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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO  –  Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO                       www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  tarja.korhonen@realia.fi    
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 FI96 5600 0520 4863 28, omavastuutili (osallistumismaksut tapahtumiin, matkoille yms.)
 FI43 5600 5350 0072 84, seniorikerho

Hyvät ammattiveljet ja -sisaret
(= nykyisin ammattihenkilöt)

Seuraavien jäsenkirjeiden ilmestymisen tavoiteaikataulu vuonna 2019: 14.5, 17.9 ja 15.12,
pienet poikkeamat mahdollisia. 

Aineisto toimitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen ilmestymispäivää: hannu.lehmuskero@gmail.com

V iime vuonna rakennettiin myös Kuopion alu-
eella huimat määrät uusia asuntoja. Noin 
kolminkertainen määrä ”normaaliin” rakenta-

miseen verrattuna. Tämä näkyy kaupunkikuvassa kes-
kustan alueen vanhojen rakennusten purkamisena ja 
uudelleen rakentamisena. Onneksi osa rakennuksista 
pystytään peruskorjaamaan ja näin säilyttämään kau-
punkikuvallisesti arvokkaat rakennukset myös tulevil-
le sukupolville. 

Kaavoituksen muutoksilla kaupunkiin saadaan uutta 
tiiviimpää rakentamista. Ikuisuuskysymys korkeiden 
rakennusten sopimisesta keskustan alueelle jää viran-
omaisten päätettäväksi. Korkeisiin rakennuksiin yh-
distys pääsee tutustumaan Kuopion Porttiin työmaa-
käynnin yhteydessä. Samalla saamme nähdä, miten 
Matkakeskus kehittyy projektin edetessä.

Kuitenkin ennen tätä yhdistyksellä on järjestettävä-
nä perinteiset Rakenna ja Asu -messut. Tänäkin vuonna 
messupäällikkö on saanut hallin täyteen mielenkiintoi-

sia osastoja. Yhdistykselle jää messujärjestelyissä käy-
tännön toteutus. Tämä kuitenkin onnistuu yhdistyksen 
talkoolaisilta aikaisempien vuosien tapaan hyvin.

Yhdistys järjesti tammikuussa info-tilaisuuden ke-
honhuollosta. Tilaisuuden jälkeen saatiin vajaa 20 
osanottaa mukaan ja tämän jälkeen Vuorikadun toi-
miston tilassa on ollut joka toinen keskiviikko innok-
kaita ”joogaajia” . Mukaan mahtuu vielä. Jos tunnet, 
että olet riittävän kankea ja sormet ovat alaspäin kur-
kottaessa pelottavan kaukana lattiasta sekä omaat 
kyvyn hengittää sisään ja ulos, niin olet juuri sopiva 
henkilö tähän ryhmään. Jokainen tekee liikkeet omien 
kykyjensä mukaisesti.

Talvi näyttää tällä hetkellä parhaat puolensa pak-
kasten ja lumen merkeissä ja luo näin työmaille omat 
haasteet. Nautitaan tästä ja muistetaan pitää kehon-
huoltoa yllä myös lumitöiden jälkeen.

– kimmo 

ARTIKKELEITA KAIVATAAN
Jos jollakin on ideaa jäsenkirjeessä julkaistavaksi jutuksi, niin sellaisia otetaan mielellään vastaan.  Aiheen 
tulisi liittyä yhdistykseen, sen vaiheisiin ja tapahtumiin, tai rakentamiseen ja rakennusalaan yleensä ja mie-
lellään Kuopiosta tai lähiympäristöstä. Myös rakennusalalla toimivista tai toimineista henkilöistä kertovat 
tarinat saattaisivat olla julkaisukelpoisia ja mielenkiintoa herättäviä. Kertomukseen liittyvät valokuvat eivät 
ole haitaksi vaan ne pikemminkin elävöittävät juttua. Sopiva artikkelin pituus voisi olla A4-sivu, pitempiäkin 
voidaan sovitella. Artikkeliaineistot sähköpostilla toimitukselle, jäsenkirjeiden ilmestymisaikataulu on sivun 
alalaidassa.

