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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

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä, pienet 
poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää: 

hannu.lehmuskero@gmail.com 

Mennyt syksy on ollut vilkas toimintamme suh-
teen. Tähän ajanjaksoon mahtuu syyskokous, 
uusi aluekokous, pikkujoulut ja liittokokous 

Tampereella. Ja vielä ylimääräinen kokous sijoitusten 
päättämisen vuoksi.

Syyskokoukseen osallistui 36 jäsentä. Kokouksessa 
käytiin vilkasta keskustelua ja valittiin uusia jäseniä hal-
litukseen. Haluan kiittää luottamuksesta uudelleenva-
lintani johdosta. Kulunut kausi on ollut enemmänkin 
selviytymistä ja toivoa paremmista ajoista. Yhdistyksel-
lämme menee kuitenkin hyvin onnistuneiden sijoitus-
ten ansiosta sekä onnistuneen jäsenhankinnan ansiosta.

Kuopiossa perustettiin uusi Itä -Suomen alue loka-
kuussa. Kokouksessa valittiin jäsenet liittohallitukseen. 
Valituiksi tulivat Eero Reijonen Joensuusta (varalla Har-
ri Hassinen Kuopiosta) ja Tommi Rautjärvi Jyväskylästä 
(varalla Kari Yrjänäinen Pieksämäeltä). Samalla päätettiin 
pitää Itäisen alueen tapaaminen Kuopiossa alkukesällä. 
Kokouksessa esittäytyivät puheenjohtajaehdokkaat 
Jukka Lintunen Jyväskylästä ja Juhani Kukkakorpi Poris-
ta. Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi Jyväskylässä. 
Liiton puheenjohtaja Ari Autio ja järjestöpäällikkö Mika-
el Åhl toivat tervehdyksen ja kiittivät järjestelyistä.

Pikkujoulut pidettiin Kunnonpaikassa. Jopa 55 hen-
keä ilmoittautui tähän tapahtumaan. Ruoka oli tunne-
tusti hyvää ja tunnelma lämmin. Tanssilattiaa kulutet-
tiin Tangokuningas Tomi Markkolan tahdeissa.

Liittokokous pidettiin Tampereella. Yhdistyksemme 
onnitteli 125-vuotiasta Suomen vanhinta, Tampereen 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:tä. Liittokoko-
uksessa valittiin tiukalla äänestyksellä Liiton uudeksi 
puheenjohtajaksi Jukka Lintunen Jyväskylästä. Väisty-
vä puheenjohtaja Ari Autio piti läksiäispuheen ja hänet 
nimitettiin kokouksessa Liiton kunniajäseneksi. Meille 
huomionarvoisin osuus oli Vuoden nuoren rakennus-
mestarin valinta, jonka sai Risto Räsänen Kuopiosta. 
Onnittelut vielä kerran.

Uusi hallituksemmekin ehti jo järjestymään ja vas-
tuualueet jaettiin hyvässä hengessä. Uuteen vuoteen 
lähdetään uudella innolla ja toivoen pandemian hel-
littämistä.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaen,

Mika Nurminen
Puheenjohtaja
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Tulevaa toimintaaTulevaa toimintaa

17.1.22
Tammikuun mestari-ilta, Lumitin työmaa klo 17.00
Tämän hetken suurin ja merkittävin kouluhanke paikkakunnalla on Kuopion taidelukio Lu-
mit. Kohteen pääääurakoitsan, NCC:n henkilökunta esittelee meille työmaata. Omat turva-
varusteet (kypärä, huomioväritakki-/liivi) mukaan. Kokoonnutaan työmaatoimiston eteen.

26.-27.2.22 Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli
Talkooväkeä tarvitaan, ilmoittaudu mukaan ryhmänvetäjille, ks. erillisilmoitus.

