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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

TervehdysTervehdys

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä, pienet 
poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää: 

hannu.lehmuskero@gmail.com 

Kaunis ja helteinen kesä on takanapäin. Kalenterit 
täyttyvät monista siirretystä ja uusista tapahtu-
mista. Elokuussa pidimme Sorsasalossa RKL:n 

piirien lakkautuskokouksen. Paikalla oli myös Iisalmen 
ja Varkauden edustajat. Tunnelma oli haikea ja histo-
riallinen. Olemme menossa uutta kohti ja Kuopion 
yhdistyksellä on kunnia järjestää ensimmäinen alue-
kokous. Ajankohta on 20.10.2021 klo 18 juhlatila Puik-
karissa. Kokouksessa valitaan Itä-Suomen edustajat 
uuteen hallintomalliin. Samalla toivon vilkasta ja kehit-
tävää keskustelua entisten piirien kesken. Tilaisuuteen 
saapuu myös RKL:n puheenjohtaja Ari Autio.

Kulttuuripuoli on vihdoin päässyt toiminnassamme 
vauhtiin. Meitä oli heinäkuussa 50 henkilöä katsomas-
sa Kaunista Veeraa Nilsiän Louhosareenalla. Sää suosi 
ja tunnelma oli mitä mainioin. Seuraava teatterinäytös 
onkin lokakuulla, johon varaukset ovat siirtyneet pe-
rutuista näytöksistä. Kun nämä rajoitukset tästä aset-

tuvat, voimme jatkaa myös muunlaisten tapahtumien 
järjestämistä.

Ensimmäisiä rakennusmessuja on jo luvassa tälle 
syksylle. Mielenkiinnolla lähden seuraamaan järjes-
telyitä ja kiinnostusta messuja kohtaan. Olin muka-
na Asuntomessuilla Lohjalla ja kävijöitä riitti jonoiksi 
asti. Ainakin näytteilleasettajat, joilla ei ole kivijalka-
myymälää, ovat halukkaita vihdoin pääsemään esille. 
Ja uskon, että ”kotona pyöriminenkin” alkaa monille 
kansalaisille riittää. Rakenna ja Asu messujen vapaana 
olevien paikkojen myynti aktivoituu ja ollaan taas val-
miina järjestämään porukalla hieno tapahtuma.

Toivotan kaikki tervetulleiksi syyskokoukseemme 
Hotelli Puijonsarveen. Muistakaa ilmoittautua, jotta 
voimme varautua ruokailijoiden määrään. 

Mika Nurminen
puheenjohtaja
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Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

29.9.2021

Sääntömääräinen syyskokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Käsitellään säännöissä määritellyt syyskokousasiat sekä valitaan edustajat RKL:n 
 aluekokoukseen. Ilmoittautuminen 19.9. mennessä Mika Nurmiselle:  
mixu.nurminen@gmail.com tai tekstiviestillä 0400 979 128.  
Ruokatarjoilu. Kokousaineiston budjetin ja toimintakertomuksen löydät jäsenkirjeen 
 lopusta. TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU.

20.10.2021
RKL:n itäisen alueen aluekokous, Hotelli Puijonsarvi juhlatila klo 18.00
Viralliset edustajat valitaan syyskokouksessa, osallistumisoikeus kaikilla jäsenillä.
Ilmoittautuminen 10.10. mennessä Mika Nurmiselle: mixu.nurminen@gmail.com  
tai tekstiviestillä 0400 979 128.

