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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

Jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä,
pienet poikkeamat mahdollisia. 

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

Vuoden 2020 toiminta alkaa olla lopuillaan. Kaikki 
ei ole mennyt niin kuin Strömsössä. Toimintaa ja 
tapahtumia on peruttu ja sovellettu koronan sal-

limissa rajoissa. On huomattu, miten haavoittuvainen 
yhteiskunta voi edelleen olla. Loppunäytös on edel-
leen kirjoittamatta ja virus vaikuttaa ainakin 2021 al-
kuvuoden toimintaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
talven 2021 Rakenna ja Asu- messuja ei voida pitää. On 
harmi, että näin kävi, sillä monilla on vielä mielessä, 
miten hyvät messut järjestimme 2020. Kiitos siitä vielä 
kaikille mukana olleille. 

Moni varmasti minun lisäkseni jäi kaipaamaan yhtei-
siä tapahtumia ja matkoja. Uskon, että niitä osataan ar-
vostaa, kun vihdoin pääsemme normaaliin toimintaan 
ja varaamaan reissuja. Seniorit saivat kesäreissunsa 
tehtyä ja se oli kuulemma onnistunut. 

Syksyllä vahvistettiin yhdistyksemme säännöstöä, 
jotta toimintamme sujuisi hyvässä yhteishengessä. 
Olemme hallituksen kanssa muuttamassa kuukau-
sikokouksia mestari-illoiksi, joiden toivotaan olevan 
houkuttelevampia myös opiskelijoille sekä työssäkäy-

ville jäsenillemme. Idea on pitää vapaamuotoisempia 
tapaamisia, joissa keskustellaan ja vaihdetaan kuulu-
misia jäsenistön ja yritysvierailijoiden kesken. Illasta 
laaditaan muistio, jotta asiat jäävät muistiin ja tulevat 
hoidetuiksi.

Marraskuussa pidetty RKL:n liittokokous pidettiin 
etänä. Kokouksen tärkein anti oli tietenkin ansiomer-
kit ja vuoden 2020 rakennusmestareiden valintojen 
julkistaminen. Onnittelut palkituille. Myös piirijakoasia 
nytkähti eteenpäin. Suomessa on jatkossa viisi aluetta, 
joissa kaksi edustajaa/alue. Kuopion alue on itä, jonka 
sisäinen toiminta tarkentuu ensi vuoden aikana.

Haluan kiittää luottamuksesta ja tuesta, jota olen 
saanut ensimmäisellä puheenjohtajakaudellani. Uutta 
ja oppimista on ollut paljon, mutta se on ollut miele-
kästä ja palkitsevaa. Toivotan kaikille Rauhallista Jou-
lun odotusta ja Hyvää Uutta Vuotta 2021.

Mika Nurminen 
puheenjohtaja



3

Tulevaa toimintaa 2021Tulevaa toimintaa 2021

13.1. Tammikuun mestari-ilta, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Illan vieraana ja sponsorina Rakennuskonevuokraamo Renta.

10.2. Helmikuun mestari-ilta, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Illan vierasta haetaan. Tarkkaile tiedotuskanaviamme.

10.3. Sääntömääräinen kevätkokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
Virallinen kutsu ja kokousaineisto helmikuun jäsenkirjeessä.

RAKENNA JA ASU-MESSUT 2021 PERUTTU!
Ensi helmikuulle suunnitellut messut on jouduttu vallitsevan koronapandemian takia perumaan.  
Seuraavat messut ovat 26. –27.2.2022, käännetään siis katseet jo sinne, aika kyllä kuluu nopeasti.

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

Seniorikerhon kuulumisiaSeniorikerhon kuulumisia
”Illan varjoon himmeään
Myötä kaipuu jälleen jään
Paljon mennyt päivä toi
Vaan kuitenkin, kuin hukkaan mennyt ois 
Muiston ääni hiljainen 
Sieluissain soi kaivaten 
Menneen mieleen jälleen tuo
Taas muistan sen
Kun rakkain lähti pois.”

Edellä oleva ja korvissa soiva tuttu sävel saa meille kai-
kille mieleenpainuvia ajatuksia laidasta laitaan koko 
elämän kattavassa kirjossa koskettavasti nuoruusiästä 
aina hautaan asti.

