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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

PUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTAPUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTA

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä,  
pienet poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään  

3 viikkoa ennen ilmestymistä: hannu.lehmuskero@gmail.com 

Tervehdys

Olemme siirtyneet toiminnassamme syksyn puo-
lelle vilkkaan kesän jälkeen. Toukokuussa järjes-
timme Sorsasalossa kesäpäivät Itä-Suomen alu-

een yhdistyksien hallituksille. Mukavasti tuli porukkaa 
ja saimme aikaiseksi kehittävää keskustelua yhdistys-
ten haasteista ja toiminnasta. Seuraava aluekokous on 
Jyväskylässä. 

Loppukesällä oli retkien vuoro, sekä KuPe -päivät 
Kuopiossa. Tämä ensikertaa Helsingin ulkopuolella jär-
jestetty tapahtuma esitteli Kuopion rakennushistoriaa 
ja vieraita oli ympäri Suomea. Kiitokset Aira Pesoselle 
ja Matti Antikaiselle järjestelyistä.

Syyskokous pidetään tänä vuonna Kunnonpaikassa. 
Aloitamme poikkeuksellisesti klo 18 päivällisellä, jonka 
jälkeen siirrymme kokoustiloihin. Toivon näkeväni uu-
sia kasvoja ja runsasta osanottoa, jotta toimintaamme 
saadaan kehitettyä jäsenille mieleiseksi.

Mestari-iltoja on tarkoitus järjestää kuukausittain ja 
jos sinulla on tiedossa mielenkiintoisia vierailijoita tai 
kohteita, joissa voisimme käydä, niin laita postia tule-
maan. Lokakuun mestari-ilta pidetään Sorsasalon ma-
jalla ja saunotaan illan päätteeksi – tottakai.

Vaikka maailmalla soditaan, pörssit heilahtelevat 
ja energiahinnat ovat huipussaan, on toimintamme 
edelleen vakaalla pohjalla. Haluamme ylläpitää jäse-
niemme arvostusta, osaamista ja työkykyä toiminnal-
lamme nyt ja tulevaisuudessa.

Mika Nurminen
Puheenjohtaja
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TULEVAA TOIMINTAATULEVAA TOIMINTAA

21.9.22

Sääntömääräinen syyskokous, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, klo 18.00
Käsitellään sääntöjen 8§ mukaiset syyskokousasiat, valitaan edustajat RKL:n aluekokouk-
seen ja liittokokoukseen ja päätetään uusista säännöistä. Ilmoittautuminen 12.9 mennes-
sä Mika Nurmiselle: mixu.nurminen@gmail.com tai tekstari 0400 979 128. Ilmoita myös 
mahdollinen kyytitarpeesi. Tilaisuus aloitetaan ruokailulla. Kokousaineistoa tässä lehdessä 
ja erillisinä liitteinä. TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU.

19.10.22 Lokakuun Mestari-ilta, Sorsasalon maja klo 18.00.

12.11.22
Kuopion Kaupunginteatteri klo 13.00
Minna-näyttämöllä musikaali ”Huomenna minä lähden”. Ilmoittautuminen Eija Tuppurai-
selle 7.10. mennessä tekstarilla 040 825 1792. Maksu 25 € / hlö yhdistyksen omavastuutilil-
le FI96 5600 0520 4863. Kts. erillinen ohjelma tästä jäsenkirjeestä.

26.11.22

Pikkujoulu, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Vuorela klo 19.00
Perinteinen pikkujoulu yhdessäolon, musiikin, tanssin ja ruokailun merkeissä. Bussikulje-
tus: Pitkälahden ABC klo 18.15, Maljalahdenkatu klo 18.30, Päivärannan kautta Vuorelaan. 
Paluukuljetus lähtee klo 24.00.Ilmoittaudu 16.11.22 mennessä Mika Nurmiselle mixu.nur-
minen@gmail.com, tekstari 0400 979 128. Maksu 30 €/henkilö 16.11.22 mennessä tilille 
FI96 5600 0520 4863 28. Hinta sisältää runsaan jouluaterian ja kaksi kaatoa viiniä tai olutta. 
Ohjelma alla.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA,  
YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA (kuopionrkmins.fi) JA FACEBOOK-SIVUILLA.