23.10.2021
Kuopion Kaupunginteatteri klo 18.00
Viime vuonna koronan takia poisjääneen teatterikäynnin tilalla käydään katsomassa 
näytelmä ”Ulkomaalainen”. Maksetut liput ovat voimassa ja osallistujat ovat tiedossa.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA,  
YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA (kuopionrkmins.fi) JA FACEBOOK-SIVUILLA.
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Toimintavuoden 2021 näkymät talouden näkökulmasta

Keväällä näytti jo siltä, että kesän ja syksyn toi-
mintamme lähtisi täysillä käyntiin. Tällä hetkellä 
näkymät ovat koronan suhteen kääntyneet huo-

nompaan suuntaan. Hiihtokilpailut keväällä peruttiin, 
samoin kävi pilkkimisen kanssa. Onneksi saimme ta-
vata Louhosareenalla Kaunis Veera laulunäytelmän 
yhtey dessä, meitä oli mukana täysi varaus eli 50 henki-
löä. Myös Seniorien kesämatka onnistui kaikesta huo-
limatta. 

Tulevat syksyn tapahtumat ovat tällä hetkellä vielä 
tulollaan, mm. urheilukisat Helsingissä, jonne on läh-
dössä 4 aktiivijäsentä, Golfiin ainakin 2 jäsentä ja keila-
kisaan jopa 10 lähtijää. Toivon, että matkat toteutuvat 
kaikesta huolimatta. 

Toiminnan ollessa tyhjäkäynnillä on myös menoke-
hitys tällä hetkellä jäljessä ennusteesta, kulut luokkaa 
21 % vuosiennusteesta eli kovin alhaisella tasolla. Syk-
syn menot summattuna tähän, menopaketti jää jon-
nekin 50 %:n luokkaan eli 50.000 €.

Tulopuoli on Näyttelyn toiminnan ollessa kiinni ai-
noastaan sijoitustemme varassa, mistä osinkotuotot 
ovat n. 6.600 € ja lisäksi saamme jäsenmaksutuloja 
4.200 €. Osasalkkumme kehitys on todella hyvää luok-
kaa, n. 30 %:n tasoa kokonaisuudessaan eli tällä het-
kellä rahamme on hyvässä tallessa.

Toukokuussa Palace Bidco Oy:n tarjous ostaa kaikki 
Adapteo Oyj:n osakkeet toi meille positiivisen ongel-
man. Yhdistyksemme ylimääräinen kokous hyväksyi 
5.8.2021 Adapteon 7648 osakkeen myynnin tarjouk-
sen mukaan 165 Skr/kpl. Tuloista osa tullaan sijoitta-
maan myöhemmin esitetyllä tavalla, osan jäädessä 
tilille varmistamaan tulevien vuosien tulovajausta. 
Tuloslaskelmaan tämä sijoitus tulee kokonaisuutena 
tulona eli lopputuloksemme on reilusti positiivinen.

Vuoden 2022 budjetin laadinnassa on lähdetty mi-
nimitasosta tulojen puolelta, menojen ollessa ns. nor-
maalitasolla. Budjetti tullaan käsittelemään jo syys-
kuun syyskokouksessa, joten siitä sitten myöhemmin.

Syksylle on tulossa monia uusia asioita liittomme ta-
solla, mm. uuden puheenjohtajan valinta ja uusi alue-
jaon mukainen edustus liiton hallitukseen. Pysykää 
”rakennusmestarien kanavalla” seuraamalla RKL:n ja 
yhdistyksemme nettisivuja.

Kuopiossa 14.8.2021

Pysytään terveenä, 

Rainer Mikkonen
rahastonhoitaja
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SENIORIEN KESÄMATKA 2.–4.8.2021
Strömforsin ruukki, Porkkalan paranteesi, Fiskarsin ruukki, Sibeliuksen Ainola ja  
Juhani Ahon Ahola

Matkamme alkoi aamuvarhain klo 7.30 kesäi-
sessä säässä Kuopion linja-autoasemalta 30:n 
jäsenen sekä yhdistyksestä kutsuttujen 2:n jä-

senen voimin. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimi 
monivuotinen yhteistyökumppanimme Linja-autolii-
kenne E. Ahonen Ky kuljettajanaan pidetty ja haluttu 
Jukka Savinainen.

