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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  kimmo.kaikkonen@ains.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

Tervehdys!

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 15.12. Aineisto toimitukselle viimeistään 2 viikkoa
ennen ilmestymispäivää: hannu.lehmuskero@gmail.com

Y hdistyksen syksyn toiminta käynnistyi perintei-
sellä lauluillalla Sorsasalon majalla. Syyskuussa 
pidettävässä kuukausikokouksessa aiheena on 

yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeä keskusteluti-
laisuus yhdistyksen varainhoidosta. Hallitus on tehnyt 
selvityksiä ja hakenut eri vaihtoehtoja jo pitemmän 
aikaa ja sen perusteella kokoukseen pyydettiin OP 
-pankin edustaja kertomaan eri ratkaisuista. Lopulli-
nen päätös tehdään yhdistyksen sääntömääräisessä 
kokouksessa lokakuussa. Huomioithan kokouspaikan, 
joka on muuttunut perinteisestä.

Liitto kutsui elokuun lopussa yhdistysten puheen-
johtajat seminaariin keskustelemaan piirijako- ja liit-
tohallituksen koon muutoksesta. Liittohallitus haki 
ideoita ja esityksiä piirijaon muuttamisesta aluepoh-
jaiseksi. Tarkoituksena olisi jakaa Suomi 5-6 alueeseen 
valtakunnallisesti. Alueittain liittohallitukseen otettai-
siin 2 jäsentä/alue. Jäsenet valittaisiin alueen yhdis-
tysten esityksestä. Tarkoituksena olisi tiivistää alueen 

yhdistysten välistä toimintaa ja yhteistyötä ja saada 
hallituksen toimintaan aktiivisia henkilöitä. Aluejako-
muutos on vasta alkuvaiheessa ja vaatii liitolta vielä 
paljon työtä. Valtaosa puheenjohtajista ja hallituksen 
edustajista kuitenkin puolsi esitystä seminaarissa. Yh-
distysten ja toimikuntien toimintaan tällä ei olisi vai-
kutusta, vaan ne toimisivat jatkossa samaan malliin 
kuin aikaisemminkin.

Yhdistyksen hallitus on tehnyt myös päätöksen jat-
kaa kehonhuollon kuntopiiriä. Syyskuun alusta ryhmä 
kokoontuu joka tiistai Vuorikadulle yhdistyksen tilaan. 
Keväällä aloitettuun ryhmään mahtuu jäseniä vielä 
mukaan.

Muita ajankohtaisia tapahtumia kannattaa seurata 
yhdistyksen nettisivuilta!

Puheenjohtaja
Kimmo Kaikkonen

- kimmo 

JÄSENJULKAISUJEN JAKELU SÄHKÖISEKSI
Yhdistyksen jäsenjulkaisujen (jäsenkirjeet ja tiedotteet) 
toimittamisessa jäsenistölle siirrytään sähköiseen muo-
toon seuraavasta julkaisusta alkaen. Nyt on siis viimeinen 
aika ilmoittaa tiedottajalle oikea ja toiminnassa oleva 
sähköpostiosoite. Julkaisut lähetetään ilmestymishetkellä 
tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin.
Jos joku ei pysty vastaanottamaan sähköisiä ilmoituksia 
ja tarvitsee edelleen julkaisut postitse paperimuodossa, 
TULEE TÄSTÄ ERIKSEEN ILMOITTAA TIEDOTTAJALLE.  
Ilmoitukset kirjeitse yhdistyksen osoitteeseen (sivun 2 
alareunassa), sähköpostilla hannu.lehmuskero@gmail.
com, tai tekstarilla 0400 579 290. Postituslistalle ei oteta 
niitä, joilla on sähköposti / pärjäävät sähköpostin kanssa.
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Tulevaa toimintaa

16.10. Sääntömääräinen syyskokous, Ravintola Kallavesj klo 18.00 
Käsitellään sääntöjen 8§ mukaiset asiat sekä päätetään yhdistyksen varojen sijoittami-
sesta OP-Pohjois-Savon tarjouksen pohjalta. TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU! Ilmoit-
tautuminen 6.10 mennessä Martti P. Korhoselle, marttip.korhonen@gmail.com, teks-
tarilla 040 540 1890. Tarjoiluna illallinen + viini tai olut.

