
KUOPION
RAKENNUSMESTARIT

Jäsenkirje 4 - 2022

16.12.2022



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

PUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTAPUHEENJOHTAJAN NÄKÖKULMASTA

Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy helmikuun, toukokuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä,  
pienet poikkeamat mahdollisia.  Aineisto toimitukselle viimeistään 

3 viikkoa ennen ilmestymistä: hannu.lehmuskero@gmail.com 

Tervehdys

T ämä vuoden viimeinen neljännes on ollut pu-
heenjohtajalle työntäyteinen. Mieluisia ja mie-
lenkiintoisia sekä palkitsevia. Syyskokous antoi 

minulle mandaatin jatkaa tehtävässäni, kiitos luotta-
muksesta. Hallituskin hieman uudistuu ja järjestäy-
dymme joulukuussa keskustellen tulevaisuudesta.

Lokakuussa olin Rakennusmestarien Säätiön kut-
sumana juhlistamassa heidän 70-vuotispäiväänsä. 
Tilaisuus pidettiin Mestari hotellissa Helsingissä. Tilai-
suuden yhteydessä sain majoittua ja tutustua uuteen 
hotelliin sekä Helsingin yhdistyksen ja Säätiön toimi-
tiloihin. RKL:n jäsenenä meillä on hotelliin mestarien 
alennus käytettävissä, jota kannattaa hyödyntää. Ko-
tiin tuomisina sain terveiset hyvin järjestetyistä KuPe 
-päivistä.

Aluekokousta pidettiin lokakuun lopulla Jyväsky-
lässä. Tilaisuus ei saanut kaikista alueen yhdistyksistä 
edustusta paikalle, mutta oli päätösvaltainen ja asiat 
saatiin hoidettua. Kuopion yhdistyksen kannalta mer-
kittävää oli Teiju Laineen nimeäminen liiton huomion-
osoitustoimikuntaan ja Pekka Levyn nimeäminen lii-
ton urheilutoimikuntaan. Onnittelut vielä molemmille. 
Seuraavan aluekokouksen pitää Savonlinna ensi syksy-

nä. Alkukesästä kuitenkin vietämme vielä kesäpäivää 
Jyväskylän järjestämänä Peurunka kylpylässä.

Liittokokous pidettiin Joensuussa, missä samalla 
juhlistettiin Joensuun yhdistyksen 90-vuotisjuhlia. 
Liittokokouksessa ei tarvinnut äänestää, vaan asiat 
menivät ennalta esitetyillä tavoilla. Päätettiin järjestää 
jäsenristeily keväällä Ruotsiin. Tämän risteilyn ensisijai-
nen tarkoitus on aktivoida nuoria jäseniämme toimin-
taan mukaan. Toinen merkittävä päätös oli työikäisten 
kuntoutukseen ja jaksamiseen kohdistettu satsaus, 
jossa Kuopion yhdistyksenä olemme aktiivisesti työ-
ryhmässä mukana.

Pikkujoulut pidettiin Kunnonpaikassa perinteiseen 
malliin. Tunnelma oli lämmin ja ruoka maittavaa. 

Tulevia tapahtumia on Rakenna ja Asu -messut 
helmikuussa, johon tarvitsemme taas talkooväkeä. Pi-
dämme talkoolaisille jo etukäteen tilaisuuden Sorsasa-
lossa, jossa käydään asioita läpi ruuan ja saunomisen 
merkeissä. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaen,

Mika Nurminen
Puheenjohtaja
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TULEVAA TOIMINTAATULEVAA TOIMINTAA

28.1.
Tammikuun Mestaripäivä, Sorsasalon maja, lauantaina klo 12.00
Vuoden ensimmäinen yhteistapaaminen. Tilaisuudessa käydään läpi ja suunnitellaan tu-
levien messujen järjestelyjä. Messutalkoolaisten osallistuminen tilaisuuteen on tärkeää. 
Ruokatarjoilu. Ilmoittaudu tekstiviestillä Mika Nurminen 0400 979 128.

