Ramla
Jäsentiedote nro 1/2020

OULUN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY
PL 523
90101 OULU

0400 667 196

YHDISTYSASIAA
Vuosi on edennyt jo syksyyn ja olemme eläneet todella poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen vuoksi.
Useampi meistä siirtyi etätöihin jo maaliskuussa, ja kaikille on tulleet tutuksi käsidesit, hengityssuojaimet, kokoontumisrajoitukset sekä turvavälit. Etätyö ja tietokoneen ruutujen tuijottaminen kotona ilman
työkavereita on ollut välillä todella tylsää. Vaihtelua toi maastotyöpäivät. Kaikki päättyy kuitenkin aikanaan. Pitkän ja hartaan harkinnan ja yli 48 v:n työuran jälkeen jäänkin oloneuvokseksi 1.10.2020 alkaen. Apua, mitä minä nyt sitten teen!
En varmaankaan ole ainut, mutta itse kukin on saanut jättää suunnitellut lomamatkat tulevaisuuteen ja
oletettavasti kotimaan matkailu voi olla pitkään ainoa vaihtoehto. Näillä eväillä ja määräyksillä mennään kuitenkin sisukkaasti eteenpäin ja odotetaan rajojen aukeamista.
Taas huomaan kirjoittavani tätä samaa vahaa virttä eli yhä useampi jättää RKL:n jäsenmaksun maksamatta, kun jää esim. eläkkeelle. Jäsenmaksuhan on edelleenkin verovähennyskelpoinen. Nyt jos
koskaan tässä haastavassa tilanteessa on tärkeää, että pitäisimme RKL:n Oulun yhdistyksen jäsenmäärän vakaana.
RKL:lla on meneillään myös ns. aluejakouudistus, jossa vanhat piirit yhdistetään suuremmiksi alueiksi
eli esim. pohjoinen, itä, länsi, etelä ja Helsinki. Oulun ja Lapin piirit yhdessä voisivat muodostaa pohjoisen alueen. Sääntömuutosesitys on tarkoitus tuoda käsittelyyn syksyn Jyväskylän liittokokouksessa.
RKL:n jäsenyhdistysten jäsenet maksavat vuonna 2020 jäsenmaksun, joka sisältää liittokokouksen
määräämän liiton vuosimaksun 145 euroa + paikallisyhdistyksen maksun. Liiton aikaisempien sääntöjen mukaan vapautetuille, entisille vapaajäsenille ja vähintään 65 vuotta täyttäneille jäsenille vuosimaksu on 95 euroa.
Oulun yhdistyksen maksu on siis 145+25 euroa eli 170 euroa täyden maksun maksavilta.
Jos ei halua liiton lehtiä, niin silloin RKL:n jäsenmaksu yli 65-vuotiailta on 55 euroa/vuosi + mahdollinen paikallisyhdistyksen maksu. Oulun yhdistys ei peri jäsenmaksua yli 65-vuotiailta RKL:n kuuluvilta
jäseniltä. Ns. yhdistyksen kakkosjäsenet (ne jäsenet, jotka kuuluvat ensisijaisena jäsenenä johonkin
muuhun RKL:n yhdistykseen) maksavat yhdistyksen 25 euron jäsenmaksun.
RKL voi hakemuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen liiton vuosimaksusta 1) varusmiespalveluksen
suorittamisen tai 2) erittäin vaikean taloudellisen tilanteen takia (esim. pitkäaikainen työttömyys). Maksuvapautus voidaan myöntää myös 3) vastavalmistuneelle, uudelle jäsenelle huonon taloudellisen tilanteen takia valmistumisvuotta seuraavina, korkeintaan kahtena vuotena sekä 4) sotaveteraaneille
(tammenlehvätunnus). Anomuksen voi tehdä asianomainen itse tai yhdistys.
RKL:n kautta voi liittyä myös IAET-kassan jäseneksi, jolloin saat käyttöösi myös IL:n työsuhdeneuvonnan. Vuosihinta kassan jäsenyydelle on 132 euroa.
RKL:n jäsenenä voit osallistua kilpailutapahtumiin, vuokrata edullisesti Wuoriolan, Rukan, Levin, Luoston ja Kalajoen lomahuoneistoja. Tarkempia tietoja vuokrakohteista löytyy RKL:n sivuilta vapaa-aika
osion alta ja extranetin RKL mökkivaraukset osiosta.
Yhdistyksen käytössä olevan Luoston lomahuoneiston vuokraajan on oltava RKL:n sekä Oulun yhdistyksen jäsen. RKM-talon saunan vuokraushinnasta saa yhdistyksemme jäsenet 50 %:n alennuksen.
Tulkaa mukaan toimintaan. Kaikkihan eivät ole järjestöihmisiä, eivät asu lähietäisyydellä, mutta jäsenetuja kannattaa käyttää hyväkseen. Silloinhan saa parhaiten vastinetta jäsenmaksuilleen. Yhdistyksemme on tukenut urheilijoita maksamalla osanotto-, majoitus ja matkakuluja, tukenut kulttuuri/opintomatkoja, pikkujouluja ym. Järjestäisimme myös mielellään vierailuja eri yrityksiin ja rakennuskohteisiin, jos vain löytyisi osanottajia.

