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Vuoden viimeinen jäsenkirje
Joulun aika lähestyy, kun saatte tämän kirjeen on jo
yhdistyksen pikkujoulutkin kenties vietetty.

Tässä jäsenkirjeessä on
tiedoksi teille jo kevään
kokoukset ja tapahtumat, joten voitte ottaa ne
ajoissa huomioon.

Viime kuukausikokouksessa päätettiin että toteuttaisimme matkan keväällä Islantiin. Matkatoimiston
aikataulullisista syistä päätimme kuitenkin hallituksen
kokouksessa siirtää matkan syksyyn. Tarkempi aikataulu on vielä avoin, mutta ajatuksena on että syksyllä toteutamme kaksi matkaa, toinen tuonne Islantiin,
matkapäivät alustavasti to–su matkana ja toinen matka jonnekin lämpimään etelän kohteeseen, tavoitteena on suora lento Rissalasta, matkakohde ja tarkempi
ajankohta selviää myöhemmin.

Kuluvaan vuoteenkin
on mahtunut monta mielenkiintoista tapahtumaa
ja kokousta. Iso kiitos
teille kaikille aktiivisesta
osallistumisesta.
Rauhallista joulun aikaa teille kaikille ja terveyttä
vuodelle 2018 !
Puheenjohtaja

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus saada yhdistyksen tuki jommallekummalle noista matkoista, mikäli molemmat matkat toteutuvat.

Liittokokous Oulussa
Seitsemän jäsenen joukkue (1/alkava 40 jäs.) oli edustamassa yhdistystä RKL:n
liittokokouksessa Oulussa. Perjantaina 17.11. kokoontuivat valiokunnat. Lauantain ohjelmassa olivat mm. liittohallituksen kokous, RKL-seniorien, Kuntoliiton ja
Naisten klubin kokoukset sekä Rakennusmestaripäivä, johon kuului kolme ammatillista luentoa.
Lauantai-illan pääjuhla oli samalla Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n 111-vuotisjuhla. Sunnuntaina varsinaisessa liittokokouksessa luovutettiin
yhdistyksemme jäsenelle, Risto Korhoselle (kuvassa) liiton kultainen ansiomerkki.

Saksan matkalta
Syyskuussa (to-su, 7.–10.9.) tehtiin yhdistyksen ammatillispainotteinen opinto- ja virkistysmatka Saksan Schweriniin.
Perjantain ohjelmassa oli tutustumiskäynti
Saint-Gobain Isoverin mineraalivillatehtaalla Lübtzissä. Lauantaina vierailtiin Bauen &
Sanieren Eigenheim-messuilla. Sunnuntaina
tehtiin sisävesiristeily Schweriner See-järvellä, josta kuva.

WANTED !

Ampumakilpailujen toimihenkilöitä
RKL:n kesäpäivien yhteydessä suoritettaviin urheilulajeihin kuuluu myös ammunta. Kilpailu tapahtuu Raasion ampumaradalla Siilinjärvellä lauantaina 16.6. klo 11 -15. Lajeina ovat metsästyshaulikko, metsästystrap ja metsästyshirvi. Kilpailussa tarvitaan mm. ammunnanjohtajia, taulutuomareita ja kirjureita. Jos sinulla on vähänkin kokemusta ampumaratatoiminnasta kilpailijana tai toimihenkilönä, ota pikaisesti yhteyttä.
Hannu Lehmuskero, 0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com

Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry

PL 14, 70101 KUOPIO – Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO
www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit: tarja.korhonen@realia.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
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TULEVAA TOIMINTAA
17.1.2018

Tammikuun kuukausikokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Illan vieraana Stora Enso Wood Products Oy Ltd. Jussi Lievonen ja Jukka Silvennoinen
esittelevät yhtiön puurakentamisen järjestelmiä ja tuotteita. Tarjoilu: kahvi + pikkusuolaista

24.–25.2.2018

Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli. Talkooväkeä tarvitaan, ks. erillisilmoitus

13.3.2018

Sääntömääräinen kevätvuosikokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Virallinen kutsu myöhemmin.

SENIORIMESTARIT

Syksyn viimeiset kokoukset Vuorikadulla ovat ohi ja seniorit valmistautuvat Joulun odotukseen. Toimintamme
on ollut vilkasta ja kokouksissa meillä on ollut mielenkiintoisia vierasesiintyjiä; suuhygienisti Terhi Kaartinen
kertoi suun terveyteen liittyvistä asioista sekä sukututkija Kaija Heiskanen luennoi Savon asuttamisesta ja Savon suvuista. Molemmat esitelmät olivat innostavia ja herättivät keskustelua.
Seniorikerhon kauden lopettajaiset pidetään Ravintola Kummisedässä maanantaina 11.12. klo 16.00. Sitovat
ilmoittautumiset 8.12. mennessä Jorma Pantsulle, puh 0400 674126 tai sähköpostilla jorma@pantsu.fi
Talven seniorikokoontumiset jatkuvat Vuorikadulla kerran kuukaudessa maanantaisin alkaen klo 13.00 ja päivät ovat; 22.1., 19.2. vierasesiintyjänä Leena Rosenberg Puijon Diabetesyhdistyksestä, 19.3. ja 23.4.
Kaikki eläkkeellä olevat yhdistyksemme jäsenet tervetuloa mukaan toimintaan. Kerhomme kannatusmaksu
on 10€ ja se maksetaan seniorikerhon tilille FI43 5600 5350 0072 84 tammikuun 2018 loppuun mennessä.
Puheenjohtaja