25.–26.2.
Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli
Jo perinteeksi muodostuneet messut, mihin tarvitaan erilaisiin tehtäviin innokkaita talkoo-
laisia yhdistyksemme jäsenistä. Etuna on päästä katsomaan ennen tai jälkeen talkoovuo-
ron messut ja verkostoitua alan ammattilaisiin. Katso erillisilmoitus toisaalla tässä lehdessä.

23.3. Sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00
Merkitse aika jo kalenteriisi, helmikuun jäsenkirjeessä virallinen kutsu. 

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

RKL:N TULEVIA TAPAHTUMIA, JOTKA KANNATTAA MERKITÄ KALENTERIIN:

31.3.–2.4. 
RKL:n jäsenristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki
Tähän on viittauksia tämän jäsenkirjeen useammassa tarinassa, joten tässä jo ajankohta. 
RKL tiedottaa jäsenristeilystä omavastuineen tarkemmin loppuvuodesta/alkuvuodesta.

16.6.–18.6.  
RKL:n kesäpäivät Turussa
Seuraa RKL:n tiedottamista tarkemmin. Lajiharjoittelut täysillä käyntiin kesää kohti mentä-
essä. Lajina myös frisbeegolf, mihin toivottavasti saadaan Kuopiostakin osallistujia.

Sorsasalossa oli vilkas ja tapahtumarikas kesä. Ta-
pahtumia ja tapaamisia oli keväästä syksyyn. Val-
takunnallisia tapahtumia oli KUPE-PÄIVÄT ja Itä-

Suomen alueen yhdistyksien tapaaminen.
Vieraat totesivat, että on teillä hieno paikka kokoon-

tua ja pitää tapahtumia. Varmaan jäsenetkin ovat huo-
manneet Sorsasalon majamme hienot puitteet. Majaa 
vuokrattiin  ulkopuolisille asiakkaille enemmän kuin 
vuosiin.

Yhdistyksen omia tapahtumia oli runsaasti: kokouk-
sia, mestari-iltoja, lauluilta, seniorien kokoontumisia ja 
tapaamisia. Perinteiset puutalkoot pidettiin syksyllä ja 
hiet huuhdeltiin tunnetusti hyvässä majan saunassa.

Sorsasalon vuokrasopimus on kohta lopuillaan. Uu-
den vuokrasopimuksen tekeminen pitää varmistaa ja 
olla terävänä kaupunkiin päin.

Mukavaa talven ja joulun odotusta.
terveisin 
Kauko Huttunen (Kake), mökki-isäntä

Sorsasalon kesäkuulumisia 
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V uosi on taasen kohta paketissa ja seniorit siirty-
neet kesäajasta talviaikaan myös konkreettisesti 
yhden tunnin siirtymällä, joka ei näillä kilomet-

reillä vaikuta ei suuntaan eikä toiseen. Virkeinä on oltu 
ja virkeinä on myös tavoite pysyä, joka näkyy kerhom-
me aktiivitoiminnan pysyessä jatkuvasti toisiamme 
tukiessa. Tämä on nähty ja koettu mm. vuotuisella 
kesämatkallamme, jossa välittäminen kaverista toteu-
tui ihailtavalla tavalla ja ei siitä sen enempää. Matkalla 
olleet seniorit sen näyttivät.

Vuoden lopun huipennusta vietettiin Sorsasalossa 
todella herkullisen noutopöydän antimista nauttien. 
Koettiin monimuotoista osaanottavaa jutustelua ja 
ajatusten vaihtoa ja toisistamme välittämistä. Tapaa-
misessa saimme tutustua myös uuteen seniorivel-
jeemme Pentti Leskiseen.

Työpäällikkönä Pentti Leskinen työyhteisönsä kans-
sa voittivat arvovaltaisen valtakunnan palkinnon vuo-
den 2019 parhaaksi työmaaksi kohteena KYS UUSI SY-
DÄN 2025 sydänsairaalan työmaa. Toivotamme Pentin 
todella sydämellisesti kerhomme jäseneksi.

