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YHDISTYSASIAA 
Toinen koronatalvi on meneillään ja valoa tunnelin päässä on jo odotettavissa. Koronarajoi-
tuksia on jo kevennetty kokoontumisten osalta ja loputkin rajoitukset poistuvat maaliskuussa. 
Jos tuli tutuksi viime vuona käsidesit, kasvomaskit, kokoontumisrajoitukset sekä turvavälit, on 
joulun jälkeinen aika ollut enemmän tai vähemmän vapaaehtoisten karanteenien aikaa. 
 
Pikkujoulutkin vietettiin vuoden tauon jälkeen Alatemmeksellä Helmen pirtissä. Osallistujia oli 
26 henkilöä. Kaikilla oli mukavaa ja joulupukkikin pääsi vierailemaan jakaen kaikista kilteim-
mille mestareille stipendit. Lämmin kiitos kaikille osallistujille.      
 
Syyskokous saatiin pidettyä ajallaan 11.10.2021 Oulun Keilahallin kokoushuoneessa. Läsnä 
oli 24 jäsentä, 1 oppilasjäsen sekä naistoimikunnan puheenjohtaja. Kokouksessa jaettiin ko-
rona-ajan RKL:n 25-v ja 50-v merkit. 
 
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petri Pitkänen.     
 

 Yhdistyksen hallituksessa toimivat vuonna 2022 seuraavat henkilöt: 
1. Jarmo Nikkarikoski  varajäsen  Eino Rajakangas 
2. Juha Melamies  varajäsen  Markku Haikola 
3. Pentti Juutinen  varajäsen Mikko Kupari 
4. Esko Niskala  varajäsen  Jouni Tanninen 

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Nik-
karikoski ja sihteeri-rahastonhoitaja-tiedottajaksi edelleen Raili Juutinen. 
 

RKL:n uudet säännöt otettiin käyttöön 1.1.2022. RKL:n Oulun piiri lakkautettiin 18.10.2021 ja 

uusi RKL:n Pohjoinen alue muodostettiin samana päivänä. Pohjoisen alueeseen kuuluvat La-

pin, Oulun ja Vaasan vanhat piirit. Pohjoisen alueen edustajiksi on valittu RKL:n liitokokouk-

sessa Tampereella Jarmo Nikkarikoski (3 v kausi), varalla Martti Kaunismäki Etelä Pohjan-

maalta ja Mikko Äystö Etelä-Pohjanmaalta (1 v kausi), varalla Raimo Vessonen Vaasasta. 

RKL:n liittokokous päätti laskea jäsenmaksuja noin 25 eurolla kaikissa jäsenmaksuluokissa. 

Vuoden 2022 jäsenmaksuksi päätettiin 120 euroa. Yli 65-vuotiaiden maksu on 70 euroa ja e-

jäsenten 10 euroa. Opiskelijajäsenyys on edelleen maksutonta. 

 

Oulun yhdistyksen maksu on siis 120+25 euroa eli 145 euroa täyden maksun maksavilta.  
 
Jos ei halua liiton lehtiä (Rakennustaito, Rakennuslehti), niin silloin RKL:n jäsenmaksu yli 65-
vuotiailta on vain 30 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. 

(Jäsenmaksuista ja jäseneduista on vielä tarkempi selostus tiedotteen loppupuolella.) 

 

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 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. 

Syksyn matkaa on aloitettu suunnittelemaan. Tarkoituksena on järjestää matka, jossa meillä 
olisi oma bussi käytettävissä koko matkan ajan. Matkakohteeksi on valittu Sisilia, jos vain 
saamme sellaisen järjestettyä. Jos Sisiliaan emme saa tarpeeksi hyvää tarjousta/paikkoja, 
katsomme jotakin toista esim. Portugalin matkaa.  

Jäsenmaksulle saa vastinetta käyttämällä palveluja hyväkseen.  

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

   
Raili Juutinen,  
sihteeri  
p. 0400-667 196 
 
oulu.rkm@gmail.com  
 
Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta: www.oulunrkm.fi 
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YHDISTYSTOIMINTAA 2022 

Ma 4.4.2022  klo 18.00  Kevätkokous (paikka avoin) 
 

 
VETERAANIT  
Ti 8.3.2022  klo 18.00 Kerhoilta RKM-talo 
Ti 12.4.2022  klo 18.00 Kerhoilta RKM-talo 
Ti 10.5.2022  klo 18.00 Kerhoilta RKM-talo 
 

HUOM.  
Vallitseva koronatilanne saattaa vieläkin aiheuttaa muutoksia kokoontumisiin.  
 