Kunnonpaikan perinteinen  
pikkujoulu lauantaina 
26.11.2022 klo 19.00–0.30
Tarjolla runsas, monipuolinen valikoima 
jouluherkkuja, legendaarinen tähtilaulaja sekä 
suomalaisen musiikin parhaita sävelmiä. Tervetuloa 
mukaan!

Ohjelma
19.00–21.00 Juhlabuffet
21.00–0.30 Tähtiesiintyjä, Mikko Mäkeläinen  
  & Myrskylyhty
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Itä-Suomen golfmestari Jorma Pantsu.

Nummelan nummet ja Vihdin viheriöt

Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit tekivät 
loisteliaan matkan kesäpäiville Etelä-Suomeen. 
Yleisurheilujoukkue, joka käsitti viisi urheilijaa, 

toi tullessaan yhteensä 18 mitalia, joista 15 oli kultaista 
ja kaksi hopeista ja yksi pronssinen.

Yleiseen sarjaan osallistui Kuopion Kimmo Antto-
nen, joka toi kultaa jokaisesta lajista mihin hän osallis-
tui. Kultamitalit tulivat maastojuoksussa, 1000 metrin 
juoksussa ja 100 metrin juoksussa. Lisäksi Kimmo otti 
kultaa pituushypyssä ja kuulantyönnössä. Miesten 
65-vuotiaiden sarjassa Kuopion Kalle Huttunen oli 
myös oivassa vireessä tuoden kultaa maastojuoksussa, 
1000 metrin ja 60 metrin juoksussa. Kenttälajissa Kalle 
otti kultaa kuulantyönnössä ja vielä hopeaa pituushy-
pyssä. Miesten 75-vuotiaiden sarjassa Kuopion Mauri 
Sulku sai kultaa pituushypyssä ja pronssia 60 metrillä. 
Mauri Sulun kuulatulos riitti M75-vuotiaissa neljän-
teen tilaan. Miesten 80-vuotiaiden sarjassa Kuopion 
ikiliikkuja Sakari Jäppinen toi kotiin viemiseksi kultaa 
tuhannella metrillä, kuudellakymmenellä metrillä, pi-
tuushypyssä ja kuulantyönnössä. Ettei siinä vielä kaikki 
lisäsi Mauri Tiihonen kuopiolaisten mitalisaalista kuu-
lantyönnön hopealla M80 -sarjassa. Näin saatiin yksi-
lölajien mitalisaaliiksi 14 kultaa, kaksi hopeaa ja yksi 
pronssi.

Kaikki yleisurheilukisat päättyvät viestijuoksuun 
niin kuin rakennusmestareiden kisatkin. Perinteinen 
ruotsalaisviesti päättyi kuopiolaisten ylivoimaiseen 
voittoon joukkueella Mauri Sulku, Sakari Jäppinen, 
Kalle Huttunen ja Kimmo Anttonen. Voittomarginaalin 
ollessa 14,3 sekuntia toisena tulleeseen Helsingin jouk-
kueeseen. 

Golfarit ottivat tuntumaa Vihdin viheriöihin kolmen 
miehen voimin. Kotiin tuomisina oli kaksi pronssi mi-
talia ja yksi erikoispalkinto. Jorma Pantsu sai pronssia 
miesten C-sarjassa tuloksella 34. Risto Huttunen oli 
miesten B-sarjan viides ja Jyrki Pennasen tulos miesten 
75-vuotiaiden sarjassa hukkui järjestävän seuran ko-
neiston syövereihin. Joukkuekisassa Kuopio sai prons-
sia joukkueella Risto Huttunen, Jorma Pantsu ja Jyrki 
Pennanen tuloksella 289. Kuopion Jyrki Pennanen oli 
tarkin lähimmäs lippua kisassa.