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

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

Valmistuneita uusia jäseniä Kuopion Rakennusmestari- 
ja insinööri ry AMK yhdistyksessä

Y hdistyksemme jä-
seneksi on vuoden 
aikana liittynyt 

useita nuoria vastaval-
mistuneita rakennus-
mestareita. Yksi heistä 
on Markku Vornanen, 
joka valittiin syysko-
kouksessa hallituksen 
varajäseneksi. Toivo-
tamme Markun terve-
tulleeksi tutustumaan 
hallituksen toimintaan 
varajäsenenä, joka on 
myös tärkeä tehtävä. Hallituksen järjestäytymisko-
kouksessa Markku valittiin myös useampaan toimi-
kuntaan ja näistä tärkein jäsenhankintaan liittyen on 
opiskelijatoiminta. Savonia Ammattikorkeakoulu on 
hänelle tuttu ja saamme Markusta hyvän tiimiläisen 
kohtaamaan rakennusmestari ja -insinööri opiskelijoi-
ta.

Markun aloitteesta esittelemme jäsenkirjeessä uu-
sia jäseniämme ja tässä heistä ensimmäinen valoku-
van kera.

Kuka olet ja mistä tulet?
Riku Nissinen, 24-vuotias miehenalku Kuopiosta. Har-
rastuksiini kuuluu jääkiekko ja jalkapallo, niin kentällä 
kuin katsomossa. Olen kotoisin Siilinjärveltä.

Mitä teet työksesi nyt valmistumisen jälkeen ja min-
kälaista rakennusalan kokemusta sinulla on?
Valmistuin Savoniasta rakennusmestariksi keväällä 
2021 ja tällä hetkellä olen töissä Creotek Oy:llä. Työ-
tehtäviini kuuluvat erilaiset rakennusalan asiantuntija-
tehtävät kuten betonirakenteiden kosteusmittaukset, 
märkätilojen rakennusvalvonta ja erilaisten kosteus-
vauriokohteiden kuivaukset. Raksalla olen ollut nyt 
noin kaksi vuotta, koulun harjoittelut mukaan lukien.

Miksi valitsit rakennusalan?
Alalle päädyin lukion ja armeijan jälkeen osittain tuttu-
jen suostuttelemana sekä työnjohtopuolta vaivaavan 
työvoimapulan vuoksi.

Minkä takia RKL?
RKL ajaa meidän mestarien ja insinöörien asioita. Lii-
ton avulla tutustuu myös alalla toimiviin ihmisiin, min-
kä huomasin jo opiskeluaikana kesäpäivillä opiskelijoi-
den kolmiottelussa.
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Vuoden nuori rakennusmestari-titteli Kuopioon!

RKL:n liittokokouksessa julkistetaan vuosittain hen-
kilöt arvonimille ”Vuoden rakennusmestari” ja 
”Vuoden nuori rakennusmestari”. Tällä kertaa Tam-

pereen liittokokouksessa 19.11.2021 nuoren raken-
nusmestarin kunnian sai yhdistyksemme jäsen Risto 
Räsänen. Saavutus oli lajissaan ensimmäinen Kuopion 
yhdistyksessä.

Risto on 30-vuotias syntyperäinen kuopiolainen. 
Ammattikoulun hän kävi Kuopiossa 2007-2010 val-
mistuen talonrakentajaksi. Ensimmäisen kerran hän 
oli kesätöissä 2008 putkiremonttityömaalla. Ammatti-
kouluaikana kaikki kesätyöt ja harjoittelut tapahtuivat 
samalla työnantajalla, Kuopion Monirakennus Oy:llä 
(nykyinen Kumoni Oy).

Vuonna 2010 Risto kävi suorittamassa asepalve-
luksen, minkä jälkeen hän työskenteli jälleen putkire-
monttityömailla.

Syksyllä 2011 Risto aloitti opinnot Kuopion Tekus-
sa ja valmistui mestariksi keväällä 2015. Välikesät hän 
työskenteli edelleen samalla työnantajalla kuin am-
mattikoulun aikaan, pääosin putkiremonttityömailla, 
viimeisenä kesänä työmaamestarina.