Heti viimeisinpien matkustajien noustessa autoon 
Pitkälahden ABC:ltä laitoimme soimaan Juice Leskisen 
”Haetarirok” ja siitäkös saimme lentävän lähdön mat-
kallemme. Sen jälkeen soitettiin ”Naurava kulkuri” a`la 
Jean Pierre Kusela alias Vesa-Matti Loiri. Nyt ei enää 
estänyt mikään, että tästä tulee hieno matka, koska se-
niorikerhon perinteenä on jakaa 2 cl pikarit jokaiselle 
haluamalle jaloviinaa ja eikun matkaan! Matkalla py-
sähdyimme Kotileipomo Siiskosella hörppäisemässä 
kahvit. Maukkaan lounaan nautimme Valkealan ABC 
asemalla runsaan ja monipuolisen noutopöydän anti-
mista.

Lounaan jälkeen ajoimme Ruotsinpyhtäälle Ström-
forsin Ruukkiin, missä meillä oli opastettu teemakier-
ros oppaana Marjut Stålsin ”Rautarouva Virginia af For-

selles”. Ruotsinpyhtäältä matkamme jatkui Vantaalle, 
jossa majoituimme Break Sokos Hotel Flamingoon. Il-
lallinen kuitenkin painoi päälle tullessamme ja sainkin 
sovituksi, että illallisajan ajan aloitus on klo 18.45 en-
nakoidusta klo 18.00. Hieno ele hotellilta. Illallislounas 
oli järjestetty toiveemme mukaan yksityiseen tilaan 
koronariski huomioiden, josta kiitos matkanjärjestäjäl-
le Ahoselle.

Hotellin aamiaisesta suuntasimme kohti Kirkkonum-
mea, josta Kolsarbyn hautausmaalla kyytiimme nousi 
oppaamme Susanne Ekström, joka varsin tyhjentäväs-
ti kertoi historiasta pakkoluovutetusta/-vuokratusta 
sodanjälkeisestä Porkkalasta aina takaisin luovutuk-
seen asti ajalla 1944–1956. Näimme myös Grefvaksen 
bunkkerin, joka oli toiseksi suurin Porkkalaan rakenne-
tuista bunkkereista. Siuntiosta jatkoimme Inkooseen 
Igor-museoon. Museo kertoo ainutlaatuisesta ajan-
jaksosta Suomen historiassa eli Porkkalan vuokrauk-
sesta 1944-1956. Igor-museolta matkasimme Billnäsin 
ruukkiin, jossa nautimme erittäin maukkaan lounaan. 
Yllätyksemme oli suuri kahvitushetkellä, kun tarjoilija 
kysyi: ”Kuka haluaa kahvin kera konjakin, jonka tarjo-
aa suikkapäinen herrasmies?” Iso kiitos Jaskalle! Täältä 
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matkamme jatkui Pohjan kunnan Fiskarsin ruukki-
alueelle. Hotelliin palasimme n. klo 18.00.

Illallisen alkaessa klo 19.30 saimme vieraiksemme 
etukäteen kutsutut Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry yhdistyksen edustajat Timo Saa-
rikon (pj) ja Jere Väisäsen (varapj.) sekä Sanna 
Erosen (järjestösihteeri). Tilaisuus oli todella läm-
minhenkinen ja yhteisöllinen yhdistysten jäsenten 
kesken. Tilaisuudessa yhdistyksemme varapuheen-
johtaja Jouko Oksanen jakoi vieraille Kuopion yh-
distyksen 100 v. Historiikkikirjat. Yhdessä sovittiin, 
että vuoropuhelua jatketaan yhdistysten kesken. 
Matkoillamme on aina tavoitteena saada valtakun-
nallisten yhdistysten kanssa konkreettista kulttuu-
ri- ja muutakin yhteistyötä voimalliseksi.