Syksyllä oli tarkoitus järjestää viikon perinteinen opinto/kulttuurimatka. Vaihtoehtoina olivat vahvasti
esillä Albanian kiertomatka tai Sisilia-Sorrento. Jouduin kuitenkin melkein kalkkiviivoilla matkajärjestelyt keskeyttämään. Koronatilanne vei matkanjärjestelyt tulevaisuuteen.
Tarkoituksena on järjestää matka, jossa meillä olisi oma bussi käytettävissä koko matkan ajan. Jos
matkustusrajoitukset vielä jatkuvat koko vuoden, niin katsotaan sitten kotimaan matkakohteita tai vaihtoehtoisesti niitä kohteita, joihin voi turvallisesti matkustaa.
Jäsenmaksulle saa vastinetta käyttämällä palveluja hyväkseen.

Osallistukaa toimintaan ja lähtekää opinto/kulttuurimatkalle!
Hyvää syksyä kaikille!

Raili Juutinen,
sihteeri
p. 0400-667 196
oulu.rkm@gmail.com

KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN 2020
Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään ma
12.10.2020 Koitelin residenssissä, os. Ylikyläntie 180, 90900 Kiiminki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n mukaisten asioiden lisäksi myös kevätkokouksen asiat,
koska koronatilanteen vuoksi emme kevätkokousta ole voineet pitää.
Tarjoilun järjestämiseksi pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla sihteerille osoitteeseen:
oulu.rkm@gmail.com tai puh. 0400 584 666. Ilmoittautumiset 2.10 mennessä.
Tervetuloa.

Hallitus

__________________________________________________________________________

YHDISTYSTOIMINTAA 2020
Ma 12.10.2020
TO 15.10.2020

klo 18.00
klo 18.00

Joulukuu

Syyskokous Koitelin Residenssi, Kiiminki
RKL:n Oulun piirin syyskokous
Hotelli Sun Fun, Kalajoki (alustava tieto)
Pikkujoulu (paikka avoin)

VETERAANIT
Ti 13.10.2020
Ti 11.11.2020
Ti 8.12.2020

klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00

Kerhoilta
Kerhoilta
Pikkujoulu

RKM-talo
RKM-talo
RKM-talo

HUOM.
Vallitseva koronatilanne saattaa vieläkin aiheuttaa muutoksia kokoontumisiin.

SYYSKOKOUS 2019
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 7.10.2019 Oulun Keilahallin kokoushuoneessa. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mikko Kupari ja hallituksessa varsinaisina jäseninä
Petri Pitkänen (1 varapj), Jarmo Nikkarikoski (2 varapj), Pentti Juutinen ja varajäseninä Esko Niskala,
Eino Rajakangas ja Juha Melamies.
Yhdistyksen jäsenmaksu on edelleen 25 euroa/vuosi, joka peritään RKL:n vuosimaksun yhteydessä
täyden vuosimaksun maksavilta jäseniltä.

