
KUOPION
RAKENNUSMESTARIT
Jäsenkirje 3 - 2020 

15.9.2020



2

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

Jäsenkirjeiden ilmestymisen tavoiteaikataulu vuonna 2020: 15.12.,
pieni poikkeama mahdollinen. 

Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää:
hannu.lehmuskero@gmail.com 

K esä on vaihtunut syksyyn ja arki on koittanut 
lomien jälkeen. Korona ei ole antanut perik-
si ja toiminta jatkuu rajoitusten ja suositusten 

mukaisesti. Seniorimme saivat kesäreissunsa tehtyä, 
mutta nyt taas tapahtumia perutaan ja lykätään, Finn-
build -messureissumme peruuntui ja messut siirtyivät 
huhtikuulle 2021. Kuukausikokous pidettiin elokuussa 
Sorsasalossa ja kiitos vielä Unto Pakariselle mielenkiin-
toisista työkertomuksista Zambiasta ja Vietnamista. 

Rakennusala on selvinnyt koronasta toistaiseksi koh-
tuullisesti ja meillä Kuopion seudulla tuntuu riittävän 
töitä kiireeksi asti. Valitettavaa on esimerkiksi paperi-
alan työpaikkojen uhkaava väheneminen. Lopulta os-
tovoiman hiipuminen kertoo tulevaisuutemme. Näke-
myserot siitä, miten Suomi saadaan uuteen nousuun 
värittävät median julkaisuja.

RKL on saanut uuden toimitusjohtajan ja työ on al-
kanut ruohonjuuritasolta alkaen. Tällä tarkoitan tutus-
tumista opiskelijoiden arkeen. Nuorissa on tulevaisuus 
ja panostus opiskelijoihin on tarpeen. Jäsenistömme 
pieneneminen on yhteinen huolenaiheemme, jonka 

eteen jokaisen kannattaa miettiä asioita, jotka moti-
voivat rakennusmestareita ja -insinöörejä liittymään 
joukkoomme. Meillä Kuopiossa yhdistyksemme ta-
loustilanne on hyvä ja voimme tarjota mielenkiintoista 
toimintaa jäsenille sääntöjen puitteissa. Haastankin 
teitä kertomaan ja esittämään toiveita, joita jalosta-
malla toimintamme on houkuttelevaa.

Rakenna ja Asu messujen myynti vuodelle 2021 on 
ollut olosuhteisiin nähden kiitettävää. On toki yrityk-
siä, jotka lykkäävät päätöksen tekoa loppuvuoteen. 
Olemme joustavia ja annamme harkinta-aikaa, jotta 
saamme aikaiseksi monipuoliset ja kaikkia osapuolia 
palvelevan tapahtuman. Käykääpä tutustumassa uu-
siin nettisivuihin.

Toivotan kaikille kaunista ruskan aikaa. Liikkukaa luon-
nossa ja pitäkää mieli virkeänä.

Mika Nurminen 
puheenjohtaja
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Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

7.10.20
Sääntömääräinen syyskokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:n määritellyt syyskokousasiat. Ilmoittautumiset 27.9. 
mennessä, mixu.nurminen@gmail.com, tekstari 0400 979 128.

TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU!

21.10.20 RKL:n Kuopion piirin piirikokous, Ravintola Kummisetä klo 18.00.
Kokousedustajat valitaan syyskokouksessa, mutta kaikilla jäsenillä on osallistumisoikeus.

4.11.20 Marraskuun kuukausikokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00.
Illan vieraana Viacom Oy.

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

Seniorikerhon kuulumisiaSeniorikerhon kuulumisia

K eväästä alkavaan syksyyn on kerhomme toimin-
ta kohdannut sekä surua että iloa. Kaiken lisäksi 
myös Korona-pandemia on rajoittanut yhteisiä 

tapaamisia, joista monet jouduttiin perumaan maalis-
kuusta aina toukokuun loppuun saakka.

Lisäksi meitä kohtasivat suru-uutiset kolmen jäse-
nemme poismenon takia. Fyysisestä keskuudestamme 
poistuivat Urho ”Urkki” Kainulainen ja Aarne Häyrinen 
sekä Jaakko ”Jaska” Rinttilä, että myös entinen yhdis-
tyksemme kunniapuheenjohtaja Herbert Kiviaho.