Valmistumisen jälkeen Räsänen työskenteli Rasp 
Oy:llä työnjohtajana Pieksämäen veturitallien pe-
ruskorjaustyömaalla sekä Varkaudessa Riikinvoiman 
Ekovoimalaitostyömaalla. Keväällä 2016 hän aloitti 

Jokiväri Oy:llä vastaavana työnjohtajana. Kohteet oli-
vat pääasiassa taloyhtiöiden peruskorjaushankkeita ja 
putkiremontteja Kuopion alueella. Osa kohteista oli ns. 
kevyempiä putkiremontteja (käyttövedet uusitaan ja 
viemärit sukitetaan) ja osa taas perinteisiä, jossa kaikki 
tekniikka uusitaan.

Keväästä 2020 alkaen Risto on työskennellyt työ-
päällikkönä Jokiväri Oy:ssä toimien työnjohtajien 
esimiehenä vastuualueenaan putkiremontit ja linja-
saneerauskohteet. Työpäällikön tehtävien lisäksi Räsä-
sellä on käynnissä omia hankkeita. Parasta aikaa hän 
on vastaavana työnjohtajana eräässä 128 asunnon 
kohteessa sekä muutamassa pienemmässä hank-
keessa. Putkiremontit ovat Riston mielestä tuntuneet 
alusta asti mielenkiintoisilta ja tarpeeksi haasteellisilta 
projekteilta. 

”Korjausrakentamisessa ja putkiremonteissa tulee 
usein yllätyksiä ja suunnitelmamuutoksia työmaan ai-
kana, joten monesti myös aikataulujen kanssa riittää 
haastetta. Lisäksi jokainen talo on omanlaisensa asuk-
kaineen. Putkiremonttien hoito on suurelta osin myös 
asiakaspalvelua.”

Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry 
onnittelee Ristoa hienon saavutuksen johdosta!
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Vas. Raimo Seppänen (Säätiö), Risto Räsänan ja Ari autio (RKL).
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Liittokokous Tampereella

T ämän vuoden kokouspaikaksi valikoitui Tampere, 
missä samalla Suomen vanhin, 125-vuotta täyt-
tävä Tampereen yhdistys vietti juhlaa. Kuopiosta 

meitä osallistui kokoukseen 8 jäsentä. Huomioitavaa 
oli, että porukasta 5 henkeä oli ensikertalaisia. Tunnel-
ma oli odottava, koska tiesimme kokouksen tärkeyden 
ja mitä oli odotettavissa.

Junamatka sujui hilpeissä tunnelmissa ja majoi-
tuimme illalla Torni hotelliin. Aamulla siirryimme ra-
kennusmestaripäiville, jossa saimme kuulla Liiton toi-
mitusjohtajan Maria-Elena Ehrnroothin tervehdyksen 
sekä esitelmän tutkimuksesta rakennusmestariopiske-
lijoiden valmistumisesta ja keskeyttämisistä.

Tampereen rakennusvalvonnasta saimme täsmätie-
toa rakennuslupakäsittelyiden nopeuttamiseksi ja ke-
hittämiseksi. Tässä on suuria eroja kaupunkien välillä. 
Kuopion rakennusvalvonta tekee yhteistyötä heidän 
kanssaan.

Jussi Nurminen (vuoden 2019 nuori rakennusmes-
tari) piti mielenkiintoisen esitelmän Tampereen Aree-
na -hankkeen eri vaiheista ja haasteista. Häntä avusti 
yksi hankkeen rakennesuunnittelijoista. On hienoa 
todeta miten vaativissa kohteissa nuoret miehet ovat 
mukana.

Illan pääjuhla pidettiin Tampereen komediateat-
terin salissa. Tunnelma oli perinteisen juhlava pitkine 
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Jukka Lintunen, uusi puheenjohtaja.
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puheineen. Kävin Rainer Mikkosen kanssa onnittele-
massa ja kilistelemässä laseja Juhlavastaanotolla. Oh-
jelmassa oli myös ”kieli poskessa” kerrottuja Tampe-
reen uutisia.