 

 

RKL:n hiihdon SM-kisat 19.-20.3. Rovaniemellä 
Paikka: Toramon ampumahiihtostadion 

Sarjat: M/N yleinen ja 40 sekä M 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, yli 85 +avec-sarja  

Hiihtotapa: perinteinen  

  

18.3. perjantai: vapaa harjoittelu 

19.3. lauantai: pitkät (5 km / 3 km) ja pikakilpailut (1 km) 

20.3. sunnuntai: viestit 

  

Osallistumismaksu 20 €/hlö, viestijoukkue 30 €. Osallistumismaksut Rovaniemien yhdis-

tyksen tilille FI74 8000 1000 8583 33, maksuviestiin teksti: RKL SM hiihdot 2022 

nimi/joukkue/yhdistys 

Ilmoittautumiset 4.3. mennessä jaska.kemppainen@gmail.com; araks@live.fi 
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VARATKAA KESÄN 2022 JA SYKSYN 2022 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 

Jäsenrekisteri etenee 
RKL:n jäsenrekisteriuudistus etenee, vaikkakin toivottua verkkaisemmin. Toimiston väki pa-

hoittelee viivästystä.  Siirtymävaihe on parhaillaan menossa, ja uusi järjestelmä on käy-

tössä viimeistään toukokuussa. 

Rekisteri helpottaa ja nopeuttaa yhdistysten vastuuhenkilöiden työtä. Yli 80 jäsenen yhdis-

tykset pääsevät suoraan yhdistysportaaliin katsomaan reaaliaikaisia tietojaan ja tuottamaan 

raportteja. Jäsenten yhteystietojen muutokset voi tehdä jatkossa suoraan järjestelmään ja 

näin esimerkiksi lehti löytää heti oikeaan osoitteeseen. 

Mökkivarausjärjestelmä uudistuu myös integroituna järjestelmään. 

 

RKL:n hallitus järjestäytyi 
RKL:n hallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa uudistuneessa kokoonpanossaan.  

Liittohallituksen uusi puheenjohtaja on Jyväskylän yhdistyksen Jukka Lintunen. 

Toiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jere Väisänen Helsingistä. Taloustoimikuntaan valittiin 

puheenjohtajan ja toimitusjohtajan lisäksi Eero Reijonen ja Kimmo Salminen.  

 

 



 

 

OSOITTEENMUUTOKSET 

Ilmoita RKL:n jäsenrekisteriä, Rakennuslehteä ja Rakennustaitoa koskevat osoitteenmuutok-
set kirjautumalla jäsenpalveluihin. Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesi myös paikallis-
yhdistyksellesi. Mikäli et pääse kirjautumaan jäsenpalveluihin, voit tehdä osoitteenmuutok-
sen tässä tai laittaa sähköpostia kirjautumisongelmasta piia.vilen@rkl.fi. 

 

RKL SENIORIT KESÄRETKI 2022 

RKL-Seniorit järjestää perinteisen kesäretkensä tänä vuonna Helsinkiin 1.-3.6.2022. 

Kokoontuminen sekä majoitus: Hotel Mestari, (Rakennusmestarien talo) Fredrikinkatu 51, 
00100 Helsinki 

Alustava ohjelma: 

Keskiviikko: 

• 12.00-15.00 Ilmoittautuminen ja neuvontaa tulevasta ohjelmasta hotellilla 
• Tervetulijaiskahvit hotellilla, buffet- illallinen ja kuulumisten vaihtoa kokoustiloissa lä-

hellä hotellia, mahdollisuus iltasaunaan 

Torstai: 

• Bussilla Helsingin syntysijojen kautta laivaan, koko päivän risteily esittelee Helsingin 
uusimmat rakennuskohteet ja perinnenäkymät. 
Poikkeama Kaleeritelakalla Suomenlinnassa. Paluu laivalta mm. ohi suosituimman 
turistinähtävyyden ja ”presidentillisten” maisemien. 

• Iltajuhla hotellilla. 

Perjantai: 

• Aamiaisen jälkeen laajahko bussikierros, minkä aikana poiketaan myös naapurikau-
punki Espoon puolella. 

