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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

PUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTAPUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTA

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä,  
pienet poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään  

3 viikkoa ennen ilmestymistä: hannu.lehmuskero@gmail.com 

Tervehdys

Y hdistyksen kevätkokouksessa oli mukavasti po-
rukkaa ja saimme napakan kokouksen päätteek-
si kuulla liittomme uuden puheenjohtajan Jukka 

Lintusen ideoita ja mietteitä toiminnan tehostamiseksi 
ja kehittämiseksi. Jukka on aloittanut työnsä kunnian-
himoisesti ja uskon, että tulosta tulee.

Yhdistyksemme voimannäyte Rakenna ja asu -mes-
sut ovat takanapäin. Kuljeskelin paljon messujen aika-
na näytteilleasettajien luona jututtaen ja tiedustellen 
heidän tyytyväisyyttään tapahtumaamme. Yhtään 
negatiivista kommenttia en saanut, vaan päinvastoin 
kehuja hyvin järjestetyistä messuista. Kävijämäärässä 
päästiin ihan siedettävälle tasolle, mikä oli täysi arvoi-
tus vielä pandemian jälkimainingeissa. Mutta mikä 
mahtavinta, nämä kävijät olivat ”ostohousut” jalassa ja 
pyysivät tarjouksia ja tekivät ostoksia kiitettävästi. Täl-
lä on suuri merkitys, kun ensi vuoden messuja aletaan 
järjestelemään.

Juontajamme Perttu Sirviö hoiti roolinsa rutiinilla 
yhdessä messutyttöjen kanssa. Infopisteellä työsken-
telyllä ja ensikontaktin antamisella näytteilleasettajille 
ja messuvieraille on suuri merkitys millaisen mieliku-
van he tapahtumasta saavat. Iso kiitos myös messu-

päällikkö Timolle sekä Kuopion Näyttely Oy:n hallitus-
kollegoille Kimmolle ja Hannulle.

Avaamme kesäkauden piakkoin Sorsasalossa. Tule-
via reissuja ja tapahtumia järjestellään ahkerasti, jotta 
saamme jäsenistöllemme aktiivista yhdessäoloa ja iki-
muistoisia elämyksiä. 

Nauttikaa Suomen suvesta!

Mika Nurminen
Puheenjohtaja
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TULEVAA TOIMINTAATULEVAA TOIMINTAA

18.5.22
Toukokuun Mestari-ilta, Sorsasalon maja klo 18.00
Kesäkausi avataan ajankohtaisten asioiden ja yhteisen illanvieton merkeissä. Sauna lämpi-
ää ja pientä purtavaa iltapalaksi on tarjolla. Omat saunakamppeet mukaan. 

31.7.22 Kesäteatterimatka Iisalmeen, ks. erillisilmoitus.

31.8.22
Lauluilta, Sorsasalon maja klo 18.00
Jo perinteeksi muodostunut lauluilta muusikko Pauli Huttusen säestämänä. Lauletaan yh-
dessä ja saa myös esittää lempikappaleensa haitarin säestyksellä. Ruokatarjoilu.
Ilmoittaudu elokuussa 20.8. mennessä tekstiviestillä Eija Tuppurainen puh. 040 825 1792.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA,  
YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA (kuopionrkmins.fi) JA FACEBOOK-SIVUILLA.

RKL:n kesäpäivät Vihdissä 
17.–19.6.2022
Pe 17.6. klo 18.00 Frisbeegolf, Harjun kenttä, 
Nummela
La 18.6. klo 8.30 RKL-Golf (Vihti Golf )
La 18.6. klo 9.00–15.00 Opiskelijoiden kolmiot-
telu Nummelassa sekä iltatapahtuma
Su 19.6. klo 10.00 RKL-Yleisurheilu Nummelassa

Tiedot tarkentuvat RKL:n toukokuun uutiskir-
jeessä.

Golfiin ja yleisurheiluun ilmoittautuminen
31.5.2022 mennessä sähköpostilla
pekkalevy@gmail.com tai
tekstiviestillä numeroon 044 237 0407.

Golfkisa Joensuussa
16.7.2022
Mestari golffarit

Joensuun Rakennusmestariyhdistys järjestää 
golfkisan Karelia Golfin kentällä 16.7.2022 klo 
11.00 alkaen.

Ilmoittautumiset 30.6.2022 mennessä sähkö-
postilla pekkalevy@gmail.com tai tekstiviestillä 
numeroon 044 237 0407.

Ilmoita nimesi, seurasi ja tarkka tasoitus. Kaik-
ki yhdistyksen golffarit kisaamaan Joensuuhun. 
Puolisot ovat tervetulleita mukaan.

