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YHDISTYSASIAA 
Koronakevät on mennyt vaihtuvien koronarajoitusten merkeissä. Useampi meistä on ollut jo 
yli vuoden etätöissä, ja kaikille on tulleet tutuksi käsidesit, hengityssuojaimet, kokoontumisra-
joitukset sekä turvavälit. Pohjois-Pohjanmaa on kuitenkin selvinnyt koronasta aika hyvin ja 
tartuntoja on ollut suhteellisen vähän.  
 
Eläkkeelle siirtyminen tapahtui melkein kuin varkain. Työt eivät siihen kuitenkaan loppuneet. 
A-luokan kansalaisena olen oman 1. AztraZeneca rokotteen jo saanut ja juhannuksen jälkeen 
saan toisen rokotteen. EU:n koronapassikin valmistuu heinäkuun puolen välin tietämillä, joka 
helpottanee matkailua myös ulkomaille.   
  

RKL:n uudet säännöt otetaan käyttöön 1.1.2022. Siksi tänä syksynä piirikokoukset kutsutaan 

koolle lakkauttamaan piirit, ja uudet alueet kokoontuvat valitsemaan edustajat uuteen liittohal-

litukseen. RKL:n hallitus on huhtikuun työpajassaan käsitellyt alue-edustajien valintaa ja yh-

distyksiltä on kerätty kannanottoja. 

Kesäkuun kokouksessaan hallitus käsittelee kannanotot ja päivittää esityksen. Liittokokous 

vahvistaa aluejaon ja edustajat marraskuussa Tampereella. 

Oulu tulee kuulumaan Pohjoisen alueeseen yhdessä Lapin kanssa. Lisäksi Vaasalla ja Kok-
kolalla olisi kiinnostusta liittyä Pohjoisen alueeseen mukaan.  
 
RKL:n jäsenyhdistysten jäsenet maksavat vuonna 2021 jäsenmaksun, joka sisältää liittoko-
kouksen määräämän liiton vuosimaksun 145 euroa + paikallisyhdistyksen maksun. Liiton ai-
kaisempien 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 (Rakennustaito, Rakennuslehti), niin silloin RKL:n jäsenmaksu yli 65-
vuotiailta on vain 55 euroa/vuosi + mahdollinen paikallisyhdistyksen maksu. Oulun yhdis-
tys ei peri jäsenmaksua yli 65-vuotiailta RKL:n kuuluvilta jäseniltä. Ns. yhdistyksen kak-
kosjäsenet (ne jäsenet, jotka kuuluvat ensisijaisena jäsenenä johonkin muuhun RKL:n yhdis-
tykseen) maksavat yhdistyksen 25 euron jäsenmaksun. 
 

RKL voi hakemuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen liiton vuosimaksusta 1) varusmiespal-
veluksen 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 vuo-
tena 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 työsuh-
deneuvonnan. Vuosihinta kassan jäsenyydelle on 132 euroa. 

RKL:n jäsenenä voit osallistua kilpailutapahtumiin, vuokrata edullisesti Wuoriolan, Rukan, Le-
vin, Luoston ja Kalajoen lomahuoneistoja. Tarkempia tietoja vuokrakohteista löytyy RKL:n si-
vuilta vapaa-aika osion alta ja extranetin RKL mökkivaraukset osiosta.  

Yhdistyksen käytössä olevan Luoston lomahuoneiston vuokraajan on oltava RKL:n sekä Ou-
lun 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 jäsenmak-
suilleen. Yhdistyksemme on tukenut urheilijoita maksamalla osanotto-, majoitus ja matkaku-
luja, tukenut kulttuuri/opintomatkoja, pikkujouluja ym. Järjestäisimme myös mielellään vierai-
luja eri yrityksiin ja rakennuskohteisiin, jos vain löytyisi osanottajia. 

Ulkomaanmatkaa aletaan suunnittelemaan heti kun olosuhteet sen sallivat. Tarkoituksena on 
järjestää matka, jossa meillä olisi oma bussi käytettävissä koko matkan ajan. Jos matkustus-
rajoitukset vielä jatkuvat koko vuoden, niin katsotaan sitten kotimaan matkakohteita tai vaihto-
ehtoisesti niitä kohteita, joihin voi turvallisesti matkustaa. 

