KUOPION RAKENNUSMESTARIT
JA INSINÖÖRIT AMK RY
Jäsenkirje 4/2014

Puheenjohtajan tervehdys
Syksy lähestyy ja syksyisemmät kokoukset sisätiloissa Sorsasalon jälkeen. Sorsasalon
myrskyn jälkien raivaus on edennyt ahkerien talkoolaisten ja koneiden voimin
ripeästi.
Toivotan Kroatiaan yhdistyksen matkalle lähtijöille turvallista ja kokemusrikasta
matkaa.
Käykää tutustumassa yhdistyksen
nettisivuihin
www.kuopionrkmins.fi
Tervetuloa kokouksiin ja
tapahtumiin.
Kimmo Kaikkonen
puheenjohtaja

THE SOUND OF MUSIC -musikaali
Kuopion kaupungin teatterissa perjantaina 21.11.2014 klo 19.00

Illan hinta: varsinaiset jäsenet 25 € ja puolisot / seuralaiset 53 €.
Hintaan sisältyy teatterilippu ja väliaikakahvi / avec ja kahvileipä.
Olemme varanneet 65 lippua. Esitys on niin suosittu, että
pyydämme ilmoittautumiset 3.10.2014 mennessä.
Jos mahdollista sähköpostilla pauli.niskanen@evl.fi
tai tekstiviestillä tai puhelimitse p. 040 484 8219.
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TULEVIA TAPAHTUMIA SYYSKAUDELLA JA TAMMIKUUSSA 2015
8.10.2014		
YHDISTYKSEN SYYSVUOSIKOKOUS
			
klo 18.00 Scandic Hotelli Kuopio Satamakatu
5.11.2014		
MARRASKUUN KUUKAUSIKOKOUS
			
klo 18.00 OP-Pohjola vakuutusyhtiö Tulliportinkatu 38 A
			(Käynti sisäpihan kautta)
14.–16.11.2014 LIITTOKOKOUS TORNIOSSA
			Ohjelma RKL:n sivuilla
21.11.2014		
TEATTERI PIKKUJOULUN MERKEISSÄ (etusivu)
14.1.2015		
TAMMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS
			
klo 18.00 Puijon majalla*
-Kokouksessa Rakennusteollisuus RT ry:n uusi
aluepäällikkö, jäsenemme Kimmo Anttonen
kertoo alueemme rakentamisen näkymistä.
-Alavan seurakunnan kirkkoherra Hannu Koskelainen
käsittelee aihetta Kirkkorakennus kirkon toiminnan keskus.

			*Kimppakyyti

kuljetusta tarvitseville klo 17.40
			Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa.
			
Soita kuljetuksesta hallituksen jäsenille.
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SENIORIMESTARIT
Helteinen kesä alkaa olla takanapäin ja syksy lähestyy.
Kesän toiminta oli vilkasta ja osanotto runsasta.

Työelämän kerrontavuorossa on 22.9. Jyrki Pennanen.
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat eläkkeelläolevat rakennusmestarit ja insinöörit
toimintaan mukaan.
Hyvää syksyä!
Terveisin Hannu Nikulainen
seniorikerhon puheenjohtaja

kuva: Kuopion kaupungin kuva-arkisto

www.kuopionrkmins.fi

Paino: Grano Oy,

Seuraavat kokoukset pidetään Haapaniemellä klo 12.00 alkaen.
22.9., 20.10. ja 24.11., joulukuussa ei kokousta.

Jäsenkirjeen toimitus: Aira Pesonen,

Sorsasalossa saunottiin, paistettiin muurinpohjalettuja, tehtiin rantakalaa ja
saatiin seurata seppämestari P. Knuuttilan taontaesitystä. Me kisällit seurasimme
silmä kovana, kuinka rauta taipui hienoiksi esineiksi mestarin käsissä.

Kuopio, Taitto: S. Sormunen

Matkan teimme AIHKIIN; LUSTOON JA KERIMÄEN PUUKIRKKOON. Yövyimme
Savonlinnan kylpylässä. (Katso Rainerin matkakertomus ed. jäsenkirjeessä.)