Golfterveisin
Pekka Levy
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Rakenna ja Asu-messut 2022 ja yhdistyksen 
talkootoiminta messuilla

Y hden välivuoden jälkeen pääsimme pitämään 
perinteiseksi muodostuneita Rakenna ja Asu-
messuja 9.–10.4.2022. Messupäällikkönä oli 

paluun tehnyt Timo Ovaskainen. Näytteilleasettajia 
Timo sai olosuhteista huolimatta haalittua 130 kpl ja 
tilanteen huomioiden ihan kohtuullisen määrän näyt-
telyvieraita. Korona ja kokoontumisrajoitteet asettivat 
joitakin reunaehtoja, jotka eivät onneksi haitanneet 
itse messutapahtumaa, kävijöiden määrään ehkä oli 
pientä vaikutusta.

Messutapahtuma talkoiden osalta alkoi jo keskiviik-
koiltana paikkojen merkkauksella ja suojapressujen 
levityksellä. Kimmo Kaikkonen ryhmineen merkka-
si näyttelypaikat. Jo kaksi viikkoa ennen messuja oli 
Jyrki Pennanen poikansa Jarnon kanssa aloittanut ja-
kamaan tienvarsi- ja paikoitus- ym. ulko-opasteita en-
nakkoon paikoilleen. Sunnuntaina oli opasteiden pois 
keruu ja varastointi.

Rakentajaryhmän ja sisäisen liikenteen ohjausryh-
män yhdistäminen onnistui resurssien riittävyyden 
kannalta hyvin. Jouko Oksanen ja Rainer Mikkonen ve-
tivät yhdessä tämän yhdistetyn porukan, Joukon olles-
sa kentällä ja Rainerin olosuhteiden pakosta hallin lai-
dalla tuolilla istuen. Rutinoitunut ryhmä sai vihdoinkin 
joitain uusia talkoolaisia mukaan. Näytteilleasettajien 
tulo osastojen pystytykseen oli tänä vuonna tasaista, 
ruuhkia ei syntynyt ollenkaan.

Talkootyötä tehdään myös messujen aikana. Mes-
suvieraille ensimmäinen havainto talkoolaisista on 
järjestyksenvalvojat sisäänkäynnin seutuvilla. Ryhmän 
vastuuhenkilönä toimi Jorma Pantsu monien mes-
sujen rutiinilla. Tehtävän hoitaminen vaatii erilaisia 
etukäteisvalmisteluja; ryhmän kokoaminen ja järjes-
tyksenvalvojakorttien voimassaolon tarkastaminen, 
yhteydet ja hyväksyttämiset poliisilaitoksella ja ennen 
messujen avautumista vuorossa olevan palomestarin 
suorittama palo- ja pelastustarkastus. Kun nuo kaikki 
seikat ovat kunnossa, messut voivat alkaa.

Yhdistyksen talkootyöhön kuuluvat myös pääsylip-

pujen tarkastus, vaatenaulakon hoito ja muutamien 
ovien valvonta. Tätä ryhmää veti lauantaina Markku 
Vornanen ja sunnuntaina Hannu Lehmuskero. Aika on 
ajanut ohi lippujen repimisestä tarkastajien toimesta, 
tilalle on tullut matkapuhelimella tapahtuva skanna-
us QR-koodista. Tarkastuspisteellä työskentelee koko 
ajan vähintään kaksi henkilöä. Kussakin työvuorossa 
(klo 9.30–13.30 ja klo 13.00–17.00) on paikalla myös 
kaksi vaihtohenkilöä, jotka tuuraavat eri työpisteiden 
talkoolaisia heidän taukojensa aikana. Viime hetken 
poisjääntien varalta on myös muutama kotoa tilan-
teen vaatiessa kutsuttava varahenkilö. 

Jos sujui messujen rakentaminen hyvin, niin samaa 
voi sanoa myös purkamisesta. Kaksi päivää rakenne-
taan (to ja pe) ja puoli hallia purkautuu sunnuntai il-
tana n. 3 tunnissa – ihmettä kerrakseen! Maanantaina 
purkaminen jatkui ja oli paria ”matti myöhäistä” näyt-
teilleasettajaa lukuun ottamatta ohi jo klo 13.00. Hallin 
huoltohenkilöt olivat taas kiitollisia toiminastamme, 
samoin näytteilleasettajat, kiitos siitä kuuluu talkoolai-
sille.

Talkoolaisten joukko oli kasvanut uusilla jäsenillä. 
Tämä on hyvä suuntaus varsikin, kun listoja tehdessä 
monta entistä talkooaktiivia oli jäänyt pois. Lupaus 
ensivuoden talkoisiin osallistumisesta saatiin monelta 
nyt mukana olleelta jäseneltä.