Urheilutoimikunta

Petri Pitkänen (pj.)

Hiihto- ja yleisurheilujaos

Petri Pitkänen (vetäjä), Eero Mikkonen,
Reino Kukkohovi, Raimo Pöykiö, Reijo Puurunen, Matti Torvela, Markku Metsäpelto

Keilailu

Heikki Kovalainen

Golf

Jarmo Järvelä

Suunnistus

Seppo Mähönen (vetäjä), Heino Jurvakainen,
Reijo Puurunen, Reino Kukkohovi

Veteraaninen vetäjänä toimii Sulevi Manninen. Veteraanit kokoontuvat syys-toukokuussa kuukauden
toisena tiistaina kerhoiltaan RKM-talolla alkaen klo 18.

VARATKAA SYKSYN 2020 JA KEVÄÄN 2021 LOMAVIIKKOJA LUOSTOLLE YHDISTYKSEN HUONEISTOON (KORONARAJOITUKSET HUOMIOON OTTAEN!)

Täysin remontoitu huoneisto sijaitsee Luoston keskustassa, os. Alluntie 11 B.
Huoneistossa on 2 makuuhuonetta (2+2hlö), olohuone, takka, hyvin varusteltu keittiö, erillinen wc, pesuhuone ja sauna. Huoneistoon kuuluu yksi autokatospaikka.
Huoneistosta löytyy myös kuivauskaappi, pesukone, astianpesukone ja ruokailuvälineet 6 hengelle.
Vuokraajaien käytössä on 2 polkupyörää ja lapsille rattikelkka. Nyt myös kahdet lumikengät!
Huoneisto on vuokrausajan jäsenen ja jäsenen seurueen käytössä. Jäsenen on oltava paikalla.
Huoneistoa ei saa luovuttaa muille käyttöön!
1. VARAAMINEN
1. Varaus tehdään toistaiseksi numerosta 0400 584 666 (Raili Juutinen) tai yhdistyksen sähköpostiosoitteesta: oulu.rkm@gmail.com.
2. Varaus tehdään RKL:n jäsennumerolla ja nimellä.
3. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI82 5741 3620 0692 75 viimeistään kolmea viikkoa ennen varattua viikkoa. Maksajana aina varaaja ja viestiosaan viesti: "LUOSTO viikko 13" eli varaamasi viikon numero
4. Varaaja saa toistaiseksi avaimen sihteeriltä ja toinen avain löytyy huoneistosta. Hotelli Luostotunturilla ei ole enää avainpalvelua. Tutkimme uutta avainpalvelumuotoa.
6. Yhdistyksen nettisivuilta löytyy varatut viikot sekä varaajan sukunimi.
7. Huoneiston siivouksesta huolehditaan itse ennen lähtöä.
8. Vaihtopäivä on sunnuntai klo 15.00 tai edellisen vuokraajan kanssa sovittu aika.
Varauskalenteriin merkitään poikkeukselliset vaihtoajat ko. viikon kohdalle

Uudet varaussivut ovat vielä laadittavana, joten pientä taukoa nettisivuissa on vielä odotettavissa
syyskuun ajan.
Ennakkovarauksia on jo viikolle 52 ja vuoden 2021 puolelle koronaperuutusten vuoksi viikoille
14,15,16-17.

RKL-lomamajoista (Levi, Luosto, Ruka, Kuusamo, Kalajoki ym.)
RKL:n vapaa-ajanasuntoihin talvikaudelle 2020-2021 otetaan varauksia 15.10.2020 saakka.
Koronatilanteen vuoksi varaustilanne saattaa muuttua ja RKL seuraa tilanteen kehittymistä
viikoittain ja tiedottaa aktiivisesti mökkitilanteesta kuin myös muista tulevista tapahtumista.
Varaukset RKL:n nettisivujen kautta www.rkl.fi tai ottamalla yhteyttä RKL:n toimistoon. Sivuille
kirjaudutaan jäsennumerolla sekä tunnussanalla.