Itä-Suomen golfmestaruus kisat pelattiin hyvä-
kuntoisella Joensuun Kontioniemen Golf -kentällä 
16.7.2022. Kuopion Rakennusmestarit olivat myös 
mukana kuuden pelaajan voimin. Kisan ykköstykki 
oli Kuopion Jorma Pantsu voittaen kisan kolmen pis-
teen erolla ennen Joensuun Karelia Golfin Kimmo Nil-
seniä. Muut kuopiolaiset sijoittuivat seuraavasti. Jyrki 
Pennanen 5, Pekka Levy 9, Jarno Pennanen 13, Matti 
Häyhä 15 ja Kimmo Anttonen 16. Samassa yhteydessä 
pelatun Kuopio–Joensuu -yhdistysten välisen kisan vei 

nimiinsä Joensuu 158 - Kuopio 143. Avec -kisassa Kuo-
pion naiset ottivat kolmoisvoiton joukkueella Maire 
Häyhä, Aila Levy ja Marjeli Pennanen.

RKL-keilakisa keilataan Kaupin keilahallissa Tampe-
reella 3.10.–30.10.2022. Kuopion yhdistykselle on va-
rattu 10 kilpailuvuoroa 29.10.2022 klo 14.00 lähtöön. 
Mukaan mahtuu vielä ja lisävuoroja on mahdollisuus 
saada. 

Jos sinulla on hyviä liikuntavinkkejä tai ehdotus 
uusista liikuntamuodoista tai haluat tulla meidän mu-
kaan golfaamaan, keilaamaan tai yleisurheilemaan, 
niin otathan yhteyttä minuun puhelimitse tai sähkö-
postitse: 044 237 0407, pekkalevy@gmail.com 

Pekka Levy
hallituksen jäsen
urheilutoimen vetäjä
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Lajina mäkihyppy – Harrastusmahdollisuus 
yhdistyksemme jäsenten lapsille ja lapsenlapsille
Moikka!

Syksy lähestyy ja koulujen alkaessa voisi olla kiva 
keksiä lapsille tekemistä illoiksi tulevalle talvelle 
ja tulevaisuuteen. Pidän Puijolla kahden muun 

valmentajan kanssa mäkihyppykoulua lapsille ja ta-
voitteenamme olisi saada vanha perinnelaji uuteen 
nousuun Kuopion alueella. Löytyisikö teidän raken-
nusalan ammattilaisten lähipiiristä tai omasta jälkikas-
vusta innokkaita kokeilijoita hyppyrimäelle?

Hyppääminen aloitetaan pienestä 4 metrin hyppy-
rimäestä, joten harrastuksen aloittaminen on turvallis-
ta ja toisaalta mäestä uskaltaa hypätä pienemmätkin 
kokeilijat. Puijon Hiihtoseuralla on hyppyvarusteita ja 
uran alkuun pääsee ilman  suurempia hankintoja. 

Idean tälle mainokselle sain työkaveriltani Eija Tup-
puraiselta, joka kertoi teidän yhdistyksen toiminnasta ja 
jäsenkirjeestä. Kiitos Eijalle hyvästä ideasta ja mahdolli-
suudesta mainostaa mäkikoulua! Nähdään Puijolla!

Matti Herola 
puh. 044 351 8366

Eijan kommentti työkaverista Matista: ”Matti on ammat-
tilaisena kiertänyt yhdistetyn joukkueessa maailmalla ja 
tuntee erittäin hyvin mäkihypyn salat. Ken haluaa lajia 
harrastaa, niin voi tässä valmennuksessa hypätä jo pitkäl-
le. Matti valitsi urheiluammattilaisuuden tilalle opiskelun 
ja on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja aloittaa 
syksyllä opinnot töiden ohessa rakennusmestariksi.”



