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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  kimmo.kaikkonen@ains.fi , 1.1.2020 alkaen 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

Hyvät ammattirakentajat!Hyvät ammattirakentajat!

Jäsenkirjeiden ilmestymisen tavoiteaikataulu vuonna 2020: 17.2., 14.5., 17.9. ja 15.12.,
pienet poikkeamat mahdollisia.

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

Jälleen on tullut aika kiittää jäsenistöä kulunees-
ta vuodesta. Yhdistyksen järjestämissä tilai-
suuksissa on kokoonnuttu tapaamaan toisia ja 

vaihtamaan kuulumisia.
Alkuvuodesta yhdistys osallistui perinteisesti Ra-

kenna ja Asu -messuille järjestelyiden talkootöiden 
merkeissä. Tapahtuma onnistui hyvin, joka huomat-
tiin myös yhtiön osakeannin muodossa. Uudet mes-
sut ovat tulossa jo vuodenvaihteen jälkeen ja tähän 
odotetaan jäsenistön talkootyöapua aikaisempien 
vuosien malliin. Tällä toiminnalla rahoitamme yh-
distyksen toimintaa myös jatkossa.

Yhdistyksen toimintaan on kuulunut käydä vierai-
lulla erilaisissa yritys-/ työmaakohteissa. Paikallisten 
yritysten toimintaan on ollut mukava käydä tutus-
tumassa ja saamassa vinkkejä, miten muut toimi-
vat. Yhdistyksen sihteerille voi myös vinkata uusista 
mielenkiintoisista kohteista.  

Pitkästä aikaa yhdistys järjesti messumatkan Max-
po-messuille Hämeenlinnaan sekä virkistys- ja lo-
mamatkan Montenegroon. Molemmilta matkoilta 
on tullut hyvää palautetta ja toivottu samanlaisten 
järjestelyjen jatkuvan myös tulevana vuonna.  

Piirikokouksessa liiton puheenjohtaja Ari Autio 
kertoi liiton suunnitelmista muuttaa piirijako vii-
deksi erilliseksi alueeksi. Tästä aluejakouudistukses-
ta keskusteltiin myös liittokokouksessa Lahdessa. 

Kannanottoja tuli puolesta ja vastaan. Erityisesti 
ruotsinkielisten piiri oli kovasti esitystä vastaan. Liit-
tohallitus jatkaa esityksen työstämistä tulevalla 
kaudella ja saanee esityksen vuoden päästä Jyväs-
kylässä pidettävään liittokokoukseen. Kuopion pii-
ristä liittohallitukseen uutena jäsenenä valittiin Har-
ri Hassinen. Onnittelut Harrille.    

Hallitus toteutti vuoden alussa, jäsenistön pyyn-
nöstä, kehonhuollon ryhmän toiminnan aloittami-
sen. Vuorikadun toimistolla ryhmä on kokoontunut 
viikottain kehonhuoltoon. Ryhmän toiminta ei ole 
ollut ”ryppynaamaista väkisin puurtamista”, vaan 
rennossa ilmapiirissä lupsakkaan tyyliin toteutettua 
venyttelyä. Toiminta jatkuu vuoden alusta ja mu-
kaan mahtuu uusia henkilöitä. 

Yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaises-
ti hallitus on valmistellut yhdistyksen varojen siirtoa 
osakesijoituksiin. Varojen sijoituksesta huolehtii OP 
pankki. Jännityksellä odotamme tulevaa vuotta ja 
osakkeiden kurssien tilannetta. 

Olen ollut hyvin kiitollinen saatuani johtaa Kuopi-
on maineikasta yhdistystä. Työskentely hallituksen 
kanssa on ollut mutkatonta ja joustavaa. Nyt on kui-
tenkin aika jättää yhdistyksen johtaminen uudelle 
puheenjohtajalle Mika Nurmiselle ja toivottaa hä-
nelle onnea ja menestystä tehtävässään.   