On aina silloin tällöin itse kunkin aihetta pysähtyä 
ja syventyä miettimään omaa itseään, omaisiamme 
sekä kavereitamme. Saatamme löytää asioita, joilla 
parannamme ja/tai vaalimme terveyttämme ja yhtei-
söllisyyttä keskuudessamme. Tämä ei ole keltään pois 
eikä maksa mitään ja palkintona on hyvä mieli kenties 
myös henkisen sekä fyysisen olotilan kautta.

Loppuvuosi on lähestymässä loppuaan ja kirottu 
korona meitä edelleenkin piinaa. Toivottavasti kesään 
mennessä rokotteiden kautta saadaan tämäkin kuri-
mus kuriin ja elämä normalisoitumaan.

Mutta asiaan!
Kerhoomme on liittynyt uusia jäseniä kuluneena vuo-
tena, joista viimeisimpinä Huttusen Kalle ja Heloterän 
Jouko sekä Klemetin Heikki; tervetuloa joukkoomme 

tummaan, missä ”hauskaa olla pittää”.  Äkkisiltään yn-
näten meitä on nyt 57 jäsentä.

Kokoonnumme kuukausittain ja kesäisin joka toi-
nen viikko. Tosin korona sotki kokouksia todella paljon 
tänä vuonna.

Kokouksessamme 23.11.2020 kerhon jäsenet halu-
sivat yksimielisesti jatkaa puheenjohtajan sekä sihtee-
rin/rahastonhoitajan pestiä. Omasta puolestani kiitän 
Teitä kaikkia saamastani kunnianosoituksesta: Kiitos! 
Samoin myös kollegani Jorma kiittää Teitä kaikkia: Kii-
tos! Näillä mennään.

Samaisessa kokouksessa kerhon jäsenet päättivät 
korottaa kannatusmaksua ja se on jatkossa 20 €/vuosi, 
joka maksetaan aina maaliskuun loppuun mennessä eli 
31.3.2021 kerhomme tilille FI43 5600 5350 0072 84.

Toivotan kaikille kerhomme sekä yhdistyksen jäse-
nille oikein Rauhaisaa Joulua ja Valoisampaa Uutta 
Vuotta 2021.

JK. Vuoden 2021 talvi-/kevät kuukausikokousten ai-
kataulut, laita heti talteen:

25. tammikuuta 2021 klo 13 alkaen
22. helmikuuta 2021 klo 13 alkaen
22. maaliskuuta 2021 klo 13 alkaen 
19. huhtikuuta 2021  klo 13 alkaen

Jouko Oksanen    
Seniorikerhon puheenjohtaja 

Jorma Pantsu 
Seniorikerhon sihteeri ja rahastonhoitaja
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Rakentaminen hyvinvoinnin runkona

Maanviljely on maailman tärkein ammatti. 
Rakentaminen on toiseksi tärkein ammatti. 
Voisi kuvata, että maanviljely on hyvinvoin-

nin perustukset ja rakentaminen hyvinvoinnin run-
ko ja yhteiskunta katto. Rakennusmestarit ja -insi-
nöörit ovat ymmärtäneet oman yhteiskunnallisen 
merkityksensä jo varhain, Suomen Rakennusmes-
tariliitto perustettiin vuonna 1905. Suomen Raken-
nustyönantajien liitto sai alkunsa 1920 ja edelleen 
RKL ja RT kehittävät alaa rinnakkain, RKL henkilöi-
den ja RT yritysten näkökulmasta.

Rakentaminen koskettaa kaikkia ja on olemassa 
ainakin viisi miljoonaa suomalaista mielipidettä 
rakentamisesta.  Rakentamista yksinkertaistetaan 
liikaa ja rakentaminen kärsii yksinkertaisen alan 
harhaluulosta. Todellisia rakentamisen ammatti-
laisia on edelleen liian vähän korjaamaan tuota 
harhaluuloa. Pelkkä betoniteknologia on avaruus-
teknologiaa monimutkaisempaa, minkä saimme il-
mavaivaisen P-lukubetonin myötä oppia. Korkeata-
soinen rakentaminen on mahdollista vain sujuvalla 
yhteistyöllä rakentamisen asiantuntijoiden kesken.