SENIORIKERHON KUULUMISIASENIORIKERHON KUULUMISIA

Tervehdys hyvät Seniorit,

T eimme jälleen kerran yhteisen monivuotisen 
perinteisen kesämatkamme 2022, josta jäsen-
kirjeessä tarinoin enemmän. Tämä matkamme 

oli tietyssä mielessä erittäin tärkeä meille kaikille se-
nioreille, että myös avuntarpeessa oleville seniorivel-
jillemme jatkaa toimintaamme, että ”kaveria ei jätetä”.

Kerhomme on Kuopion yhdistyksen sääntövallassa 
oleva toimija, jolla ei ole juridista valtaa ottaa vastuuta 
senioreistaan. Tämä asiantila vaatii, että matkaan saa 
ja voi osallistua läheisapua antava omainen yhdessä 
apua tarvitsevan seniorin tarpeen mukaan ja tietysti 
hyvässä yhteistyössä kerhon kanssa.

Tämä hieno ja ehkä vaikeakin asioiminen saatiin hy-
vässä yhteisymmärryksessä maaliin omaisten Katjan ja 
Jarin kanssa, josta juttua toisaalla jäsenkirjeessä.

Tämänvuotista kesää on jälleen saatu viettää ennä-
tyslämpötiloissa luita lämmittäen ja lämpimissä järvissä 
uiden kukin tahollaan. Aktiiviset seniorit ovat tavanneet 
kesäaikana joka toinen keskiviikko aina klo 12 Sorsasa-
lossa 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!

Edellisen osion kirjoittaminen oli helppoa, koska 
tämänvuotinen toimintamme sujui tismalleen samal-
la tavalla säiden suosiolla. Kuluvan vuoden aikana on 

myös senioreita muistettu yhdistyksen perinteen mu-
kaisesti onnitteluadressilla sekä pienellä lahjalla seu-
raavasti: 80 v: 2 henkilöä, 85 v.:  2 henkilöä.

Onnittelut senioreillemme!
Onneksi koronan torjunta on mahdollistanut se-

nioreiden tapaamiset kesäkauden aikana ja saimme 
pidettyä kesäkauden päättäjäiset aurinkoisissa säissä 
ennusteiden mukaan.

HUOM! Nyt kaikki laittakaa kalenteriinne tavois-
tamme poiketen seuraava merkintä

 – 21. syyskuuta klo 14 alkaen aloitamme senio-
rikerhon syyskauden avajaisilla Sorsasalossa  
maittavan lounaan merkeissä, joten tulkaa joukolla 
mukaan, yllätysvieras/vieraita tulossa. Ilmoittaudu 
allekirjoittaneelle puhelimitse tai tekstarilla 14.9. 
mennessä, 040 730 6620.

Lokakuusta alkaen kokoustamme taasen seuraavasti 
Vuorikatu 44:n kokoustiloissamme eli

 – 24.10.2022 klo 13 alkaen
 – 21.11.2022 klo 13 alkaen
 – joulukuussa ei kokousta.

 
Laittakaa em. päivämäärät heti jäsenkirjeen luettuan-
ne kalenteriinne!!!

Senioriterveisin,
Jouko Oksanen
Seniorikerhon puheenjohtaja
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SENIORIEN KESÄMATKA 1.–3. ELOKUUTA 2022
Käynnit Ylämaan Jalokivikylässä ja -museossa, Miehikkälän Salpalinjamuseossa, Merikeskus 
Vellamossa ja Imatran Valtiohotellilla sekä Punkaharjulla Johanna Oraksen Taidekartanossa

Matkamme alkoi aurinkoiseen aa-
musäähän 8.30 Kuopion linja-au-
toasemalta 31:n jäsenen sekä  2:n 
omaisjäsenen voimin. Seniorikerho 
oli kutsunut mukaansa Katja Kokko-
Kostianin sekä Jari Korhosen, jotka 
toimivat omaistensa tukena matkan 
aikana.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä 
jälleen kerran toimi monivuotinen 
yhteistyökumppanimme Linja-au-
toliikenne E.Ahonen Ky kuljettaja-
naan pidetty ja haluttu Jukka Savi-
nainen.