Kimmo 

Kuopion Teku muuttaa
Kuten tiedotusvälineistä on voitu huomata, Savonia AMK:n toiminta sen nykyisellä paikalla Opisto-
tiellä loppuu, oppilaitoksen rakennukset puretaan ja tilalle tulee asuin-, liike- ja toimistotiloja. AMK:lle 
tulee uudet tilat Neulamäen juureen.  ”Tekun hautajaisia” vietetään 8.5.2020. Kutsun saadessamme, 
lähetämme tilaisuuteen edustuksen yhdistyksestämme.
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Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

18.12.19
Ylimääräinen kokous klo 18.00 Vuorikadun toimistolla
Kokouksen aiheena Cramon osakkeiden myynti Boels Topholding B. V:lle sekä 
myynnistä saatavien varojen sijoittaminen. Virallinen kutsu sähköpostilla ja lehti-
ilmoituksella.

15.01.20

Tammikuun kuukausikokous ja työmaakäynti museoremontilla  
klo 17.00
Kuopion luonnontieteellisen museon peruskorjaus ja laajennus-työmaahan tutustu-
minen. Hankkeen toteuttaja NCC Suomi Oy, rakennuttaja Kuopion tilakeskus. Kokoon-
tuminen klo 16.55 museon edessä, Kauppakatu 23.
Omat turvavarusteet (kypärä ja huomioväriliivi tai -takki) mukaan. Työmaakierroksen 
jälkeen kokousosa, kahvitarjoilu.

22.–23.2.20 Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli
Talkooväkeä tarvitaan, ks. erillisilmoitus

11.03.20 Sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00
Virallinen kutsu ja tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenkirjeessä

Maalis- 
huhtikuu

Suunnitteilla työmaakäynti Novapolis KPY / Lujatalo Oy, Viestikadun tornitalo

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

KEHONHUOLTO KEVÄTKAUSI 2020

LAURA FORSS jatkaa VETÄJÄNÄ

KEVÄÄLLÄ KEHONHUOLTOON LIITTYVÄT  
TUNNIT JOKA TORSTAI klo 17.00. 

• Kauden aikana jumpataan n. 18 kertaa. 

• Mukaan mahtuu n. 20–22 henkeä.

• Joogamatot ja -pallot on hankittuna.

• Paikka ja aika: Vuorikatu 44, aloitus 16.1.2020 
klo 17.00.

• Jumppasession kevätkausi 2020 omavastuu 
on 30 €. 

• Omavastuumaksu 30 € tilille  
FI96 5600 0520 4863 28, eräpäivä 15.1.2020.

• Ilmoittautuminen: Rainer Mikkonen,  
mieluusti sähköpostilla;  
rainer.mikkonen@gmail.com tai  
tekstiviesti puh. +358 50 917 4448.
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Seniorikerhon puheenjohtajan palsta

K ulunut syksy on jälleen saavuttanut meidät pi-
meydellään, josta kukaan ei tykkää. Pimeydessä 
on kuitenkin myös suurta valonjuhlaa ja varsin-

kin Pyhäinpäivän ja  Joulun aikaan.
Menimme vaimoni kanssa keskustan hautausmaalle 

viemään kynttilät vaimoni äidin Irman haudalle sekä 
kaukoyhteishautapaikalle äitini Lailan, isäni Paavon ja 
isoveljeni Jorman sekä pikkuveljeni Karin muistoa kun-
nioittamaan.

Ja voi sitä suurta valoisuutta sekä lämmön tuntoa, 
jonka saimme nähdä sekä tuntea jälleen kerran ja to-
deta, että jotain suurta kuitenkin on läsnä perinteiden 
kunnioittamisen muodossa suomalaisessa yhteiskun-
nassa.

Kerhomme seniorit yhdessä muun Suomen senio-
reiden kanssa olemme sodan jälkeinen sukupolvi, joka 
nosti sodan syövereistä kansakuntamme Euroopan 
kärkimaaksi kaikilla mittareilla hyvinvoinnin ja koulu-
tuksen suhteen mitattuna.

Tämä kaikki on vaatinut veronsa oman terveyden 
ja sen säilyttämisen kustannuksella, josta ikäviä seu-
raamuksia tulemme jatkossakin osaksemme saamaan 
jossain vaiheessa itse kunkin kohdalla ja vielä odotta-
matta.