Sadassa vuodessa suomalainen rakentaminen 
ja rakennettu ympäristö on kehittynyt globaalik-
si mallioppilaaksi. Eurostatin mukaan Suomessa 
on Euroopan turvallisimmat rakennustyömaat ja 
hyväkuntoisimmat asunnot. Eurooppalaisen tutki-
muksen mukaan meillä on vähiten kosteus- ja ho-
meongelmia, mikä näyttää mediassa täysin päin-
vastaiselta. Suomalaisen rakentamisen ympärille 
on kehitetty maailman tehokkain harmaan talou-
den torjuntajärjestelmä. Uudet rakennuksemme 
ovat maailman energiatehokkaimpien rakennus-
ten joukossa, vain Virossa on selvästi tiukemmat 
energiamääräykset.

Tästä päätellen voisi sanoa, että RKL ja RT ovat epä-
onnistuneet yhdessä tärkeimmistä tavoitteistaan: 
yleisen mielikuvan välittämisessä rakennusalasta. 
Ainakin minä saan toistuvasti korjailla ennakkoluu-
loisia asenteita turvattomasta, kehittymättömästä 
ja ahneesta rakennusalasta. Pahin esimerkki tästä 
väärästä mielikuvasta on kuluvan hallituskauden 
tärkein lakihanke MRL:n uudistaminen. MRL ollaan 
uudistamassa kuluttajanäkökulmasta ymmärtä-
mättä rakennusalan ammattilaisten näkökulmia ja 
vakiintuneita toimintamalleja. Haitallisinta rakenta-
misessakin on kun ei ymmärretä ettei ymmärretä ja 
tehdään silti.

RKL ja RT voisivat tehdä entistä tiiviimpää yhteis-
työtä ihmisten mielikuvien kirkastamisessa ja alan 
yhteisessä kehittämisessä. Voisimme yhdessä ker-

toa enemmän rakentamisen monimutkaisuudesta 
ja monimutkaisuuden ammattimaisesta hallinnas-
ta. Yhdessä meidän on turvattava alan vetovoi-
maisuus nuorten keskuudessa. Samalla meidän on 
kehitettävä koulutusjärjestelmää ja pidettävä alan 
toimihenkilöiden osaamisesta huolta tarjoamalla 
elinikäisen oppimisen työkaluja. Olemme jo hyviä 
monissa asioissa ja yhdessä voimme olla enemmän.

Minä käännän vahvasti katseeni uuteen Y-raken-
tajasukupolveen. He muuttavat suomalaista raken-
tamista entistä palveluhenkisemmäksi ja osaavat 
luonnostaan tehdä avoimempaa yhteistyötä. Kiitos, 
kun saan RKL:n jäsenenä ja RT:n aluepäällikkönä 
edistää yhteistyötämme. Kirjoittelen mielelläni jat-
kossakin lehteenne, jos ette kiellä .

Kannattaa käydä tilaamassa Talonrakennus-
teollisuuden Itä-Suomen uutiskirje sivuiltam-
me https://www.rakennusteollisuus.fi/Toimi-
alat/Talonrakennusteollisuus/Aluetoimistot/
Ita-Suomi/ kohdasta.

Kimmo Anttonen
Aluepäällikkö, Talonrakennusteollisuus ry,  

Itä-Suomi
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Budjetti -tiedotus jäsenille syksyn 2020 tilanteesta 

Sijoitukset:
Kuten keväällä oli ounasteltavissa kotimaiset pörssi-
yritykset paransivat tuloskuntoaan loppuvuotta koh-
den, joka näkyi osinkojen jaossa, muutamat jakoivat 
osinkoa jopa kaksi kertaa vuoden aikana. Meidän tu-
lokseen se toi n. 5.700 €:n potin, jota täydensi oma yri-
tyksemme Kuopion Näyttely Oy vajaalla 68.000 €:lla. 
Sijoituksiemme arvo on nyt n. 12 % plussalla ja euroi-
na n. 30.000 €.

Nämä on vain lukuja, tarkoitus ei ole myydä nyt mi-
tään osaketta pois.

Cramosta erotettu Adapteo Oyj on tällä hetkellä 
vain Tukholman pörssissä, mutta se siirtynee lähiaikoi-
na myös Helsingin pörssiin. Tämä helpottaa meitä sen 
osakkeilla käytävää kauppaa tulevaisuudessa.