KEHONHUOLTOTREENIT JATKUVAT
Edellisessä jäsenkirjeessä kerrottu kehonhuoltojumppa Vuorikadun toimistolla on lähtenyt hyvin käyntiin. 
Mukaan mahtuu vielä 2 -3 henkilöä. Kustannus olisi 20 € / 7 kertaa yhdeltä henkilöltä. Ilmoittaudu Rainer 
Mikkoselle, rainer.mikkonen@gmail.com, 050 917 4448. Seuraava harjoitus on 27.2 klo 16.15



Tulevaa toimintaa

23.–24.2.19 Rakenna ja Asu-messut, Kuopio-halli
Yhdistyksen nettisivuilla ja edellisessä jäsenkirjeessä talkooryhmien vetäjien yhteystiedot.

14.03.19 Tutustuminen keilailuun, Kuopion Keilahalli klo 18.00
Tutustutaan ohjatusti keilailuun, keilailuseura RaKen edustajat paikalla, yhdistys maksaa 
kaikki kulut. Kaikki kiinnostuneet ja kynnelle kykenevät mukaan rohkeasti! Kahvitarjoilu.

20.03.19 Sääntömääräinen kevätkokous, Hotelli Puijonsarvi klo 18.00
TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU! Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat, aineistoa 
toisaalla tässä lehdessä. Tarjoiluna illallinen viinin / oluen kera

17.04.19 Työmaakäynti Kuopion Portti / Lapti Oy klo 17.30
Työmaakierrokselle mukaan omat kypärät ja turvaväriliivit tai -takki. Kierroksen jälkeen 
kuukausikokous työmaatoimiston tiloissa, kahvitarjoilu.

06.05.19 Teollisuusvierailu Junttan Oy klo 17.00
Tutustutaan kuopiolaiseen, maailmalla tunnettuun paalutuskoneiden valmistajaan ja sen 
tuotantoon. Tehtaan osoite Matkuksentie 7, 70800 KUOPIO. Omat turvaliivit tai -takki mu-
kaan. Tehdaskierroksen jälkeen kuukausikokous yhtiön tiloissa, kahvitarjoilu

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

Sääntömääräisen kevätkokouksen asiat, yhdistyksen säännöt 8. §
Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän ollessa estyneenä suorittaa
avauksen iältään vanhin, saapuvilla oleva hallituksen jäsen,

2) Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä valitaan

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat,

3) Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen,

4) Hyväksytään kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätetään työjärjestyksestä,

5) Esitetään ja käsitellään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kerto-
mus,

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvol-
lisille,

7) Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta,

8) Valitaan yhdistyksen edustajat RKL:n kokouksiin,

9) Käsitellään RKL:n käsiteltäviksi esittämät asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa,

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

11) Kokouksen päättäminen

Löytyiskö keilailukuva?



SENIORIKUNTOUTUS
28.1.–2.2.2019

T aas oli, tällä kertaa Oksasen Jouko , järjestänyt 
Kunnonpaikkaan kymmenelle seniori-ikäisille 
kuntoutusviikon, tosin yhdelle tuli terveydel-

linen este. Maanantaina klo 14.00 kokoonnuimme 
kahvittelun merkeissä ravintolaan, jossa avainasiakas-
päällikkö Hanna Rönkkö kertoi meille räätälöidystä 
kuntoutusohjelmasta ja kierrätti Kunnonpaikan tilat. 

Majoittumisen jälkeen jokaisella alkoi ennalta laadi-
tut hoidot ja illan kruunasi savusaunassa käynti, uskal-
sipa joku käydä myös avannossa.

Seuraavat päivät oli jaksotettu henkilökohtaisiin 
hoitoihin ja oma-aloitteisiin kuntosali- ja kylpylässä 
käynteihin. Runsas aamiainen ja päivällinen päivittäin 
piti nälän loitolla, taisipa tulla joillekin lisäkiloja viikon 
aikana.