Liittokokous pidettiin sunnuntaina komediateatte-
rin näyttämöllä ja auditoriossa. Puheet aloitti puheen-
johtaja Ari Autio. Hän kiitti tuesta ja luottamuksesta, 
jota puheenjohtajakaudellaan on saanut. Hän kertoi 
taloudellisista haasteista, joita liitossa oli hänen aloit-
taessaan. Tervehdyttämiseksi jäsenmaksuja korotettiin 
ja hän lupasi palauttaa maksut entiselleen puheenjoh-
tajakaudellaan ja samassa liittokokouksessa näin pää-
tettiin tehdä. Hänet nimitettiin liiton kunniajäseneksi 
ja hän tulee vaikuttamaan säätiön toiminnassa jatkos-
sa.

Kunniajäsen Lauri Tarasti piti myös puheen ja hän 
jättää aktiivitoimintansa liitossa. Muistoksi hänelle an-
nettiin taidetta.

Puheenjohtajaehdokkaat kävivät pitämässä pu-
heensa ja samassa kuultiin kannustuspuheita heidän 
puolestaan. Äänestyksestä tuli tiukka ja äänet hajaan-

tuivat voimakkaasti. Yhdistyksetkään eivät olleet yk-
simielisiä ja samoilla linjoilla. Meillä kuopiolaisilla oli 
selkeä yhtenäinen näkemys tulevasta puheenjohtajas-
ta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lintunen 
Jyväskylästä. Jukka on tehnyt pitkän rupeaman Skans-
kalla ja merkittävissä kohteissa. Lisäksi vahvuus liiton 
toiminnassa on ollut merkittävä. 

Vuoden rakennusmestariksi valittiin Jari Salonen 
Helsingistä. Hän on johtanut suuria ja vaativia kohteita 
tiukkojen aikataulujen ja budjettien rajoissa. Jari piti 
päivän pisimmän puheen ja kiitteli vuolaasti työnan-
tajaansa Haahtelaa ja työkavereitaan.

Vuoden nuoreksi rakennusmestariksi valittiin yhdis-
tyksemme Risto Räsänen. Risto pokkasi palkintonsa ja 
kiitti puheessaan RKL-yhteisöä ja Kuopion yhdistystä 
ja hallitusta. Risto työskentelee työpäällikkönä Jokiväri 
Oy:llä. 

Seuraava liittokokous on Joensuussa 2022. 

Mika Nurminen
puheenjohtaja

RAKENNA JA ASU -MESSUT 2022

V uoden 2021 messut jäivät koronapandemi-
an takia pitämättä, mutta nyt on uusi yritys 
päällä. Tapahtuma järjestetään Kuopio-hal-

lissa 26.2. - 27.2.2022. 
Messujen rakentamisessa, läpiviennissä ja purka-

misessa tarvitaan talkooväkeä. Ota rohkeasti yh-
teyttä ryhmien yhteyshenkilöihin ja ilmoittaudu 
talkoisiin sopimalla itsellesi parhaiten käyvä aika ja 
tehtävä.

Yhdistyksen talkootyön yhteyshenkilö:
Kimmo Kaikkonen +358 40 669 5484, kimmo.kaikkonen@ains.fi

Osastojen paikkojen merkkaus:
Kimmo Kaikkonen 

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

Rakentajaryhmä:
Rainer Mikkonen +358 50 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com
Jouko Oksanen +358 40 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com

Liikenteen ohjaus (tulo- ja menoliikenne):
Rainer Mikkonen, Jouko Oksanen 

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

Järjestyshenkilöt:
Jorma Pantsu +358 400 674 126, jorma@pantsu.fi

Järjestyshenkilöt/varahenkilö:
Timo Tikkanen +358 50 308 5793, timo.tikkanen@dnainternet.net



Seniorikerhon kuulumisiaSeniorikerhon kuulumisia

Tervehdys Seniorit isolla sydämellä

Seniorit ovat saaneet viettää kohta päättynyttä 
vuotta vahvasti kaverillisin mielin. Saimme kokea 
yhteisöllisyyttä talviajan Vuorikadun tapaamisten 

jälkeen kesäisillä tapaamisilla Sorsasalossa. Heti kesä-
kauden avauksissa meitä oli 26 jäsentä nauttimassa 
herkullista lohikeittoa ja hersyvää yhteiseloa kaverei-
den kanssa.