Kaikkiaan talkoissa mukana oli n. 80 yhdistyksen 
jäsentä. Ensiapuryhmä koostui Savonia-ammattikor-
keakoulun terveyslinjan kahdesta opiskelijasta. Hallin 
messuajan siivouksen ostimme Kuopion Luisteluseu-
ralta. Perjantai- ja lauantai-iltojen osastosiivouksen, 
messupäivien desifiointi- ja wc-tilasiivouksen Näyt-
tely Oy tilasi Siivoova Oy:ltä, joka oli myös yksi näyt-
teilleasettajista. Messupäivien pysäköinnin ohjauksen 
hoiti Puijon Pesis ja lippujen myynnin Salibandyseura 
Welhot ry:n F1 naiset.

Talkoolaisia vielä kerran kiittäen,
Ryhmien vetäjät 
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SENIORIKERHON KUULUMISIASENIORIKERHON KUULUMISIA

Tervehdys kaikille kerhomme jäsenille!

J älleen kerran on yksi ansioituneistamme yhdis-
tyksen jäsenistämme poistunut keskuudestam-
me eli Martti P. Korhonen. Seniorit hiljentyivät 

”hiljaiseen hetkeen” Martin muistoksi 25.4. seniori ta-
paamisessa. Martti toimi vuosikymmenten saatossa 
hallituksemme jäsenenä useaan kertaan. Allekirjoitta-
neella ja Martilla oli myös yhteistä työsarkaa 6 vuotta 
Rakennuskunta Hakan, sittemmin Haka-Rakentajat 
Oy:n palveluksessa. Vastaavana työmaan rakennus-
mestarina Martti kunnostautui varsinkin tuotantopuo-
len osaajana nousten jatkossa vaativaan rakennus-
työpäällikön asemaan. Martti oli työssään sekä myös 
yhdistystoiminnassa vaativa. Martti jättäytyi yhdis-
tyksemme hallituksen toiminnasta heikentyneeseen 
sairaustilanteeseensa vedoten. Jäämme kaipaamaan 
Marttia liikunnallisena sekä velmuilevana että kantaa-
ottavana pilkesilmänä keskuudessamme.

Edellisessä jäsenkirjeessä asialistalla oli tulevan vuo-
den kesämatkamme, joka nyt on päätetty. Lähdemme 
Kaakkois-Suomeen, josta liitteessä enemmän.

Osallistujia on nyt vahvistettuina 31 seniorijäsentä. 
Vielä matkaan ehtii mukaan, mutta ilmoittaudu välit-
tömästi allekirjoittaneelle, niin pääset mukaan.

Matkamme ovat vuosi toisensa jälkeen olleet vah-
vaa seniorien yhteen kokoavaa tunnepitoista ajanviet-
toa, jossa kukaan ei ole yksin eli ”kaveria ei jätetä” ja 
hommat hoituu. Jatkossa itse kunkin jäsen joutunee 
miettimään rajansa ja itsetutkistelmaan, onko minulla 
vielä ilman ulkopuolista apua, mahdollisuutta osal-
listua matkaan. Tiedostan, että aihe on vaikea. Koros-
tan kuitenkin, että kaikki ”kynnelle kykenevät” siirtyvät 
paikasta toiseen seniorikavereiden avulla. Tästä annan 
”tehtaan takuun”!

Matkastamme seniorikerholaisen omavastuu on 
100 €; ei muita kuluja. Omavastuu tulee maksaa vii-
meistään 4. heinäkuuta 2022 mennessä tilille  FI43 
5600 5350 0072 84.

HUOM! Muistattehan maksaa myös seniorikerhom-
me vuotuisen kannatusmaksun 20 € samaiselle tilille, 
vaikket osallistukaan nyt matkallemme.

Yhdistyksemme seniorikerho tulee anomaan mat-
kastipenditukea Rakennusmestareiden Säätiöltä ja 
toivon mukaan sen myös saamme, koska se on ehdo-
ton edellytys matkamme toteutumiselle.

Mikäli matkamme jostain syystä peruuntuisi niin 
maksaneille palautetaan toki maksettu omavastuu!

Rakenna ja Asu-messut menivät ja vahvasti taasen 
seniorit olivat jämäkästi tukena onnistuneelle läpi-

viemiselle kuten kaikki muutkin talkoolaiset; kiitos 
senio rit > aiheesta lisää jäsenkirjeessämme, joten en 
pääse teitä liikaa kehumaan!

Toukokuusta alkaen seniorikerho kokoontuu joka toi-
nen keskiviikko Sorsasalossa aina klo 12

 – 4. toukokuuta: Kesäkauden avajaiset, ruokavastaa-
vat Jouko Oksanen ja Jorma Pantsu

 – 18. toukokuuta: Ruokavastaavat Jouko Heloterä ja 
Matti Putkonen

 – 1. kesäkuuta: Ruokavastaavat Seppo Kaartinen ja 
Risto Leinonen

 – 15. kesäkuuta: Ruokavastaava Jouko Oksanen

 – 29. kesäkuuta: Ruokavastaava avoin !?