KEILAILU
Kuopiossa toimii Suomen Keilailuliittoon ja Kuopion Keilailuliitto ry:hyn kuuluva rekisteröity urheiluseura Ra-Ke, joka on,
kuten nimikin viittaa, rakentajien keilailukerho. Seura on yhdistyksen jäsenten perustama ja toiminut jo 47 vuotta. Nykyisistä
yhdistyksen jäsenistä seuraa perustamisessa oli Risto Borgman. Jäseniä seurassa on tällä hetkellä 16 henkilöä. Salivuoro
on Kuopion keilahallissa ma ja pe klo 9-10. Seuran jäsenet ovat
osallistuneet mm. RKL:n kilpailuihin ja menestystäkin on tullut
mitalisijoihin asti. Myös Keilailuliiton kilpailuissa käydään. Jos
tunnet kiinnostusta keilailua kohtaa, ota rohkeasti yhteyttä ja
tule mukaan harrastamaan tätä kaikille sopivaa urheilulajia.

PILKKIONGINTA
Osa jäsenistämme harrastaa aktiivisesti pilkkiongintaa osallistuen joka talvi mm. RKL:n pilkkimestaruuskisoihin. Näissä kilpailuissa yhdistyksemme jäsenille on tullut menestystä erittäin
hyvin eri ikäluokkasarjoissa niin, että joka vuosi on tullut mitaleja kaikissa väreissä. Sen lisäksi samat henkilöt osallistuvat
myös muihin, yleisiin pilkkikilpailuihin. Toki pilkillä käydään
yhdessä ja erikseen ilman kilpailujakin. Tule mukaan tähän kalastuksen ja urheilun yhdistävään toimintaan.

GOLF
Yhdistyksen jäsenissä on koko joukko myös aktiivisia golfin
harrastajia. He osallistuvat vuosittain RKL:n kilpailuihin joissa
ovat pärjänneet hyvin. Eri sarjoissa on lähivuosina tullut mm.
3 kultamitalia, 2 hopeaa ja 3 pronssia. Harrastusta ja harjoittelua toteutetaan eri golfradoilla, kuten Tarinassa, Eerikkilässä
ja Revontulessa. Lisää golfareita toivotaan ja mahtuu mukaan.

MUUT LAJIT
Jäsenemme harrastavat myös muita urheilulajeja, kuten yleisurheilu, uinti ja suunnistus. Näissä lajeissa he ovat pärjänneet
hyvin RKL:n kilpailuissa ja tuoneet runsaasti mitaleja kisareissuilta. Mukaan mahtuu treenaamaan ja kilpailemaan.
Jos vähänkin tunnet kiinnostusta mihin tahansa urheilutoimintaan, ota yhteyttä Jyrki Pennaseen, puh. 040 844 7877, tai
pennanen@jyrki@gmail.com. Ei ole väliä, haluatko kilpailla tai
muuten harrastaa, pääasia että tulet mukaan tekemään lajiasi
yhdessä muiden samanhenkisten kanssa.

MESSUILLE MUKAAN !
Taas ensi vuonna järjestetään Rakenna ja Asu-messut, 24.-25.2.
2018, jossa meidän talkootyömme on koko messujen onnistumisen kannalta olennainen ja tärkeä. Myös messujen onnistuminen
taloudellisesti hyvin tietää yhdistyksemme toiminnalle hyvät taloudelliset resurssit.
Niinpä merkitkää tärkeät messupäivät uusiin kalentereihinne ja ottakaa yhteyttä messutalkoiden henkilöihin ja ilmoittakaa halukkuutenne talkooryhmiin.
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 (21 – 23.2 ja 25 - 26.2)
Seppo Tikkanen +358445740898, seppotik@gmail.com
Liikenteen ohjaus (näytteilleasettajien tulo- ja menokuljetukset,
21.2 - 26.2)
Jouko Savolainen +358 400 681 476, savojouko@gmail.com
Osmo Pajusilta +358 500 718 501 osmo.pajusilta@dnainternet.
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-osastoa ei tänä vuonna, yhdistyksen näkyvyys ja esilläolo muulla toiminnalla.
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Lähettäjä:
Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO

YHDISTYKSEN	
  HALLITUS	
  2018
Puheenjohtaja	
  Tarja	
  Korhonen
044	
  5400	
  580,	
  tarja.korhonen@realia.fi
Varsinaiset	
  jäsenet