Näissä tilanteissa meidän tulee huolehtia, ettei kave-
ria jätetä. Yksityisyyttä noudattaen tiedossamme tältä 
vuodelta on kaksikin aivoinfarktitapausta. Toinen ke-
väällä ja toinen nyt syksyllä. Kevään jäsenemme osalta 
on tapahtunut ihmeen nopeaa parantumista, koska jo 
jopa ilman kävelykeppiä liikkuu iloisesti. Syksyinen jä-
senemme saa tällä hetkellä korkeatasoista kuntoutus-
hoitoa uudessa Vetrean kuntoutussairaalassa Petosella 
ja on hyvinkin syytä olettaa hänet löytyvän keväällä 
Sorsasalon saunan lämmityspuuhissa.

Käykäähän morjestamassa tuttua jäsentämme Vet-
realla; niin minäkin olen tehnyt molemmille ja teen 
jatkossakin kaikille. Eli ”KAVERIA EI JÄTETÄ”.

Syyskokouksessa 16.10.2019 yhdistyksemme uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin Mika Nurminen äänimää-
rällä 21 ja vastaehdokas Martti P. Korhonen sai äänistä 
18.

Seniorikerhon puheenjohtaja toivottaa Mikalle on-
nea vaativassa luottamustoimessaan ja on valmis tu-
kemaan häntä seniorien arvopohjaa kunnioittamalla 
hyvässä yhteistyössä.

Samalla seniorikerho kiittää monivuotista yhdistyk-
sen ex-puheenjohtajaansa Kimmo Kaikkosta yhdis-
tyksen eteen tehtyä pyyteetöntä hyvää työtä Kuopion 
talousalueen ja valtakunnan yhdistyksen tasolla etu-
jemme esteiden raivaajana sekä rakennusalan yhteis-
työn ylläpitämisessä paikallisten yritysten kanssa.

Seniorikerholaiset uuteen yhdistyksen hallitukseen 
valittaviksi saivat ääniä seuraavasti: Martti P. Korhonen 
29, Osmo Pajusilta 23 ja Jouko Oksanen 34.

Oma saamani äänimäärä yllätti minut täysin, koska 
syyskokouksessa oli koolla jäseniä yhteensä 39!

Kiitän suuresti kaikkia minua äänestäneitä ja tulen 
olemaan arvostuksenne arvoinen.

Valoisaa loppuvuotta kaikille sekä Valkoista Joulua ja 
Hyvää alkavaa Uutta Vuotta 2020 toivottaen:

Jouko Oksanen
Seniorikerhon puheenjohtaja

JK: Alkavan vuoden 2020 kokouspäivämäärät ovat:
• Tammikuu  ma 20.01.2020   klo 13
• Helmikuu  ma 17.02.2020 klo 13 
• Maaliskuu ma 23.03.2020 klo 13
• Huhtikuu  ma 20.04.2020 klo 13

Ja nyt jokainen laittaa luettuanne jäsenkirjeen heti 
merkinnän omaan kalenteriinsa.
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Tutustuminen Kainua-allianssi  
työmaalle 18.11.2019
Sain mieluisan puhelinsoiton hyvältä työaikaiselta ys-
tävältäni Icopal Katto Oy:n aluemyyntipäälliköltä Risto 
Pelliltä aiheena tutustuminen Kainua-sairaalaprojektin 
työmaahan. Mukaan Risto oli kutsunut myös kaikkien 
tunteman Kuopion rakentamisen suuren miehen ja 
vuosikymmenten ajalta pitkäaikaisen työkaverini in-
sinööri Kalevi Vihervaaran. Molemmat jäimme eläk-
keelle Skanska Talonrakennus Oy:ltä muutama vuosi 
sitten.

Maanantaina 18.11. auton nokka kääntyi kohti kol-
men jiin Kajjjaaniin.

Kainua-allianssiprojektin työmaapäällikkö Jukka 
Lintunen otti meidät ystävällisesti vastaan työmaatoi-
mistossaan, jossa nautimme todella hyvät Jukan keit-
tämät kahvit, kiitos siitä! Myös Jukka on monivuotinen 
työkaverini Skanskan ajoilta ja viimeisimpänä yhteise-
nä toteutuksena oli KYS:n Kaarisairaala, jossa Jukka oli 
työmaapäällikkönä ja meikäläinen projektin hankinta-
päällikkönä.

Jukan opastamana lähtivät työmaalle Icopalin Risto 
Pelli sekä Icopalin työnjohtaja Jari Savolainen sekä Ka-
levi Vihervaara että allekirjoittanut.