• Päättäjäistilaisuus hotellilla 

———————– 

Kesäretken omakustannusosuus on 190 €. Hintaan sisältyy majoitus (2h-huoneissa) kulje-
tukset, laivaristeily, ruokailut, esittelykohteiden pääsymaksut ja opastus. 

Kesäretkelle otetaan n. 50 osanottajaa, joiden tulee olla eläkkeellä olevia RKL:n jäsenrekis-
terissä olevia jäsenyhdistysten jäseniä. Etusija on niillä jäsenillä, jotka eivät ole aikaisemmin 
osallistuneet retkille. 

Hakulomakkeita saa RKL / Merja Salomaa, 040 192 0063, merja.salomaa@rkl.fi  
tai voit tulostaa pdf-lomakkeen tästä 

HAKULOMAKE tulee toimittaa RKL:ään VIIMEISTÄÄN 31.3.2022. 

Hyväksyttäville lähetetään tiedote huhtikuun loppuun mennessä. 

mailto:merja.salomaa@rkl.fi
https://www.rkl.fi/content/uploads/2022/03/Hakulomake-retkelle-2022.pdf


 

 

KOULUTUSTA 

• Valvojapäivät, Helsinki / Webinaari, 17.-18.3. Voi osallistua joko paikan päällä tai 

wepinaarin muodossa. Ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/Vp2022 

• Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja, Helsinki, 1. jakso 22.-24.3., 2. jakso 

26.-27.4., 3. jakso 17.-18.5. 

• Betonityönjohtajien päivityskurssi, Espoo / Webinaari, 6.-7.9. 

• Työpäällikön koulutus, Helsinki, 1.jakso 20.-22.9., 2. jakso 18.-20.10., 3. jakso 

15.-17.11. 

• Rakennustyön valvojan RAV pätevyyskoulutus, Espoo / Webinaari, 1. jakso 

27.-28.9., 2. jakso 25.-26.10. 

• Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori, Helsinki / Webinaari, 28.4., jatko-

päivä 19.5. 

• Pääsuunnittelija PS 22, Helsinki, 1. jakso 15.-16.3., 2. jakso 5.-6.4., 3. jakso 17.-

18.5., 4. jakso 16.-17.8., 5. jakso 20.-21.9. 

• Pätevyyskoulutus tavanomaisissa pääsuunnittelijatehtävissä toimiville, 1. 

jakso 15.-16.3., 2. jakso 6.4. 

• Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98, Helsinki / Webinaari, 28.-29.3. ja 1.-

2.6.  

• Jännebetonirakenteiden suunnittelija, Webinaari, 1.jakso 31.3.-1.4., 2. jakso 

7.-8.4.,3. jakso 12.-13.5 

• Työmaainsinööri, Helsinki / Webinaar, 1. jakso 20.-21.4., 2. jakso 18.-19.5., 

tentti 20.5. 

• Rakennuttajan ajankohtaispäivä, Helsinki / Webinaari, 31.5. 

 

 
 

 

RKL JÄSENMAKSUT VUONNA 2022 

RKL:n jäsenyhdistysten jäsenet maksavat vuonna 2022 jäsenmaksun, joka si-
sältää liittokokouksen määräämän liiton vuosimaksun 120 euroa. Liiton aikai-
sempien sääntöjen mukaan vapautetuille, entisille vapaajäsenille ja vähintään 
65 vuotta täyttäneille jäsenille vuosimaksu on 70 euroa. 

Mikäli 65-vuotias jäsen ei halua Rakennuslehteä eikä Rakennustaitoa, häneltä 
peritään liiton maksua 30 euroa + mahdollinen paikallisyhdistyksen jäsen-
maksu. 

RKL voi hakemuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen liiton vuosimaksusta 1) 
varusmiespalveluksen suorittamisen tai 2) erittäin vaikean taloudellisen tilan-
teen takia (esim. pitkäaikainen työttömyys). Maksuvapautus voidaan myöntää 
myös 3) vastavalmistuneelle, uudelle jäsenelle huonon taloudellisen tilanteen 



 

takia valmistumisvuotta seuraavina, korkeintaan kahtena vuotena sekä 4) sota-
veteraaneille (tammenlehvätunnus). Anomuksen voi tehdä asianomainen itse 
tai yhdistys. 