Hiljaisia hetkiä pidettiin em. henkilöiden osalta hen-
kisesti heidän muistoaan vaalien. Kevyet mullat heille 
kaikille; olette lämpimästi muistoissamme.

Mutta ei pelkästään surua vaan myös paljolti iloa-
kin on saatu yhdessä kokea. Kesäkuusta alkaen aina 
jäsenkirjeemme ilmestymiseen asti olemme voineet 
kokoontua Sorsasaloon peräti seitsemän kertaa. Ja voi 
sitä iloista naurun remakkaa ja lämmintä pöhinää, kun 
seniorit ovat tavanneet toisensa. Jutut ja tarinat ovat 
lentäneet kuitenkin Koronan torjunta huomioiden. 
Tapaamiset ovat olleet selvästi melkoinen henkireikä 
itse kullekin Korona-pandemian aikana, jota ei valitet-
tavasti ole vieläkään selätetty.

Kuitenkin vuoden kohokohta oli kesämatkamme 
3.-5.8.2020, josta on kerrottu jäsenkirjeemme toises-
sa osiossa. Matkamme sai lentävän lähdön ja kiihtyi 
tasaisesti Iisalmelta alkaen koko matkamme ajan tyy-
liin ”Linja-autossa on myös tunnelmaa, linja-autossa 
matka ...” Myös laulun sanat ”Kaa..aa..sua komisaario 
Peppoo..o.nen, Peppoonen” kuvaavat hyvin tunnel-

maa, kun mentiin korkeelta ja kovaa! Juicen ”haitari-
rokkia” kuunnellessa.

Tällainen toiminta ja yhdessäolo on mitä parhainta 
henkistä terapiaa meille kaikille ja mottomme olkoon 
jatkossakin ”kaveria ei jätetä”. Edelleen Junnun sa-
noin ”sellaista elämä on” muutettuna muotoon ”täl-
laista elämä on ”.

Toivon mukaan saamme aktivoitua meille niin tuttu-
ja seniorimestareita ja-insinöörejä, jotka potkivat kiviä 
Kuopion torilla ja eivät ole yhdistyksemme jäseniä. 
Houkutellaan heidät mukaamme kerhoomme Kuopi-
on yhdistykseen liittymisen kautta. Myös yhdistyksen 
jäsenistössämme on lukuisia mukavia ihmisiä, jotka 
toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kerhoomme.

Syyskuusta alkaen kokoustamme taasen seuraa-
vasti Vuorikatu 44:n kokoustiloissamme eli
– 21.9.2020 klo 13 alkaen
– 19.10.2020 klo 13 alkaen
– 23.11.2020 klo 13 alkaen
– joulukuussa ei kokousta

Laittakaa em. päivämäärät heti kirjeen luettua kalen-
teriinne!!!

 
Senioriterveisin

Jouko Oksanen
Seniorikerhon puheenjohtaja
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Matkamme alkoi aamuvarhain klo 7.00 kesäi-
sessä säässä Kuopion linja-autoasemalta 28:n 
jäsenen voimin.

Ja mikä ilahduttavinta, myös sotainvalidimme Risto 
Korhonen rohkeasti osallistui matkalle pyörätuolilla 
liikkuen ja kaveria ei jätetä!

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimi monivuo-
tinen yhteistyökumppanimme Linja-autoliikenne E. 
Ahonen Ky kuljettajanaan pidetty ja haluttu Jukka Sa-
vinainen.

Iisalmessa koppasimme Kostianin Matin kyytiin ja 
matkamme jatkui ”Ylikersantin Päiväkäskyn 3.8.2020” 
mukaisella ohjeistuksella Koronaa torjuten.

Heti Iisalmesta lähtiessämme laitoimme soimaan 
Loirin ”Nauravan kulkurin” ja siitäkös ilmeet saivat kir-
kasotsaista mielihyvää nauruissa suin.

Matkalla pysähdyimme Suomussalmella lounasra-
vintola Herkkusuussa, missä nautimme maittavan lou-
naan pyyntömme mukaan omassa seurueessamme. 
Kiitos siitä Herkkusuun päätarjoilijalle.

Ruokailun jälkeen jatkoimme oppaan johdolla Raat-
teen Porttiin, missä tutustuimme jatkosotaa 1941-
1944 käsittelevään näyttelyyn.