Saimme Jukalta totaalisen kokonaisvaltaisen työ-
maaesittelykierroksen. Mieleenpainuvinta olivat huip-
pumodernit sairaalalogistiikkaa palvelevat lääkehissit 
kerroksesta toisiin sekä verinäyteampullien automaat-
tinen siirtyminen siirtoputkissa tutkintatiloihin. Sa-
moin upeata oli nähdä sairaalan eri tiloihin sijoitettua 
kainuulaisten taiteilijoiden synnyttämää taidetta sei-
nille sekä lattioille. Myös mahtavan avaran ilmastoin-
tikonehuoneen tilan suuruus jäi mieleen; yli 7400 m2!

Kaiken kaikkiaan myös työmaan puhtaus/siisteys 
oli/on huippuluokkaa ja silmiinpistävää. Mutta Jukan 
täsmällisyyden tuntien se ei enää yllättänyt Kaarisai-
raalan työmaan jälkeen.

Projektin päärakennus on juuri nyt käyttöönottovai-
heessa ja saimme nähdä valmista työtä, joka on myös 
huomioitu palkittuna eri rakentamisen medioissa. 
Jukka on onnistunut rakentamaan ympärilleen hienoa 
uutta rakennuskantaa osaavien huippu-työmaakave-
reiden sekä -yhteistyökumppanien kanssa osaten nou-
dattaa siteeraamani suuren pohjois-savolaisen Ponsse 
Oyj:n Einari Vidgrenin elämänohjetta ”KUKKAAN EI OO 
YKSIN MIKKÄÄN”.

Jukan rauhallinen ote suurien työmaaprojektien ve-
täjänä viimeistään nyt nostaa hänet Suomen suurten 
rakentajien kärkijoukkoon. Ja se mikä nostaa tämän 
kaltaiset miehet huippuosaajiksi on heille kaikille 
sama yhteinen piirre: heillä ei ole kiirettä mihinkään 

muuhun kuin kärpästen jahtaamiseen. Jukka on myös 
valtakunnallisen yhdistyksen Rakennusmestarit ja-in-
sinöörit AMK Ry:n kolmas varapuheenjohtaja!

Edellinen toteama pätee sekä Kalevi Vihervaaraan 
että Risto Pelliin.

Käynnistä lisää tietoa www.kainuu-allianssi.fi, käy-
kää ihmeessä nettisivuilla!

Jukalle suuri kiitos, että saimme käydä luonasi tutustu-
massa nykyajan huippusairaalan rakentamiseen.

Kiitos Jukka !

Vakuudeksi

Jouko Oksanen
Kuopion Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK Ry:n 

Seniorikerhon puheenjohtaja

Kuvassa vasemmalta oikealle Kalevi Vihervaara, Jukka 
Lintunen, Risto Pelli ja Jari Savolainen.
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MAXPO 2019
Y Yhdistys järjesti messu-

matkan Maxpo 2019 mes-
suille Hyvinkäälle 6.–7.9. 

Maxpossa esitellään maaraken-
nus-, ympäristönhoito-, tie- ja 
talonrakennuskoneita sekä teol-
lisuuden materiaalinkäsittely- 
koneita kaikissa kokoluokissa. 
Messut järjestetään joka toinen 
vuosi Hyvinkään lentokentällä, 
joka on puitteiltaan oikein sopi-
va tähän tarkoitukseen. Messuil-
le oli tänä vuonna ilmoittautunut 
n. 260 näytteilleasettajaa.

Matkalle startattiin perjantaina 
6.9. aamulla Kuopiosta 14 hen-
gen voimin. Ensimmäisenä py-
sähdyspaikkana oli VT 5 työmaa 
Mikkeli-Nuutilanmäki. Destia 
urakoi tätä hanketta ja Jari Lie-
vonen piti esitelmän työmaasta 
ja kävi esittelemässä hanketta 
työmaalla. 

Työmaalla.

Murskauskalustoa.