Voit liittyä kauttamme myös KOKO-kassan jäseneksi, jolloin saat käyttöösi 
myös IL:n työsuhdeneuvonnan. Vuosihinta tälle on 138,60 euroa. 

 
 

 
 
  

JÄSENEDUT 

RKL:n vuosimaksun maksavat saavat käyttöönsä monet jäsenedut, joiden hyö-
dyntäminen merkitsee satojen eurojen säästöä vuosittain. 

• RKL:n järjestämät koulutukset jäsenetuhintaan 
• Lehdet: 

o Rakennuslehti n. 40 nroa/v (etusi 229 €) 
o Rakennustaito -ammattilehti, 4 nroa/vuosi, – (etusi 55 €) 

• RKL:n tilaisuudet: 
o Ryhmämatkat 
o Säätiön ryhmäopintomatkat ulkomaille, mahdollisuus hakea matkasti-

pendiä 
o Tapahtumat, kuten kesäpäivät 

• Osallistu harrastustoimintaan:  
o Urheilumestaruuskilpailut 
o RKL-Seniori –toiminta 
o RKL-Naisten klubi 

• Vuokraa lomakohteita: 
o Kalajoki 
o Vihdin Wuoriola 
o Luosto 
o Levi 
o Ruka 
o Aurinkorannikolle (uusi kohde, ilmoitamme viestinnässämme, kun 

vuokraus siellä voi alkaa) 
• Lakiasiainneuvonta 
• Vakuutukset (katso alta lisää) 
• Mahdollisuus liittyä RKL:n kautta lisähinnalla Insinööriliiton:n työsuh-

deneuvontaan ja KOKO-kassaan 
o Muita työttömyyskassoja, joihin voit itse liittyä, löytyy tästä. 

• Kansainväliset yhteydet (katso sivut www.aeebc.org) 
• Liiton huomionosoitukset ja valtiollisten kunniamerkkien puolto 

o Kunniajäsenyys, standaari, ansiomerkit. 

 
 

VAKUUTUKSET 

Pohjola Vakuutuksen ja RKL:n yhteistyö tuo jäsenelle merkittäviä etuja niin ar-
jen kuin vapaa-ajan vakuutuksista. Tutustu etuihisi osoitteessa www.op.fi/rkl 

https://www.rkl.fi/koulutus/
https://www.rakennuslehti.fi/
http://www.rakennustaito.fi/
http://www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit.html
http://www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit.html
https://www.rkl.fi/tyottomyyskassat/
http://aeebc.org/
https://www.op.fi/rkl


RKL:n jäsenyyteen kuuluu Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä 
Järjestövakuutus. Saat vakuutusturvan välittömästi, kun liityt RKL:n jäseneksi. 
Turva astuu voimaan heti. 

Ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus 

Mitä vakuutus korvaa? 

• Ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus korvaa vahinkoja, 
jotka liittyvät RKL:n jäsenen työsuhteeseen tai virkamiehenä toimimi-
seen. 

• Vakuutettuja ovat Liiton tai varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenet 
toimiessaan rakennusmestareina tai vastaavassa työssä, itsenäisinä 
ammatinharjoittajina taikka yksin yksityisellä toiminimellä, eivät kuiten-
kaan, jos toimintaa harjoitetaan yhtiömuotoisesti tai muita henkilöitä 
käyttäen. 

• Vakuutuskauden aikana liittoon liittyneet jäsenet ovat vakuutettuja jäse-
nyyden alkamisesta lähtien. 

• Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen 
voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko vakuu-
tusehtojen mukaisesti. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan puolestaan 
vakuutusehtojen mukaisesti ne välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä 
riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voi-
massa Pohjoismaissa. 

 

Vakuutusmäärä ja Omavastuu 

• Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 100 
000 euroa vahinkoa kohden. Omavastuu on 100 euroa jokaisessa vahin-
kotapahtumassa. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on 10 000 
euroa vahinkoa kohden. Omavastuu on 15 % kustannuksista, kuitenkin 
vähintään 150 euroa jokaisessa vahinkotapahtumassa. 

Toiminta vahinkotilanteessa 

• Ole aina yhteydessä ensin RKL:n toimistoon, jos sinulle sattuu vastuu- ja 
oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva vahinko. Yhteystiedot: puh. 010 
2010 500, sähköposti piia.vilen(at)rkl.fi 

   

Järjestövakuutus 

Mitä vakuutus korvaa? 