30.10. Piirikokous, Ravintola Kummisetä klo 18.00
Viralliset kokousedustajat nimetään syyskokouksessa, osallistumisoikeus kaikilla jäse-
nillä.

13.11. Marraskuun kuukausikokous, Ravintola Kallavesj klo 18.00
23.11. Pikkujoulu, Kylpylähotelli Rauhalahti klo 19.00

ks. erillisilmoitus

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

RKL YLEISURHEILU TAMMISAARI 2019, Kuopiolaisten sijoituksia
Pituushyppy:
M80                  1. Sakari Jäppinen              3,34
60 m:
M80                   1. Sakari Jäppinen            10,40

Kuulantyöntö:
M80                   1. Sakari Jäppinen           8,36
M75                   1. Mauri Tihonen              8,59

KOHENNETAAN KUNTOA!
LAURA FORSS ALOITTAA UUTENA VETÄJÄNÄ SYKSYLLÄ 2019 KEHON HUOLTOON  
LIITTYVÄT TUNNIT JOKA TIISTAI klo 17.00. (Muutama poikkeus on tiedossa, joista  
ilmoitetaan osallistujille.) Kauden aikana jumpataan n. 14 kertaa. 

Mukaan mahtuu n. 20–22 henkeä. Joogamatot ja -pallot on osalle hankittuna

Paikka ja aika: Vuorikatu 44, tiistaisin, mahdolliset poikkeamat ilmoitetaan.

Jumppasession  syyskausi 2019 omavastuu on 30 €. 

Omavastuumaksu 30€ tilille FI96 5600 0520 4863 28 eräpäivä 30.9.2019 .

Ilmoittautuminen alkoi jo 3.9.2019 klo 17.00 Vuorikadun tiloissa, mutta mukaan  
pääsee vielä ilmoittautumalla: Rainer Mikkonen, mieluusti sähköpostilla;

rainer.mikkonen@gmail.com tai tekstiviesti puh. 050 917 4448.
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”Kuvittele paikka, missä rannat ovat yhtä safii-
risen upeita kuin Kroatiassa, vuoret jylhät kuin 
Sveitsissä, rotkot melkein yhtä syvät kuin Colo-
radossa, rakennukset yhtä eleganttia kuin Ve-
netsiassa ja kaupungit yhtä vanhoja kuin Krei-
kassa.. sitten liitä tähän kaikkeen Välimeren 
ilmasto ja ahda tämä paikka kaksikolmasosan 
kokoiseen Walesiin.. alat saada kuvan Monte-
negrosta!”- Lonely Planet.

Varhain maanantai aamuna yhdistyksen 16 jäsentä 
ja 10 avecia nousi Kuopiosta Helsingin koneeseen, 
josta lyhyen koneen vaihdon jälkeen lensimme 
Kroatian Dubrovnikin kentälle. Aikaisen saapumi-
sen suoman mahdollisuuden käytimme tutustu-
misella Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin, jossa 
lounastimme ennen rajan ylitystä Montenegroon. 
Saavuimme aivan rajan pinnassa olevaan pieneen 
Herceg Novi/Igalo kaupunkiin ja majoituimme vuo-
ren rinteeseen rakennettuun useista rakennuksista 
koostuvaan hotelliin Sun Resort. Infotilaisuuden ja 
päivällisen jälkeen moni matkalaisista siirtyi hotel-
lihuoneeseensa houkuttelevaan sänkyyn nukku-
maan pois matkan rasitukset.

Seuraavana päivänä aamiaisen jälkeen koko ryh-
mämme lähti linja-autolla kohti Perastia ja maail-
man perintökohdetta, Kotoria ja sen vanhaa kau-
punkia. Vettä tihuutteli jo meno matkalla Perastiin, 

mutta kahvitauolla saimme olla kuitenkin ulkote-
rassilla kuivana. Kahvittelun jälkeen siirryimme ve-
neellä Gospa od Skrpjelan saarelle, jossa on pieni 
kirkko ja varastorakennus betonilaatalla päällyste-
tyllä pihalla, jossa ei kasva mitään, puita ei pensaita. 
Saari on rakentunut Perastin asukkaiden tuomista 
kivistä ajan saatossa. Molemmat kaupungit Perast 
ja Kotor on perustettu jo 2000 vuotta sitten.