Ja eikun matkan tekkoon. Perin-
teisiin tapaan seniorikerhomme ja-
koi jokaiselle 2 cl:n konjakkipikarin 
ja auto liikkeelle heti viimeisimpien 
matkustajien noustessa autoon 
Pitkäkahden ABC:ltä ja soimaan 
tottakai Juice Leskisen ”Haetariroc” 
ja siitäkös taasen edellisen vuoden 
tapaan saimme lentävän lähdön 
matkallemme.

Juvalta nousi kyytimme Teuvo 
Karvinen, joka oli mukana vuoden 
2021 seniorikuntoutuksessa. Päätös 
hänen mukaan tulonsa oli yksin-
kertaisesti seniorikerhon toiminta 
jäsenineen, jossa sai kokea kuopio-

laisten seniorien ystävällisen vas-
taanoton ei-paikkakuntalaisena!

Pysähdyimme matkallamme Ko-
tileipomo Siiskosen Punaisen Pii-
pun kievarissa, jossa kahvittelimme. 
Kyytiimme nousi sovitusti pidetyn 
sotainvalidimme Risto Korhosen 
poika Jari.

Eli nyt meillä oli kaksi todella 
tärkeää omaisvahvistusta mukana 
matkallamme, josta iso kiitos Katjal-
le ja Jarille.

Ja eikun matka jatkui ja pistettiin 
soimaan Vesa-Matti Loirin ”Naurava 
kulkuri” a`la Jean Pierre Kusela alias 
Vesa-Matti Loiri.

Lappeenrantaan saavuttaessam-
me nautimme maittavan lounaan 
Lappeenrannan Kasinolla, josta lou-
naan jälkeen saimme mukaamme 
oppaaksemme Raili Leinon.

Raili vei meidät monipuolisen ja 
mielenkiintoisen 2 tunnin kierto-
alueen jälkeen tutustumaan mm. 
Saimaan Kanavalle ja sen museoon 
sekä kaupunkialueella sijaitsevaan 
Linnoituksen alueelle. Opastetun 
kiertoajelun jälkeen kiitimme Railia 
ammattitaitoisesta tiedonsaannista 
ja majoituimme keskustassa sijait-

sevaan Sokos Hotel Lappeeseen.
Ilta jatkui hotellissa yhteisen päi-

vällisen merkeissä, jonka jälkeen se-
niorit viettivät loppuiltaansa kukin 
mielensä mukaan.

Aamupalan jälkeen ajoimme 
Ylämaalle, jossa paikallisen oppaan 
johdolla tutustuimme  Jalokivimu-
seoon ja -kylään. Teemanäyttelynä 
saimme todella mielenkiintoisen 
erikoisnäyttelyn mm. Spektroliiteis-
tä. Ylämaalta siirryimme Miehikkä-
lään ja siellä Salpalinja-museoon. 
Vierailun aikana katsoimme 15 min. 
pituisen Suomen Salpa-viimeinen 
este-lyhytelokuvan ja tutustuimme 
alueella sijaitseviin Salpalinjan koh-
teisiin.

Lounastauon jälkeen matkamme 
jatkui Kotkaan ja siellä tutustuimme 
Merikeskus Vellamon näyttelyihin 
asiantuntevan oppaan johdolla. 
Opaskierrosten jälkeen joimme 
kahvit ja suuntasimme  takaisin 
Lappeenrantaan Sokos Hotel Lap-
peeseen.

Perinteisiimme kuuluu matko-
jemme ohella kutsua myös paikal-
listen yhdistysten johtohenkilöitä 
viettämään aikaa yhdessä päivälli-
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sen merkeissä. Olimme kutsuneet 
Lappeenrannan yhdistyksestä 2 
henkilöä sekä Imatran yhdistykses-
tä 2 henkilöä.