Hoitoina ohjelmassa oli kaikille tasapuolisesti seuraa-
vasti; hieronta 20 min, kahdesti parafangosavi+hieronta 
20 min, jalkahoito 50 min, ohjattu vesiliikunta 30 min 
ja 45 min liikunnanohjaus urheilusalissa, jossa meillä 

oli kahden ryhmän välinen Curling kilpailu, jonka pa-
rempi ryhmä voitti. Osa ryhmäläisistä nosti hieronnan 
50 min:n omakustanteisella lisähinnalla.

Kireä pakkasviikko meni nopeasti ryhmän nautties-
sa ja rentoutuessa olostaan. Viimeisenä iltana yhteisen 
päivällisen yhteydessä ja järjestäjä Joukon mukana 
ollessa keskustelimme viikon aikana kokemastamme 
sekä listasimme tuleville viikoille kehittämisajatuksia. 
Esille tuli mm. seuraavaa; urheilusalin käyttöä lisää ryh-
mänä vaikka joka päivä ilman kustannuksia nostavaa 
ohjaajaa, yhden hieronnan voisi jättää pois (hieronta 
20) ja nostaa savi+hieronta 50 min:iin, vesiliikuntaa 
voisi myös ottaa ilmaistarjonnasta lisäämällä sen mei-
dän ohjelmaan. Näiden muutosten kustannusvaikutus 
yhdessä pienen hinnankorotuksen kanssa on pieni ja 
sopinee ensivuoden budjettiin.

Vielä kerran Oksasen Joukolle kiitos ja uskon, että 
koko ryhmä on tämän takana.

 Rainer, mukana olleena

Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Naiskerho

NAISKERHON VUOSIKOKOUS
Aika Sunnuntai  24.2.2019 klo 18.00
 
Paikka Minnantupa, Minna Canthin katu 43.

  Käsitellään sääntöjen 12 §:n määräämät asiat.

Tervetuloa             Naiskerhon hallitus

SENIORIKERHO KIITTÄÄ
Kerhoamme vuosia ansiokkaasti ja tarmolla edestäpäin johtanut puheenjohtajamme Jouko Savo-
lainen otti itselleen uusia haasteita.
Mieluusti olisimme hänet edelleen nähneet puheenjohtajanamme.
Seniorikerholaiset kiittävät Joukoa erittäin hyvästä puheenjohtajuudestaan ammattisiskojemme 
ja -veljiemme hyväksi tehdystä työstä.
Kiitos Sinulle Jouko!

Seniorikerhon jäsenet



Yhdistyksen ja opiskelijoiden yhteistyön käynnistyminen

Yhdistyksemme hallituksen 
jäsenet Harri Hassinen ja Eija 
Tuppurainen jatkavat tänä 

vuonna viime vuonna aloitettua 
opiskelijayhdyshenkilötoimintaa 
rakennusalan opiskelijoihin päin 
Savonia -ammattikorkeakoulun 
suuntaan. Lisäksi uusina vahvistuk-
sina mukana ovat yhdistyksemme 
varajäsenet Ossi Sutinen ja Risto 
Räsänen. Iloksemme voimme jo to-
deta, että viime vuonna muutamat 
aktiiviset opiskelijat ovat osallistu-
neet yhdistyksemme kokouksiin ja 
muutamissa opiskelijoiden tapah-
tumissa olimme mukana. 

Tammikuu aloitettiin kutsumal-
la muutamat aktiiviset opiskelijat 
ravintola Amarilloon pohtimaan 
yhdistyksen ja opiskelijoiden välille 
toimintasuunnitelmaa, jonka pe-
rusteella yhteistyötä voimme jat-
kaa vuosittain, vaikka yhteyshen-
kilöt vaihtuisivat. Pidämme vain 
huolen siitä, että yhdistyksessä ja 
opiskelijoiden joukossa on yhte-
yshenkilöt, jotka päivitetään puo-
lin ja toisin. Toimintasuunnitelma 
on vielä kiteytymässä kirjalliseen 
muotoonsa ja vaatii toki hallituk-
sen tuen. Olemme jo päättäneet 
järjestää maaliskuussa johtami-
seen liittyvän koulutuksen raken-

nusalan opiskelijoille ja valmistu-
neille, jotka ovat työuransa alussa. 
Tässä meitä on luvannut tukea RKL 
ja lisätietoa ilmoittautumisineen 
on luvassa lähempänä koulutusta 
heille, joille se on suunnattu.