 – 13. heinäkuuta: Ruokavastaava avoin !?

 – 27. heinäkuuta: Ruokavastaava Rainer Mikkonen

 – 10. elokuuta: Ruokavastaavat Jukka Koponen ja 
Osmo Pajusilta

 – 24. elokuuta: Kesäkauden päättäjäiset, Jouko Oksa-
nen ja Jorma Pantsu

Muistathan laittaa ajat talteen kalenteriisi!

JK. Ruokavastaava on kunniatehtävä, joten tarjolla on 
vielä kaksi vastuutapahtumaa (vrt. edellä) – varmista 
ihmeessä kunnianosoitus itsellesi ja ilmoittaudu alle-
kirjoittaneelle.

Hei SINÄ eläkkeellä oleva yhdistyksemme jäsen > lii-
ty alati kasvavaan joukkoomme ja tule mukaan ratki-
riemukkaaseen ja aktiiviseen senioritoimintaamme, 
jossa yhteenkuuluvaisuus on yksi tärkeimmistä voi-
mavaroistamme. Myös surun koittaessa et ole yksin ja 
kaveria ei jätetä.

Liity nyt heti, niin pääset mukaan kesämatkallemme 
kerhomme jäsenenä!

Ota yhteyttä: Jouko Oksanen, gsm 040 7306 620, 
oksanenjouko22@gmail.com ja/tai Jorma Pantsu, gsm 
0400 674 126, jorma@pantsu.fi

Vakuudeksi 23. huhtikuuta 2022

Jouko Oksanen
Seniorikerhon puheenjohtaja
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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit ry AMK 

Työikäisille ja opiskelijajäsenille kohdennettu 
opinto- ja virkistysmatka Helsinkiin

L ähdimme retkelle Kuopiosta perjantaina 22.4. 
heti aamusta ja matka taittui Linja-autoliike Aho-
sen bussilla kuljettajamme Janin kyydillä. Muka-

na meitä oli 14 henkeä laajalta rintamalta eri yrityksistä 
ja aloilta. Varkauden kohdalla oli jo ensimmäinen ”työ-
maakäynti” bussimatkan aikana, kun Pirisen Mikko piti 
luentoa Varkauden moottoritien ja siltojen tekemises-
tä nuorena insinöörinä. Tiesittekö, että Varkauden koh-
dalla on pari siltaa, joiden keskikohdalla on V-kirjaimet 
ja sopivalla kohtaa kirjaimista muodostuu W-kirjain? 
Näillä kirjaimilla ei ole sillan tuennan kanssa mitään 
merkitystä, vaan ne ilmentävät Varkauden kaupungin 
nimeä. 

Matka jatkui ja lopulta päästiin tutustumaan Haah-
telan työmaahan Katajanokan Laituriin, mistä tulee 
puurakentamisen lippulaiva. Laituriin tulee Stora En-
son pääkonttori ja hotelli. Urakan kokonaishinta on 
noin 100 miljoona euroa. Perillä meidät otettiin läm-
pimästi vastaan kakkukahvien kera. Työmaahan tutus-
tuttiin vastaavan työnjohtajan Veijo Koskisen, työpääl-
likkö Jari Salosen ja Haahtelan laatu- ja kehitysjohtaja 
Jere Väisäsen johdolla. 

Rakentaminen merenrantaan vedenpinnan alapuo-
lelle on haastavaa kuten kaikki varmaan tietävät ja 
urakan mallinnuksesta nähtiin mitä pohjarakentami-
sessa otetaan huomioon. Pohjalaatta tulee olemaan 
1200–1600 mm paksuja työaikaisia betonipaaluja tu-
lee satoja, mutta niistä ei ole mitään hyötyä pohjan 
valmistuttua. Pohjalaatta ankkuroidaan kallioon ja kun 
lopetetaan pohjaveden alennus niin ilman ankkureita 
laatta voisi pullahtaa ylös kuin korkki.

Työmaakäynnin jälkeen tutustuttiin Jeren johdolla 

Haahtelan toiseen työmaahan virtuaalisesti, joka on pi-
lottihankkeena paperittomana työmaana. Kaikki suun-
nitelmat jaetaan sähköisenä urakoitsijoiden käyttöön 
ja sitä tukemaan on hankittu tablet-koneita työmaal-
le. Työmaalla käytetään myös päivittäin kuvattavaa 
360-kuvausta, jolloin esim. valvoja pystyy seuraamaan 
toimistolta käsin työmaan edistymistä. Videolla näh-
tiin hyvä esimerkki työturvallisuus rikkomuksesta, joka 
johti työntekijän poistamiseen työmaalta. Kuvauksissa 
on huomioitava, että lupa kuvauksesta saadaan kaikil-
ta henkilöiltä ja niistä onkin sovittu kirjallisesti jo työ-
maan perehdyttämisissä. Haahtelan työmailla on siir-
rytty jo sähköiseen työmaan perehdyttämiseen, mikä 
säästää todella paljon aikaa työmaan johdolta. 