Vakuutusmäärä ja Omavastuu 



• Matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta korvataan matkasairauden tai -tapa-
turman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Matkasairaus korvataan enin-
tään 120 päivältä hoidon alkamisesta ja -tapaturma enintään kolmelta vuodelta 
tapaturman sattumisesta. Pysyvän haitan enimmäiskorvausmäärä on 10 000 € 
ja kuolemantapauskorvaus 2 000 €. Matkatavaroiden enimmäiskorvausmäärä 
on 2 000 € ja omavastuu 50 €. Rahaa korvataan enintään 200 €. 

• Matkavastuuvahingossa enimmäiskorvausmäärä on 170 000 € ja omavastuu on 
50 €. Matkaoikeusturvavahingossa enimmäiskorvausmäärä on 8 500 €, oma-
vastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 168 €. 

Toiminta vahinkotilanteessa 

• Vahingon sattuessa ole aina yhteydessä tilaisuuden järjestäjään. 

Tämän lisäksi saat RKL-jäsenenä merkittäviä alennuksia omista arjen ja vapaa-
ajan vakuutuksista. 

• Kodin ja perheen vakuutukset 3 vuodeksi etuhintaan 
• Etkö ole vielä Pohjola Vakuutuksen asiakas? RKL:n jäsenenä ja uutena asiak-

kaanamme saat nyt kodin ja perheen vakuutuksesi jopa kolmeksi vuodeksi etu-
hintaan. Vakuutusten alennus jakautuu kolmen ensimmäisen vuoden vakuutus-
maksuihin seuraavasti: 

• 1. vuosi: – 20 % 
• 2. vuosi: -15 % 
• 3. vuosi: -5 % 

Alennus koskee seuraavia kodin ja perheen vakuutuksia: 

• Kotivakuutus 
• Terveysvakuutus 
• Matkavakuutus 
• Arvotavaravakuutus 
• Pienvenevakuutus 
• Toimeentulovakuutus 
• Oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus 
• Myös perheenjäsenesi voivat kuulua vakuutusten piiriin. RKL:n jäsenille suunna-

tuista Pohjola Vakuutuksen vakuutuksista löydät lisätietoa täältä. 

• Kasko vuodeksi -20 % 

• Liikenteessä käytettävän moottoriajoneuvon kokonaisvaltainen vakuutusturva koos-
tuu pakollisesta liikennevakuutuksesta ja vapaaehtoisesta autovakuutuksesta, kas-
kosta. 

• RKL:n jäsenenä saat 20 % alennuksen autosi kaskon ensimmäisen vuoden vakuu-
tusmaksuista. Alennus koskee yksityiskäyttöisen henkilö-, paketti-, ja matkailuauton 
sekä matkailuperävaunun uutta Iso-, Kevyt- tai Superkaskoa. Alennusvuoden jäl-
keen vakuutus jatkuu normaalihintaisena. 

 

Henkivakuutukseen veloitukseton 45 % korotus 

• Tarjoamme sekä RKL:n jäsenelle, että samassa taloudessa asuvalle jäsenen puoli-
solle kuluttoman 45 % korotuksen henkivakuutuksen kokonaismäärään. Etu koskee 
uusia vakuutuksia ja vakuutuksen korvausmäärä tulee olla 10 000 euron ja 50 000 

https://www.op.fi/rkl


euron väliltä. Kuluttoman korotuksen suuruus vahvistetaan vuosittain, ja tämä 45 % 
korotus on voimassa vuoden 2021 ajan. 

Yrittäjän palvelut ja edut 

• Toimitko yrittäjänä? Yrittäjä saa vastaavat edut kodin ja perheen vakuutuksista, 
henkivakuutuksesta sekä autovakuutuksesta. Vastaavasti yrittäjän on mahdollista 
hyötyä omistaja-asiakkaamme ainutlaatuisista eduista. 

• Tämän lisäksi tarjoamme yrittäjälle palveluita, jotka sujuvoittavat kiireistä arkea ja 
tukevat yrityksen toimintaa. Tällaisia ovat mm. mukana kulkeva OP-yritysmobiili 
sekä yrityksen riskienhallintaan liittyvät palvelut. 

 
 
 