Lähtöpäivänä 4. elokuuta nautimme taasen mit-
tavan aamiaisen ja menimme kulttuurihistorial-
liseen Sibeliuksen Ainolaan oppaan opastamalle 
kierrokselle. Sieltä jatkoimme lähellä olevaan histo-
rialliseen Juhani Ahon Aholaan oppaamme Matilda 
Matsin johdattamana. Aholan yläkerrasta löytyi tai-
dokas nukkekotinäyttely. Ennakkoon matkasuun-
nitelmissa oli myös käydä Pekka Halosen ateljee-
kodissa Halosenniemellä, joka ei nyt koronan takia 
toteutunut. Kotimatkalla käytiin lounaalla Vierumä-

en Matkakeitaassa ja taasen makoisat vatsat täynnä 
matka jatkui kohti Kuopiota. Matkan varrella poik-
kesimme Juvalla ”Rapion Myllyyn”, missä joimme 
kahvit myllyn emännän tarinoidessa myllyn histo-
riaa. Myllyn jauhamista tuotteista saatiin hyviä tu-
liaisostoksia kotiin viemisiksi. Saavuimme matkal-
tamme kotiin hyvillä mielin jälleen kerran, josta iso 
kiitos teille kaikille mukana olleille. Yhdessä saim-
me taas hienon matkan ja ensi vuonna uudestaan! 
Kuopion Seniorikerho kiittää Rakennusmesta-
reiden Säätiötä ja Kuopion Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n yhdistystä, joiden tukemina 
meillä on ollut jälleen kerran mahdollista, ja toivon 
mukaan jatkossakin, tuottaa suurta mielihyvää ja 
piristystä kaikkien Rakennusmestarit ja-insinöörit 
AMK RKL ry:n jäsenten välisiä sekä ammattipohjai-
sia kontaktipintoja.

Iso kiitos myös vieraille ”Hesasta” eli Timo ja Jere 
sekä Sanna. Oli ilo tavat teidät.

Kiitoksin!

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja
yhdistyksen varapuheenjohtaja
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Seniorikerhon kuulumisiaSeniorikerhon kuulumisia

Tervehdys Seniorit,

Tämän vuotista kesää on saatu viettää ennätys-
lämpötiloissa luita lämmittäen ja lämpimissä 
järvissä uiden kukin tahollaan. Aktiiviset senio-

rit ovat tavanneet kesäaikana joka toinen keskiviikko 
aina klo 12 Sorsasalossa maittavien ateriointien sekä 
kahvitusten kera.

Haluankin kovasti kiittää kaikkia ruokavastuuhen-
kilöitä, jotka vastasivat vatsamme hyvinvoinnista ta-
paamisissa. Iso kiitos teille kaikille ja tämäkin osoittaa 
miten hienosti tämä kerho toimii. Keväällä yhteisesti 
sovitut ruokavastuut hoidettiin todella hyvin. Jatka-
kaamme tällä tavalla!

Vuoden kohokohta oli jälleen kerran Seniorien kesä-
matka, johon osallistui ennätysmäärä senioreita 30 ja 
yhdistyksen jäseniä 2 eli matkalla oli 32 matkustavaa 
iloista ihmistä. Itse tunnen suurta ja syvää tunnetta 
teistä kaikista senioreista, jotka vuodesta toiseen hy-
väntuulisina osallistutte yhteiseen kesämatkaamme. 
Tämä seniorikerho on aina valmis huomioimaan 
ja auttamaan matkallamme huono- ja tai liikunta-
rajoitteista niin, että yhdessä porukalla mennään, 
joka paikkaan. Tämänkin ilolla huomasin ja toivon 
tarttuen jokaisen mieleen. Eli kaveria ei jätetä ja au-
tetaan siirtyessä paikassa toiseen ja muutenkin mm. 
ruokaillessa ja wc-tarpeissa.

Yhdistyksestä osallistuivat matkallemme poikkeuk-
sellisesti hallituksen jäsen Eija Tuppurainen sekä vara-
jäsen Teiju Laine. Eija oli matkalla yhdistyksen valtuut-
tamana hakien kokemusta matkojen järjestämisestä 

yhdistyksessä, jossa yhdistyksen kaikki jäsenet huomi-
oidaan tasa-arvoisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 
Kaiken lisäksi matkalle saatiin muitakin naisedustajia 
mukaan Tarvaisen Pirjon sekä yhdistyksemme kunnia-
puheenjohtajamme Pesosen Airan ominaisuudessa. 
Ladyissä oli sopivaa sähäkkyyttä ja osallistuvaa otetta. 
Kiitos teille!

