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RKL:n kesäpäivät 21.-23.8.2015 Kalajoella ja Ylivieskassa. Päivien ohjelma kilpailulajivalikoimineen 
ja aikatauluineen liiton internetsivuilla. Myös jälki-ilmoittautuminen paikan päällä on mahdollista. 

Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO  –  Haapaniementie 3, 70100 KUOPIO                www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  kimmo.kaikkonen@ramboll.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

Hyvää  alkavaa  syksyä !

Huomionosoitustoimikunnan jäsenen, Teiju Laavolan uudet yhteystiedot: puhelinnumero 044 971 
0596, sähköpostiosoite teiju.laavola@gmail.com 

Tervetuloa syksyn toimintaan mukaan. Yhdistys 
järjestää taas runsaasti tapahtumia syksyn aikana 
jäsenistölle. 

Seuratkaa myös nettisivujen ilmoittelua!

Lomaterveisin 
Puheenjohtaja

Työmaakäyntikohteena Yara Suomi Oy
Huhtikuussa tehtiin työmaakäynti, joka ei kohdistu-

nut rakennustyömaalle, vaan Yara Suomi Oy:n Siilin-
järven yksikköön. Ilta alkoi seikkaperäisellä esittelyllä 
kaivoksen ja tehtaan toiminnasta. Siilinjärven kaivos 
on Suomen suurin avolouhos. Kaivoksen apatiittimal-
mista irrotettava fosfori jalostetaan tehtaan puolella 
lannoitteeksi. Siilinjärven apatiitti on puhtaimpia lajis-
saan koko maailmassa. Yksikössä työskentelee kaikki-

aan n. 600 henkilöä, joista 250 on eri urakoitsijoiden 
palveluksessa. Louhinnasta syntyvälle sivukivelle on 
alettu saada hyötykäyttöä mm. niin, että Lujabetoni 
käyttää sitä betonin valmistuksessa kiviaineksena. Pul-
lakahvien jälkeen siirryttiin avolouhoksen ääreen ih-
mettelemään. Varsinaisen louhoksen syvyyksiin ei olut 
mahdollista laskeutua, mutta nähtävää riitti kuopan 
äärelläkin.

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n hallitus 
on nimittänyt Hannu Järveläisen liiton uudeksi toimi-
tusjohtajaksi. 53-vuotias uusi toimitusjohtaja on koulu-
tukseltaan rakennusinsinööri, ja hänellä on laaja koke-
mus erilaisissa tehtävissä rakennusalalla. 

Hannu Järveläinen siirtyy RKL:n palvelukseen YH-Itä-
Savo Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä, jossa hän on 

toiminut vajaa viisi vuotta. Lisäksi hän on työskennellyt 
johtotehtävissä kiinteistö- ja rakennuttamisorganisaati-
oissa muun muassa kunnallisella puolella Juankosken 
kaupungilla ja TA-Yhtiöissä.  RKL:n entinen toimitusjoh-
taja Ahti Junttila siirtyi kesäkuun alussa Rakennusliike 
Koivukoski Oy:n toimitusjohtajaksi, Hannu Järveläinen 
aloittaa tehtävässä 1.9.2015.

Rkl:n uusi toimitusjohtaja aloittaa 1.9.2015
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TULEVAA TOIMINTAA
26.8.2015 Lauluilta Sorsasalon majalla klo 18.00. Säestäjänä ja laulattajana muusikko Pauli 
 Huttunen. Perinteinen lauluillan tarjoilu: ruoka + viini / olut.
 Ilmoittaudu: rainer.mikkonen@gmail.com, tekstari 050 917 4488

9.9.2015 Kuukausikokous Sorsasalon majalla klo 18.00.   Kahvitarjoilu.
 Ilmoittaudu: rainer.mikkonen@gmail.com, tekstari 050 917 4488

14.10.2015 Sääntömääräinen syyskokous Hotelli Puijonsarvessa klo 18.00
 Käsitellään yhdistyksen säännöissä (8. §) määritellyt asiat. 
 TÄMÄ ON VIR ALLINEN KUTSU             Tarjoilu: illallinen. 
 Ilmoittaudu: rainer.mikkonen@gmail.com, tekstari 050 917 4488

14.-15.11.2015 Pikkujoulu- ja teatterimatka Helsinkiin jäsenille ja heidän seuralaisilleen.
 Tarkemmat tiedot tämän jäsenkirjeen viimeisellä sivulla.

Miksi pitää ilmoittautua ?!
Tilaisuuksien tarjoiluja järjestävät tahot vaativat meiltä henkilömäärätiedon etukäteen ja laskuttavat sen mukaan, vaikka to-
dellinen määrä jäisi pienemmäksi. Jos määrä ylittyy, lisäannosten saanti on hankalaa tai mahdotonta. Myös bussikuljetusten 
järjestelyihin tarvitaan aina tieto kyyditettävien määrästä.