Vuoden lopun huipennusta vietettiin Sorsasalossa 
todella herkullisen noutopöydän antimista nauttien ja 
poikkeuksellisesti siskojen Airan ja Pirjon sekä veljien 
kanssa. Koettiin monimuotoista osaanottavaa jutus-
telua ja ajatusten vaihtoa ja toisistamme välittämistä 
– just näin sen pitää olla ja näin sen koin! Kiitos teille 
kaikille paikalla olleille 32 jäsenelle ja etenkin Jorkille; 
nyt meni ruokailu toiseen potenssiin – herkullisen hy-
vää oli!

Matkasimme perinteisesti kesämatkallamme vah-
vasti kaverista huolehtimisen merkeissä itseämme 
unohtamatta. Kesämatkoillamme tavoitteenamme on 
myös aina luoda yhteistyökumppanuus paikallisten 
yhdistysten johtohenkilöiden kanssa. Helsingin yhdis-
tyksen pj:n Timo Saarikon ja allekirjoittaneen kanssa 
ennakkoon sovittu tapaaminen oli lämminhenkinen ja 
samanikäisten kaveruutta aistittavaa. Kiitos Timo! Jat-
ketaan yhteistyötä.

Yhdistyksemme hallituksen edustajana sain oikeu-
den osallistua RKL:n liittokokoukseen 2021 äänioikeu-
tettuna jäsenenä. Liittokokouksessa valittiin uusi RKL:n 
puheenjohtaja nimeltään Jukka Lintunen. Jukan kans-
sa koin pitkäaikaista sekä vahvaa vaativien rakennus-
kohteiden työkaveruutta aina vuodesta 1997–2015 
asti. Yhteistyömme jatkuu nyt taas yhteisissä asioissa.

Samaisessa liittovuosikokouksessa tulin valituksi 
valtakunnallisen RKL:n Senioreiden hallituksen jäse-
neksi edustaen RKL:n uuden aluejaon Itäistä aluetta. 
Eli tälläkin saralla aktiivitoimintaa jatkan valtakunnan 
seniorimestareiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja ar-
vostuksen nostamiseksi. Uskon, että yhdistyksellem-
me on eduksi, että ollaan mukana toiminnassa. Hyvät 
henkilökohtaiset suhteet sekä verkostoituminen ovat 
avainsanoja tämän päivän arvomaailmassa.

Liittokokouksessa Tampereella valittiin RKL:n Vuo-
den nuori Rakennusmestari 2021. Tunnustuksen sai yh-
distyksemme ja hallituksemme jäsen rakennusmestari 
Risto Räsänen. Seniorikerho onnittelee Ristoa: Hyvä 
Risto! Kanssasi on hyvä tuottaa hyvää yhteishenkeä.

Yhdistyksemme piti hallitusten 2021 ja 2022 yhteis-

kokouksen/hallituksen 2022 järjestäytymiskokouksen 
24.11.2021. Yhdistyksessä isoa valtaa käyttää hallitus 
ja isointa yhdistyksen vuosikokous, jossa valitaan halli-
tuksen jäsenet. Demokraattinen perusvalinta-ajatus 
on valita jäsenet, jotka tuottavat onnistumista yhdis-
tykselle. Jäsen, joka hallitukseen valitaan, voi itseoi-
keutetusti kokea onnistuneensa. Tällöin hänelle myös 
annetaan mahdollisuus luoda/tuottaa itselleen arvos-
tusta teoillaan yhdistyksen hyväksi. Jokaisen tulee pi-
tää mielessään, että arvostusta ei anneta vaan se tulee 
ansaita!