Jäsenmaksulle saa vastinetta käyttämällä palveluja hyväkseen.  

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

   
Raili Juutinen,  
sihteeri  
p. 0400-667 196 
 
oulu.rkm@gmail.com  
 
yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.oulunrkm.fi 
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YHDISTYSTOIMINTAA 2021 

Ma 4.10.2021  klo 18.00  Syyskokous (paikka avoin) 
Joulukuu   Pikkujoulu (paikka avoin) 

 
VETERAANIT  
Ti 14.9.2021  klo 18.00 Kerhoilta RKM-talo 
Ti 12.10.2021 klo 18.00 Kerhoilta RKM-talo 
Ti 9.11.2021  klo 18.00 Kerhoilta RKM-talo 
Ti 14.12.2021 klo 18.00 Pikkujoulu RKM-talo 
 

HUOM.  
Vallitseva koronatilanne saattaa vieläkin aiheuttaa muutoksia kokoontumisiin.  
 
 

KEVÄT/SYYSKOKOUS 2020 
 
Yhdistetty sääntömääräinen kevät ja syyskokous 2020 pidettiin maanantaina 12.10.2020 Koi-
telin Residenssissä, Kiimingissä. Yhdistetty kokous johtui koronarajoituksista. Kokouksessa 
hyväksyttiin vuoden 2019 tilit. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mikko Kupari ja hallituksessa v 2021 toimivat varsinai-
sina jäseninä Petri Pitkänen (1 varapj), Jarmo Nikkarikoski (2 varapj), Pentti Juutinen, Esko 
Niskala ja varajäseninä Eino Rajakangas, Juha Melamies, Markku Haikola ja Jouni Tanninen. 
 
Yhdistyksen jäsenmaksu on edelleen 25 euroa/vuosi, joka peritään RKL:n vuosimaksun yh-
teydessä täyden vuosimaksun maksavilta jäseniltä.  
 

 
Urheilutoimikunta   Petri Pitkänen (pj.) 
 
 Hiihto- ja yleisurheilujaos Petri Pitkänen (vetäjä), Eero Mikkonen, 

Reino Kukkohovi, Raimo Pöykiö, Reijo Puu-
runen, Matti Torvela, Markku Metsäpelto 

 
 Keilailu   Heikki Kovalainen 
 
 Golf   Jarmo Järvelä 
 
 Suunnistus   Seppo Mähönen (vetäjä), Reijo Puurunen, 

Reino Kukkohovi 
 
Veteraaninen vetäjänä toimii Sulevi Manninen. Veteraanit kokoontuvat syys-toukokuussa kuu-
kauden toisena tiistaina kerhoiltaan RKM-talolla alkaen klo 18 mikäli koronarajoitukset sen 
sallivat.  
 

 
 
 
 



KEVÄTKOKOUS 2021 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin etäkokouksena Teamsilla maanantaina 
17.5.2021. Kokoukseen osallistu 11 henkilöä. 
 
Kokouksessa hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2020 tilit. Tilinpäätös oli hieman alijäämäi-
nen johtuen koronarajoituksista. Saunavuokrauksia oli yli puolet vähemmän kuin normaalivuo-
sina ja osa Luoston varauksista jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. 
 
Toimintavuoden 2020 aikana yhdistys möi Resiinan yksiön sekä Cramo Oy:n osakkeet Boels 
Topholdingille. Jäljelle jäin Adapteo Oy:n osakkeet, joista lehtitietojen mukaan Palace Pidico 
on nyt myös tehnyt ostotarjouksen. 
 
Kevätkokouksessa luovutettiin RKL:n kultainen ansiomerkki yhdistyksemme puheenjohtaja   
Mikko Kuparille sekä hopeinen ansiomerkki yhdistyksemme 1. varapuheenjohtaja Petri Pitkä-
selle. 
 
Yhdistykselle on saapuneet RKL:n 25 v ja 50 v ansiomerkit jaetaan erikseen järjestettävässä 
tilaisuudessa. 

 
  
 
VARATKAA KESÄN 2021 JA SYKSYN 2021 LOMAVIIKKOJA LUOSTOLLE YH-
DISTYKSEN 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 pai-
kalla. 

Huoneistoa ei saa luovuttaa muille käyttöön!  