Kotorin lahti on todella kaunis maisemaltaan, ei 
ihme, että se on valittu yhdeksi maailman kauneim-
mista. Kotorin vanhan kaupungin muurien sisällä 
kiersimme sen nähtävyydet ja kuulimme oppaam-
me Radovan Bigovicin tarinoita kaupungin kaivois-
ta ja muureista jotka kohosivat 250m:n korkeuteen 
asti. Meidän ei tarvinnut olla vanhassa kaupungissa 
yksin, satamaan oli pysähtynyt loistoristeilijä tu-
hansine matkustajineen. Lounastimme muurien 
sisällä olevassa loistoluokan Hotelli Cattaron ravin-
tolassa(****), joka oli ollut joskus Napoleonin teat-
teri. Täyden työpäivän jälkeen palasimme hotellille 
päivälliselle ja levolle.

Keskiviikkona retkemme suuntautui vuorten yli 
naapurivaltioon Bosnia-Hertsegovinaan vajaan 
tunnin matkan päässä olevaan Trebinjen vanhaan 
kaupunkiin. Herceg Novia ja Trebinjetä on historian 
saatossa hallinneet samat hallitsijat. Lounastimme 
kaupungin laidalla olevalla viinitilalla maistellen ti-
lan tuotteita ruokajuomana. Viileä ilma ja sadekuu-
rot himmensivät osittain retkemme tunnelmaa, jota 
oppaamme Radovan urhoollisesti kevensi tarinoil-

Jäsenten ja heidän seuralaistensa
virkistys- ja lomamatka
MONTENEGROON 13.5.-20.5.2019
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laan. Kaupungin suurimmassa kauppakeskuksessa 
retkeläiset pääsivät vertailemaan naapurimaiden 
hintoja todeten Bosnian olevan edullisempi Mon-
tenegroa joidenkin artikkelien kohdalla.

Torstai oli leppoisampi ns. välipäivä. Pieni osa 
kävi läheisellä Adrian meren lahdella veneretkellä, 
tutustuen kallion muodostamiin meren täyttämiin 
luoliin, kauniiseen pikku kylän lahdelmaan ja Jugo-
slavian armeijan rakentamiin syviin sukellusvene-
luoliin.

Viimeisenä retkipäivänä perjantaina lähdimme 
varhain aamulla kello kahdeksan maissa bussilla 
kohti Kotorin lahden toisella puolen olevaa moder-
ninpaa kaupunkia Tivatia, lahden ylitimme lossilla. 
Kaupunkiin on rakennettu vanhalle telakka-alueel-
le viimeisten vuosien aikana loistelias asuin alue ja 
luksusveneille satama-allas, jossa oli parkissa mm. 
100 miljoonaa euroa maksava loistoalus. Alueen ra-
kennukset ovat rakennetut vanhaa arkkitehtuuria 
mukaillen, kadut vain kävelijöiden käyttöön, kaup-
paliikkeet johtavien muotitalojen myymälöitä ja 
asunnoissa yläkerrassa omat uima-altaat. Kahvitau-
on jälkeen bussi lähti kapuamaan vuoren yli kohti 
vanhaa entisajan pääkaupunkia Cetinjeä. Vuoren 
ylitettyämme, saavuimme vuorten ympäröivään 
kaupunkiin, joka on n. 700 metrin korkeudessa me-
renpinnasta. Tutustuimme kuningas Nikola I talos-
sa olevaan museoon ja kuulimme historian lyhyen 
oppimäärän Radovan´n kertomana. Kävelimme 
kaupungin kaduilla ja torilla, näimme kuninkaan 

pojalle kruununprinssi Danilolle rakennetun palat-
sin, joka on nykyisin Montenegron presidentin resi-
denssinä. Vanhassa pääkaupungissa on vielä usei-
den maiden suurlähetystöjä, vaikka pääkaupunki 
nykyisin on Podkorica. Lounas tarjoiltiin pienessä 
ravintolassa ja ilman ollessa aurinkoinen söimme 
ulkona lehmusten alla.