Uuden hallituksen varsinaisista jäsenistä on ”nuoria” 
4 + puheenjohtaja ja ”senioreja” 4.

Varajäsenet taasen 1 ”nuori” ja 3 seniori-ikäistä. Uusi 
hallitus edustaa kokemusta ja jatkuvuutta vaativissa 
toimissaan toimikuntineen. Seniorit antavat kaiken tu-
kensa hallitusten onnistumisille ja kiittää vanhaa hal-
litusta sekä onnittelee uutta hallitusta. Seniorien pu-
heenjohtajana ojennan käteni vahvan yhteisen sillan 
rakentamiseksi yhdistyksen arvoja kunnioittaen. Sillan 
rakenteiden ylläpito edellyttää jokaisen yhdistyksen 
jäsenen vahvoja ja oikeuden mukaisia tekoja toisiaan 
kunnioittaen.

Onnistumisen saavuttamiseksi ei riitä, että ”nyt teh-
dään töitä, vaan tehdään oikeita töitä”.  Sanoilla on vis-
si ero eli ei lupailla liikoja vaan itse kukin varmistakoon, 
että hallituksessa vastaanotetut vastuulliset tehtävät 
hoidetaan moitteettomasti. Vahvan hyvän toimintail-
mapiirin luominen ja ylläpito on yksi tärkeimmistä työ-
kaluista. Toki hyvä henkilökohtainen osaaminen antaa 
pohjaa onnistumisille. Kaikkea ja kaikkia tarvitaan.

Yhdistyksellemme tärkeä rakennusmessutapahtu-
ma toivon mukaan toteutuu. Tapahtuman läpiviemi-
nen vaatii tarkkaan laaditun toimintasuunnitelman 
noudattamista. Seniorit antavat jokavuotista runsaslu-
kuista talkooapua rakennusmessujen ajaksi. Jokaisen 
jäsenen tarjoama talkootyö on arvokasta, jota yhdis-
tyksemme sekä Rakenna ja Asu-messujen toimikunta 
tarvitsee.

Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille oikein hyvää 
Joulua sekä Rauhaisaa että Valoisampaa Uutta Vuotta 
2022.

Olkaahan kilttejä toisillenne!

Jouko Oksanen
Seniorikerhon puheenjohtaja
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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit ry AMK 
 

OPINTO- JA KULTTUURIMATKA 
HELSINKIIN pe 22.- la 23.4.2022 

 
 
 
 
 
 

Matka on tarkoitettu työikäisille yhdistyksemme jäsenille sekä RKL:n 
 jäseneksi liittyneille opiskelijoille, joilla on mahdollisuus ottaa mukaan  

omat turvavarusteet (turvakengät, huomioliivi, kypärä, suojalasit).  
 

Perjantaina Helsingissä on työmaakäyntikohde/-kohteet opinto mielessä 
erikoisrakentamiskohteissa, jotka tiedotetaan ilmoittautuneille ennen matkaa.   

Hotel Mestari, majoittumispaikkamme, on myös näkemisen ja kuulemisen arvoinen 
projekti, minkä vaiheista meille tulee kertomaan  

Rakennusmestarien säätiön hallituksen jäsen Ari Autio Helsingistä. 
 

Lauantaina ennen kotimatkaa nautimme kulttuuria  
GREASE -musikaalin merkeissä Messukeskuksen Amfiteatterissa. 

 
 

Tämä matka on loistava tilaisuus verkostoitumiseen ja tutustua yhdistystoimintaan. 
Matkalle osallistuu Kuopion yhdistyksen hallituksen jäseniä sekä Helsingissä yhteiselle 

päivällisellemme osallistuu henkilöitä RKL:stä ja Helsingin paikallisyhdistyksestä.  
 
