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Kesä takana ja millainen kesä?

T

ämän kesän ilmoista voimme varmaan olla montaa
mieltä, mutta toisaalta kesä on kuitenkin aina kesä.

Se tarkoittaa useimmiten lomaa ja mukavia tapaamisia ystävien ja sukulaisten kanssa eri yhteyksissä.
Olemmehan mekin yhdistyksessä tavanneet toisemme kesän aikaan, parissa kivassa yhteydessä messujen
palauteillassa ja kesäteatterissa. Molemmissa tapahtumissa oli hyvä tunnelma ja iloinen mieli. Laittakaa mielellään infoa minulle ja hallitukselle millaisia tapahtumia jatkossa haluatte järjestettävän.
Nyt elokuussa meillä on vielä mukavia laulullisia ja
herkullisia hetkiä tiedossa Sorsasalossa. Tervetuloa
laulamaan !
Syyskuussa aloitamme jälleen kuukausikokoustamisen Puijonsarvessa. Syyskuussa on myös opintomatka, johon osa meistä on lähdössä. Saksan matkasta
laitamme kaikille matkakertomuksen reissun jälkeen.
Ideoita seuraavasta matkakohteesta ja ajankohdasta
otetaan mielellään vastaan.

maan hieman kaavaa messuilla, yhdistykselle ei tule
varsinaista omaa osastoa, vaan toteutamme osaston
todennäköisesti ns. ”kyselytunti” periaatteella, asiasta
lisää seuraavassa kokouksessa.
Toivottavasti näemme toisiamme runsain joukoin
syksyn kaikissa tilaisuuksissa sekä avecien kanssa että
erikseen.

S

euraaviin Rakenna – ja Asu messuihin liittyen
otamme myös ideoita vastaan mielenkiintoisista
teemoista ja aiheista, joita haluaisitte siellä luennoissa nostettavan esille. Tulemme ensi vuonna muutta-

Mukavia hetkiä työhön ja vapaa-aikaan kaikille
Puheenjohtaja

SORSASALOSSA
UUTTA ILMETTÄ

Y

hdistyksemme Sorsasalon majan liiterirakennuksen ulkoseinät ovat olleet korjauksen tarpeessa jo
jonkin aikaa.
Seniorimestareista Risto Korhonen tarttui sahaan,
vasaraan ja maalipensseliin sateisesta kesästä huolimatta ja tuloksena on ehostettu etuseinän laudoitus
niin, että rakennuksen vanha ilme on säilynyt.
Muut seinät kun Risto saa vielä kunnostettua, niin
rakennus kestää meidän käytössä vielä vuosikymmeniä. Pienenä vinkkinä – talkooapu korjauksessa on varmaan tervetullutta.

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
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TULEVAA TOIMINTAA
23.8.2017

Lauluilta Sorsasalon majalla klo 18.00
Säestäjänä ja laulattajana muusikko Pauli Huttunen.
Ilmoittaudu Timo Tikkaselle, timo.tikkanen@dnainternet.net, tekstari 050 308 5793
Ruokatarjoilu + viini / olut

7-10.9.2017

Ammatillinen matka Saksaan
Matka toteutuu, lähtijät valittu

13.9.2017

Syyskuun kuukausikokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Illan vieraana esiintyy betonielementtivalmistajien kärkiyrityksiin lukeutuva
Betonimestarit Oy. Tule näkemään ja kuulemaan esittelyä yhtiöstä ja sen tuotteista!
Tarjoiluna kahvi ja pikkusuolaista

11.10.2017

Sääntömääräinen syyskokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Viralliset kutsut toimitetaan jäsenille erikseen

8.11.2017

Marraskuun kuukausikokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Tarjoiluna kahvi ja pikkusuolaista

8.12.2017

Pikkujoulu, Hotelli IsoValkeinen klo 19.00
ks. erillisilmoitus

3

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

PIKKUJOULU

HOTELLI ISOVALKEISESSA
8.12.2017 KLO 19.00
Pikkujoulu jäsenille ja heidän seuralaisilleen vietetään perinteisellä
tavalla nauttimalla hyvästä ruuasta ja tanssista. Tunnelman takaavat
tangokuningatar Saija Tuupanen & eXmiehet.
Hintaan sisältyy:
• alkuglögi
• erittäin runsas jouluateria puffet
• viiniä kaksi kaatoa 8 cl tai kaksi olutta
• kahvi
• konjakki tai likööri
Hinnat: jäsen 25 €, seuralainen 65 €
Matkat pikkujouluun ja kotiin sekä naulakkomaksu 3 € omalla kustannuksella.
Sitovat Ilmoittautumiset ja maksaminen 18.11. 2017 mennessä. Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle,
timo.tikkanen@dnainternet.net, tekstari 050 308 5793. Maksut tilille FI96 5600 0520 4863 28

SENIORIMESTARIT
Seniorimestareidenkin kesä on mennyt niitä entisaikojen kesähelteitä odotellessa, kuitenkin toimintamme on
ollut vilkasta edellisten vuosien tapaan.
Kesätapaamisissa Sorsasalossa osallistujamäärä on aina ollut yli kymmenen jäsentä, jolloin jutunaihetta on
riittänyt ja maailmaakin on välillä paranneltu. Sauna on ollut lämpimänä joka kerta. Loppukesällä kokoonnumme Sorsasalossa vielä 16.8. sekä 30.8.
Perinteinen kesäretkemme suuntautui Keski-Suomen alueelle ja matkalle osallistui yhteensä 27 senioria, joista
kaksi oli naispuolisia jäseniä. Ohjelmassa oli mielenkiintoisia, opastettuja tutustumiskierroksia Ilmavoimien
lentomuseoon Tikkakoskella, Serlachiuksen museoihin Mäntässä, Emil Wicksrömin taiteilijakotimuseoon
sekä Kari Suomalaisen pilapiirrosnäyttelyyn Visavuoressa sekä Mobilia Autokylän Suomi Turvassa 100-vuotta
näyttelyyn Kangasalalla, missä tutustuimme myös Suomen maineikkaiden rallikuskien edellisvuosien
autokalustoon.
Tulevan syksyn kokoontumisajat
Vuorikadulla ovat; 18.9. 23.10. ja
20.11., kelloaika on 13.00.

Senioripuheenjohtaja
Jouko Savolainen
Kuvassa retkeläisiä Mäntässä Göstataidemuseon edustalla.
Jäsenkirje 4-2017 ilmestyy joulukuun puolivälissä. Aineisto toimitukselle
28.11 2017 mennessä:
  
hannu.lehmuskero@gmail.com