Lomalaiset nauttivat lopun loman kiertelemällä 
Herceg Novin ja Igalon kaupungin nähtävyyksiä, 
mm. vanhaa kaupunkia, katsellen nauttien katu-
kahviloiden tarjonnasta. Osa käytti myös manikyyri, 
pedikyyri ja hius-salonkien palveluita. Lauantaina 
iltana oppaamme Radovan järjesti meille hotellin 
ravintolaan paikallisen musiikkiyhtyeen, joka soit-
ti meille sopivaa tanssimusiikkia, josta nautimme 
kuohuviinin kera.

Kokonaisuutena matkamme onnistui hyvin, vaik-
ka ilmat eivät olleet ihan odotusten mukaiset, ruo-
ka hotelissamme oli hyvää ja lisäkiloista päätellen 
riittävää ja ravitsevaa. Oppaamme Radovan Bigovic 
on erittäin perehtynyt Montenegron historiaan ja 
maan nykyisiin oloihin, koska hän puhuu paikallista 
kieltä, on syntyjään Montenegrolainen, olut-merk-
kisestä kaupungista (Niksic-Niksicko) ja on naimi-
sissa suomalaisen kanssa, 3 lasta ja asuu Kuopiossa. 
Hänen värikkäät kuvauksensa ja tarinansa pelasti-
vat ne harmaatkin päivät.

Mukana olleena Rainer
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SENIORIMESTARIT

Suomen kesä on ollut täynnä 
vaihteluita, joka osaltaan on 
pitänyt seniorit virkeinä.Ke-

säiset tapaamiset Sorsasalosssa 
ovat olleet kovinkin mieluisia run-
saine osaanottoineen. Lieköhän 
Keijon ja Jussin keittiötaidot ol-
leet ”osasyynä” tähän. Suuri kiitos 
Keijolle ja Jussille! meiltä kaikilta 
on paikallaan.

Perinteinen kesämatkamme 
suunta oli Kokkolan seutu, johon 
ilmoittautui 30 maksanutta se-
nioria.

Tutustuttiin Punaisen Tuvan 
Viinitilaan, jossa esittely ja viinin-
maistelu.

Sieltä matkamme jatkui Hotelli 
Kivitippuun lounaan merkeissä 
sekä talon esittely ja jäsenkorjaus-
demonstraatio.

Hotellin alakerrassa saimme 
hienon historian kertauksen Eu-
roopan suurimman meteoriitti-
järven Lappajärven synnystä sekä 

meteoriittinäyttelyn esityksen 
päätteeksi.

Täältä matkamme jatkui Kokko-
laan ja majoittuminen Sokosho-
telli Kaarleen.

Aamulla virkeinä aamiaisen jäl-
keen lähdimme kaupunkikierto-
ajelulle paikallisen oppaan Kris-
tiinan kanssa. Häneltä saimme 
loistavan ja seikkaperäisen esityk-
sen Kokkolan historiasta kaupun-
kinähtävyyksineen; kiitos Kristii-
nalle!

Parin tunnin omatoimisen hap-
pihyppelyn jälkeen siirryimme 
Meripuiston matkustajasatamaan 
ja nousimme m/s Jenny-laivaan, 
joka klo 12.00 suuntasi keulan 
kohti ulkosaarella sijaitsevaan 
Tankarin majakkasaareen. Meri-
matka sinne kesti puolitoista tun-
tia.

Hienossa poutapilvisäässä kä-
velimme saarta ristiin rastiin lai-
van kipparin opastuksella. Jälleen 

saimme pohjamutia myöten pe-
rinpohjaisen kerronnan saaren 
historiasta ja sen asukkaista; kiitos 
kipparille!

Tankmarin majakkasaaren mo-
nimuotoinen kalliokasvillisuus 
ruskaväriloistoineen oli kerras-
saan mielenpainuvaa katseltavaa 
kaikille, josta kuvattavaa riitti kai-
kille kotiinviemiseksi.