 

Järjestelyjä varten ilmoittautumiset ehdottomasti 22.1.2022 mennessä  
Eija Tuppuraiselle tekstiviestillä gsm 040 825 1792: 

  
Ilmoitathan osallistujan nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdolliset  
ruoka-aineallergiat. Osallistujamäärä on rajattu max. 50 henkilöön  

ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

HUOM! Mahdolliset koronaan liittyvät rajoitukset huomioidaan matkalla ja 
 niistä johtuen saattaa ohjelmaan tulla muutoksia, joista tiedotamme ilmoittautuneille. 
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MATKAOHJELMA: 
(pienet ohjelmasisällölliset ajat tarkentuvat ilmoittautuneille ennen matkaa)   
 
Pe 22.4.2022   Lähtö Kuopiosta klo 6.00 – 7.00 bussilla kohti Helsinkiä (lähtöaikataulu ja lähtöpysäkki tarkennetaan 

ilmoittautuneille ennen lähtöä). Pidämme matkalla kahvitauon Punaisen Piipun kievarissa Kotileipomo 
Siiskosen kahvilassa, jossa nautimme kahvin/teen suolaisen kahvileivän kera. Toisen tauon pidämme 
Vierumäen Matkakeitaalla, jossa nautimme lounaan.  Helsinkiin saavuttua vierailemme 1-2 
työmaakohteessa. Tämän jälkeen majoitumme keskustassa sijaitsevaan uuteen keväällä valmistuvaan 
Mestari -hotelliin. Illalla sovittuun aikaan nautimme päivällisen hotellin ravintolassa.   
 

La 23.4.2022 Nautimme aamiaisen hotellin ravintolassa. Pakkaamme sovittuna aikana matkatavarat bussiin. 
Tämän jälkeen on vapaata aikaa käydä omatoimisesti ostoksilla, ulkoilemassa tai tutustua Helsinkiin. 
Lähdemme bussilla hotellilta sovittuna aikana Messukeskukselle katsomaan klo 14.00 alkavaa GREASE 
-musikaalia. 

 
 Huumaavan kesäromanssin jälkeen jengin Burger Palace Boysien ”kingi” Danny ja suloinen 

”naapurintyttö” Sandy löytävät yllättäen toisensa samasta koulusta, kun Sandyn perhe muuttaa kesän 
jälkeen naapurustoon. Muistot tapahtuneesta ovat parilla hieman erisuuntaiset, mutta voivatko he 
selviytyä teini-iän koettelemuksista ja löytää todellisen rakkauden uudelleen? 

   
 Grease on vastustamaton sekoitus 1950-luvun popkulttuuria, teinimeininkejä, nuorta romanssia, 

rock´n rollia, kovia kundeja ja ihania mimmejä. Esitys on täynnä hyvää energiaa ja elämäniloa, 
mukaansatempaavia tansseja ja huikeaa musiikkia täynnä hittejä, kuten Summer Nights, Greased 
Lightnin´, Hope Hope Devotedto You ja You are the one I want. 

 
 Musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastaavat Marco Bjurström ja Peter Pihlström.  
 Tämän uuden version herättää eloon tuoreet näyttelijät, jotka tuovat energiaa, elinvoimaa ja 

intohimoa musikaaliklassikkoon. Väliajalla nautimme kahvin/teen kahvileivän kera.  
 Esityksen kesto on noin 2 tuntia 40 minuuttia sisältäen väliajan. 
  
 Esityksen jälkeen lähdemme kotimatkalle. Matkalla pidämme n. klo 18.30 Vierumäen  
 Matkakeitaalla myöhäisen lounastauon ja myöhemmin Juvan seudulla kahvitauon.  
 Kotipaikkakunnalle Kuopioon saavumme illalla n. klo 23.00.  

 
Matkan hinta: 350 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä 
   335 € / hlö, jos vähintään 40 henkilöä 
   327 € / hlö, jos vähintään 50 henkilöä 
 
Omavastuu:  Yhdistyksen jäsenen omavastuu matkasta 90 euroa. 
   RKL:ään liittyneen opiskelijan omavastuu matkasta 50 euroa. 
   Omavastuun eräpäivä 23.1.2022 yhdistyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28.  
 
Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan 
 * majoitus Mestari -hotellissa 2-hengen huoneessa 
 * päivällinen ja aamiainen hotellissa 
 * lippu permannolta ”Grease” -musikaaliin 
 * väliaikakahvit kahvileivän kera 
 * lounas meno- ja paluumatkalla 
 * kahvi/tee kahvileivän kera meno- ja paluumatkalla  
 
Lisämaksusta: * 1-hengen huoneen lisämaksu 64 €   
 
Lähtöaika: pe 22.4. klo 6.00 – 7.00. Aikataulu ja lähtöpysäkki tarkennetaan ennen lähtöä. 
  
Matkanjärjestäjä:      LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY 
 
Matkan yhteyshenkilö/lisätietoja:  Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit ry AMK 
       Eija Tuppurainen, puh. 040 825 1792 
       eija.tuppurainen@rakennustyo.net 



Yhdistyksen hallitus kaudelle 2022
PUHEENJOHTAJA
Mika Nurminen, 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA
Eija Tuppurainen, 040 825 1792, eija.tuppurainen@rakennustyo.net
Harri Hassinen, 044 596 7346, harri@harpa.fi                                   
Kimmo Kaikkonen, 040 6695 484, kimmo.kaikkonen@ains.fi
Rainer Mikkonen, 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com
Pekka Levy, 044 237 0407, pekkalevy@gmail.com
Hannu Lehmuskero, 0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com
Risto Räsänen, 0400 873 112, rasanenristo@hotmail.com
Jouko Oksanen, 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com

 
Varajäsenet
Teiju Laine, 044 9710 596, teiju.laine@gmail.com
Kauko Huttunen, 0400 577 152, huttunen.kauko@gmail.com
Osmo Pajusilta, 0500 718 501, osmo.pajusilta@dnainternet.net
Markku Vornanen, 050 343 9349, vornanen.mar2@gmail.com

Yhdistyksen toimikunnat ja toimihenkilöt kaudelle 2022
Sihteeri Hannu Lehmuskero, 0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com
Rahastonhoitaja Rainer Mikkonen, 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com
Tiedottaja (jäsenjulkaisut, nettisivut, 
sosiaalinen media)

Hannu Lehmuskero
Markku Vornanen, 050 343 9349, vornanen.mar2@gmail.com                                                                                           

Koulutushenkilöt Risto Räsänen, 0400 873 112, rasanenristo@hotmail.com
Harri Hassinen, 044 5967 346, harri@harpa.fi                                  

Opiskelijayhdyshenkilöt Harri Hassinen, 044 5967 346, harri@harpa.fi  
Markku Vornanen
Eija Tuppurainen, 040 825 1792, eija.tuppurainen@rakennustyo.net

Mökkitoimikunta Kauko Huttunen, 0400 577 152, huttunen.kauko@gmail.com
Urheilutoimikunta Pekka Levy, 044 237 0407, pekkalevy@gmail.com
Huomionosoitustoimikunta Kimmo Kaikkonen, 040 6695 484, kimmo.kaikkonen@ains.fi

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                    

Historiikkitoimikunta Aira Pesonen, 050 570 7492, aira.pesonen@hotmail.fi
Opinto- ja virkistysmatkojen järjes-
telyt

Eija Tuppurainen, Mika Nurminen, Markku Vornanen,  
Matti Maapuro, 044 341 7789, matti.maapuro@gmail.com

Rakenna ja Asu -messujen yhdyshen-
kilö

Kimmo Kaikkonen

Kokous- ja tapahtumajärjestelyt Mika Nurminen, Eija Tuppurainen
Kuntoutusvastaava Jouko Oksanen, 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com
Tilintarkastaja Sys Audit / Kari Hyvönen, varahenkilö yhtiöstä
Toiminnantarkastaja Jouni Tiihonen, 044 185 141, jouni.tiihonen@hotmail.com                                                                          

varalla Aira Pesonen, 050 570 7492, aira.pesonen@hotmail.fi
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