Yhdistyksemme jäsenenä sain oikeuden osallistua 
RKL:n liittokokoukseen 2022 sekä äänioikeutettuna 
jäsenenä RKL-SEN vuosikokoukseen 2022. Samaises-
sa RKL:n Senioreiden vuosikokouksessa tulin valituksi 
RKL-SEN toimikuntaan edustaen RKL:n uuden alueja-
on Itäistä aluetta. Eli tälläkin saralla seniorikerhomme 
jäsenenä jatkan valtakunnan seniorimestareiden hy-
vinvoinnin edistämiseksi ja arvostuksen nostamiseksi. 
Uskon, että yhdistyksellemme on eduksi, että ollaan 
mukana toiminnassa. Hyvät henkilökohtaiset suhteet 
sekä verkostoituminen ovat avainsanoja edelleen tä-
män päivän arvomaailmassa. Joensuussa minulla oli 
kunnia tavata myös paikallisia senioreita mm. Sakari 

Virta, jonka kanssa sovimme yhteistyöpalavereista 
Joensuun oman kerhomme jäsenten kanssa. Mielen-
kiinnolla jään odottamaan kerhojemme yhteistyötä ja 
ammatillista sekä toverillista kohtaamista konkreetti-
sesti. Ajatukseni on, että kutsumme Joensuun seniorit 
kesällä Sorsasaloon, josta kerromme Pantsun Jorkin 
kanssa myöhemmin.

Yhdistyksellemme tärkeä rakennusmessutapah-
tuma toteutetaan 25.–26. helmikuuta. Tapahtuman 
läpivieminen vaatii tarkkaan laaditun toimintasuun-
nitelman noudattamista. Seniorit antavat jokavuotista 
runsaslukuista talkooapua rakennusmessujen ajaksi. 
Jokaisen jäsenen tarjoama talkootyö on arvokasta, 
jota yhdistyksemme sekä Rakenna ja Asu-messujen 
toimikunta tarvitsee. Arvoisat senioriveljet; käännyn 
taasen puoleenne ja odotan samanlaista edellisen 
vuoden vahvaa yhteishengen luomaa apuanne mes-
sujen talkootöiden ammattimaiseen läpiviemiseen; 
etukäteen kiitos teille!

Alkavana vuonna 2023 kerhomme kokoontuu ta-
paamisiin Vuorikatu 44:ssä seuraavasti:

- 23. tammikuuta klo 13 alkaen
- 2. helmikuuta klo 13 alkaen
- 20. maaliskuuta klo 13 alkaen
- 24. huhtikuuta klo 13 alkaen
Laittakaa ajat talteen kalenteriinne!!!

Toivotan kaikille yhdistyksemme sekä kerhomme jäse-
nille oikein Rauhaisaa Joulua sekä Parempaa ja Valoi-
sampaa Uutta Vuotta 2023.

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja

SENIORIKERHON KUULUMISIASENIORIKERHON KUULUMISIA
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ALUEKOKOUKSEN KUULUMISIAALUEKOKOUKSEN KUULUMISIA

I täisen alueen aluekokous pidettiin 25.10.2022 klo 
18.00 alkaen Jyväskylän Paviljongissa, Jyväskylän 
yhdistyksen ollessa järjestelyvastaavana.
Kuopion edustajina oli paikalla puheenjohtaja Mika 

Nurminen, Teiju Laine, Harri Hassinen ja Rainer Mikko-
nen. Valtakirja oli kolmelta edustajalta, Harri oli liitto-
hallituksen varajäsenen mandaatilla paikalla. Edustus-
paikkoja meillä oli vain viisi (5) johtuen liiton tilastossa 
olevasta jäsenmäärästä, 200 jäsentä. Meidän tilastossa 
jäsenmäärä on 202, joka olisi tuonut 6 edustuspaikkaa 
(yksi paikka alkavaa 40 jäsentä kohden).

Kokouksen alussa liiton järjestöpäällikkö Mikael Åhl 
kertoi liiton kuulumisia, mm. jäsenristeilystä keväällä 
2023, jäsenrekisterin tilanteesta, jäsenmaksutilantees-
ta ennen kaikkea yhdistykselle maksatuksen viiveestä 
ja e-jäsenyydestä liitosta eroaville vaihtoehtona.