Työmaalla käynnin ja Siiskosel-
la hörpättyjen kahvien jälkeen 
matka jatkui kohti etelää. Lou-
nasta nautittiin Vierumäen mat-

kakeitaalla, josta nokka otettiin 
kohti Hyvinkäätä. Vielä ei ollut 
messupäivä vaan mentiin tutus-
tumaan Onninen Oy:n keskus-
varastolle. Ilpo Eskelinen piti esi-
telmän Onnisesta ja tästä heidän 
toimipaikastaan. Melkoinen oli 
laitos kokonaisuudessaan ja se 
vaikuttikin enemmän tehtaalta 
kuin varastolta. Hyllyistä löytyi 
jos jonkinlaista nippeliä ja nap-
pelia, jolla saa kyllä tehtyä millai-
sen kohteen tahansa. Iltapäiväl-
lä kun kierrettiin halleja niin oli 
juuri päivän kiireisin aika kerätä 
tavaraa, että saavat kuormat läh-
temään maakuntiin. Välillä näyt-
tikin, että trukkeja ajelee joka 
suuntaan ristiin rastiin.

Hallia erilaisesta perspektiivistä. 

Yöksi ajeltiin Helsinkiin Sokos 
Hotel Albertiin, jonne ei oltu jär-
jestetty iltaohjelmaa vaan jokai-
nen sai käyttää illan parhaaksi 
näkemällään tavalla. Suurin osa 
porukasta eksyikin samaan ra-
vintolaan syömään.

Lauantaiaamuna maittavan aa-
miaisen jälkeen suunnattiin nok-
ka kohti Hyvinkäätä ja Maxpo-
messuja. Jokainen sai kierrellä 
messuilla omaan tahtiin iltapäi-
vään asti ja tutustua messuosas-
toihin. Messut on suunnattu 
maanrakentajille, mutta taisi 
sieltä talonrakentajatkin löytää 
ihmeteltävää.

Monenlaista oli puomia pystyssä.

Eija ja Katjakin löysivät itselleen 
sopivan ajoneuvon.

Esillä oli myös monenmoista nos-
tovehjettä.

Kuvassa Katjan takana Sodanky-
län Kelvitsan kaivokselle menossa 
oleva rengas, jonka hinta on vaa-
timattomat 140 000 €/kpl. Halkai-
sija yli neljä metriä. Kulutuspinnan 
leveys puolitoista metriä. Paino 
5,75 tonnia.
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Vuoden 2020 Rakenna ja Asu- messut, 22.–23.2.2020,
jossa taas tarvitaan talkooväkeä.
Myös  messujen onnistuminen taloudellisesti hyvin tietää yhdistyksemme toiminnalle hyvät taloudelli-
set resurssit. Merkitkää tärkeät messupäivät uusiin kalentereihinne ja ottakaa yhteyttä messutalkoiden 
henkilöihin ja ilmoittakaa halukkuutenne talkooryhmiin.

YHDISTYKSEN TALKOOTYÖN YHDYSHENKILÖ
Mika Nurminen +358 400 979 128 mixu.nurminen@gmail.com
YHDISTYKSEN TALKOOTYÖN VARAHENKILÖ
Kimmo Kaikkonen +358 40 669 5484 kimmo.kaikkonen@ains.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
Seppo Tikkanen +358445740898 seppotik@gmail.com
LIIKENTEEN OHJAUS ( TULO- JA MENOLIIKENNE)
Rainer Mikkonen +358 50 917 4448 rainer.mikkonen@gmail.com
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
Vastuuhenkilö auki.
MESSUJEN AJAN SIIVOUS, SUNNUNTAI
Vastuuhenkilö auki.
ENSIAPURYHMÄ
Savonian sairaanhoito-oppilaitokselta kysytty ryhmää vetämään tämä posti

Rkm osastoa ei tänä vuonna, yhdistyksen näkyvyys ja esilläolo muulla toiminalla.

Ramuddenilta löytyy apua työ-
maan liikennejärjestelyihin ja lii-
kenteen ohjaukseen.

Matkalla mukana oli senioreita, 
työssäkäyviä ja opiskelijajäseniä. 
Koettiinkin erittäin tervetulleeksi, 
että oli ikähaitaria laidasta laitaan.

Matkan järjestelyistä vastasi 
tuttuun tapaan Linja-autoliike 
E.Ahonen Nilsiästä ja rattia veivai-
li Savinaisen Jukka, joka sai ottaa 
kotimatkalla vielä hiet pintaan 
rengashommissa. Kiitokset Jukalle 
kyydityksestä. Matkalla nautittiin 
vielä lounas Matkakeitaalla, josta 
jaksettiin sitten Kuopioon asti. 