Lappeenrannan yhdistyksestä 
saimme vieraaksemme puheenjoh-
taja Hannu Pulkkisen sekä sihteerin 
Ismo Väkevän.

Myös Imatralta odotettiin edus-
tajia, mutta viime hetkellä puheen-
johtaja Lemisen Martti soitti minulle 
peruutuksista.

Yhtä kaikki; Lappeenrannan se-
niorimiesten kanssa iltamme jat-
kui ruokailun sekä puheenpitojen 
merkeissä. Kuopion seniorikerhon 
puheenjohtajana sain kunnian pi-
tää puheen ja lopuksi luovuttaa 
Lappeenrannan yhdistyksen pu-
heenjohtajalle Hannulle ”Kuopion 
Rakennusmestarit 100 vuotta”-
teoksen.

Hannun puheenvuoro noudat-
teli hyvinkin tuttua teemaa ”miten 
saamme uusia jäseniä yhdistyksen 
toimintaan” > huoli on yhteinen 
kaikille yhdistyksille ja sen eteen on 
ponnistuksia jatkettava.

Juttua riitti hyvinkin yhdessä 
”Saipan miesten” kanssa. Väkevän 
Ismo oli meille monelle hyvinkin 

tuttu mm. Pantsun Jorkille, Toivasen 
Jaskalle sekä Putkosen Matille että 
minullekin, koska olimme opiskelu-
kavereita vuosina 1974-1977; mei-
käläiset rakennuspuolelta ja Ismo 
tiepuolelta.

Ilta jatkui rattoisasti sekä vielä 
myöhäisillan kruununa kävimme 
paikallisessa karaokepubissa To-
teemissa, jossa taitava laulajamme 
ja tunnelmoitsijamme seniorimme 
Kovasen Matti esitti kappaleen ”Mä 
putoan” saaden koko pubiväen rai-
kuvat aploodit. Ja olihan kappaleen 
sanat todella koskettavat. Sanoituk-
sen on tehnyt seniorimestarimme 
Toivasen Penan tytär, josta Pena voi 
ansaitusti olla ylpeä!

Lähtöpäivänä 3.elokuuta nau-
timme taasen mittavan aamiaisen 
ja klo 8.30 lähdimme Imatralle, 
jossa kiertoajelulla paikallisen op-
paan Päivi Lappalaisen johdolla 
tutustuimme Imatran tärkeimpiin 
nähtävyyksiin ja käytiin mm. Suomi-
Venäjä rajalla. Kiertoajelun päät-
teeksi suuntasimme katsomaan 
paikallista nähtävyyttä eli Imatran 
Valtiohotellia, jonka rakentamiseen 
kului aikaa ainoastaan 1,5 vuotta 
valmistuen vuonna 1903. Kiitimme 
ja hyvästelimme raikkaasti murteel-
lisen oppaamme Päivin ja jatkoim-
me matkaamme. Lähtiessä kerroin 
koko porukalle, että nyt en laske lu-
kumäärää. Ja kas kummaa; eka ker-
ran viiden vuoden aikana, kun en 
sitä tehnyt niin eikös mitä > Toiva-
sen Pena puuttui. Liekö ihastuttava 
Päivi sekoittaneen matkanjohtajan 
pään; mene ja tiedä.

Sanojensa mukaan näki kyllä pe-
rävalot jääden äimistyneenä hotel-
lin pihaan. Toki hänet puuttuvana 
huomattiin ja haimme Jukan kanssa 
hänet autoon muiden kahvitellessa 
Imatran ABC:llä.