Varajäsenet

Kimmo	
  Kaikkonen,	
  varapuheenjohtaja
040	
  6695	
  484,	
  kimmo.kaikkonen@ains.fi

Harri	
  Hassinen
044	
  5967	
  346,	
  harri@harpa.fi

Timo	
  Tikkanen
050	
  308	
  5793,	
  t.tikkanen@dnainternet.net

050	
  324	
  9569,	
  osmo.ko@saunalahti.fi

Jouko	
  Savolainen
0400	
  681	
  476,	
  savojouko@gmail.com

044	
  574	
  0898,	
  seppotik@gmail.com

Hannu	
  Lehmuskero
0400	
  579	
  290,	
  hannu.lehmuskero@gmail.com

Teiju	
  Laine
044	
  971	
  0596,	
  teiju.laine@gmail.com

Rainer	
  Mikkonen
050	
  917	
  4448,	
  rainer.mikkonen@gmail.om

Mika	
  Nurminen
400979128,	
  mika.nurminen@lakkakivitalot.fi

Martti	
  P	
  Korhonen
040	
  540	
  1890,	
  marttip.korhonen@gmail.com

Eija	
  Tuppurainen
040	
  825	
  1792,	
  eija.tuppurainen@rakennustyo.net

Osmo	
  Pajusilta

Jyrki	
  Pennanen
040	
  844	
  7877,	
  pennanen.jyrki@gmail.com

0500	
  718	
  501,	
  osmo.pajusilta@dnainternet.net

Hannu	
  Nikulainen	
  	
  

050	
  3768	
  739,	
  nikulainen.hannu@gmail.com

Osmo	
  Korhonen
Seppo	
  Tikkanen

Väinö	
  Rissanen

044	
  364	
  1849

YHDISTYKSEN	
  TOIMIKUNNAT	
  JA	
  TOIMIHENKILÖT	
  2018
Rahastonhoitaja,	
  Rakenna	
  ja	
  Asu-‐messujen	
  yhdysh.,
opinto-‐	
  ja	
  virkistysmatkat
Rainer	
  Mikkonen
Sihteeri,	
  tiedottaja,
pientalovastaava
Hannu	
  Lehmuskero
Koulutushenkilö,
Jouko	
  Savolainen
seniorikerhon	
  puheenjohtaja
Opiskijayhdyshenkilöt
Harri	
  Hassinen	
  044	
  596	
  7346,	
  harri@harpa.fi
Eija	
  Tuppurainen	
  040	
  825	
  1792,	
  eija.tuppurainen@rakennustyo.net
Mökkitoimikunta	
  /	
  mökki-‐isäntä
Kauko	
  Huttunen
Urheilutoimikunta
Jyrki	
  Pennanen
Huomionosoitustoimikunta
Timo	
  Tikkanen	
  (vetäjä)
Pauli	
  Niskanen	
  0500	
  589	
  239,	
  pale.niskanen11@gmail.com
Teiju	
  Laine	
  	
  044	
  971	
  0596 teiju.laine@gmail.com
Huvitoimikunta	
  /	
  kokousjärjestelyt
Timo	
  Tikkanen
Historiikkitoimikunta
Aira	
  Pesonen	
  050	
  5707	
  492,	
  aira.pesonen@hotmail.fi
Taloushistoriatoimikunta
Mauri	
  Sulku	
  0500	
  554	
  410,	
  mauri.sulku@luukku.com
Pauli	
  Niskanen
Matti	
  Antikainen	
  0400	
  670	
  620,	
  matti.antikainen@antimatti.fi
Toiminnantarkastaja
Jouni	
  Tiihonen	
  044	
  718	
  5141,	
  jouni.tiihonen@kuopio.fi
Aira	
  Pesonen	
  (varalla)
Kesäpäivät	
  2018	
  /	
  110	
  v-‐juhlatoimikunta	
  
Tarja	
  Korhonen	
  (vetäjä)
Kimmo	
  Anttonen	
  (yu	
  ja	
  sisäpelit)	
  044	
  785	
  6284,	
  kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi
Jyrki	
  Pennanen	
  (golf)
Hannu	
  Lehmuskero	
  (ammunta)
Timo	
  Tikkanen	
  (juhlatilaisuudet)
Harri	
  Hassinen,	
  Eija	
  Tuppurainen,	
  Kimmo	
  Kaikkonen	
  (yleisjärjestelyt)
Varsinainen	
  tilintarkastaja	
  
SYS	
  AUDIT	
  OY:	
  Kari	
  Hyvönen,	
  KHT
(varahenkilö	
  yhtiöstä)

SEURAA ILMOITTELUAMME MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA!
Jäsenkirje 1-2018 ilmestyy helmikuun 2018 alkupuolella. Aineisto toimitukselle 29.1.2018 mennessä: hannu.lehmuskero@gmail.com