Palattuamme hyvässä aurin-
koisessa säässä merimatkaltam-
me hotellille jäi mukavasti aikaa 
jaloitella hotellimme vieressä 
sijaitsevalla iltatorilla runsaine 
myyntikojuineen sekä kuunnella  
sattumalta Siilinjärveltä kotoisin 
olevalta ”rokkibändiltä” mahtavaa 
jytämusikkia!

Päivällinen nautittiin hotellis-
samme, jonne olimme kutsuneet 
myös Kokkolan yhdistyksen pu-
heenjohtajan Leo Viitamäen sekä 
Urpo Pihlajamaan ja Seppo Rika-
lan hallituksen jäseninä.



7

Luovutimme heille Kuopion yh-
distyksen pöytästandardin sekä 
100-vuotis historiikkikirjamme.

Ilmeistä sekä puhevastiineesta 
päätellen tekomme oli hyvinkin 
lämminhenkinen yhteistapaami-
nen, joka toivon mukaan saanee 
jatkoa kaikkien Suomen Raken-
nustamestarit ja – Insinöörit AMK 
ry:n yhdistysten kesken.

Kotiinpaluumatkamme lähti klo 
9.00 hotellilta kohti Oravaisiin, 
jossa vierailimme Vänrikki Stoolin 
keskuksessa.Täällä saimme taasen 
kuunnella ja nähdä historian havi-
naa Suomen sota 1808–1809 ai-
heesta lyhytelokuvaa katsellessa.

Oravaisista suuntasimme mat-
kaamme kohti Lapuaa ja siellä 

sijaitsevaan Kulttuurikeskus Van-
haan Paukkuun, jossa saimme 
paikallisen hyvän oppaan  esitte-
lyn kautta tutustua Suomen his-
torian ikävään tapahtumaan eli 
Lapuan patruunatehtaan räjäh-
dykseen v. 1976.

Tapahtuma jätti varsinkin pai-
kallisille traumaattiset jäljet sekä 
henkisesti että myöskin fyysisesti.

Kiertokävelyn jälkeen nautim-
me lounaan paikallisessa ravin-
tola Marian Tallissa ja lähdimme 
kotimatkalle kohti Kuopiota.

Matkan vastuullisena järjestäjä-
nä toimi Linja-autoliike E.Ahonen 
Ky ja autonkuljettajana Jukka Sa-
vinainen. Parempaa kuskia saa 
hakea, muttei löydä.Kiitos sinulle 

Jukka!
Lopuksi Kuopion Seniorikerho 

kiittää Rakennusmestareiden Sää-
tiötä että Kuopion Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK ry:n yhdis-
tystä, joidenka tukemina meille 
on ollut mahdollista ja toivon mu-
kaan jatkossakin piristää ja yhdis-
tää kaikkien Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK RKL ry:n jäsenten 
välisiä sekä ammattitietopohjaisia 
että henkilökohtaisia kontaktipin-
toja.

Kiitos Teille!

Syksyn kokoukset alkavat taas 
perinteisesti Vuorikadun toi-
mistolla aina viimeisen kuu-
kauden täyden viikon maanan-
taina, alkaen klo 13.00.

 – MA 23.9 ja luennoitsijana 
on Kari Savolainen kertoen 
seniori-ikäisten ajokykyyn 
liittyvistä asioista.

 – MA 21.10 ei vielä luennoit-
sijaa

 – MA  25.11 luennoitsijana 
ylikonstaapeli Arto Tynkky-
nen aiheena ”Arjen turval-
lisuus”

Laittakaa merkinnät kalenterei-
hinne.

Puheenjohtaja Jouko Oksanen-
Sihteeri Jorma Pantsu
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Pikkujoulu
Kylpylähotelli Rauhalahti
23.11.2019 klo 19.00
On taas se aika vuodesta, kun kokoonnumme viettämään 
pikkujoulua, tällä kertaa tunnelmalliseen Rauhalahteen. 
Jouluruokailun jälkeen meitä viihdyttää Seinäjoen Tan-
gomarkkinoilla 2019 valittu tanssiorkestereiden SM-
voittaja Neitoset. Huikeita esityksiä voi seurata 
myös karaokessa sekä laulaa itsekin.