VARAAMINEN 

1. Varaus tehdään yhdistyksen 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 viik-
koa ennen varattua viikkoa. Maksajana aina varaaja ja viestiosaan viesti: "LUOSTO 
viikko 13" eli varaamasi viikon numero 

4. Varaaja saa huoneiston ovikoodin sihteeriltä. Huoneistosta löytyy 2 kpl kulkulä-
pysköitä. 

6. Yhdistyksen nettisivuilta www.oulunrkm.fi 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 

 
 

 
 
 
 

http://www.oulunrkm.fi/


  RKL:N UUTISIA 

RKL:n kirjelmä tehosi: Väylävirasto ohjeisti Elyjä 

Kentältä on keväällä tullut RKL:n tietoon eroja työpäällikköjen valintakriteereissä ELY-keskus-
ten urakkaohjelmissa.  Samankaltaisten infrahankkeiden kelpoisuusvaatimukset ovat vaihdel-
leet alueellisesti. RKL vetosi mm. teknikkopohjaisten rakennusmestareiden yhdenvertaiseen 
kohteluun ja markkinoiden toimivuuteen. Väylävirasto vastasi, että "jatkossa kiinnitetään en-
tistä enemmän huomiota siihen, että työpäälliköksi voidaan hyväksyä vankan kokemuksen 
omaava rakennustekniikan teknikko/rakennusmestari, voimassa olevan malliasiakirjan mukai-
sesti". Lisätietoja Mikaelilta: mikael.ahl@rkl.fi. 

 

MRL-UUDISTUKSEN LAUSUNTOKIERROSTA ODOTETAAN 
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ei valmistunut lausunnoille aiemman aikataulu-

arvion mukaisesti vielä maalis-huhtikuussa. Lakivalmistelun seurantaministeriryhmä jatkaa 

käsittelyä ehdotuksen sisällöistä.  RKL seuraa uudistuksen etenemistä erityisesti työnjohdon 

kelpoisuuksien osalta. 

 

ASUNTOMESSUT LOHJALLA 

Asuntomessut aukeavat Lohjan Hiidensalmen alueella 9.7.2021 ja jatkuvat 9.8.2021 asti. 

Länsi-Uudenmaan Rakennusmestariyhdistys ja RKL tarjoavat neuvontaa messuosastolla.  

   

RKL:N KESÄPÄIVÄT HELSINGISSÄ 27. – 29.8. 2021 

 

Perjantai 27.8. 

Valiokuntien kokoukset ja liittohallituksen kokous 

16.00 – 21.00 Frisbeegolf, Meilahti 

Lauantai 28.8. 

08.15 Golf-kisa käynnistyy 

9.00 – 16.00 Opiskelijoiden kolmiottelu 

18.00 – Iltatapahtuma 

Sunnuntai 29.8. 

11.00 – 14.00 Yleisurheilu, Heteniityn kenttä, Vuosaari 

 

Ilmoittautuminen kesäpäivien ohjelmaan on alkanut. Urheilutapahtumiin voi jo ilmoittautua. 

Golf-kisa saattaa aikaistua perjantaille kentän tilanteesta riippuen. 

 

RKL MESTARUUSKILPAILUT MAASTOJUOKSU JA YLEISURHEILUN OHJELMA  

Sunnuntaina 29.8.2021 klo 11 00 HELSINKI  

Kisapaikka Vuosaaren urheilukenttä, Heteniityntie 2  

 

MAASTOJUOKSU KLO 11 00  

Sarjat: N/M – N/M 35 viiden vuoden välein ja rouvat  

mailto:mikael.ahl@rkl.fi


Matkat: M- M65 3km M70+, naiset ja rouvat 2km  

 

YLEISURHEILU KLO 12 00  

Sarjat: N/M – N/M 35 viiden vuoden välein  

Lajit: 100m ja 60+ sarjat 60m, pituus, kuula, 1000m ja yhdistysten välinen ruotsalaisviesti 

(100, 200, 300, 400) 

 

Osallistumismaksut ennakkoilmoittautuneille: 10e/laji  

Jälki-ilmoittautuminen 15e/laji kilpailupaikalla  

Ruotsalaisviesti ei osallistumismaksua  

 

Ennakkoilmoittautumiset 20.08 mennessä ja yhteyshenkilö  

rharton1@welho.com tai puh.044-2244521  

 