Ensimmäisen vuoden opiske-
lijat kaipaavat verkostoitumis-
ta illanvieton merkeissä. Lisäksi 
opiskelijoiden puolelta toivottiin 
konkreettisia hyötyjä mitä RKL, 
paikallisyhdistys ja Rakennusmes-
tarien säätiö voi heille tarjota. Ne 
eivät ole itsestään selvyyksiä mo-
nellekaan ja vaikuttavat kiinnos-
tukseen jäseneksi liittymiseksi. RKL 
ei ole työttömyyskassa, joten tie-
toa PRO:sta tai vastaavasta työttö-
myyskassasta kaivataan. Tukea toi-
vottiin linjavalintoihin talo / infra, 
tuotanto / suunnittelu sekä niihin 
liittyviä työpaikkamahdollisuuksia 
ja konkreettisia tarinoita ko. alan 
ammattilaisilta sekä työmaatutus-
tumisia. Opiskelun suuntautumis-
vaihtoehtoja miettivä nuori voi olla 
koulutuksen alussa vielä epävar-
ma, mihin kannattaa suuntautua 
ja kaipaa siihen näkemyksiä koke-
neemmilta ammattilaisilta. Yrittä-
jyys voi olla monen työura valmis-
tumisen jälkeen, joten ehkä jossain 
tapaamisessa Savon Yrittäjiltä voisi 

olla henkilö kiteyttämässä ”Miten 
yrittäminen laitetaan alulle?”. Ra-
kennusteollisuus RT:lläkin voi olla 
annettavaa. Opiskelijoita kiinnosti-
vat myös liikunnan tukeminen sekä 
saunaillat, joissa voi olla ammatil-
lista asiaakin. 

Tärkeimpänä siintävät haalari-
harjoittelupaikat opintojen välissä 
sekä se kaivattu työpaikka valmis-
tumisen jälkeen. Tällä hetkellä ra-
kennusalalla on paljon työpaikka-
mahdollisuuksia, joten suurin osa 
valmistuneista varmasti löytää työ-
paikan joko Kuopiosta tai muualta. 
Vaihtoehtoja on lukuisia, kun vaan 
aktiivisuutta, osaamista ja intohi-
moa löytyy. Kukaan ei ole valmistu-
essaan valmis, mutta kehittyy työn 
tekemisen myötä aina paremmak-
si, kun vaan on nöyrä asenne, säi-
lyttää terveen järjen, rohkeuden, 
aktiivisuuden myös kouluttautumi-
seen sekä pitää jalat maassa. 

Toivomme, että Kuopion Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK ry, 
voi olla tukemassa opiskelijoita 
jatkossa aktiivisemmin. Tämä toi-
mintasuunnitelmaan liittyvä yh-
teistyöpalaveri oli ensi askel, jonka 
toivomme edesauttavan jatkossa 
yhteistä toimintaamme. Tarvit-
semme yhdistykseemme nuorem-
paakin aktiivisuutta. Olit sitten 
opiskelija tai jo valmistunut raken-
nusmestari tai -insinööri, olet ter-
vetullut mukaan toimintaamme. 
Kokoontumisia on kuukausittain, 
ja niissä on myös ammatillisia vie-
railijoita tai muuta mielenkiintoista 
koettavaa.  Mikäli kiinnostuit, niin 
kaikki tapahtumat löytyvät yhdis-
tyksen nettisivuilta, kuopionrk-
mins.fi ja ne ilmoitetaan myös neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvässä jä-
senkirjeessä sekä Rakennuslehden 
RKL-palstalla. Netistä löytyy myös 
yhdistyksen hallituksen jäsenten 
yhteystiedot, ota rohkeasti kontak-
tia.