 

Talousarvio:
Budjetti on toteutumassa vain 40 % menojen osalta 
johtuen koronan aiheuttamista toiminnan peruu-
tuksista, mutta tulot Cramon osakkeiden myynnin 
johdosta ovat n. nelinkertaiset. Cramon osakkeiden 
myyntihinta kun tuli kokonaisuudessaan meille kirjan-
pidossa tuloksi. Tilinpäätös on varmaan yhdistyksen 
historian suurin plusmerkkinen tulos.

Tästä on hyvä jatkaa tuleville vuosille, mutta pitää 
muistaa, ettei pandemia ei ole vielä ohi.

Pysykää terveenä ja hyvää joulun odotusta, 

Kuopiossa, 24.11.2020
Rainer Mikkonen 
yhdistyksen rahastonhoitaja
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Katse kohti tulevaisuutta
Jokainen meistä joutuu toteuttamaan eloaan nyt koronan ehdoilla ja 

tilanne väistämättä tuo yhdistyksemme toimintaan rajoituksia ja kun 
saamme kokoontua, niin jokainen on itse vastuussa turvallisuuteen-

sa liittyvistä toimista. Hiljaisemman ajan käytämme hallituksessa myös 
uuden kehittämiseen tulevaisuuteen. Hallituksen kanssa olemme ko-
koontuneet säännöllisesti turvavälit huomioiden ja osa on ollut mukana 
Teams-yhteyksin, mikä on tämän päivän toimintatapa niin etätöissä kuin 
etäopiskeluissakin. Olemme huomanneet, että hallituskonkareilla toimin-
tatavat ovat ”sisäsynnynnäisiä” ja meille tuoreimmille hallitustyöskente-
lijöille on kiteytetty toimintatapoja jopa kirjalliseen muotoon. Olemme 
yhdessä työstäneet toimintaamme vuosikello –periaatteella, jolloin kuu-
kausittain tiedämme, mitä toimintaamme ja tehtäviimme kuuluu. Jatkos-
sa on helpompaa hallitusjäsenten vaihtuessa jatkaa toimintaa eteenpäin 
ja uudistaa myös toimintaa. Vierivä kivi ei sammaloidu. 

Vuoden 2021 osalta valittujen toimikuntien ja toimihenkilöiden osalta 
on tapahtunut muutamissa tehtävissä isoja muutoksia. 

Pitkään yhdistyksemme sihteerinä toiminut Hannu Lehmuskero siirtää 
kapulan Kimmo Kaikkoselle. Hannu onneksemme ottaa vastatakseen 
tiedottajan tehtävät ja siihen kenttään on tulevaisuudessa tulossa uusia 
tuulia nettisivujen ja sosiaalisen median kehitystöiden tiimoilta. Kiitokset 
Hannulle ansioituneesta työstäsi ja hienoa, että jatkat vielä tiedotuksen 
parissa.

Jäsenistössämme on myös rakentamisen näköalapaikoilla toimivia toimi-
henkilöitä ja saamme tässä jäsenkirjeessä lukea Kimmo Anttosen ajatuksia. 
Kimmolle on jäsenkirjeessämme varmasti tilaa jatkossakin, joten kiitokset 
jo etukäteen. Jäsenkirjeeseen otamme lämpimästi mukaan uusia kirjoitta-
jia, jotka katsovat myös eteenpäin tai saamme lukea mielenkiintoisia juttu-
ja ammatillisessa merkityksessä. Mikäli tunnet kirjoittamisen paloa, niin tu-
tustu jäsenkirjeen ilmestymispäiviin ja lähetä ajoissa tekstisi ja tarvittaessa 
kuvat sähköpostitse Hannu Lehmuskerolle.

Ansioituneena matkanjärjestelijänä toiminut Rainer Mikkonen keskittyy 
jatkossa rahastonhoitajan tehtävään, mikä työllistää paljon myös sijoitus-
temme tiimoilta. Kiitokset Rainerille kaikista matka- ja tapahtumakoke-
muksista, joita olet jäsenillemme järjestänyt ja koordinoinut. Uusi mat-
kanjärjestelijäkolmikko Mika Nurminen, Matti Maapuro ja allekirjoittanut 
nostavat tuntosarviaan ja tunnustelevat milloin on turvallista jälleen liik-
kua. Isommalla tiimillä kehittelemme niin lähelle kuin vähän kauemmas 
suunnattuja matkoja unohtamatta jo perinteeksi muodostuvia kulttuuri-
tapahtumia. Haluamme suunnata ammatillisia matkoja myös työikäisille 
sekä opiskelijajäsenille ja silloin ajankohtana paras on pitkä viikonloppu, 
jolloin töistä voi helpommin irrottautua. Toivomme aktiivista osallistumis-
ta tulevaisuudessa järjestettäviin opinto- ja virkistysmatkoihin.