Kiitos Destialle Harri Korhoselle 

ja Jari Lievoselle työmaavierailun 
järjestämisestä. Kiitos matkaseu-
rasta ja tutustumiskohteen jär-
jestämisestä Onnisen Infra Itä-
Suomen myyntipäällikkö Tommi 
Paasoselle ja Ramuddenin Kuo-
pion konttorin piämies Ismo Par-
taselle mukana olosta ja lipuista 
messuille.

Kiitokset vielä kaikille mukana 
olleille ja jospa sitä kahden vuoden 
päästä lähdettäisiin uudelleen.

Harri Hassinen
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Yhdistyksen hallitus kaudelle 2020
PUHEENJOHTAJA Mika Nurminen, 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA Jouko Oksanen, 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com
Harri Hassinen, 044 596 7346, harri@harpa.fi                                   
Kimmo Kaikkonen, 040 6695 484, kimmo.kaikkonen@ains.fi
Martti P. Korhonen, 040 540 1890, marttip.korhonen@gmail.com                                                        
Hannu Lehmuskero, 0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com
Osmo Pajusilta, 0500 718 501, osmo.pajusilta@dnainternet.net
Risto Räsänen, 0400 873 112, rasanenristo@hotmail.com
Eija Tuppurainen, 040 825 1792, eija.tuppurainen@rakennustyo.net

 
Varajäsenet

Teiju Laine, 044 9710 596, teiju.laine@gmail.com
Kauko Huttunen, 0400 577 152, huttunen.kauko@gmail.com
Matti Maapuro, 044 3417 789, matti.maapuro@gmail.com
Ossi Sutine,n 040 720 6525, sutinen.ossi1@suomi24.fi

 

Yhdistyksen toimikunnat ja toimihenkilöt kaudelle 2020
Sihteeri Hannu Lehmuskero, 0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com
Rahastonhoitaja Rainer Mikkonen, 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.om 
Tiedottaja (jäsenjulkaisut, nettisivut) Hannu Lehmuskero                                                                   
Koulutushenkilö Risto Räsänen, 0400 873 112, rasanenristo@hotmail.com
Opiskelijayhdyshenkilöt Eija Tuppurainen, 040 825 1792, eija.tuppurainen@rakennustyo.net

Harri Hassinen, 044 5967 346, harri@harpa.fi                                                                    

Mökkitoimikunta Kauko Huttunen, 0400 577 152, huttunen.kauko@gmail.com
Urheilutoimikunta Jyrki Pennanen, 040 844 7877, pennanen.jyrki@gmail.com
Huomionosoitustoimikunta Osmo Pajusilta (puheenjohtaja) 0500 718 501, osmo.pajusilta@dnainternet.net                                                                                                          

Timo Tikkanen, 050 308 5793, t.tikkanen@dnainternet.net                                                                       
Teiju Laine, 044 971 0596, teiju.laine@gmail.com
Pauli Niskanen, 0500 589 239, pale.niskanen11
Martti P. Korhonen, 040 540 1890, marttip.korhonen@gmail.com

Opinto- ja virkistysmatkojen järjestely Rainer Mikkonen, Matti Maapuro, 044 3417 789, matti.maapuro@gmail.com
Rakenna ja Asu -messujen yhdyshenkilö Mika Nurminen, 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com

Kimmo Kaikkonen, 040 6695 484, kimmo.kaikkonen@ains.fi
Kokous- ja tapahtumajärjestelyt Martti P. Korhonen
Historiikkitoimikunta Aira Pesonen, 050 570 7492, aira.pesonen@hotmail.fi                                                                                                              
Taloushistoriikkitoimikunta Mauri Sulku, 0500 554 410, mauri.sulku@luukku.com                                                                           

Matti Antikainen, 0400 670 620, matti.antikainen@antimatti.fi                                                                             
Pauli Niskanen

Savonia AMK:n opintosuunnan ohjausryhmän yhdistyksen 
edustaja

Eija Tuppurainen

Kuntoutusyhdyshenkilö Jouko Oksanen, 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com
Tilintarkastaja Sys Audit / Kari Hyvönen, varahenkilö yhtiöstä
Toiminnantarkastaja Jouni Tiihonen, jouni.tiihonen@kuopio.fi, varalla Aira Pesonen

 