Työmaakäynnin jälkeen siirryttiin hotellille ja siellä 
virkistäytymisen jälkeen tavattiin illallisen yhteydes-
sä RKL:stä Mikael Ålh, Helsingin yhdistyksestä Timo 
Saarikko, Markku Skants, Karl-Johan Wennerström ja 
Ruotsinkielisestä yhdistyksestä Jesse Lehtinen. Illalli-
sen aikana pidettiin puheenvuoroja ja tutustuttiin toi-
siimme. Yleisenä huolena pystyi nostamaan nuorten 
liittymisen RKL:ään opiskelujen jälkeen. 

Lauantaiaamuna kävimme pienellä porukalla tutus-
tumassa vapaamuotoisesti Helsingin nähtävyyksiin, 
mm. kirjasto Oodiin ja Sanomataloon, ensimmäinen 
puurakentamisen ja toinen lasirakentamisen erikois-
kohde. Puolen päivän aikaan matkamme jatkui virkis-
tyskäynnillä Stadin panimoon, missä meille kerrottiin 
oluen valmistamisesta raaka-aineineen ja saimme 
maistella hyvää olutta. Mukaan lähti myös hieman tu-
liaisostoksia. Nyt tiedämme, miksi jokin maksaa mal-
taita. Kotimatkalla pysähdyttiin Lahdessa Ravintola Lo-
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kissa syömässä. Illasta oltiin kotona ja virkeinä tulevan 
viikon töitä varten.

Meillä oli mukana myös RKL:n opiskelijajäsen Juha 
Räsänen, joka tuumasi reissusta seuraavaa: ”Räväk-
kä startti ja lämpöä riitti, kun lähdettiin Savosta liik-
keelle. Juttua riitti koko matkan ajan niin mennessä 
kuin tullessa ja reissusta heijastui välittäminen koko 
porukasta senioreihin kuin opiskelijoihin asti. Mat-

ka maistui ja tuoksui kokonaisuudessaan loistavalle 
ja Oodin tilukset ihmetytti silmää ja mieltä niin ulko-
na kuin sisältäkin. Suuret kiitokset koko porukalle.” 

Kiitos matkasta koko porukalle!

Markku Vornanen
hallituksen varajäsen

Virkistäviä järjestelyjä ja kokemuksia

Helsingin opinto- ja virkistysmatkamme suun-
nattuna työikäisille oli mielestäni erittäin onnis-
tunut matka. Kiitos siitä kuuluu hyvähenkiselle 

porukalle, joka hitsautui nopeasti hyvin yhteen. Mat-
kalle osallistujista noin puolet olivat jäseniä, jotka osal-
listuivat ensimmäistä kertaa yhdistyksemme reissulle. 
Reissulla kuulimme nuorempien jäsenten komment-
teja, millaisia mielikuvia RKL ja yhdistystoimintamme 
herättää ja saimme osoitettua, että jäsenistössämme 
löytyy myös paljon työikäisiä senioreitten lisäksi. Ra-
kennusmestarien Säätiöstä moni kuuli matkalla en-
simmäistä kertaa, kun Timo Saarikko illallisella kertoi 
meille Säätiön toiminnasta. Kiitos myös Mikael Åhlille 
RKL:n avartavasta puheenvuorosta. Oli ilo tutustua il-
lallisella kaikkiin vieraileviin ammattilaisiin sekä vaih-
taa kuulumisia ja kokemuksia.  

Saimme matkan jälkeen yhdistyksenä iloisen uuti-
sen Rakennusmestarien Säätiöltä Helsingin matkam-
me rahallisesta tukemisesta. Haluan kiittää koko po-
rukan puolesta Rakennusmestarien Säätiön hallitusta, 
sillä myöntämänne tuen ansiosta saimme matkaam-
me paljon antoisaa sisältöä. Toivottavasti saamme 
järjestää tulevaisuudessakin vastaavia matkoja, joihin 
yhdistyy mielenkiintoista ammatillista näkemistä so-
pivasti keventäen. Matkalla jo sovimme Haahtelan 
ammattilaisten kanssa uusintakäynnin Katajanokan 
Laiturin työmaalle, kun kohteen rakentaminen alkaa 
olla loppusuoralla. Ja ehkä silloin pääsemme tutustu-
maan Hotel Mestariin ja yöpymään siellä. Reissumme 
alkuperäinen ohjelma ehti muuttua monilta osin, kos-
ka hotelli ei ehtinyt valmistua ja Grease -musikaali jäi 
odottamaan suurempaa yleisöryntäystä. Onneksi kui-
tenkin kaikki matkalle ilmoittautuneet ottivat muutok-
set hyvin vastaan ja ehkäpä joiltakin osin muutokset 
koettiin positiivisina. 

