
Jäsenkirje 4 - 2016 15.12.2016

KUOPION
RAKENNUSMESTARIT



2

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

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika muistella kulu-
neen vuoden tapahtumia. 

Vuosi aloitettiin liiton järjestämällä koulutuksella muut-
tuvaan asbestilainsäädäntöön. Kurssi saavutti suuren 
suosion niin Kuopiossa, kuin muillakin paikkakunnilla. 
Tämäntapaisilla koulutuksilla on kysyntää.

Alkuvuodesta yhdistys oli perinteisesti runsaslukui-
sella talkooporukalla järjestämässä Rakenna ja Asu 
-16 -messuja. Pitkäaikainen messupäällikkö Markku 
Toivanen jäi pois näiden messujen jälkeen ja Kuopion 
Näyttely Oy joutui valitsemaan uuden seuraajan hänen 
tilalleen. Timo Ovaskainen aloittikin tulevien messujen 
järjestelyt tutustumalla -16 messuihin. Samalla hän loi 
kontakteja näytteilleasettajiin. Kesälomien jälkeen Timo 
on aloittanut varsinaisen messujen myynnin ja niiden 
järjestelyt. Uuden messupäällikön tehtävänkuva muut-
tui ja hallitus otti enemmän tehtäviä hoidettavakseen. 
Tämän myötä hallituksella on parhaiten tieto messujen 
järjestelyistä ja tilanteesta.

Syksyllä Kuopion Näyttely Oy:n yhtiökokouksessa 
tapahtui muutos hallituksen kokoonpanossa, kun itse 
jättäydyin tehtävästä pois. Hallitukseen valittiin tilalle-
ni Tarja Korhonen. Tarja valittiin myös yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi ensi vuodelle. Näin yhdistyksen ”äänie-
nemmistö” Kuopion Näyttely Oy:ssä pysyy yhdistyksen 
puheenjohtajalla.

Kesän kynnyksellä yhdistys järjesti Kuopion piirin yh-
distysten kanssa yhteisen tapahtuman Sorsasalon ma-
jalla. Tapahtumassa oli muutamia jäseniä Varkaudesta 
ja Iisalmesta, mutta enemmistö kuitenkin järjestävän 
”seuran” jäseniä. Tapahtuma sai kiitosta ja jatkoa piirin 
yhdistysten kesken kannatettiin. Nähtäväksi jää, missä 
kokoonnumme seuraavan kerran.

Talvella Vuorikadun toimistoon tehdyn muuton jäl-
keen on sinne tehty pieniä muutoksia. Kokouksia tilois-
sa on pitänyt yhdistyksen hallitus ja seniorikerho sekä 
naiskerho. Tilat on saatu toimiviksi eikä yläkerran vuok-
ralaisten toiminta ole häirinnyt alakerran kokouksia.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa yhdistys kutsui 
uudeksi kunniapuheenjohtajaksi itseoikeutetusti toi-
minnassa pitkään mukana olleen Aira Pesosen sekä uu-
deksi kunniajäseneksi hallitus kutsui yhdistyksen ”mo-
nitoimiosaajan ja puurtajan” Pauli Niskasen. Onnittelut 
heille molemmille.

 Yhdistyksen pikkujoulun pitämistä Musiikkikeskuk-
sella musiikkiesityksen merkeissä toivottiin syksyllä, 
kun yhdistys teki teatteriristeilyn Rauhalahden kesäte-
atteriin. Tästä voimme nyt nauttia joulukuun alussa, kun 
menemme katsomaan Jorma Kääriäisen esitystä. Esi-
tyksessä yhdistyvät eri vuosikymmenet ja ohjelmistosta 
tulee nauttimaan varmasti kaikki pikkujoulussa mukana 
olevat.

Kiitokset kuluvasta vuodesta ja kuluneista vuosista 
kaikille. Jättäydyn tämän kirjoituksen myötä puheen-
johtajan tehtävistä hallitustyöskentelyssä taka-alalle. 
Uudet henkilöt tuovat aina uusia tuulia toimintaan 
mukaan. Näin vierivä kivi, tässä tapauksessa yhdistys, ei 
pääse sammaloitumaan. Tarjalle onnea puheenjohtajan 
tehtävään.

Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikille oikein Hyvää 
joulua ja Uutta Vuotta!