Hinnat jäsen 20 € ja seuralainen 40 €. Hintaan sisäl-
tyy: Glögi, Sofian Joulubuffet, ruokaviinit ja kahvi 
konjakin/liköörin kera, sekä sisäänpääsymaksu 
iltaohjelmaan.

Ks. rauhalahti.fi->ravintolat->pikkujoulut.

Ilmoittautuminen ja maksaminen 31.10.  
mennessä tilille FI 96 5600 0520 4863 28. Ilmoittaudu Mika Nurmiselle,  
mika.nurminen@lakkakivitalot.fi tai tekstarilla 0400 979 128. Kyyditys järjeste-
tään Vuorela (klo 18.15) – keskusta – Rauhalahti, sekä paluu, ilmoita tarve.

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSKOORDINAATTORI
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorikoulutus

10.10.2019, Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi

Turvallisuuskoordinaattorin jatkopäivä 
7.11.2019, Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi

Järjestäjät: RIL ja RKL, ilmoittatutumiset: rkl.fi ->koulutus
Lisätiedot: ville.raasakka[at]ril.fi tai p. 050-366 8687

 
Vuonna 2009 voimaan tullut rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus edellyttää, että rakennuttajan on 
vastaisuudessa nimettävä rakennushankkeille turvallisuuskoordinaattori huolehtimaan rakennuttajan työ-
turvallisuusvelvoitteista. Koulutustilaisuudessa käydään läpi uuden asetuksen myötä tulleet velvollisuudet 
ja vastuut rakennushankkeen eri toimijoiden välillä sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Luennoitsijana toimii tarkastaja Timo Penttinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Koulutuksen jatkopäivänä on osallistujilla mahdollisuus harjoitella työturvallisuusasiakirjan ja muiden 
turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä olevien asiakirjojen laatimista. 

Osallistumismaksut 2019 kevät- ja syyskaudella:
RIAn, RILin ja RKL:n jäsenille 1. päivän osalta 505 eur +alv 24 % tai kahden päivän osalta 880 eur + alv 24 %
Muille 1. päivän osalta 535 eur + alv 24 % tai kahden päivän osalta 940 eur + alv 24 %

Hinta sisältää opetuksen lisäksi kurssimateriaalin sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1. Vuosi 2020 on yhdistyksemme 112. toiminta-

vuosi. Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa 
jäsenkuntamme korkeaa ammattitaitoa. Kou-
luttautumalla ja tukemalla koulutusta myös 
yhdistyksenä, vahvistamme samalla raken-
nusmestarien ja insinöörien sekä koko raken-
nusalan arvoa ja mainetta. Kannustamme ja 
tuemme jäsenistömme osallistumistaan erilai-
siin rakennusasiatuntijoita yhdistäviin tapah-
tumiin ja koulutuksiin. 

2. Teemme edelleen aktiivisti yhteistyötä Kuopios-
sa toimivien rakennusalan oppilaitosten kanssa. 
Osallistumme yhteistyössä RKL:n kanssa niissä 
järjestettäviin tapahtumiin. Otamme opiskelijat 
huomioon toiminnassamme, kutsumalla heitä 
mm. kuukausikokouksiimme. Myönnämme sti-
pendejä valmistuville rakennusalan opiskelijoil-
le yhdistyksen päätösten mukaisesti. 

3. Ylläpidämme piirin eri yhdistysten välistä yh-
teistyötä. Järjestämme piirin alueella sekä 
yksin että yhdessä muiden kanssa mahdolli-
suuksien mukaan yhteisiä tapahtumia sekä 
työmaa- että teollisuuskäyntejä.

4. Teemme vuonna 2020 myös yhden tai mah-
dollisuuksien mukaan kaksi ulko- ja/ tai koti-
maan matkaa. Matkoilla tutustumme kohteista 
riippuen myös alueen rakentamiseen. Matkat 
toteutetaan siten, että niille ovat myös avecit 
tervetulleita omakustannushintaan. Sen lisäksi 
tapahtumiin kuuluvat myös teatteri- ja messu-
matkat, syksyinen lauluilta ja pikkujoulu.