Opiskelijoiden yhdyshenkilöinä Harri Hassinen ja allekirjoittanut halu-
simme ehdottomasti jatkaa. Pääsimme hienoon yhteistyön alkuun opis-
kelijoiden kanssa vuorovaikutteisesti keskustelemalla ja saimme hyviä 
työkaluja jalostettavaksi eteenpäin, kunnes palaamme normaaliin arkeen. 
Opiskelijoille suunnatut asiat ovat myös vuosikellossa, jotka tulevat käyt-
töön ja ovat toki muokattavissa, jos tulee hyviä kehitysideoita matkan 
varrella. Vierivä kivi ei sammaloidu koskaan.

TOIVOTAN RAUHALLISTA JOULUN AIKAA 
 JÄSENILLEMME JA LÄHEISILLENNE!

Katse kääntyy pian vuoteen 2021 ja tulevaisuuteen, minkä toivon tuovan 
meille kaikille uusia suotuisia ja turvallisia tuulia.

Eija Tuppurainen
hallituksen jäsen
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Yhdistyksen hallitus kaudelle 2021
PUHEENJOHTAJA
Mika Nurminen, 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Jouko Oksanen, 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com

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

Harri Hassinen, 044 596 7346, harri@harpa.fi

Kimmo Kaikkonen, 040 669 5484, kimmo.kaikkonen@ains.fi

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

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

Osmo Pajusilta, 0500 718 501, osmo.pajusilta@dnainternet.net

Risto Räsänen, 0400 873 112, rasanenristo@hotmail.com

Varajäsenet

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

Kauko Huttunen, 0400 577 152, huttunen.kauko@gmail.com

Matti Maapuro, 044 341 7789, matti.maapuro@gmail.com

Ossi Sutinen, 040 720 6525, sutinen.ossi@gmail.com
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Yhdistyksen toimikunnat ja toimihenkilöt kaudelle 2021

Sihteeri
Kimmo Kaikkonen, 040 669 5484, 
kimmo.kaikkonen@ains.fi

Rahastonhoitaja
Rainer Mikkonen, 050 917 4448, 
rainer.mikkonen@gmail.com

Tiedottaja (jäsenjulkaisut, nettisivut,
sosiaalinen media)

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

Koulutushenkilöt
Risto Räsänen, 0400 873 112, rasanenristo@hotmail.com
Harri Hassinen, 044 596 7346, harri@harpa.fi

Opiskelijayhdyshenkilöt
Eija Tuppurainen, 040 825 1792, 
eija.tuppurainen@rakennustyo.net
Harri Hassinen, 044 596 7346, harri@harpa.fi

Mökkitoimikunta Kauko Huttunen, 0400 577 152, huttunen.kauko@gmail.com

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

Huomionosoitustoimikunta 
(myös historiikkitoimikunnan 
tehtävät)

Osmo Pajusilta (pj) 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 
Ossi Sutinen, 040 720 6525, sutinen.ossi1@suomi24.fi                       

Opinto- ja virkistysmatkojen  
järjestelyt

Eija Tuppurainen, Mika Nurminen

Rakenna ja Asu -messujen  
yhdyshenkilöt

Mika Nurminen, 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com 
Kimmo Kaikkonen, 040 669 5484, kimmo.kaikkonen@ains.fi

Kokous- ja tapahtumajärjestelyt Mika Nurminen

Taloushistoriikkitoimikunta
Mauri Sulku, 0500 554 410, mauri.sulku@luukku.com
Matti Antikainen, 0400 670 620, matti.antikainen@antimatti.fi                                                                             
Pauli Niskanen, 0500 589 239, pale.niskanen11@gmail.com                    

Kuntoutusyhdyshenkilö Jouko Oksanen, 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com

Tilintarkastaja Sys Audit / Kari Hyvönen, lisäksi varahenkilö yhtiöstä

Toiminnantarkastaja
Jouni Tiihonen, 0440 185 141, jouni.tiihonen@hotmail.com
varalla Aira Pesonen, 050 570 7492, aira.pesonen@hotmail.fi