SENIORIMESTARIT
Viileä ja koleahko kesä alkaa hiljalleen kääntyä syksyyn, mutta se ei ole kuitenkaan lannistanut Senioreiden vil-
kasta toimintaa Sorsasalon majalla. Majaisäntä Kake on pitänyt huolen, että letun juurta on riittänyt Pentille 
paistettavaksi muurinpohjaletuiksi. Kalamestari Papin savumuikut ovat myös mennet kuin kuumille kiville.  Myös 
sauna on ollut kovassa käytössä. Elokuussa on vielä tapaamiset 05.08. ja 19.08. Sorsasalossa, jonka jälkeen pa-
laamme Haapaniemelle (mikäli se on käytettävissä)

Vuoden aikana tapahtunutta:
• Kuopion senioriden matka Viipuriin ja Pietariin 27.-29.4., mukana 20 jäsentä, tämä reissu oli ”poikien juttu”
• Haapaniemellä esitelmiä ovat olleet pitämässä rovasti Matti Järvinen, eversti Aku Miettinen (Mig-hävittäjälen-

täjä Karjalan Lennostosta), sekä Kyösti Miettinen aiheenaan ”urheilua Väinölänniemellä yli vuosisadan”.
Runsasta osanottoa jäljellä oleviin Sorsasalon tapaamisiin ja niiden jälkeen muualla.

Seniorikerhon puheenjohtaja Hannu Nikulainen

Messut menivät,  uudet 
tulevat
Helmikuussa pidettiin jälleen kerran Kuopio-hallissa 

Rakenna ja Asu-messut. Messut sujuivat järjestelyil-
tään hyvin, tästä kiitokset kaikille talkoisiin osallistu-
neille. Kävijämäärän suhteen jäätiin hieman tavoit-
teesta, tavoite oli 12  000, toteutunut 11  500 henkeä. 
Yhdistyksen omalla osastolla saatiin ”tulosta” aikaisek-
si:  useita uusia jäsenhakemusia täytettiin tiskillä mes-
supäivinä. Rakenna ja Asu 2016-messut järjestetään 
27.-28.2.2016, paikkana edelleen Kuopio-halli.



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

Seuraava jäsenkirje ilmestyy marraskuun alkupuolella. 
Aineisto toimitukselle lokakuun loppuun mennessä;  hannu.lehmuskero@gmail.com 

Jäsenten ja heidän seuralaistensa pikkujoulu- ja teatterimatka 
Helsinkiin 14.-15.11.2015 
Jäsenillä on mahdollisuus osallistua sunnuntaina 15.11. liittomme 110-vuotisjuhlakokoukseen.

La 14.11.2015 Lähtö aamulla Kuopion seudulta kohti Helsinkiä. 
 Matkalla yksi kahvitauko (omakustanne) ja lounastauko Vierumäellä Matkakeitaassa. 

Helsinkiin saavuttua majoittuminen Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Sokos Hotelli 
Presidenttiin. 

 Illalla on  Helsingin Kaupunginteatterissa Arena-näyttämöllä klo 19.00 alkava teatteriesi-
tys ”Ministeriä viedään”. Näytelmä on tämän päivän Suomeen päivitetty Ray Cooneyn 
hervoton farssi, joka saa toivomaan, että kaikki todella pohjautuu vain villiin ja ehtymät-
tömään mielikuvitukseen. Vaalikevään jälkeen katsomossa tullaan nauramaan antau-
muksella.  Pääosissa mm. Esko Roine, Sari Siikander ja Asko Sarkola.

 Esityksen jälkeen paluu bussilla hotellille. Tämän jälkeen ruokailu hotellin yhteydessä 
olevassa ravintola Sevillassa, hinta n. 25 € riippuen ateriasta.

 
Su 15.11.2015  Aamiaisen jälkeen bussi vie liittokokoukseen osallistuvat henkilöt kokouspaikalle.  
 Muilla on mahdollisuus lähteä johonkin käyntikohteeseen (esim. Tamminiemi, Ateneum 

tai joku muu museo, päätetään myöhemmin). Päivällä on mahdollisuus nauttia lounas 
hotelli Arthurissa noutopöydästä, mikäli lounaalle osallistujia on vähintään 20 henkilöä. 
Liittokokouksen päätyttyä noin klo 14.00 lähtö paluumatkalle. 

 Saapuminen illalla Kuopioon.

Hinta: jäsen 118 € / hlö, avec 218 €/hlö, jos vähintään 30 henkilöä    
 jäsen 105 € / hlö, avec 205 €/hlö, jos vähintään 40 henkilöä    

ennakkomaksu 50€/hlö.

Hintaan sis.:   * bussimatkat em. ohjelman mukaan 45–50 -paikkaisella bussilla 
 * majoitus Sokos Hotel Presidentissä 2-hengen huoneissa
 * aamiainen hotellissa
 * lounas Matkakeitaassa menomatkalla
 * teatterilippu esitykseen
 * pääsymaksut ja mahdolliset opastukset sunnuntain käyntikohteessa
 * lounas sunnuntaina hotelli Arthurissa, jos vähintään 20 henkilöä osallistuu ruokailuun
    (mikäli ruokailijamäärä pienempi, niin eivät pidä ravintolaa sunnuntaina auki)
   
Lisämaksusta:  * 1-hengen huoneen lisämaksu 32 € 
 
Ilmoittautuminen alkaa 15.8.2015 klo 9:00. Matkalle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Lisätiedot /sitovat ilmoittautumiset; Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com,
ja maksamalla matkan ennakkohinnan, 50€/ hlö, eräpäivä 14.9.2015, yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 
0520 4863 28, loppumaksun suuruus ja eräpäivä ilmoitetaan myöhemmin lähtijöille.
Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava, osallistuuko liittokokoukseen (osallistujille on siellä lounas) 
vai osallistuuko sunnuntain lounaalle hotelli Arthurissa.