Eija Tuppurainen ja Harri Hassinen
yhdistyksen opiskelijayhdyshenkilöt

Kuvassa vasemmalla yhdistyksen opiskelijayhteyshenkilö Harri Hassinen, 
Savonia -ammattikorkeakoulun opiskelijat Markku Vornanen ja oikealla 
opiskelijat Aleksi Nyström ja Timo Mertanen.



Toimintakertomus 2018
YLEISTÄ 
Vuosi oli yhdistyksen 110. toimintavuosi. 
Yhdistyksen toiminta jatkui totutuin toiminnoin pu-
heenjohtaja Tarja Korhosen vetämänä. 
Keväällä yhdistys oli Rakenna ja Asu -messujen jär-
jestelyissä tiiviisti mukana. Messujen rakentamisessa, 
läpiviennissä ja niiden päätyttyä purkamistoimissa oli 
talkoissa mukana lähes sata yhdistyksen jäsentä. 
Yhdistyksen 110-vuotisjuhla pidettiin Peräniemen Ka-
sinolla RKL:n kesäpäivien iltajuhlan yhteydessä.
Perinteeksi muodostunut lauluilta oli Sorsasalon ma-
jalla elokuussa.
Pikkujoulu pidettiin marraskuussa Puijon Majalla.
Ikääntyneiden jäsenten kuntoutusperinnettä jatket-
tiin kuntouttamalla yhdistyksen jäsenistä 10 henkilöä 
Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Vuorelassa.  
Seniorikerho ja naiskerho ovat toimineet aktiivisesti 
järjestäen omia kokouksia ja tapahtumia. Kerhot ovat 
olleet mukana myös yhdistyksen toiminnassa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on tasapainossa ja maksuvalmius 
hyvä.

VIRALLINEN TOIMINTA
Vuosikokouksia pidettiin 2 kertaa, kevätkokous 13.3. ja 
syyskokous 10.10.
Kuukausikokouksia 5 kertaa 
Hallituksen kokouksia 9 kertaa 
RKL:n kesäpäivät Kuopiossa 15.–17.6.2018
Piirikokous Kuopiossa 24.10.2018
Liittokokous Turussa 18.11.2018

KUOPION NÄYTTELYN OY:N TOIMINTA
Kuopion Näyttely Oy järjesti 24.2.–25.2. perinteiset Ra-
kenna ja Asu -messut Kuopio-hallissa.
Yhdistyksen tekemä messujärjestelyjen talkootyö su-
jui rutiinilla Rainer Mikkosen toimiessa koordinaatto-
rina. Näyttely Oy järjesti messujen palautetilaisuuden 
Sorsasalon majalla, mukana 39 yhdistyksen jäsentä. 
Yhteistyö yhdistyksen ja yhtiön välillä oli moitteetonta 
ja tiedonkulku sujuvaa. 

Näyttely Oy:n hallitus 1.1 – 30.9.2018 
Pauli Niskanen pj 
Tarja Korhonen 
Aira Pesonen

hallitus 30.9. – 31.12.2018
Pauli Niskanen pj (varapuh.joht. Mika Nurminen)
Tarja Korhonen (varajäsen Pirjo Tarvainen)
Kimmo Kaikkonen (varajäsen Matti Martikainen)

RKL:N MYÖNTÄMÄT ANSIOMERKIT
25-v jäsenyysmerkki: Heikki Jalkanen, Kimmo Kaikko-
nen, Markku Manninen
50-v jäsenyysmerkki: Pentti Jormalainen, Risto Ronkanen
Pronssinen urheilumerkki: Osmo Pajusilta, Matti Lau-
nonen, Risto Ronkanen
Hopeinen urheilumerkki: Mika Innilä, Kalle Huttunen
Kultainen urheilumerkki: Keijo Hakkarainen