Osallistumismaksut 20.08 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 

FI40 2044 1800 0647 11 

 

Osallistumisoikeus on RKL: n vuosimaksun maksaneilla jäsenillä 

 

 

Lisätietoja: 

Frisbeegolf ja lauantain iltatapahtuma: Mikael Åhl, mikael.ahl@rkl.fi, 0400 343 264 

Golf: Raimo Kostiainen, raimo.k.kostiainen@gmail.com, 0400 409 800 

Opiskelijoiden ohjelma: Essi Pirttioja, essi.pirttioja@rkl.fi, 040 770 7506 

Yleisurheilu: Raimo Hartonen, rharton1@welho.com, 044 224 4521 
 

 

KOULUTUSTA 

RIL-RKL -KOULUSTILAISUUDET SYKSY 2021 

Työpäällikön koulutus, Helsinki 
• jakso 21.–23.9. 
• jakso 19.–21.10. 
• jakso 16.–18.11. 

Rakennustyön valvoja RAV pätevöityskoulutus, Helsinki 

• jakso 28.–29.9. 

• jakso 26.–27.10. 

Betonityönjohtajien päivityskoulutus, Espoo 

7.–8.9. 

Betonityönjohtajan pätevyyskoulutus, Espoo 
• jakso 12.–13.10. 
• jakso 9.–11.11. 
• jakso 14.–16.12. 
• jakso 18–20.1.2022 
•  

Lisätietoja: rkl.fi/koulutus/rkl-ril-yhteiskoulutus 

RKL / Merja Salomaa, 040 192 0063, merja.salomaa@rkl.fi 

mailto:mikael.ahl@rkl.fi
mailto:raimo.k.kostiainen@gmail.com
mailto:essi.pirttioja@rkl.fi
mailto:rharton1@welho.com
http://rkl.fi/koulutus/rkl-ril-yhteiskoulus
mailto:merja.salomaa@rkl.fi


 

Pääsuunnittelijan ajankohtaispäivä, webinaari, 9.6. 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori, webinaari 

16.9., jatkopäivä 14.10. 

18.11., jatkopäivä 16.12. 

Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98, webinaari 

22.–23.9. 

9.–10.11. 

Pääsuunnittelija 21, Helsinki/webinaari 
• jakso 21.–22.9. 
• jakso 12.–13.10. 
• jakso 23.–24.11. 
• jakso 18.–19.1.2022 
• jakso 8.–9.2.2022 

Pätevyyskoulutus tavanomaisissa pääsuunnittelijan tehtävissä, Helsinki/webinaari 
• jakso 21.–22.9. Rakennuttajan pätevyyskoulutus RAP 32, Helsinki/webinaari 
• jakso 6.–7.10. 
• jakso 2.–3.11. 
• jakso 30.11.–2.12. 
• jakso. 25.–26.1.2022 5. jakso 15.–16.2.2022 

Lisätietoja: RIL / Ville Raasakka, 050 366 8687, ville.raasakka@ril.fi 

Elina Rantakallio, 050 520 1168, elina.rantakallio@ril.fi 

Manni Järvinen, 050 475 2429, manni.jarvinen@ril.fi 
 
 

KIRJAUUTUUS KUVAA TYYPPITALOJEN HISTORIAA 

Diplomi-insinööri Risto Pesonen on julkaissut kirjan tyyppitalojen kehityksestä viime vuosisa-

dalla: Tupakkiaskin kannesta massakustomointiin (Rakennustieto Oy). Pesonen kuvaa pien-

talojen ja talopakettien historiaa ja pohdiskelee myös tulevaisuutta aikamme megatrendien 

valossa. 

Sisältöä rikastuttavat monipuolinen kuvamateriaali ja eri alojen asiantuntijoiden kirjoittamat ar-

tikkelit. Hanketta on tukenut Rakennusmestarien Säätiö. 

 

 

UUSI RKL:N ESITE ON ILMESTYNYT 

Uusi RKL:n esite on ilmestynyt sekä paperisena, että virtuaalisessa muodossa. Käykää kurk-

kaamassa RKL:n sivuilla. Tilaamme myös paperisia versioita käyttöömme jaettavaksi potenti-

aalisille jäsenehdokkaille. 
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