5. Pidämme yllä jäsenrekisteriä yhdessä liiton 
toimiston kanssa. 

6. Julkaisemme jäsentiedotteita ja jäsenkirjeitä. 
Jäsenjulkaisut tullaan toimittamaan jäsenille 
pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Yllä-
pidämme ja kehitämme omia nettisivujamme 
www.kuopionrkmins.fi yhtenä tiedonjakoka-
navana ja aktivoimme jäseniä käyttämään nii-
tä ja samalla www.rkl.fi sivuja. 

7. Kokoonnumme kuukausikokouksiin ja vuosi-
kokouksiin. Kaikki tapahtumat ja kokoukset il-
moitetaan oman jäsenlehtemme lisäksi yhdis-
tyksemme nettisivuilla sekä Rakennuslehden 
RKL-palstalla

8. Tuemme ja kannustamme jäseniämme eri 
ikäryhmille suunnattuihin toimintoihin. Tuem-
me mm. urheilijoiden osallistumista erilaisiin 
RKL:n valtakunnallisiin kilpailuihin ja tapah-
tumiin. Ikääntyneiden jäsenten vuonna 2012 
aloitettua kuntoutusjärjestelmää jatketaan. 
Vuosittain lähetetään talousarvion määrära-
han mukaisesti jäseniä kuntoutukseen sovit-
tujen sääntöjen mukaisesti.

9. Pidämme huolta Sorsasalon kesämökkikiin-
teistöstä. Järjestetään mökillä yhteisiä tapah-
tumia. Vuorikatu 44:n huoneistoa käytämme 
kokoustilana, tukikohtana ja toimistona, ka-
tutason tilat pidetään edelleen vuokrattuina 
ulkopuolisille.

10. Osallistumme aktiivisesti Kuopion Näyttely 
Oy:n järjestämiin messuihin ja siellä tehtäviin 
talkootöihin.

KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA - INSINÖÖRIT AMK ry.

Hallitus



134480

   

Mitä huomioin painovoimaisen ilmanvaihdon 
suunnittelussa ja toteutuksessa
Järjestäjät RKL ja RIA
Vuoden 2018 alussa voimaantulleissa energiamääräyksissä painovoimaisen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton 
vertailuarvoksi on asetettu 0%, joka on käytännössä mahdollistanut painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitte-
lun ja toteutuksen. Tästä helpotuksesta huolimatta painovoimaisen ilmanvaihdon on täytettävä muut asetetut 
vaatimukset. Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan painovoimaisesta ilmanvaihdosta ja TOPTEN-rakennus-
valvonnat ovat julkaisseet oman tulkintakortin painovoimaisen ilmanvaihdon määräystenmukaisuuden osoitta-
misesta.

Kurssilla käydään lävitse edellä mainitut oppaat, painovoimaisen ilmanvaihdon vaikutus rakennuksen tehon- ja 
energiantarpeeseen sekä painovoimaisen ilmanvaihdon mitoitusperusteet. Laskimet ovat kurssilla tarpeen las-
kennallisten mitoitusten suorittamiseen. Kurssilla valotetaan myös painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelun 
ja toteutuksen haasteita sekä myyttejä.

Luennoitsija: Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy

Osallistumismaksu: 
Koulutus on RKL:n tai RIA:n vuosimaksun maksaneille ja opiskelijajäsenille ilmainen. 
Muille 80 €. Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin ja iltapäiväkahvin

Ilmoittautuminen: 
Kuopio 22.10.2019, klo 12.00–16.00, Savonia AMK, Opistotien kampus, Opistotie 2, auditorio
https://www.lyyti.in/pviv_kuopio

Viimeinen ilmoittautumispäivä: Yksi viikko ennen tilaisuutta

Yhteyshenkilöt: RKL: Joakim Högström, 045-633 2346, joakim.hogstrom@rkl.fi

Lisää tietoa yhdistyksen nettisivujen kautta: kuopionrkmins.fi