Rakentavin terveisin
Kimmo Kaikkonen

SORSASALON MAJA
Yhdistyksen kesämaja Sorsasalossa on käytet-
tävisssä jäsenten ja heidän perheenjäsentensä 
juhla- ym tilaisuuksiin. Majan käytöstä sovitta-
va Kauko Huttusen kanssa, puh. 0400 577 152. 
Majan käyttö on jäsenille tietyin edellytyksin 
maksutonta. Käyttöoikeussäännöt löytyvät yh-
distyksen www-sivuilta kohdasta ”Sorsasalo”.
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Kerhomme kesän tapaamiset Sorsasalon majalla ovat ohi ja nyt odottelemme hiihtokelejä, vaikkakin tällä het-
kellä ulkona satelee vettä.

Tulevan talven kokoontumisajat Vuorikadulla ovat; 23.1. vierailijana Kuopion Kuulo ry, aiheena Ikääntyvän 
kuulon apuvälineet, 20.2. vierailijana P-Savon Muisti ry, 20.3. vierailijana Kuopion Kaupunki ravitsemussuun-
nittelija ja 24.4. vierailija avoin.

Seniori-ikäisten yhdistyksemme jäsenten kuntoutusjakso on taas ensi helmikuun puolella Kunttarilla Vuore-
lassa ja vuorossa on 1941-42 syntyneitä yhdistyksemme jäseniä, joille Hannu Nikulainen hoitaa kutsut vielä 
tämän vuoden puolella.

Kerhomme kannatusmaksu vuodelle 2017 on edelleen 10€ ja muistathan maksaa sen seniorikerhon tilille FI43 
5600 5350 0072 84. 

Niitä hiihto- ja pilkkikelejä odotellessa tervetuloa mukaan toimintaan kaikki uudet ja vanhat seniorijäsenet.

Senioripuheenjohtaja Jouko Savolainen

SENIORIMESTARIT

TULEVAA TOIMINTAA

11.1.2017 Tammikuun kuukausikokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Illan isäntänä Sepa Oy. Aluemyyntipäällikkö Antti Rytkönen kertoo mitä kaikkea nau-
lalevyrakenteella saadaan aikaiseksi. Tanakka informaatiopaketti luvassa, älä  hukkaa 
tilaisuutta!  
Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle 2.1.2017 mennessä,   
timo.tikkanen@dnainternet.net, tai tekstarilla 050 3085793 
Tarjoilu: kahvi + pikkusuolaista

25.-26.2.2017 Rakenna ja Asu 2017-messut, Kuopio-halli 
 Katso erillisilmoitus

15.3.2017 Sääntömääräinen kevätkokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
 Ilmoittautuminen Timo Tikkaselle 6.3.2017 mennessä,   
 timo.tikkanen@dnainternet.net, tai tekstarilla 050 3085793                                      
 Tarjoilu: illallinen.   Virallinen kutsu tulee erikseen

Maaliskuu 2017 Talvitapahtuma Sorsasalon majalla.                                                                         
Ohjelman laadinta kesken. Suunnitteilla esim. pilkkiongintaa ja/tai hiihtokilpailua ym. 
talvikauden aktiviteettia. Sarjoja ja lajeja myös puolisoille ja lapsille. Tarkemmat tiedot 
seuraavassa jäsenkirjeessä.

 

Seuraa myös ilmoitteluamme Rakennuslehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla
www.kuopionrkmins.fi

Vuoden 2017 kokousten pitopaikaksi on kilpailutusmenettelyllä valittu Hotelli Puijonsarvi. 
Kun saavut kokouksiin, tule ensin receptioniin (Maaherrankadun itäpuolella), siellä selviää, 
missä tilassa kokous kulloinkin on.
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Huomionosoituksia ja henkilövalintoja 
syyskokouksessa

Kunniapuheenjohtaja Aira Pesonen Kunniajäsen Pauli Niskanen

Yhdistys julkisti sääntömääräisessä syyskokoukses-
saan kunniamainintoja jäsentensä keskuudesta. 

Yhdistys kutsui kunniapuheenjohtajaksi Aira Peso-
sen. Pesosella on pitkäaikaiset ja  monipuoliset ansiot 
yhdistyksen, keskusliiton ja Kuopion Näyttely Oy:n 
tehtävissä. Kunniajäseneksi kutsutiin Pauli Niskanen. 
Niskasella on mittavat ansiot yhdistyksen hallitukses-
sa sekä Kuopion Näyttelly Oy:ssä. Moninkertaiselle 

puheenjohtajalle Kimmo Kaikkoselle luovutettiin Uk-
komestari-patsas. Yhdistyksen kultainen ansiomerkki 
luovutettiin Jorma Pantsulle ja hopeinen ansiomerkki 
Timo Tikkaselle. Aktiivisuusmerkit saivat Osmo Pajusil-
ta, Martti P Korhonen, Pentti Hiekkala, Keijo Pappi ja 
Hannu Lehmuskero. Lisäksi kokouksessa jaettiin liiton 
25- ja 50-vuotis jäsenyysmerkkejä.

Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017 Tarja Korhonen
  
Toimintakaudelle 2017-2018 yhdistyksen hallitukseen valittiin:

 Timo Tikkanen (6v) varalla      Osmo Korhonen 
 Kimmo Kaikkonen (2v)      ”          Harri Hassinen 
 Hannu Nikulainen   (2v)      ”          Väinö Rissanen 
 Hannu Lehmuskero  (4v)      ”         Teiju Laine 

Kaudella 2017 jatkavat:

 Rainer Mikkonen  (4v) varalla Seppo Kaartinen 
 Kauko Huttunen  (6v)      ”  Pauli Huttunen  
 Martti P Korhonen  (2v)      ”  Jyrki Pennanen
 Jouko Savolainen  (2v)      ”  Seppo Tikkanen
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RKL:n liittokokouksessa Porissa 20.11.2016 yhdis-
tyksemme jäsen Risto Borgman vastaanotti liiton 
kultaisen ansiomerkin.

Puheenjohtaja Kimmo Kaikkonen onnittelee uudeksi puheenjohtajaksi valittua Tarja Korhosta.

Tiedotuskäytännöt 
uudistuvat
Ensi vuodesta lähtien sääntömääräisten kokousten 
(kevätkokous ja syyskokous) viralliset kutsut ja ko-
kousaineistot lähetetään jäsenille kirjeitse.
Ensi vuoden alusta lähtien jäsenkirjeet ja muut jä-
senjulkaisut pyritään lähettämään jäsenille pää-
sääntöisesti pelkästään sähköisesti pdf- muodossa. 
Tätä varten suositellaan, että jokainen lähettää tie-
dottajalle voimassa olevan, toimivan sähköposti-
osoitteensa 15.1.2017 mennessä.

RKL:n 
suunnistuskilpailut 
Oulu 20.08.2016
Yhdistyksemme jäsen Kalle Huttunen on voittanut 
kultamitalin sarjassa H 60, 4,4 km suunnistus, aika 
39.51.
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Seniorien kesäretki suuntautui tänä vuonna Kymi-
jokilaakson historiallisiin ruukkikohteisiin 16-17.8., 

mukana oli 23 kerhon jäsentä 

Aluksi kävimme tutustumassa Vuohijärven Luonto- 
ja Kulttuurikeskuksessa 100 lintua - näyttelyyyn

Seniorimestareiden kesäretki

    
.  

  
  

  

on Unescon mailmanperintösuojelukohde.Museon 
oppaan Kari Lemminkäisen toteuttamalla havain-
nollisella museokierroksella saimme kuvan entisai-
kojen työolosuhteista, työtekniikasta ja työtavoista 
vanhassa sellutehtaassa, missä on tehty selluloosaa 
lähes käsityönä. Oppaan kertoman mukaan työnte-
kijät olivat olleet sitoutuneet työhönsä ja työnanta-
jaansa niin antaumuksella, etteivät olleet raaskineet 
lähteä edes eläkkeelle, vaan osa oli jatkanut 12 tunti-
sia työpäiviään lähes siihen saakka, kunnes “tehtaan 
puuseppä oli tullut ottamaan mittoja ikääntyneestä 
työntekijästä arkun tekoa varten”.

Toisen päivän retkemme suuntautui Strömforsiin 
Ruotsinpyhtäälle 

Ruotsinpyhtään alue oli alkujaan osa Pyhtään pitä-
jää. Turun rauhassa vuonna 1743 Venäjän ja Ruot-
sin raja vedettiin Kymijoen läntisimpään haaraan 
Ahvenkoskelle. Pyhtään itäinen puoli ja Pyhtään 
kirkko siirtyivät Venäjän haltuun ja Ruotsille jäänyttä 
länsiosaa alettiin kutsua Ruotsinpyhtääksi, ruotsiksi 
Svenska Pyttis. Vuonna 1817 pitäjän ruotsinkielinen 
nimi muuttui virallisesti Strömforsiksi. Strömforsin 
tehtaassa valmistettiin takorautatuotteita, jotka oli-
vat ahkerassa käytössä sen aikaisessa maataloudes-
sa ja metsätöissä.

Matkakertomuksen kokosi Jouko Savolainen   

 Näyttelyssä oli esillä teoksia suomalaisen lintumaa-
lauksen uranuurtajilta Ferdinand von Wrightiltä, Matti 
Karppaselta ja graafikko Erik Bruunilta. Maalauksista ja 
taidegrafiikasta koottua näyttelyä täydentävät Matti 
Karppasen taidokkaasti täyttämät linnut. 