Seniorien tapaaminen alkaa jälleen syyskuussa Vuori-
kadun tilassamme ja tavoitteena tapaamisissamme on 
saada luennoitsija hyvinkin meillä tärkeiden asioiden 
parissa ja tuottaa ajankohtaista ja muutakin tietoa eten-
kin terveyttä liittyvissä asioissa. Pyydänkin teiltä kaikilta 
ehdotuksia minulle niin etenen niiden saavuttamiseksi. 
Lopuksi tulevan syys/talven -21/22 tapaamisaikatau-
lut:

– 20. syyskuuta klo 13
– 25. lokakuuta klo 13
– 22. marraskuuta klo 13
– 24. tammikuuta klo 13
– 21. helmikuuta klo 13
– 21. maaliskuuta klo 13
– 25. huhtikuuta klo 13

Laittakaa em. päivämäärät heti kirjeen luettua kalen-
teriinne!

Senioriterveisin 

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja

7Seniorimatkalla tapasimme illallisen merkeissä Helsingin yhdistyksestä 
Timo Saarikon, Sanna Erosen ja Jere Väisäsen. Kuvassa myös yhdistykses-
tämme Jouko Oksanen, Jorma Pantsu ja Aira Pesonen.
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VIRKISTÄVIÄ KOKEMUKSIA JA KUULUMISIA

Louhosareenan kesäteatterimatkamme oli 
mukava kesäinen tapahtuma ja Louhosaree-
nan ympäristökin oli monelle mukana olleel-

le uusi kokemus. Kiva, että mukana oli itselleni 
vähän uusia kasvoja, mikä kannustaa siihen, että 
erilaisia tapahtumia kannattaa järjestää. Kesäteat-
teriretki otetaan ohjelmaan olosuhteiden salliessa 
varmasti ensi kesänäkin ja tarkastellaan lähempä-
nä mikä ohjelma olisi mielenkiintoisin. 

Minulla oli ilo ja kunnia olla mukana senioreit-
ten kesämatkalla Jouko Oksasen, Jorma Pantsun 
ja hallituksen myötävaikuttamisella. Hallitustyös-
kentelyssä on mielestäni tärkeää oppia tunte-
maan yhdistysten jäseniä, jotta voidaan käsitellä 
paremmin jäseniämme koskettavia aiheita. Kesä-
matkalla tutustuin moneen minulle vielä vieraa-
seen jäseneen ja joukossa oli myös entisiä työka-
vereitani ja toki osa oli tuttuja. Mukava oli kuulla 
myös muutamilta jäseniltä tarinoita ukistani, ra-
kennusmestari Sulo Väänäsestä, joka vaihtoi työ-
uransa myöhemmin taiteilijaksi ja elätti perheen-
sä maalaten akvarelleja ja öljyväritöitä, veistäen ja 
vedostaen puupiirroksia sekä piirtäen tussitöitä 
ja toki opettaen maalausta. Tuotteliaan taiteilija 
ukkini töitä on monen kuopiolaisen kodissa. Ke-
sämatkalla oli hieno tunnelma ja kaikki nauttivat 
toistensa seurasta, hienoista matkakohteista ja 
hyvästä ruuasta. Kiitokset kaikille, että sain olla 
matkalla mukana virkistämässä itseäni ja toivotta-
vasti myös teitä. Kotimaan matkat ovat varmasti 
jatkossa tärkeässä roolissa yhdistyksessämme ja 
sain kesämatkalta hyviä vinkkejä käytännönjär-
jestelyihin. Pitää myös tehdä tiiviimmin yhteis-
työtä Joukon ja Jorman kanssa, ettei tehdä pääl-
lekkäisiä samankaltaisia kotimaan reissuja, niin 
varmistetaan mielenkiintoiset matkaohjelmat ja 
matkojen eriaikaisuus. 