Raatteen Portista lähdimme ajamaan Raatteen mu-
seotietä ja saimme täydellisen kerronnan Suomen 
kohtalonhetkistä Talvisodan ankarista taisteluista 
Raatteen tiellä.

Matkalla Raatteen tielle kuuntelimme sodanaikaista 
musiikkia, joka ilahdutti ja myös herkisti meitä.

Kuuntelimme ”Elämää juoksuhaudoissa”, ”Äänisen 
aallot”, ”Eldankajärven jää” ja tietysti ”Säkkijärvenpolk-
ka” sekä Korsuorkesterin ”Raatteentie” ym.

Oppaanamme oli kenties Suomen paras sotiemme 
sotahistorian tarinoiden kertoja ja varsinainen ”moot-
toriturpa” positiivisella tavalla Vesa Heikkinen.

Vesan kerrontatapa nimi- ja vuosilukuineen oli aivan 
käsittämättömän vaivatonta selkokielisesti.

Iso kiitos Vesalle ja kaikille muillekin oppaille, joilta 
saimme kuulla täydellistä sotahistorian hallintaa.

Opastetun Suomussalmen kirkonkylän kierroksen 
jälkeen saavuimme Rukalle ja majoituimme Scandic 
Hotel Rukahoviin.

Siellä saimme jälleen toivomuksemme mukaan 
nauttia päivällistä omassa seurueessamme ilman ul-
kopuolisia. Päivällinen oli kerrassaan maittavaa ystä-
vällisen tarjoilijan sujuvasti opastamana.

Illalla otimme rennosti ja kertasimme päivän tapah-
tumia keskinäisen seurustelun merkeissä kukin taval-
laan.

Osa suunnisti hotellin viereiseen karaokebaariin, 
missä taasen ilman ulkopuolisia kuuntelimme Kova-
sen Matin loistavia ja tunteikkaita lauluesityksiä.

Kiitos Matti! On hienoa, että meillä on tällaisia kykyjä 
joukossamme.

SENIORIEN KESÄMATKA 3.–5.8.2020SENIORIEN KESÄMATKA 3.–5.8.2020
Raatteen tie, Suomussalmi, Ruka, Salla, Päätalokeskus ja KallioniemiRaatteen tie, Suomussalmi, Ruka, Salla, Päätalokeskus ja Kallioniemi
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Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen lähdimme 
kohti Sallaa ja siellä ”Sota- ja jälleenrakennusajan” mu-
seoon.

Paikallisen oppaan johdolla lähdimme Sallan kult-
tuuri- ja sotahistoriakierrokselle. Kierroksen jälkeen 
nautimme keittolounaan ja suuntasimme kohti Ou-
langan luontokeskusta, missä saimme varsin hyvien 
esitysten jälkeen kerrontaa Kuusamon luonnosta.

Matkalla kohti hotelliamme soitatimme mobiililait-
teiden kautta meille mieluista musiikkia. Matkakeven-
nyksenä osittain toiveiden mukaan mm. ”Lapin kesä”, 
”Muistan sua,Elaine”, ”Olen suomalainen” ja Tepon Jas-
kaa, Junnua ja sykähdyttävää Miliza Korjusta ”Warum”, 
että myös jonkun verran ”Isojen poikien lauluja” ja pal-
jon, paljon muutakin; että silleen!

Kuunneltiin jäsentemme ja kuskimme Jukan hekot-
tavia vitsejä. Välillä vain vitsin kertoja nauroi itse niin, 
ettei kerronnasta tullut mitään ja sekös meitä vielä 
enemmän nauratti; hyvä Risto!

Nauruissa suin palattiin hotelliimme Rukahoviin ja 
nautimme  päivällisen.

Päivällisellemme olimme kutsuneet paikallisen Kuu-
samon yhdistyksen johtohenkilöt eli puheenjohtajan 
Jouko Tauriaisen sekä hallituksen jäsenen Veikko Ke-
lan mukanaan oman kerhomme jäsen Eero Patasalmi.

Edellisen vuoden tapaan tavoitteemme on matkoil-
lamme tutustua paikallisiin yhdistyksiin johtohenkilöi-
neen ja näin tuottaa kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä eri 
yhdistysten välillä.