KUOPION YHDISTYKSEN HUOMION-
OSOITUKSET
Merkkipäiviä viettäviä yhdistyksen jäseniä oli 29 hen-
kilöä seuraavasti:
50v 4 hlö, 60v 6 hlö, 70v 9 hlö, 75v 1 hlö, 80v 7 hlö, 85v 
1 hlö, 90v 1 hlö, 95v 1hlö



HALLITUS
Puheenjohtaja: Tarja Korhonen 
Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Kimmo Kaikkonen, Harri Hassinen
varapuheenjohtaja 
Jouko Savolainen Seppo Tikkanen
Hannu Nikulainen Väinö Rissanen
Timo Tikkanen Osmo Korhonen
Osmo Pajusilta Jyrki Pennanen
Hannu Lehmuskero Teiju Laine
Martti P Korhonen Eija Tuppurainen
Rainer Mikkonen Mika Nurminen

HALLITUKSEN TOIMINTA
Hallitus kokoontui 9 kertaa. Työskentely oli sitoutunut-
ta ja aktiivista. Hallituksen kokouksissa käsiteltiin saa-
puneet kirjeet, jäsenhakemukset, anomukset ja muut 
esille tulleet asiat. Toimikunnat valmistelivat heille 
annetut tehtävät.  Hallitus ja sen nimeämä sääntötoi-
mikunta valmistelivat yhdistyksen sääntömuutoksen. 
Uudet säännöt käsiteltiin ja hyväksyttiin syyskoko-
uksessa, minkä jälkeen ne on hyväksytty lopullisesti 
RKL:ssä liittohallituksen kokouksessa 17.11. Hallitus 
päätti ja hoiti toimivaltansa ja toimeenpanovaltansa 
puitteissa yhdistyksen asioita. Hallitus esitteli valmis-
telemiaan asioita jäsenistön päätettäviksi asiasta riip-
puen vuosikokouksissa tai kuukausikokouksissa sään-
töjen ja määräysten mukaisesti. 

SORSASALON KESÄPAIKAN TOIMINTA
Yhdistyksen majaa sekä saunaa käyttivät jäsenet aktii-
visesti keväästä syksyyn. Majaa vuokrattiin vähäisessä 
määrin ulkopuolisille. Yhdistys on järjestänyt majalla 
talkoita, kokouksia ja elokuussa perinteisen lauluillan. 
Mökkitoimikuntaa veti ja mökin ylläpidosta huolehti 
Kauko Huttunen. 

URHEILUTOIMINTA 
Jäsenistö on osallistunut aktiivisesti RKL:n urheilu- ja 
pilkkikisoihin ja menestynyt niissä seuraavasti: 
SM-yleisurheilu: 16 kultamitalia, 3 hopeamitalia
SM-golf: 1 pronssimitali
SM-pilkki: 1 kultamitali, 1 hopeamitali, 1 joukkuekulta
Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry voitti 
RKL:n yhdistysten välisen urheilun aktiivisuuskilpailun 
(hiihto, keilailu, pilkki, golf, yleisurheilu, maastojuoksu, 
suunnistus, uinti).

VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMINTA
Yhdistyksen 110-vuotisjuhlaa vietettiin 16.6. Peränie-
men Kasinolla RKL:n kesäpäivien iltajuhlan yhteydes-
sä. Osallistujia oli yhteensä n. 150 liiton henkilöstö ja 
muiden yhdistysten vieraat mukaan lukien. Omasta 
yhdistyksestä osanottajia oli 69, joista jäseniä 44 ja 
lisäksi opiskelijajäseniä 29. Ohjelmassa oli ruokailua, 
puheita, stand up-komiikkaa ja tanssia.

Jäsenistö teki kesäteatterikäynnin Rauhalahteen 18.7. 
Näytelmänä oli Spede Pasasesta kertova esitys ”Pertti”. 
Osanottajia oli yhteensä 44, joista jäseniä 26. 
Lauluilta Sorsasalossa oli 22.8., laulattajana ja säestäjä-
nä toimi muusikko Pauli Huttunen. Osallistujia oli 42, 
joista jäseniä 28. 
Pikkujoulu vietettiin 23.11. Puijon Majalla keskinäisen 
seurustelun, ruokailun, musiikin ja tanssin merkeissä. 
Osallistujia oli 57, joista jäseniä 34.