Myös uudesta lomaosakkeen hankinnasta Tahko-
vuorelta: 90 m2 huoneisto, jossa on kaksi makuuhuo-
netta, oleskelu- ja keittiötila. Varauksia hallitsee RKL, 
josta jatkossa tiedotetaan RKL:n tiedotteissa ja netti-
sivuilla.

Itse kokousta johti Jyväskylän yhdistyksen puheen-
johtaja ja liittohallituksen toinen alueen edustaja Tom-
mi Rautjärvi ja sihteerinä toimi Juha Vuorenmaa myös 
Jyväskylästä.

Kokouksessa oli läsnä 7 yhdistystä: Jyväskylä, Kuo-
pio, Pieksämäki, Jämsä, Imatra, Äänesseutu ja Savon-
linna, edustaen 14 ääntä. Itäisen alueen yhdistyksiä on 
kaikkineen 15. Moni yhdistys loisti poissaolollaan, mm. 
alueen toisen hallituksen jäsentä edusti varajäsen Har-
ri Hassinen Kuopion yhdistyksestä.

Kokouksessa valittiin kahteen toimikuntaan uudet 
jäsenet. Huomionosoitustoimikunnan jäseneksi va-
littiin Kuopiosta Teiju Laine 7:llä äänellä ja urheilutoi-
mikuntaan myös Kuopiosta Pekka Levy 6 äänellä. Mo-
lempien toimikausi on kolme vuotta, vv. 2023–2025. 
Onnittelut vielä kerran valinnoista molemmille. Muita 
valintoja ei ollut tänä vuonna.

Kokous sujui rutiinilla ja loppui n. klo 20. Seuraa-
vasta kokousjärjestelyistä vastaa Savonlinnan yhdistys 
syksyllä 2023. 

Itäisen alueen kesäpäivät taas järjestää Jyväsky-
län yhdistys Peurungassa touko-kesäkuun vaihteessa 
2023.

Kokouksen jälkeen Veikko Järvinen tarjosi alueen 
yhdistyksen jäsenille hyvin erikoista matkaa JYP-TAP-
PARA jääkiekko-otteluun Tampereen Nokia Areenalle 
3.12.2022. Matkassa on erikoista se, että sinne mat-
kustetaan Suolahdessa entisöidyllä viisi vaunua käsit-
tävällä museo LÄTTÄHATULLA. Neljä vaunua on varat-
tuna JYP:in kannattajille ja yksi vaunuista Jyväskylän 
yhdistyksen käyttöön. Matkan hinta 30 €/osallistuja 
ei päätä huimaa, varsinkin kun RKL avustaa siitä 20 
€/osallistuja. Paluu Jyväskylään tapahtuu samaisella 
junalla. Ohjeena oli; omat eväät ja vessa toimii kuten 
junan vessa (reikä lattiassa). Kuopiosta meitä on läh-
dössä 4 jäsentä: Osmo Pajusilta, Jouni Tiihonen, Pekka 
Levy ja Rainer Mikkonen.

Muistelut kirjasi 16.11.2022
Rainer Mikkonen

Keilat kaatuivat Tampereen Kaupin keilahallissa

Rakennusmestareiden ja -insinöörien keilamesta-
ruudet ratkottiin Kaupin keilahallissa Tampereella 
lokakuun aikana. Kuopion Rakennusmestarit ja 

-insinöörit osallistuivat 12 miehen joukkueella kisoi-
hin. Kotiin tuomisina kisoista oli yksi mitali, kun Kuo-
pion 4-miehisjoukkue, jossa keilasivat Mauri Tiihonen, 
Pekka Häkkinen, Timo Tikkanen ja Pekka Levy, ylsi 
kolmanneksi. Henkilökohtaisissa sarjoissa menestys 
antoi vielä odottaa mitalien suhteen tuleviin koitok-
siin. Parhaiten kuopiolaisista pärjäsi Mauri Tiihonen si-
joittuen neljänneksi. Muista sijoituksista mainittakoon 
Jorma Pantsu 20, Pekka Häkkinen 23, Jyrki Pennanen 
25.  Osanottajia veteraanien sarjassa oli 46. Kaksimie-
hisjoukkueen Kuopion Pekka Häkkinen ja Mauri Tiiho-
sen sijoitus oli kuudes. Keilajoukkue kiittää yhdistystä 
rahallisesta tuesta keilamatkan suhteen.