Näin nytkin ja varsin mukavassa illassa luovutimme 
Kuopion yhdistyksen pöytästandaarin sekä 100-vuotis 
historiikkikirjamme. Vastavuoroisesti vastaanotimme 
Kuusamon yhdistyksen pöytästandaarin.

Kiitos Joukolle ja Veikolle, että saimme teidät vie-
raaksemme.

Kolmannen päivän aamupalan jälkeen suuntasim-
me Taivalkoskelle Kalle Päätalo -keskukseen tutustuen 
kirjailija Päätalon tuotantoon sekä henkilöhistoriaan.

Sieltä jatkoimme Kalle Päätalon lapsuuden maise-
miin ja lapsuuden kotiin Kallioniemeen.

Onnekas sattuma oli samalla kertaa tavata Kallen 
lapsenlapsi Ville Mäkelä, joka kertomansa mukaan 
oli myös ensimmäistä kertaa käymässä Kallen lapsuu-
denkodissa.

Vierailun jälkeen kuskimme Jukka käänsi automme 
kohti Kuopiota Kajjjaanin kautta.

Soitto ja vitsien kerronta jatkui ja saavuimme koh-
tuullisen väsyneinä, mutta iloisin mielin Kuopioon.

Kuopion Seniorikerho kiittää Rakennusmestareiden 
Säätiötä ja Kuopion Rakennusmestarit ja-insinöörit 
AMK Ry:n yhdistystä, joiden tukemina meillä on ollut 
jälleen kerran mahdollista ja on toivon mukaan jat-
kossakin tuottaa suurta mielihyvää ja piristystä sekä 
yhdistää kaikkien Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK 
RKL ry:n jäsenten välisiä sekä ammattipohjaisia että 
henkilökohtaisia kontaktipintoja.

Olipa pirun pitkä lause?
Kiitos kaikille ja iso kiitos myös kuljettaja Jukalle sekä 

kaikille kerhomme jäsenille sujuvasta matkanteosta. 
Teitte Pantsun Jorkille ja minulle kaikki niin helpoksi, 
kun Koronan torjuntaohjeita noudatettiin ja kaveria ei 
jätetty!

Tämä porukka ei jää tuleen makaamaan jatkossa-
kaan.

Kiitoksin!

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja
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Yhdistysaktiivit
– talkoohengen vaalijat

Suomalaiset ovat talkookansaa, sanotaan, ja moni 
saa onnekseen todeta sen paikkansapitävyyden, 
kun kohdalle tulee muutto, varaston raivaus tai 

laiturin siirto.
Apua kehtaa pyytää, kun apua itse antaa.
Talkoilla sitä yhdistystoimintaakin tehdään. Luke-

mattomat ovat ne vapaaehtoistunnit, joita hyvän yh-
teisen asian eteen uhrataan. Ja se jää usein vain pie-
nen joukon näköpiiriin. 

Puolueiden talkootyö näkyy vaalien alla katukuvas-
sakin, mutta monen muun yhdistyksen takana tehty 
pyyteetön työ jää usein piiloon. Aktiivijäsenten panos 
on usein taustatyötä, jota harva huomaa kiittää, mutta 
jonka puuttumisen huomaa.

Parisen vuotta sitten Patentti- ja rekisterihallitus sii-
vosi rekistereistään ne yhdistykset, joiden viimeisim-
mästä muutosilmoituksesta oli kulunut 20 vuotta. Au-

tuaammille kokousmaille siirtyi operaation mukana 
noin 35 000 yhdistystä. Silti PRH:n nykyrekisterissä on 
yhä yhteensä reilut 100 000 yhdistystä ja uskonnollista 
yhdyskuntaa.

Kohtalonkysymys monelle onkin, riittääkö paikka-
kunnalla enää uusia aktiiveja, joille kapulaa voi siirtää. 
Siksi uusien jäsenten värväystoiminta on tärkeää jo 
vuosia ennen, kuin ihmisistä tulee akuutti pula.

Tämä on yhtä tärkeää Kuopiossa ja Siilinjärvellä siinä 
missä Porissa ja Espoossakin.

Talkoohengen ylläpito vaatii jatkuvaa toimintaa – 
myös muuttovoittokunnissa. Kaikille yhdistysaktiiveil-
le toivotankin menestystä uusien talkoolaisten han-
kintaan, turvallisesti tietenkin. 