Tiistain iltapäivällä matkamme suuntautui Verlan 
vanhaan puunjalostusteollisuuden kohteeseen, mikä 
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Kävimme myös tutustumassa Pyhtään vanhaan kirkkoon.

Työturvallisuuden harjoitusalueen käyttö aloitettu

Oppaamme Marjut Ståhl ja taustalla Pyhtään kirkko, missä ihailimme Helene 
Schjerfbeckin maalaamaa alttaritaulua, mikä on ainut hänen maalaamansa 
alttaritaulu.

  

Pelastusopisto, Rakennusteollisuus Itä-Suomen pii-
ri, INFRA Pohjois-Savo, Rakennusliitto sekä noin 30 

yritystä ja yhteisöä (RKL on mukana) ovat perustaneet 
Työturvallisuuden harjoitusalueen Etelä-Kuopion Kor-
vaharjuun. Se sijoittuu Pelastusopiston laajan harjoi-
tusalueen yhteyteen ja osin sen tiloihin tukeutuen. 
Täyteen valmiuteen alue aiotaan saada kesään 2017 
mennessä, mutta ensimmäiset tehtävärastit ovat val-
mistuneet jo alkukeväästä 2016. Ensimmäinen koulu-

tustapahtuma Turvapuistossa on jo pidetty kun sen 
käytössä olevia harjoituskohteita on esitelty työturval-
lisuuden peruskurssin osanottajille. Harjoitusaluetta 
ylläpitää ja koordinoi Pelastusopisto. Sopimuskump-
panit suorittavat harjoituskohteiden rakentamisen ja 
käyttävät niitä työturvallisuuskoulutuksiin. Kumppa-
neita tulee edelleen lisää ja mukaan pääsee 2500 eu-
ron vuosimaksulla.



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

Jäsenkirje 1-2017 ilmestyy helmikuun 2017 alkupuolella.  Aineisto toimitukselle  20.1.2017 mennessä: 
hannu.lehmuskero@gmail.com

               

RAKENNA JA ASU 2017-MESSUT 
KUOPIO-HALLISSA 25.-26.2.2017 
                                                                                                                                                     
Uudet messut lähestyvät ja talkooväkeä tarvitaan taas toteuttamaan oma osuutemme järjestelyistä. 
Moni on jo rutinoitunut talkoissa olija ja tietyt talkoopaikat on vakiintuneet vuosien varrella. 
Mutta uutta voimaa aina tarvitaan, joten niin ”vanhat” kuin uudet; ole aktiivinen ja ilmoittaudu 
halukkaaksi jollekin alla olevista henkilöistä ja kerro mitä ja milloin olisi sinulla mahdollisuus 
osallistua yhteiseen rynnistykseen messujen onnistuneeseen järjestelyyn puoleltamme.

Yhdistyksen talkootyön yhdyshenkilö
 Rainer Mikkonen +358 50 917 4448 rainer.mikkonen@gmail.com

Yhdistyksen talkootyön varahenkilö 
 Tarja Korhonen +358 40 5400 580 tarja.korhonen@realia.fi

Osastojen paikkojen merkkaus 
 Kimmo Kaikkonen +358 40 669 5484 kimmo.kaikkonen@ains.fi

Tienvarsiopasteet 

 Jyrki Pennanen +358 40 844 7877 pennanen.jyrki@gmail.com

Rakentajaryhmä 
 Aira Pesonen +358 50 570 7492 aira.pesonen@hotmail.com

Liikenteen ohjaus,( tulo- ja menoliikenne) 

 Pentti Hiekkala +358 45 140 0033 hiekkala@dnainternet.net

Lipuntarkastus, vaatenaulakko ja ovien valvonta 
 Hannu Lehmuskero  +358 400 579 290 hannu.lehmuskero@gmail.com

Järjestysmiehet 
 Jorma Pantsu +358 400 674 126 jorma@pantsu.fi

- järjestys varamies 
 Timo Tikkanen +358 50 308 5793 timo.tikkanen@dnainternet.net

Messujen ajan siivous, lauantai 
 Osmo Korhonen +358 50 324 9569 osmo.ko@luukku.com

Messujen ajan siivous, sunnuntai 
 Irma Kärkkäinen +358 50 539 0895 ikarkkainen1@gmail.com

Ensiapuryhmä 
 Leena Hollander +358 44 585 3114 leenamummi@gmail.com

Rkm osasto 
 Tarja Korhonen +358 44 5400 580 tarja.korhonen@realia.fi