Jälleen matkamme jatkui Pun-
kaharjun maisematien kautta Mat-
kailukeskus Harjun Porttiin, jossa 
ruokailimme. Lounastauon jälkeen 
siirryimme lähellä sijaitsevaan Jo-
hanna Oraksen Taidekartanoon, 
jossa meille heti alkajaisiksi tarjoil-
tiin lasi shampanjaa. Johannan Art 
Shopista löytyi muutamalle ostetta-

vaa joko lahjaksi tai itselleen.
Punkaharjulta ajoimme Savon-

linnan ABC:lle, jossa joimme kahvit 
ja hyvästelimme Riston pojan Ja-
rin, josta tuli kertaheitolla kaverim-
me. Vähän matkaa ajettuamme jäi 
kyydistämme pois Karvisen Teuvo; 
Savonlinnan mies. Teuvo hyvästeli 
meidät ja kertoi saaneensa parhaan 
seniorimatkan ja varmasti osallistuu 
seuraavana vuonna.

Kuopioon saavuimme hyvissä 
ajoin alkuiltaan ja hyvästelimme 
toisemme. Jälleen kerran Kuopion 
seniorit olivat tehneet aivan mah-
tavan kesämatkan, josta muistoja 
riittää kerrottavaksi.

Kuopion seniorikerho kiittää 
Rakennusmestareiden Säätiötä 
ja Kuopion Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n yhdistystä, 
joiden tukemina meillä on ollut jäl-
leen kerran mahdollista ja toivon 
mukaan jatkossakin tehdä matko-
jamme. Samalla on aina mahdolli-
suus tuottaa suurta mielihyvää ja 
piristystä paikallisille yhdistystyksil-
le liimaamalla meille kaikille RKL:n  
jäsenillemme ammattipohjaisia 
kontaktipintoja.

Toivon mukaan edistämme myös 
innostusta nuoremmille alan am-
mattilaisille tulla mukaan yhdistys-
toimintaan.

Lopuksi vielä myös iso kiitos 
matkanjärjestajä Linja-autoliikenne 
E.Ahoselle sekä varsinkin monivuo-
tiselle varmalle kuljettajallemme 
Jukka Savinaiselle hyvin järjestetys-
tä ja turvallisesta matkastamme.

Saimme myös todella hyvää ko-
kemusta miten liikuntarajoitteiset 
jäsenemme voivat jatkossakin osal-
listua matkoillemme omaisensa 
kanssa hyvässä yhteistyössä kans-
samme. Eli ”kaveria ei jätetä”.

Kiitos omaisille Katjalle ja Jarille!

Kiitoksin!

Jouko Oksanen   
seniorikerhon puheenjohtaja  
RKL-SEN hallituksen jäsen

Jorma Pantsu
seniorikerhon sihteeri ja rahaston-
hoitaja
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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit ry AMK  

jäsenten ja avecien  
 

KUOPION KAUPUNGINTEATTERIN ELÄMYS 
MUSIKAALIN MERKEISSÄ 

 

 
 

 ”HUOMENNA MINÄ LÄHDEN”  
LAUANTAINA 12.11.2022 klo 13.00 

(kesto arvioitu n. 2,5 h sis. väliajan 20 min) 
 

Upouusi, Kari Heiskasen Kuopion kaupunginteatterille kirjoittama ja Mika Paasivaaran 
säveltämä suurmusikaali! Pääroolissa vierailija Reeta Vestman ja musikaalia 

täydentävät huikeat Kuopion kaupungin teatterin näyttelijät sekä suuri orkesteri.  
 

Täyteläinen 1900-luvun alun epookki, ajankuvaan svengaava musiikki ja 
pakahduttavan ihana tarina: Nuori Hilda lähtee Amerikkaan onneaan etsimään, kuten 

niin tuhannet muutkin. Pieni suomalainen yhteisö on valmis uhrauksiin ja toisen 
auttamiseen, mutta siinä sivussa osataan kyllä kampittaminen ja oman edun 

etsiminen. Ahkeruus on Hildankin ilo, mutta onko aito amerikkalainen onni liikaa 
odotettu? Muuttuuko ihminen, kun ympäristö muuttuu? 

