikerhon kannatusmaksun 20 € seniorien tilille!

Ennen koronapandemiaa senioritapaamisissa Vuo-
rikadun toimistolla saatiin kuunnella mielenkiintoisia 
luentoja, esityksiä ym. monista meille kiinnostavilta ai-
healueilta. Ainoa nyt tiedossa oleva luento on sovittu 
Kuopion kansalaisopiston koulutussuunnittelija Han-
na-Reetta Metsänheimon kanssa ja aiheena aivoter-
veysasiat. Luento on marraskuun senioritapaamisen 
aikana Vuorikadulla.

Hyvät seniorit käännynkin puoleenne ja odotan teil-
tä aihe-ehdotuksia ja jopa henkilönimettynä luento-
esiintyjä -ehdokkaita tai sitten myös omakohtaisia esi-
tyksiä itsellenne tärkeistä aiheista ja/tai työuraltanne.  

Vihdoinkin yhteiskuntamme päässee eroon korona 
-pirusta ja pääsemme nauttimaan tulevasta keväästä/
kesästä.

Hyvää alkavaa kesää kaikille!

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja
puh. 040 730 6620

Jorma Pantsu
sihteeri/rahastonhoitaja
puh. 0400 674 126
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Pauli Niskanen in memoriam
1.9.1951 – 3.1.2021

Pitkäaikainen yhdistyksemme aktiivijäsen on poissa. Pauli Niskanen liittyi RKL:ään ja yhdis-
tykseemme heti valmistumisvuotenaan 1979. Pauli valittiin Kuopion Näyttelyn toimikuntaan 
vuonna 1993. Siitä lähtien hän toimi ensin toimikunnassa ja myöhemmin Kuopion Näyttely 
Oy:n hallituksessa vuoteen 2019 saakka. Pauli oli niitä ns. hiljaisia puurtajia. Ei pitänyt ääntä 
tekemisistään. Yhdistyksemme hallituksessa Pauli oli varapuheenjohtajana 6 vuotta ja varsi-
naisena jäsenenä yhteensä 16 vuoden ajan. Monissa erilaisissa tapahtumissa ja toimikunnissa 
hän on ollut esimerkillisesti mukana. Uudetkin jäsenet tuntevat Paulin Rakenna ja Asu-messu-
jen puuhamiehenä. Pauli kutsuttiin yhdistyksemme Kunniajäseneksi vuonna 2016.

Pauli työskenteli valmistuttuaan aluksi rakennusmestarina rakennustyömailla. Pitkän ai-
kajakson (vuosina 1997-2015) hän toimi Kuopion Evankelisluterilaisen kirkon rakennusmes-
tarina. Työalue oli hyvin laaja. Juankosken, Muuruveden ja Nilsiän seurakunnatkin kuuluivat 
Paulin työkenttään. Ajanjaksoon sisältyi Kuopion kirkon lahjoittaman hirsikirkon rakentami-
nen rajantakaiseen Karjalan Pitkärantaan 1997 – 1998. Paulin aikana Kuopion Tuomiokirkon 
perusparannus tehtiin monessa eri jaksossa. Kirkon katto, ulkomaalaus, valaistusta, kalusteita 
ja urut uusittiin. Sisäpuoli suurelta osin myös peruskorjattiin. Kokonaisuutena se oli vaativa ja 
historiallinen työ myös mestarille.

Pitkärannan kirkkoon tutustuimme yhdistyksen hirsirakentamisteemaisella kesäretkellä. 
Pauli jatkoi työn ohella opiskelua ja valmistui insinööriksi joitakin vuosia sitten.

Pauli oli syntynyt Leppävirralla. Pitkärannan työn jälkeen hän rakensi itselleen omakotitalon 
entisen kotipaikkansa maille. Paulin toivomuksesta hänen viimeinen leposijansa on Leppä-
virralla.

Lämmöllä Paulia muistaen
Aira Pesonen
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Kuopion rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n jäsenten ja avecien 
 

Kesäteatterimatka Nilsiän Louhosareenalle 
Romanttinen musiikkikomedia 
”KAUNIS VEERA” su 4.7.2021 

 
 
 
 
 
 
 
              
Matkaohjelma: 
Su 4.7.2021   Lähtö alla olevan aikataulun mukaan kohti Nilsiää. Nilsiän Louhosareenalla 
   alkaa klo 14.00 romanttinen musiikkikomedia ”Kaunis Veera”. 
  

  UIT-twistillä höystetty Kaunis Veera tarjoaa yleisölle nautinnollisen teatteri- 
 elämyksen, mistä ei puutu vauhtia ja yllätyksiä. Näyttävät musiikkinumerot  
       tanssin ja laulun kera rytmittävät riemastuttavaa tarinaa. Orkesterina toimii  
       Suomen bilebändien kunkku Jean S. 
 

   Kauniina Veerana nähdään nuori musikaalilahjakkuus Sofia Arasola. Esitystä   
  tähdittävät myös Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Mikko Rantaniva, Antti Heikkinen,   
  Marja-Liisa Kuosmanen, Matti Kuosmanen, Sanna Kemppainen ja Konsta Reuter.   
  Tanssijoina nähdään mm. Tanssii Tähtien kanssa -tähdet Sami ja Jutta Helenius   
  sekä Helinä Kareinen, Emil Hallberg ja Lucy Mae Evans.   

   Alkuperäiskäsikirjoitus: Tatu Pekkarinen 
 
Väliajalla nautimme kahvit joko suolaisen tai makean kahvileivän kera.  
Musiikkikomedian kesto on noin 2 tuntia. Lähdemme paluumatkalle näytöksen  
päätyttyä ja kotipaikkakunnille saavumme n. klo 17.30-18.00. 
 

Hinta:   Omavastuu 20 € / hlö (osallistujamäärä vähintään 30 hlöä, enintään 50 hlöä).  
    Maksut 28.6. yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28.  
   
Hinta sisältää:  * bussimatkat em. ohjelman mukaan, vastuullinen järjestäjä linja-autoliike E. Ahonen Ky 
    * teatterilippu A1-katsomosta 
    * väliaikakahvi tai tee suolaisen (palvikinkkupiirakka) tai makean (kaneli- 
                                          kierrepulla) kahvileivän kera 
      
Lähtöajat:   klo 12.00  Kuopio, Maljalahdenkatu (kaupungintalon takaa)  
    klo 12.10  Päivärannan ramppi 
    klo 12.15  Vuorelantien pysäkit 
    klo 12.30  Siilinjärvi linja-autoasema 
   
Ilmoittautumiset: 1.6.2021 mennessä Eija Tuppuraiselle, tekstiviestillä 040 825 1792. 
    Ilmoita osallistujien nimet, puh.nrot, väliaikatarjoilun tiedot, lähtöpaikkasi linja-autoon. 
    Mikäli matka peruuntuu koronan tms. takia, niin saat ilmoituksen tekstiviestillä.        