Pekka Levy
urheilutoimikunta  
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Liittokokous Joensuussa
Liittokokous, tai oikeastaan ”liittokokouspäivät”, pi-

dettiin tänä vuonna Joensuussa 18.–20 .11., pää-
paikkana Sokos Hotel Kimmel, jossa oli myös ko-

kousvieraiden majoitus. Meidän yhdistyksellämme oli 
viisi valtuutettua, virallista edustajaa liittokokoukseen 
sekä yksi RKL-seniorien kokoukseen. Matka tehtiin 
mennen tullen Kuopiosta vuokratulla pienoisbussilla, 
meno tapahtui perjantai iltana.

Lauantaina aamupäivällä oli ohjelmassa mm. am-
matillisia luentoja sisältävä Rakennusmestaripäivä. 
RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen avasi tilaisuuden. 
Avauksen jälkeen liiton toimitusjohtaja Maria-Elena 
Ernrooth esitteli eräänlaiseksi toimintastandardiksi 
määriteltyä elinkaarimallia, jonka kantavana ideana 
on, että kaiken keskiössä on jäsen opiskeluajasta van-
huuteen saakka. Ernroothin jälkeen oli vuorossa Anna-
Riitta Kallisen (Arkcon /Ins. tsto Kallinen Oy) esitelmä, 
joka käsitteli tietomallinnuksen (IFC-malli) vakiointia 
kansallisella tasolla. Malli sinällään alkaa olla jo tuttu 
ammattilaisille. Seuraavaksi Karelia-ammattikorkea-
koulun projektipäällikkö Mikko Matveinen kertoi vä-
hähiilisestä rakentamisesta ja sen tulevaisuudesta. 
Vähähiilisyydessä tärkeä osa on puurakentamisella. 
Hänen jälkeensä oli vuorossa Joensuuhun valmistu-
neen, puurakenteisen 14-kerroksisen opiskelija-asun-
torakennuksen, Lighthousen esittely (kuva kannes-
sa). Suunnittelun näkökulmasta asiaa valotti kohteen 
rakennesuunnittelija Tomi Rautiainen (A-Insinöörit 
Oy) ja rakentamisen vinkkelistä kohteen vastaavana 
mestarina toiminut Jukka Timonen (Rakennustoimisto 
Eero Reijonen Oy). Korkeudestaan ja puurakenteistaan 
johtuen hankkeen läpivienti on ollut kaukana tavan-
omaisesta niin suunnitellun kuin rakentamisenkin 
suhteen. Viimeisenä vuorossa oli Metropolia Ammat-
tikorkeakoulun Kasper Tillin opinnäytetyö keskisyvis-
tä geolämpökaivoista. Keskisyvillä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä kaivoja, jotka on porattu 1–3 kilometrin 
syvyyteen. Näiden esitysten jälkeen päästiin lounaalle.

Lauantaina iltapäivällä oli RKL-seniorien ja Naisten 
Klubin kokoukset Pielisjoen toisella puolella Sokos 
Hotel Vaakunassa. Seniorikokoukseen meiltä osallistui 
muutama henkilö, joista yksi oli siis yhdistyksen val-
tuuttama kokousedustaja. Joukkomme naisedustaja 
osallistui Naisten Klubin kokoukseen.            

Illalla yhdistyksemme puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja liittohallituksen varajäsen kävivät Joensuun 
yhdistyksen vastaanottotilaisuudessa ja veivät onnit-
teluina Kuopion pienen muistamisen Joensuun Ra-
kennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n täytettyä 91 
vuotta. Tämän jälkeen oli vuorossa iltajuhla. Juhlassa 
pidettiin tavan mukaisesti useita puheita. Puhujina oli 
Joensuun kaupungin sekä RKL:n ja Joensuun yhdistyk-
sen edustajia. Puheiden jälkeen meitä viihdytty muu-
sikko Ilja Teppo. Hänestä sanotaan, että hän ”rakastaa 
tarinoita ja elää musiikista”. Tämä on todella helppo 
allekirjoittaa. Hänen show’nsa oli koko illan mieleen-
painuvin, hauskin ja monen mielestä paras esitys. 
Luonnollisestikin illassa ruokailtiin runsaasta nouto-
pöydästä sekä tanssittiin orkesterin tahdittamana.