 
 

HUOM! VAIN 60 ENSIN ILMOITTAUTUNUTTA MAHTUU MUKAAN.  
Sitovat ilmoittautumiset/lisätietoja 7.10.2022 mennessä tekstiviestillä Eija Tuppurainen,  

puh. 040 825 1792. Ilmoita osallistujien nimet sekä haluatteko nauttia väliajalla kahvin vai teen sekä 
mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetän vahvistuksen ”Tervetuloa”, niin 
kauan kuin lippuja riittää. Jälki-ilmoittautumisia emme huomioi ja jokaisen tulee ilmoittautua Eijalle.       

 
Omavastuu:  Yhdistyksen omavastuu 25 € / henkilö (2 henkilöä yhteensä 50 €). 
   Omavastuun eräpäivä 7.10.2022 yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28.  

 
Hintaan sisältyy: Musikaalin pääsylippu, narikka ja väliaikatarjoiluna kahvi tai tee suolaisen kera. 



TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

1. Vuosi 2023 on yhdistyksemme 115. toimintavuosi. Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa jäsenkuntamme 
korkeaa ammattitaitoa. Kouluttautumalla ja tukemalla koulutusta myös yhdistyksenä, vahvistamme samal-
la 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. Osallistum-
me yhteistyössä RKL:n kanssa niissä järjestettäviin tapahtumiin. Otamme opiskelijat huomioon toiminnas-
samme, kutsumalla heitä mm. mestari-iltoihimme ja kokouksiimme. Myönnämme stipendejä ja järjestäm-
me ammatillisia matkoja valmistuville rakennusalan opiskelijoille yhdistyksen päätösten mukaisesti. 

3. Ylläpidämme alueen eri yhdistysten välistä yhteistyötä. Järjestämme alueella sekä yksin että yhdessä mui-
den yhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapahtumia sekä työmaa- että teollisuuskäyn-
tejä. 

4. Teemme vuonna 2023 ammatillisia ja/tai virkistysmatkoja kotimaahan ja/tai ulkomaille.
Ammatillisille matkoille (messut, työmaakäynnit yms.) pääsevät myös opiskelijajäsenet erikseen määritel-
tävällä, edullisella omakustannushinnalla. Sen lisäksi tapahtumiin kuuluvat myös teatteri- ja messumatkat, 
syksyinen lauluilta ja pikkujoulu.

5. Pidämme yllä jäsenluetteloa liiton nettijäsenrekisterin avulla. 

6. Julkaisemme jäsenlehteä, jäsentiedotteita ja jäsenkirjeitä. Jäsenjulkaisut tullaan toimittamaan jäsenille 
pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Ylläpidämme ja kehitämme omia nettisivujamme www.kuopion-
rkmins.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 jä-
senlehtemme lisäksi yhdistyksemme nettisivuilla sekä Rakennuslehden RKL-palstalla ja jäsenistölle lähetet-
tävällä sähköpostilla.

8. Tuemme ja kannustamme jäseniämme eri ikäryhmille suunnattuihin toimintoihin. Tuemme mm. urheili-
joiden osallistumista erilaisiin RKL:n valtakunnallisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Ikääntyneiden jäsenten 
vuonna 2012 aloitettua kuntoutusjärjestelmää jatketaan. Myös työelämässä oleville järjestetään kuntou-
tusta ja koulutusta. Vuosittain lähetetään talousarvion määrärahan mukaisesti jäseniä kuntoutukseen ja / 
tai koulutukseen sovittujen sääntöjen mukaisesti. Jatketaan jäsenille suunnattua kehonhuoltoryhmän toi-
mintaa.

9. Pidämme huolta Sorsasalon kesämökkikiinteistöstä. Järjestetään mökillä yhteisiä tapahtumia. Vuorika-
tu 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 talkootöihin.

KUOPION RAKENNUSMESTARIT JA - INSINÖÖRIT AMK ry.
Hallitus

KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK ry