Harri Hassisen kanssa aloitimme n. kolme vuotta 
sitten aktiivisemmin suunnaten katsetta opiskeli-
jayhteistyöhön kuunnellen myös opiskelijoiden 
toiveita ja nyt tuo tehty työ näkyy myös kasvavas-
sa jäsenmäärässä. ”Kummiluokkamme” opiskeli-
jat ovat valmistuneet rakennusmestareiksi, AMK 
ja Harri kävi heitä tervehtimässä kesällä Tahkolla 
valmistujaisjuhlissa. Onnea kaikille valmistuneille 
ja menestystä työurillanne! Muistimme myös yhtä 
valmistunutta yhdistyksen stipendillä. 

Olemme saaneet tämän vuoden aikana yhdis-
tykseemme monta uutta jäsentä ja toivotan kaik-
ki uudet jäsenet tervetulleiksi. Olen edelleen sitä 
mieltä, että jokainen voi kertoa yhdistyksemme 
hyvistä puolista kiinnostuneille rakennusmesta-
reille ja -insinööreille ja pyytää heitä mukaan toi-
mintaamme. Aina yksi askel voi johtaa toiseen ja 
tiedän, että osa uusista jäsenistä on liittynyt toi-
mintaamme mukaan jonkun jäsenemme myötä-
vaikutuksella. Kiitos aktiivisuudesta heille, jotka 
tunnistavat itsensä em. lauseesta. 

Syksyn startti on alkanut viikottaisen kehon-
huoltotunnin merkeissä Vuorikadun tiloissamme 
ja 11 aktiivista ilmoittautui huoltamaan itseään. 
Hienoa.

Haluan korostaa kaikille jäsenille sitä, että muis-
takaa ilmoittautua kaikkiin tapahtumiin, kuten 
tapahtumatiedoissa on mainittu. Järjestelyt teh-
dään aina osallistujamäärän mukaan ilmoittau-
tumispäivään mennessä. Jos paikkamäärä on 
rajattu, niin kannattaa jäädä jonoon, koska viime 
hetkillä saattaa joku perua tulonsa, jolloin jonossa 
olijat huomioidaan ensin. 

Toiveeni on, että varsinkin te uudet jäsenet, 
jotka ette ole vielä aktivoituneet toimintaamme, 
olette rohkeita tulemaan mukaan johonkin ta-
pahtumaan. Ette varmasti jää yksin. Ketään emme 
velvoita mihinkään tehtävään, joten sitä ei tar-
vitse pelätä. Jos ja kun Rakenna- ja Asu -messut 
järjestetään, niin talkooväki on aina tervetullutta. 
Tärkeän tehtävän kera saa syödäkseen ja ehtii tal-
koovuoroa ennen tai jälkeen tutustua myös mes-
suihin. 

Otan vastaan mielelläni myös ideoita, millaiset 
opinto- tai virkistysmatkat kiinnostavat teitä jä-
seniä, myös teitä nuorempia uusia tulokkaita. Saa 
laittaa sähköpostia: eija.tuppurainen@dnainter-
net.net

Syysterveisin, 

Eija Tuppurainen
hallituksen jäsen
opiskelijayhdyshenkilö
opinto- ja virkistysmatkojen järjestelyt
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Yhdistyksemme jäsenistä löytyy aktiivisia henkilöitä urheilun parista. Tässä tuloksia 
muutamista kesän tapahtumista.