Sunnuntai-aamuna oli liittokokousedustajien val-
takirjojen tarkastus, minkä jälkeen varsinainen ko-
kous alkoi klo 10.00. Kokous vahvisti aluehallitusten 
nimitykset uusiksi liittohallituksen ja toimikuntien jä-
seniksi. Meidän yhdistyksestämme huomionosoitus-
toimikuntaan tuli nimetyksi Teiju Laine ja urheilutoimi-
kuntaan Pekka Levy. Vuoden Rakennusmestari- tittelin 
sai Hannu Vallin Vihdistä ja Vuoden Nuori Rakennus-
mestari on nyt Joensuun yhdistyksen puheenjohtaja 
Olli Ryhänen. Molemmat pitivät puheen, jossa kertoi-
vat itsestään sekä työelämän saavutuksistaan. Viiden 
vuoden välein jaettava Vuoden kulttuuripalkinto luo-
vutettiin Ari Angervuorelle hänen ansioistaan raken-
nusmestariperinteen ylläpidosta. Jarmo Nikkarikoski 
Oulusta kutsuttiin liiton kunniajäseneksi. Hänellä on 
pitkä historia liiton hallitusjäsenyyksistä sekä Oulun 
yhdistyksen puheenjohtajuuksista. Urheilun ansio-
merkki luovutettiin pitkäaikaiselle urheiluaktiiville Kari 
Yrjänäiselle. Kuten yleensä, nytkin jaettiin hopeiset ja 
kultaiset ansiomerkit. Molempia meni 14 kpl eri puolil-
le Suomea.  Yhdistysten välisessä urheilun aktiivisuus-
kilpailussa Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry sijoittui tällä(kin) kertaa toiseksi, ykkönen oli 
Länsi-Uusimaan yhdistys ja kolmantena Helsingin yh-
distys. Liittokokousrutiiniin kuuluvina tietenkin käytiin 
läpi ja vahvistettiin tilinpäätös 2022 ja toimintasuun-
nitelma 2023. Ensi vuonna liittokokous pidetään Hä-
meenlinnassa.
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RKL:n KUPE-päivät  
(kulttuuri- ja perinnepäivät) Kuopiossa
Päivät järjesti yhdistyksemme 9.-10.8.2022. Päivien 

vetovastuussa olivat Matti Antikainen ja Aira Pe-
sonen. Kulttuuri- ja perinnetoimikunnan yhteys-

henkilö oli Timo Nieminen ja RKL:n toimisto. Tilaisuus 
oli toinen valtakunnallinen Kulttuuri- ja perinnetoimi-
kunnan tapahtuma. Tarkoituksena oli kannustaa koko 
jäsenkentässä yhdistyksiä taltioimaan omien paikka-
kuntien rakennusmestareiden ja rakennusinsinöörien 
suunnittelija- ja urakoitsijahistoriaa. Kerättävänä tie-
tona voisi olla mm. rakennusmenetelmien muuttumi-
nen, erikoiskohteet ja paikkakunnalla syntynyt raken-
nuskirjallisuus.

KUPE-päivät aloitettiin lounaalla perinteisessä muik-
kuravintola Sampossa. Sieltä Kuopion ortodoksiseen 
kirkkoon tutustuttuamme (Mauri Sulku kertoi lyhyes-
ti seurakuntalaisten näkemyksiä kirkon toiminnasta) 
siirryimme Kuopion korttelimuseoon. Opastetun mu-
seokierroksen jälkeen kokoonnuimme aurinkoiselle 
museon pihalle kuuntelemaan tunnetun kuopiolaisen 
rakennesuunnittelija insinööri Oskari Laukkasen luen-
toa kuopiolaisista suunnittelijoista eri vuosikymmenil-
tä. Luento synnytti vilkasta keskustelua.