Pysytään terveinä ja toivottavasti tavataan pian,

Maria-Elena Ehrnrooth (mec)
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KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK ry

KUNTOUTUKSEN TOIMINTAMALLI
 

1. Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry myöntää vuosittain talousarviossa määrärahan 
ikääntyneiden jäsenten kuntoutukseen.

2. Kuntoutukseen ovat oikeutetut syyskokouksen jälkeen valittavat, vähintään 5 vuotta RKL:n vuosi-
maksun ja Kuopion yhdistyksen vuosimaksun ko. vuosi mukaan lukien 30.6. mennessä maksaneet 
eläkkeellä olevat jäsenet.

3. Kuntoutuksen ajankohta kunkin vuoden tammi-maaliskuu.

4. Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan kuntoutusvastaavan, joka hoitaa kuntou-
tuksen vaatimat käytännön järjestelyt.

5. Kuntoutusvastaava esittää kuntoutuspaikan selvitysten ja tarjousten perusteella hallitukselle hyväk-
syttäväksi.

6. Kuntoutukseen valitaan kuntoutukseen oikeutetut jäsenet ikäjärjestyksessä, vanhimmasta nuorem-
paan ja henkilömäärä määräytyy talousarvion mukaan. Kuntoutusvastaava hyväksyttää kuntoutetta-
vat yhdistyksen hallituksella.

7. Saadessaan tiedon valinnastaan kuntoutukseen, ja jos ajankohta ei valitulle sovi, voi hän ilmoittaa 
muun, itselleen sopivan kalenterivuoden. Tällainen siirto voidaan tehdä yhden kerran. Jos jo valitulle 
henkilölle tulee sairaus tai muu vakava este kuntoutukseen osallistumiseen, voidaan hänelle myön-
tää myös tässä tapauksessa yksi siirto eri vuodelle.

8. Kuntoutuksen omavastuun määrittää yhdistyksen hallitus vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydes-
sä.

Nämä säännöt on hyväksytty Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n
kokouksessa 9.9.2020.
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KUOPION NÄYTTELY OY:N HALLITUSHENKILÖIDEN VALINTASÄÄNNÖT
Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry valitsee jäsenistöstään Kuopion Näyttely Oy:n varsinaisel-
le yhtiökokoukselle henkilöt hyväksyttäviksi yhtiön hallitukseen Kuopion Näyttely Oy:n yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. Vähintään yhden valituista tulee olla Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n halli-
tuksen jäsen.

1. Kohdassa 1. mainitut henkilöt valitsee Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n hallitus.

2. Valinta tehdään sellaisena ajankohtana, että se palvelee mahdollisimman hyvin Kuopion Näyttely Oy:n 
toimintaa ja tarpeita.

3. Näitä sääntöjä käytetään soveltuvin osin myös muissa mahdollisissa, saman kaltaisissa eteen tulevissa va-
lintatilanteissa.

Nämä säännöt on hyväksytty Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n
kokouksessa 9.9.2020.

KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK ry
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KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK ry

SENIORIKERHON SÄÄNNÖT
Seniorikerho toimii Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n alaosastona. Kerhon tarkoituksena 
on eläkkeellä olevien yhdistyksen jäsenten yhteistoiminnan ja hyvinvoinnin kehittäminen.

Jäseneksi hyväksytään RKL:n jäsenrekisteriin merkitty jäsenyhdistyksen eläkkeelle siirtynyt jäsen, joka on 
maksanut kerhon kannatusjäsenmaksun. Kerho valitsee jäsenistöstään vuosittain puheenjohtajan, sihtee-
rin ja rahastonhoitajan.

Kerho toimii yhdistyksen myöntämän vuosittaisen avustuksen ja kannatusmaksujen avulla. Kerho voi pe-
riä jäseniltään vuosittaista kannatusmaksua, jonka suuruuden määrittelee seniorikerhon kokous. Kerho 
ei tee omaa tilinpäätöstä, vaan se liitetään Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilinpää-
tökseen. Kerho voi hakea Rakennusmestarien Säätiöltä tai joltakin muulta taholta avustusta toimintansa 
kustannuksiin.

Kerho kokoontuu senioritapaamisiin, joihin pyritään järjestämään asiantuntijaluentoja eri aloilta sekä jä-
senet voivat kertoa vuorollaan työelämästään sekä harrastuksistaan. Kerhon jäsenet osallistuvat yhdistyk-
sen järjestämiin tilaisuuksiin sekä tapahtumiin.