Joensuu-Kuopio yhdistysten  välisen Golf-kisan tulokset 

Tulokset 17.7.2021 Tarinagolf / Uusi Tarina

Joensuun jäsenten tulokset
Kahelin Petri   38 bp
Mustonen Eero   35 bp
Virta Sakari   32 bp
Matikainen Veikko   31 bp
Voutilainen Erkki   31 bp
Sallinen Kalevi   25 bp
Mustonen Pekka   21 bp

Kuopion jäsenten tulokset
Pantsu Jorma  37 bp
Pennanen Jyrki  36 bp
Levy Pekka  34 bp
Anttonen Kimmo  31 bp
Pennanen Jarno  29 bp
Koponen Jukka  20 bp
Häyhä Matti  20 bp

Yhdistysten välinen kisa
Joensuu  213 bp
Kuopio  207 bp

Urheilun huumaa ja kuumia tuloksiaUrheilun huumaa ja kuumia tuloksia

RKL:n yleisurheilumestaruus kilpailut 29.8. Helsinki Vuosaari

Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäseniä on ollut kisaamassa RKL:n 
valtakunnallisessa kilpailussa seuraavissa lajeissa, mistä tulokset puhuvat puolestaan.  
Onnittelut kaikille osallistujille hienoista sijoituksista! 

Alla laji, sijoitus ja tulos:

60 m
M80 
1. Sakari Jäppinen Kuopio 10,81
3. Risto Ronkanen Kuopio 31,22

100 m
M40 
1. Kimmo Anttonen Kuopio 14,44

1000 m
M40 
1. Kimmo Anttonen Kuopio 3,26

Maastojuoksu 2,8 km
M40 
1. Kimmo Anttonen Kuopio 10,09

Pituushyppy
M80 
1. Sakari Jäppinen Kuopio 3,42
M40 
1. Kimmo Anttonen Kuopio 4,20

Kuulantyöntö 3 kg
M80 
1. Sakari Jäppinen Kuopio 8,97
2. Mauri Tiihonen Kuopio 8,80
4. Risto Ronkanen Kuopio 5,94

Kuulantyöntö 4 kg
M40 
1. Kimmo Anttonen Kuopio 11,81
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1. Vuosi 2022 on yhdistyksemme 114. 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. mestari-iltoihin. Myönnämme stipendejä valmistuville raken-
nusalan opiskelijoille yhdistyksen päätösten mukaisesti. 

3. Ylläpidämme alueen eri yhdistysten välistä yhteistyötä. Järjestämme alueella sekä yksin että yhdessä 
muiden yhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapahtumia sekä työmaa- että teolli-
suuskäyntejä. Piirijaon muuttuminen aluejaoksi vuoden 2022 alussa huomioidaan liiton ohjeiden mu-
kaisesti.

4. Teemme vuonna 2022 ammatillisia ja/tai virkistysmatkoja kotimaahan ja ulkomaille, jos koronatilanne 
sallii. Virkistysmatkat toteutetaan siten, että niille ovat myös avecit tervetulleita omakustannushintaan. 
Ammatillisille matkoille (messut, työmaakäynnit yms.) pääsevät myös opiskelijajäsenet erikseen määri-
teltävällä edullisella omakustannushinnalla. 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 pääsääntöi-
sesti sähköisessä muodossa. Ylläpidämme ja kehitämme omia nettisivujamme www.kuopionrkmins.
fi yhtenä tiedonjakokanavana ja aktivoimme jäseniä käyttämään niitä ja samalla www.rkl.fi -sivuja. 

7. Kokoonnumme mestari-iltoihin ja vuosikokouksiin. Kaikki tapahtumat ja kokoukset ilmoitetaan oman 
jäsenkirjeemme lisäksi yhdistyksemme nettisivuilla sekä Rakennuslehden RKL-palstalla ja jäsenistölle 
lähetettävällä sähköpostilla. 

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. Jatketaan jäsenille 
suunnattua kehonhuoltoryhmän toimintaa.

9. Pidämme huolta Sorsasalon kesämökkikiinteistöstä. Järjestetään mökillä yhteisiä tapahtumia. Vuorika-
tu 44:n huoneistoa käytämme kokoustilana, tukikohtana ja toimistona, katutason tilat pidetään edel-
leen vuokrattuina ulkopuolisille.

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

KUOPION RAKENNUSMESTARIT JA - INSINÖÖRIT AMK ry
Hallitus

KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK ry