Hotelli Scandiciin majoittumisen jälkeen osallis-
tujat siirtyivät bussilla Sorsasaloon kesämajallemme. 
Puheenjohtaja Mika Nurminen oli paikalla ja kertoi 
toiminnastamme. Runsaan illallisen ja osallistujien 
esittäytymiskierroksen jälkeen jäsenemme Veikko 
Matikainen kertoi Kuopiossa toimineista, pääosin ra-

kennusmestarivetoisista urakointiyrityksistä. Ilta jatkui 
keskustelun ja verkostoitumisen merkeissä ja lopuksi 
innostuttiin Laukkasen johdolla laulamaankin. Varsin 
myöhään palattiin hotellille.

Toinen päivä alkoi KUPE:n kokouksella. Kokoukses-
sa Timo Nieminen ja Matti Antikainen kertoivat, mitä 
KUPE:ssa on Helsingissä saatu aikaan. Samalla esitet-
tiin tavoitteita yhdistyksille käynnistää kulttuurin ja 
perinnetiedon kerääminen omilta paikkakunnilta.

Osanottajat siirtyivät bussilla Puijolle. Apulaiskau-
punginjohtaja Pekka Vähäkangas toi tilaisuuteen kau-
pungin tervehdyksen. Hän kertoi Kuopion nykyisestä 
kehitysvaiheesta. Voisi sanoa, että meillä on Kuopiossa 
melkoinen ”draivi”-vaihde päällä.

Lounaan jälkeen Matti Antikainen luennoi beto-
nirakentamisen kehityksestä ja liukuvalutoteutuksis-
ta Kuopiossa. Olimmehan liukuvalutyönä rakenne-
tun Puijon tornin vieressä. Lopuksi kaikki tutustuivat 
Kuopioon katselemalla kesäistä maisemaa tornin nä-
köalatasenteelta ja kahvilan maisemaikkunoista. Ti-
laisuuden lopputuloksena voisi melkein uskoa, että 
rakentamisen historiaa aletaan kerätä monessa yhdis-
tyksessä. Paikalla oli 35 osanottajaa Rovaniemeltä Hel-
sinkiin, ympäri Suomea. Asialle toivottiin jatkoa. Nyt 
on jo Turun yhdistys ilmoittanut haluavansa järjestää 
seuraavat KUPE-päivät.
 
Aira Pesonen

7



134480

Yhdistyksen hallitus kaudelle 2023
PUHEENJOHTAJA Mika Nurminen, 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com

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

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

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

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

Teiju Laine, 044 9710 596, teiju.laine@gmail.com

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

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

RAKENNA JA ASU -MESSUT 2023
Tapahtuma järjestetään Kuopio-hallissa 25.2.–26.2.2023. 
Messujen rakentamisessa, läpiviennissä ja purkamisessa tarvitaan talkooväkeä. Ota rohkeasti yhteyttä 
ryhmien yhteyshenkilöihin ja ilmoittaudu talkoisiin sopimalla itsellesi parhaiten sopiva aika ja tehtävä.

Yhdistyksen talkootyön yhteyshenkilö:
Mika Nurminen 0400 979 128, mixu.nurminen@gmail.com
Osastojen paikkojen merkkaus:
Kimmo Kaikkonen 040 669 5484, kimmo.kaikkonen@ains.fi
Tienvarsiopasteet:
Jyrki Pennanen 040 844 7877, pennanen.jyrki@gmail.com
Rakentajaryhmä:
Rainer Mikkonen 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com
Jouko Oksanen 040 730 6620, oksanenjouko22@gmail.com
Liikenteen ohjaus (tulo- ja menoliikenne):
Rainer Mikkonen, Jouko Oksanen 
Lipuntarkastus, vaatenaulakko ja ovien valvonta:
Hannu Lehmuskero 0400 579 290, hannu.lehmuskero@gmail.com
Järjestyshenkilöt:
Jorma Pantsu 0400 674 126, jorma@pantsu.fi
Järjestyshenkilöt/varahenkilö:
Timo Tikkanen 050 308 5793, timo.tikkanen@dnainternet.net