Mitä voimme työikäisten jäsentemme sekä opiske-
lijajäsentemme hyväksi tehdä? Tärkeintä jäsenen nä-
kökulmasta on osallistuminen toimintaamme ja tulla 
kuulluksi. Hallituksen jäsenten tehtävänä on kuunnella 
ja kuulla jäseniämme, tehdä jäsentemme näköistä toi-
mintaa sekä toivottaa jäsenemme tervetulleiksi mu-
kaan – erityisesti heidät, jotka ovat vasta liittyneet yh-

distykseemme. 
Helsingin matkan illallisella sain jutella paljon mm. 

Timo Saarikon kanssa, joka toimii Helsingin yhdis-
tyksen puheenjohtajana sekä RKL:n Liittohallituksen 
jäsenenä. Timo Saarikko tulee vieraaksemme Mestari-
iltaamme Sorsasaloon 18.5. klo 18.00 alkaen. Timon 
suurena toiveena on saada Mestari-iltaamme mukaan 
mahdollisimman paljon nuoria jäseniä, joita hän haluaa 
jututtaa ja kuulla mielipiteitä. Tämä on meidän yhdis-
tyksellemme todella merkittävä avaus, sillä Timo Saa-
rikko RKL:n Liittohallituksen jäsenenä varmasti haluaa 
kuunnella, kuulla sekä viedä asioita eteenpäin RKL:n 
suuntaan. Sinä nuori opiskelijajäsen ja työssäkäyvä jä-
sen, olet lämpimästi tervetullut em. Mestari-iltaamme 
Sorsasaloon yhdistyksemme kesämajalle osoitteeseen 
Kustinpolku 8. Samalla näet kesänviettopaikkamme, 
joka on jäsentemme käytössä. Näytetään yhdessä Timo 
Saarikolle, että Kuopion jäseniltä löytyy kullanarvoista 
sanomaa, mitä voi viedä eteenpäin suuremmille voimil-
le ja toteuttaa läpi Suomen. Samalla voidaan jutella ja 
ideoida hyödyllisiä ja mukavia tapahtumia sekä matko-
ja, joita voisimme yhdistyksenä järjestää.

RKL on viemässä hallitustyöskentelyä elinkaariajat-
telun mukaisesti tunnistaen jäsenistön eri ikäryhmät 
tarpeineen unohtamatta opiskelijoita. Tähän samaan 
ajattelumalliin toivon katseemme yhdistyksessämme 
suuntautuvan. Emme unohda teitä suurten ja rikkaiden 
kokemusten jakavia senioreita, joihin olen ilolla saanut 
tutustua yhdistysvuosieni aikana. Jotta yhdistystoimin-
tamme saa tulevaisuuteen yhtä aktiivista jatkoa, mei-
dän on kehitettävä entistä enemmän toimintaamme 
aktiivisesti myös työikäisten ja opiskelijoiden suuntaan. 

Katse kesään ja tuleviin tapahtumiin, joita on jälleen 
tarjolla niin viihteen kuin urheilujen merkeissä. Onnis-
tuneet tapahtumat vaativat aina myös ilmoittautumi-
sen, joten tarkistathan, sopiiko tapahtuma aikatauluu-
si ja vahvista osallistumisesi heti. 

Virkistävää kesää kaikille!
Eija Tuppurainen
hallituksen jäsen;

opiskelijayhteyshenkilö, opinto- ja virkistysmatkat
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Harpa Oy:n työharjoittelija Riku Voutilainen

16 -vuotias Riku opiskelee maanrakennusalan 
perustutkintoa YSAO:lla Toivalassa, ensim-
mäistä 3 vuotta kestävästä koulutuksesta. 

Opiskelu pitää sisällään niin teoriaa, käytännön har-
joittelua koulun työpäivillä ja työharjoitteluissa eri yri-
tyksissä. Riku on nyt ensimmäisellä 5 viikon jaksolla tu-
tustumassa maanrakennusalan erilaisiin työtehtäviin. 
Seuraava jakso on vielä tänä keväänä tulossa ja sen 
jälkeen koittaakin kesäloma, jonka hän tulee työsken-
telemään Harpa Oy:n työkohteilla. 

Rikua on pienestä pitäen kiinnostanut maanraken-
nusalan koneet ja laitteet. Hän on päässyt seuraamaan 
vierestä, kun isä ja veli työskentelee maanrakennus-
alalla. Rikun on helppo tulla sisään yritykseen, kos-
ka hänen isänsä ja isoveljensä tekevät jo töitä Harpa 
Oy:lle oman yrityksen kautta. Isä Kimmo ajaa yrityksen 
nosturiautoa, muita koneita ja vastaa niiden huoltami-
sesta. Veli Ville toimii apumiehenä rakennustöissä ja 
ajaa tarvittaessa kaivinkonetta.