RKL:N LIITTOKOKOUS 2020
RKL:n liittokokous 2020 järjestetään sunnuntaina 15.11.2020 Jyväskylässä. Kutsu
liittokokoukseen on julkaistu Rakennustaidossa.
Liittokokouksen yhteydessä järjestetään lauantaina 14.11.2020 Scandic Laajavuoressa
Rakennusmestaripäivät 2020 sekä illalla Jyväskylän Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n 100-v juhlat.

Jäsenhankintakilpailu 2020
RKL järjestää kilpailun, jossa kaikki voittavat.
RKL:n jäsenyhdistysten jäsenten kesken toteutetaan 1.1. – 31.10. jäsenhankintakilpailu, jossa
työelämässä olevien (täysi jäsenmaksu), uusien varsinaisten jäsenten hankkijoita palkitaan.
Jäsenhankintakilpailu on olennainen osa järjestötoimintaa. Eniten jäseniä hankkineelle Mestarille on luvassa rahakas palkinto. Pääpalkintona voi voittaa peräti tuhannen euron matkastipendin!
Haasta itsesi. Kilpailuun voivat osallistua kaikki. Hanki jäseniä ja voita!

KOULUTUSTA
Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja energiaavustuksen E-lukulaskenta
Kurssi järjestetään Tampereella ma 19.10.2020 yhteistyössä RKL ja RIA.
Korjausavustuksiin tuli huomattavia muutoksia vuoden vaihteessa ja nyt entistä useampi voi
hakea avustusta kuntotutkimuksiin ja korjausten suunnitteluun sekä energiatehokkuuden ja
sisäilmaston parantamiseen. Avustukset ovat herättäneet paljon mielenkiintoaja kysymyksiä
erityisesti asunto-osakeyhtiöistä. Juuri nyt tarvitaan korjausrakentamiseen suuntautuneita ammattilaisia, jotka tuntevat nykyiset korjausrakentamisen määräykset, uudet avustukset, luvan
ja avustuksen hakemisen prosessin sekä suunnittelun ja korjausten edellytysten osoittamisen
kiemurat. Koulutuksessa käsitellään edellä esitettyjen asioiden lisäksi energiatodistuksen laadintaa, koska energia-avustuksen vaatimusten mukaisuuden osoittaminen perustuu energiatodistuksen mukaiseen kokonaisenergialaskentaan.
Ota oma tietokone mukaan.

Koulutus soveltuu myös energiatodistuksen laatijoiden täydennyskoulutukseksi.

Kouluttaja: TKL Mika Vuolle, EQUA Simulation Finland Oy

Aikataulu:
·

8:30-9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

·

9:00-9:30 Avustukset kuntotutkimuksiin ja korjauksen suunnitteluun

·

9:30-11:00 Korjausrakentamisen energiamääräysten tavoitteet ja perusteet

o

Eri tavat korjausrakentamisen energiamääräysten täyttämiseksi

o

Sisäilmaolosuhteet

o

Yleiset virhekäsitykset

o

Energia-avustuksen saannin perusteet

o

Energia-avustuksen hakeminen

o

Energia-avustuksen määrä

·

11:00-12:00 Lounas

·

12:00-14:00 Energia-avustuksen vaatimustasojen laskenta kahteen esimerkkikohteeseen

·

14:00-14:15 Kahvit

·

14:15-15:00 Laskenta jatkuu

Osallistumismaksu:
Koulutus on RKL:n tai RIA:n vuosimaksun maksaneille 200 €
Muille 300 €. Opiskelijoille ilmainen.

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Yksi viikko ennen tilaisuutta

Ilmoittautumisen lisätieto:
Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin ja iltapäiväkahvin.

Peruutusehdot:
Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoituspäivän jälkeen, veloitamme
toimisto- ja varauskuluina 50% hinnasta. Mikäli osanottaja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Yhteyshenkilöt:
RKL: Joakim Högström, 045-633 2346, joakim.hogstrom@rkl.fi
RIA: Kimmo Sandberg, 0400-411 332, kimmo.sandberg@ria.fi