Seniorikerho voi järjestää jäsenilleen retkiä, tutustumismatkoja, kuntoutustoimintaa sekä muuta hyvin-
vointia edistävää toimintaa.

Nämä säännöt on hyväksytty Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n
kokouksessa 9.9.2020.



Kuopion rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

1. Vuosi 2021 on yhdistyksemme 113. toimintavuosi. Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa jäsen-
kuntamme korkeaa ammattitaitoa. Kouluttautumalla ja tukemalla koulutusta myös yhdistyksenä, 
vahvistamme samalla rakennusmestarien ja insinöörien sekä koko rakennusalan arvoa ja mainetta. 
Kannustamme ja tuemme jäsenistömme osallistumistaan erilaisiin rakennusasiatuntijoita yhdistäviin 
tapahtumiin ja koulutuksiin. 

2. Teemme edelleen aktiivisti yhteistyötä Kuopiossa toimivien rakennusalan oppilaitosten kanssa. Osal-
listumme yhteistyössä RKL:n kanssa niissä järjestettäviin tapahtumiin. Otamme opiskelijat huomioon 
toiminnassamme, kutsumalla heitä mm. kuukausikokouksiimme. Myönnämme stipendejä valmistu-
ville rakennusalan opiskelijoille yhdistyksen päätösten mukaisesti. 

3. Ylläpidämme piirin eri yhdistysten välistä yhteistyötä. Järjestämme piirin alueella sekä yksin että yh-
dessä muiden kanssa mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapahtumia sekä työmaa- että teollisuus-
käyntejä. Piirijaon muuttuminen aluejaoksi vuoden 2022 alussa huomioidaan liiton ohjeiden mukai-
sesti.

4. Teemme vuonna 2021 ammatillisia ja/tai virkistysmatkoja kotimaahan ja ulkomaille, jos koronatilan-
ne sallii.

 Virkistysmatkat toteutetaan siten, että niille ovat myös avecit tervetulleita omakustannushintaan. 
Ammatillisille matkoille (messut, työmaakäynnit yms.) pääsevät myös opiskelijajäsenet erikseen mää-
riteltävällä, edullisella omakustannushinnalla. Sen lisäksi tapahtumiin kuuluvat myös teatteri- ja mes-
sumatkat, syksyinen lauluilta ja pikkujoulu.

5. Pidämme yllä jäsenrekisteriä yhdessä liiton toimiston kanssa. 

6. Julkaisemme jäsentiedotteita ja jäsenkirjeitä. Jäsenjulkaisut tullaan toimittamaan jäsenille pääsään-
töisesti sähköisessä muodossa. Ylläpidämme ja kehitämme omia nettisivujamme www.kuopionrk-
mins.fi yhtenä tiedonjakokanavana ja aktivoimme jäseniä käyttämään niitä ja samalla www.rkl.fi 
sivuja. 

7. Kokoonnumme kuukausikokouksiin ja vuosikokouksiin. Kaikki tapahtumat ja kokoukset ilmoitetaan 
oman jäsenlehtemme lisäksi yhdistyksemme nettisivuilla sekä Rakennuslehden RKL-palstalla

8. Tuemme ja kannustamme jäseniämme eri ikäryhmille suunnattuihin toimintoihin. Tuemme mm. ur-
heilijoiden osallistumista erilaisiin RKL:n valtakunnallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Ikääntyneiden 
jäsenten vuonna 2012 aloitettua kuntoutusjärjestelmää jatketaan. Vuosittain lähetetään talousarvion 
määrärahan mukaisesti jäseniä kuntoutukseen sovittujen sääntöjen mukaisesti.

9. Pidämme huolta Sorsasalon kesämökkikiinteistöstä. Järjestetään mökillä yhteisiä tapahtumia. Vuo-
rikatu 44:n huoneistoa käytämme kokoustilana, tukikohtana ja toimistona, katutason tilat pidetään 
edelleen vuokrattuina ulkopuolisille.

10. Osallistumme aktiivisesti Kuopion Näyttely Oy:n järjestämiin messuihin ja siellä tehtäviin talkootöi-
hin.

KUOPION RAKENNUSMESTARIT JA - INSINÖÖRIT AMK ry.
Hallitus
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