Yritys tulee saamaan hyvän ja luotettavan työ-
miehen Rikusta tuleviksi kesiksi ja tulevaisuuteen.

Koulun kautta Riku saa kaikki tarvittavat kortit mitä 
tarvitaan työmailla ja saa ajettua koulutuksen aikana 
henkilö-/kuorma-auton ajamiseen oikeuttavat ajokor-
tit ja ammattipätevyydet.

Tällä hetkellä Harpa Oy on tekemässä Kuopion Ra-
kenneasennus Oy:n laajennuksen pohjia ja toimii ura-
kan pääurakoitsijana. Rikun on helppo seurata töiden 
etenemistä tien toiselta puolen, vaikka onkin välillä 
koulun penkillä opiskelemassa teoriaa. Tälläkin viikolla 
Riku sai oppia louhintatöistä varmasti enemmän kuin 
koulussa voidaan ikinä antaa, kunhan vain oppi tart-
tuu ja ymmärrys kasvaa.

Hyvää kesän odottamista Rikulle ja intoa tuleviin 
työ- ja koulutehtäviin.

Markku Vornanen 
Harpa Oy:n työnjohtaja 

HARJOITUS TEKEE AMMATTILAISENHARJOITUS TEKEE AMMATTILAISEN

Kuvassa Riku Voutilainen etualalla ja kaivinkoneessa is-
tuu Rikun veli Ville.
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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit ry AMK  

jäsenten ja avecien 
KESÄTEATTERIMATKA IISALMEEN 

KOLJONVIRRAN TEATTERIIN ”POLIISIN POIKA”  
SUNNUNTAINA 31.7.2022 

 
 

HUOM! VAIN 50 ENSIN ILMOITTAUTUNUTTA MAHTUU MUKAAN.  
Sitovat ilmoittautumiset 10.6.2022 mennessä tekstiviestillä Eija Tuppurainen, puh. 040 825 1792, 
ilmoita osallistujien nimet, bussin lähtöpysäkki sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.       
LÄHTÖAJAT: klo 11.30 Kuopion Maljalahdenkadun pysäkki kaupungintalon takana 

     klo 11.45 Vuorelan pysäkit 
     klo 12.00 Siilinjärven linja-autoasema 
 

OHJELMA:  klo 13.00 Iisalmessa Metsäpirtin Pitopalvelu on kattanut meille buffetlounaan:  
 

Uudet perunat ja sipulikastike, täytetty lihamureke,  
hedelmäinen vihersalaatti, kesäinen raaste, leivät ja ruokajuomat 
jälkiruokana kahvi/tee ja täytetty tuulihattu.   

 
 Ruokailemme sisätilassa luonnonkauniilla paikalla järven rannalla 
  Mansikkaniemellä lähellä kesäteatteria, minne on lyhyt kävelymatka. 

     
klo 15.00 Koljonvirran kesäteatterissa ”Poliisin poika” ja  

          väliajalla kahvi-/tee suolaisen kera. 
 
Teatteriesityksen jälkeen lähtö kotimatkalle.  
Saapuminen Kuopioon n. klo 18.30 - 19.00. 

    
Matkan hinta: n. 78 €/hlö - 82 €/hlö, edellyttää vähintään 50 - 40 osallistujaa   
 
Omavastuu:  Yhdistyksen jäsenen omavastuu 30 €, avecin omavastuu 30 € (2 henkilöä yhteensä 60 €) 
    Omavastuun eräpäivä 10.6.2022 yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28.  
 
Hintaan sisältyy: * bussimatkat meno-paluu * buffetlounas  * kesäteatterin pääsylippu 
 * kesäteatterin väliaikakahvi/-tee suolaisen kera 
  
Matkanjärjestäjä:  LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY 

Tässä esityksessä tullaan näkemään vauhdikkaita 
naisten-, miesten- sekä autojenkaatoja. Rökälehuumoria. 
 
Kirjailija: Jari Tervo, Dramatisointi ja ohjaus: Kai 
Lehtinen, Tuottaja/apulaisohjaus: Ismo Apell. 
Päärooleissa: Kai Lehtinen, Ari-Kyösti Seppo, Jamppa 
Kääriäinen, Merja Leinonen, Henry Hanikka. 

10



 
     

 
 

Matkaohjelma:
Ma 1.8.2022 Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Lappeenrantaa. Ajamme Mikkelin ja Savitaipaleen kautta,

 matkalla pidämme kahvitauon Kotileipomo Siiskosen Punaisen piipun kievarissa. Lappeenrantaan 
saavuttuamme nautimme lounaan Upseerikerholla. Lounastauon jälkeen lähdemme paikallisen 
oppaan johdolla 2 tunnin kaupunkikiertoajelulle, jonka aikana ajamme Saimaan kanavalle asti. 
Opastetun kierroksen jälkeen menemme vielä Linnoitusalueelle, jossa voi käydä omatoimisesti 
tutustumassa käsityöläisten puoteihin ja museoihin. Tämän jälkeen majoitumme Lappeenrannan 
keskustassa sijaitsevaan Sokos Hotel Lappeeseen. Nautimme päivällisen hotellin ravintolassa. 