JÄRJESTÖTOIMINTA 
RKL:n kesäpäivät Kuopiossa 15.-17.6.
Yhdistyksemme järjesti perinteiset ja arvostetut liiton 
kesäpäivät kaikkine tapahtumineen ja kilpailuineen. 
Perjantaina 15.6. oli liiton toimielinten kokouksia. Lau-
antaina RKL:n SM golfmestaruuskisat Tarinagolfissa ja 
ampumamestaruuskilpailut Raasion ampumaradal-
la, sekä kesäpäivien nuorisotapahtuman kolmiottelu 
Pyörön koululla. Lauantai-iltana vietettiin Peräniemen 
Kasinolla yhteisesti kesäpäivien iltajuhlaa ja yhdistyk-
semme 110-vuotisjuhlaa. Sunnuntaina 17.6. oli vuo-
rossa RKL-SM yleisurheilukilpailu Väinölänniemellä. 

Piirikokous Kuopiossa 24.10.
Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry yh-
distystä kokouksessa edustivat:
Eija Tuppurainen, Mika Nurminen, Kimmo Kaikkonen 
ja Hannu Lehmuskero. RKL:n kehitys- ja viestintäpääl-
likkö Jari Kostiainen kertoi kokouksessa liiton kuulumi-
sista ja kehityshankkeista.
Seuraavan piirikokouksen 2019 järjestää Kuopion yh-
distys.

Liittokokous Turussa 18.11.      
Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry yhdis-
tystä liittokokouksessa edustivat:
Tarja Korhonen, Kimmo Kaikkonen, Mika Nurminen, 
Pauli Niskanen, Rainer Mikkonen ja Hannu Lehmus-
kero. Kokousviikonlopun (16.-18.11.) yhteydessä lau-
antain 17.11. iltatilaisuudessa Turun yhdistys vietti 
120-vuotisjuhlaa, turkulaisia muistettiin Kuopion yh-
distyksen viirillä ja historiikilla.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Ari Autio 
3-vuotiskaudelle 2019 – 2021. 

Jäsenyydet ja tehtävät RKL:n ja sen yhteistyöjär-
jestöjen toimikunnissa ja lautakunnissa
Tarja Korhonen: RKL:n liittohallituksen varajäsen 
Aira Pesonen: huomionosoitustoimikunnan jäsen 
Matti Antikainen: RKL:n toiminnantarkastaja, kou-
lutustoimikunnan puheenjohtaja, kulttuuri- ja perin-
netoimikunnan KUPE jäsen, yhdistyskoulutusryhmän 
puheenjohtaja, puurakenteiden suunnittelijoiden 
pätevyyden arviointilautakunnan jäsen (Fise / RKL), 
kansallisen rakennetun ympäristön tilan arviointilau-
takunnan jäsen (ROTI / RKL)



TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT
Tilintarkastaja: SYS Audit Oy/ Kari Hyvönen
Toiminnantarkastajat: Jouni Tiihonen, varalla Aira Pesonen 
Kirjanpitäjä: Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy / Sirpa Koponen
Rahastonhoitaja, Rakenna ja Asu-messujen yhdyshenkilö, opinto- ja virkistysmatkat: Rainer Mikkonen
Sihteeri, tiedottaja, pientalovastaava: Hannu Lehmuskero
Koulutushenkilö, seniorikerhon pj: Jouko Savolainen
Opiskelijayhdyshenkilöt: Eija Tuppurainen, Harri Hassinen
Mökkitoimikunta: Kauko Huttunen 
Urheilutoimikunta: Jyrki Pennanen
Huomionosoitustoimikunta: Timo Tikkanen, Teiju Laine, Pauli Niskanen 
Taloushistoriatoimikunta: Mauri Sulku, Matti Antikainen ja Pauli Niskanen
Kokoukset ja huvitapahtumat:  Timo Tikkanen
Historiikkitoimikunta: Aira Pesonen
Kesäpäivät 2018 / 110 v-juhlatoimikunta: Tarja Korhonen, Kimmo Anttonen, Jyrki Pennanen, Hannu Lehmus-
kero, Timo Tikkanen, Kimmo Kaikkonen, Harri Hassinen, Eija Tuppurainen