 

Ti 2.8.2022  Nautimme aamiaisen hotellin ravintolassa. Lähdemme klo 9.30 hotellilta Ylämaalle, jossa  
   tutustumme  oppaan johdolla Jalokivimuseoon ja -kylään, joka on korujen, jalokivien ja muiden  
   mineraalien aarreaitta. Museossa voi nähdä yli 5000 erilaista jalokiveä ja mineraalia ympäri  
   maailmaa kotimaisia kiviä unohtamatta. Teemanäyttelynä ovat mm. spektroliittien erikoisnäyttely  
   ja ametistit sekä museon luonnonkivilattia. Ylämaalta siirrymme Miehikkälään, jossa vierailemme 
   Salpalinja-museossa. Museo on Salpalinjan rakennushistoriaa esittelevä sotahistoriallinen   
   museo. Vierailun aikana katsomme 15 min. pituisen Suomen Salpa – viimeinen este – lyhytelokuvan. 
Opas-   Opastetulla kierroksella tutustumme sisänäyttelyihin ja ulkomuseoalueella sijaitseviin Salpalinjan 
   kohteisiin. Kierroksen päätyttyä ruokailemme museon kahvilassa. Lounastauon jälkeen matka jatkuu
   Haminan kautta Kotkaan, jossa tutustumme Merikeskus Vellamon näyttelyihin oppaan kertomana.  
   Vellamossa sijaitsevat Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo ja Merivartiomuseo. Venehallissa 
   on nähtävänä näyttävä valikoima veneitä eri vuosikymmeniltä. Opaskierroksen ja omatoimisen  
   tutustumisen jälkeen klo 17.00 alkaen nautimme Ravintola Laakongissa kahvin / teen kahvileivän  
   kera. Kotkasta suuntaamme takaisin Lappeenrantaan Sokos Hotel Lappeeseen, jossa vietämme  
   myös toisen yön. Hotellin ravintolassa nautimme päivällisen. 
 

Ke 3.8.2022  Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa. Lähdemme klo 8.30 hotellilta Imatralle, johon 
 tutustumme paikallisen oppaan johdolla. Kiertoajelulla nähdään Imatran tärkeimpiä nähtävyyksiä  

  ja käydään myös rajalla. Kierroksen jälkeen suuntaamme Parikkalaan, jossa piipahdamme 
 katsomassa Veijo Rönkkösen Patsaspuistoa. Puistossa voi polkuja pitkin kävellä ja ihmetellä  

  noin 450 veistosta. Parikkalasta matka jatkuu Punkaharjun maisematien kautta Matkailukeskus 
 Harjun Porttiin, jossa ruokailemme. Lounastauon jälkeen vierailemme Johanna Oraksen Taide-
 kartanossa ja tutustumme Johannan taiteellisiin töihin. Taidekartanon yhteydessä sijaitsevasta   

  Art Shopista voi löytyä ostettavaa itselle ja lahjaksi. Punkaharjulta ajamme Savonlinnan ja 
 Rantasalmen kautta kotipaikkakunnille, joille saavumme n. klo 19.30-20.30. 

  
Hinta:  340 € / hlö, jos vähintään 25 henkilöä  
   320 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä   
 
Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan 
   * majoitus Sokos Hotel Lappeessa 2-hengen huoneessa aamiaisella 
   * lounaat päivittäin ja päivällinen hotellissa ma 1.8. ja ti 2.8. 
   * kahvi / tee kahvileivän kera Korupirtin kahvilassa ja Ravintola Laakongissa 
   * pääsymaksu ja opastus Jalokivimuseossa, Salpalinja-museossa, Merikeskus Vellamossa  
      ja Veijo Rönkkösen Patsaspuistossa 
   * opastettu kaupungin kiertoajelu Lappeenrannassa ja Imatralla 
   * vierailu Johanna Oraksen Taidekartanossa   
 
Lisämaksusta:  *1-hengen huoneen lisämaksu 75 € 
   * mahdolliset muut käyntikohteet tai kahvittelut matkalla 
 

Lähtöajat:  klo 7.30 Nilsiä linja-autoasema 
   klo 8.00 Siilinjärvi linja-autoasema 
   klo 8.15 Vuorelantien pysäkit 
   klo 8.30 Kuopio Matkakeskus, tilausajolaituri 9 
   klo 8.40 Pitkälahti ABC-piha 
  

Matkan vast. järjestäjä:   LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY          
                                   Puh. 017-3686 800, lal.ahonen@eahonen.com 
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