JÄSENISTÖ 
Kunniapuheenjohtaja: Aira Pesonen 
Kunniajäsenet: Herbert Kiviaho, Erkki Karttunen, Jouko Soukkanen 17.6.2018 saakka, Jaakko Rinttilä ja Pauli Nis-
kanen 
 
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet 31.12.2018 224 
Opiskelijajäsenet 133
2- jäsenet 9   

Seniorikerho
Oma toimintakertomus.

Naiskerho
Oma toimintakertomus.

Kuopiossa 6.2.2019

Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry hallitus
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Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun Taitoa ja laatua restaurointiin- hankkeen 
seminaarisarja:

Johdatuksia aiheisiin: säilyttävä korjausrakentaminen ja 

perinnerakentaminen 

Savonia ammattikorkeakoulun auditoriossa
Opistotie 2:ssa, Kuopiossa.
Luennot ovat suunnattu erityisesti
korjausrakentamisen alan yrityksille, yrittäjille,
ammattilaisille, työntekijöille, arkkitehdeille,
insinööreille, rakennusmestareille Pohjois-
Savossa sekä Savonia ammattikorkeakoulun
rakennusinsinööri-, rakennusarkkitehti- ja
rakennusmestariopiskelijoille
täydennyskoulutukseksi vanhojen rakennusten
oikeaoppiseen kunnostamiseen. Luennoille on
vapaa pääsy. Luennot ovat osallistujille
maksuttomia.

Keskiviikko 13.2.2019 klo 17:00-19:30
Kanttila 2018 projektin esittely
Rakennusarkkitehtiopiskelija Ville-Veikko Niskanen Savonia amk:sta esittelee lyhyesti 
Savonian opiskelijoiden Kanttilassa tekemiä selvitystöitä syksyllä 2018.
Restaurointi korjausrakentamisessa, esimerkkikohteiden avulla esiteltynä

Rakennus- ja restaurointimestari Matti Valkonen,Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy

Keskiviikko 27.2.2019 klo 15:00-17:30
Rakennusfysiikkaa perinteisten rakenteiden rakentajille
Luennolla perehdytään siihen, miten kosteus liikkuu vanhan hirsitalon rakenteissa. Miksi 
nykyisin rakenteisiin suunnitellaan höyrynsulku ja monimutkaisia eri materiaalien kerroksia,
kun samaan aikaan meillä on vuosisatoja kestäneitä yksinkertaisia hirsi- ja tiilitaloja?
Arkkitehti Antti Nyman, Arkkitehtitoimisto Antti Nyman

Torstai 14.3.2019 klo 17:00-19:30
Puujulkisivujen pintakäsittelyt ja niiden vaurioituminen 
(luennolla käsitellään öljymaalien ja dispersiomaalien eroja) 
Kolmikerrosrappausten pintakäsittely, kalkkimaalit ja silikaattimaalit
Maalarimestari Juhani Väätäinen 

Maanantai 25.3.2019 klo 17:00-19:30 
Hirsirakennuksen siirto
Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon kun suunnittelee hirsikehikon siirtoa?
Rakennuskonservaattori, rakennusinsinööri Niko Palonen Suomen 
Rakennuskonservoinnista kertoo yleisesti hirsirakennusten siirtämisen perusperiaatteita 
sekä esittelee oman kohteensa työtapoineen, materiaaleineen ja rakenteineen.

Lisätietoja luennoista: Rea-Mari Repo, 045 117 0093, rea-mari.repo@lastu.fi




