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Kesäterveisiä Pasilasta
Pasilan konttori on kärsinyt koko kevään pahasta henkilöstövajeesta, ja se yhdessä jäsenrekisterin
viivästymisen kanssa on aiheuttanut käsittelyruuhkan. Pahoittelemme, että moni on joutunut
odottamaan vastauksia. Nyt on kuitenkin lähes kaikki jäsenmaksulaskut lähetetty, ja rekisteri on
normaalisti käytössä. Yhdistyksille lähtee postitse vielä kesäkuussa valmiiksi luodut jäsenluettelot
ja ne toimitetaan myös suojattuna sähköpostina. Syksyllä järjestämme käyttäjäkoulutusta.
Huomatkaa, että rkl.fi-sivujen muutos tulee kesällä: jäsensivuille kirjaudutaan jatkossa vain
sähköpostiosoitteella.
Kesäkauden mökit on varattu ja laskutettu, tiedotamme elokuussa mahdollisista peruutuspaikoista ja
syksyn varausaikataulusta. Kannattaa seurata nettisivuja ja Facebookia.
Elokuun alussa Pasilassa aloittaa uusi toimistokoordinaattori Santtu Silventoinen. Hän tulee
auttamaan Piiaa ja Merjaa ja tukemaan myös viestintää. Piia palaa töihin elokuun puolivälin
jälkeen. Merkkipäivät ja vuosimerkit joutuvat valitettavasti odottamaan vielä Piian paluuta.
RKL:n hallituksen strategiatyö on jatkunut ja RKL on teettänyt myös bränditutkimuksen, jonka tulokset
esitellään hallitukselle elokuussa. Syyskuun kokouksessa on tarkoitus viimeistellä esitykset uudeksi
strategiaksi 2023–2027, toimintasuunnitelmaksi 2023 ja talousarvioksi 2023. Syksylle on myös
suunnitteilla RKL-kiertue, jota opiskelijakoordinaattori ja uudet kampuskoordinaattorit (mestari- tai
insinööriopiskelijoita) valmistelevat. Myös Rakennuslehden Urapolkuja-tapahtumat
ammattikorkeakouluissa jatkuvat syksyllä.
Rakennustaidon Mestari&Insinööri -liitteeseen avataan puolen vuoden kokeiluna ”Jäseniltä”mielipidepalsta, johon tulee lyhennelmä verkkosivuilla rakennustaito.fi julkaistavasta
mielipidekirjoituksesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden editoida tekstejä ja päättää viime
kädessä julkaisusta. Kaikki 3/22 numeroon tulevat kirjoitukset (max 2500 merkkiä) tulee lähettää
tuottaja Martti Ristimäelle martti.ristimaki@fokusmedia.fi viimeistään 8.8.
Rakennuslehti jää juhannuksen kesätauolle ja seuraava lehti ilmestyy 12.8. Siihen tulevat ilmoitukset
suoraan sähköpostilla mec@rkl.fi viimeistään perjantaina 5.8. Muistakaa myös ehdottaa hyviä
tyyppejä Vuoden Rakennusmestari ja Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri -kilpailuun!
Pasilan konttori sulkeutuu kesälomalle 1.7. klo 14 ja aukeaa 1.8. klo 9.
Kaikille ihanaa juhannusta ja aurinkoista kesää toivottaen

RKL:n Pasilan joukkue
PS. Menovinkkejä kesään ja alkusyksyyn alla:

RKL SUOMIAREENA: Jaksamiseen mallia työelämän mestareilta 15.07.2022 klo 12:00-12:45
Asiantuntijakeskus BEPOP, Isolinnankatu 21, 28100, Pori
Työvoimapula rakentamisen työnjohdossa on tosiasia. Rakennusalan ammattilaiset kertovat, kuinka
työuria pidennetään molemmista päistä. Kuinka opinnot saadaan suoritettua ajoissa? Millainen työ
pitää tekijän mukanaan vielä eläkeiän koittaessakin? Keskustelijoina rakennusmestari ja Miss Suomi perintöprinsessa Emmi Suuronen, RKL:n pj Jukka Lintunen, tj Maria-Elena Ehrnrooth ja
rakennusinsinööri Kari Lindroos.
Asuntomessut Naantalissa 15.7.-14.8.
Asuntomessut järjestetään upealla Luonnonmaan saarella, joka on monille tuttu siellä sijaitsevan
Suomen tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan vuoksi. RKL:n raadin valitsema mallitalo
julkistetaan messuilla perjantaina 5.8. klo 14.
Kuopion KUPEn kesäpäiville elokuussa on vielä muutama paikka vapaana, nyt äkkiä
ilmoittautumaan huippuhienoon ohjelmaan Savon sydämessä! Seminaari rakennuskulttuurin
perinnetietojen taltioinnista, vierailu Puijolla ja tietenkin muikkuja! Ohjelma majoituksineen ja
ruokailuineen 20 € (2 hh). Ilmoittautumiset aira.pesonen@hotmail.fi, viimeistään 26.6. Avec mukaan
lisämaksusta. Ohjelma RKL:n verkkosivuilla.
Seniorit järjestää jälleen Kuntoviikon 60+ Liikuntakeskus Pajulahdessa. Suunnitteluseminaari ja
kuntoilutapahtuma 25.-29.9. (su-to). Ohjattua liikuntaa ja inbody-testi, kokoukset iltaisin. Esitetään
myös ehdokkaat 2023 senioritoimikunnan jäseniksi. Omakustannushinta on 170 € / hlö. Majoitus 2hh, täysihoitoruokailut. 1 hh lisämaksu 120 € /4vrk. Ilmoittautumiset 1.8.-26.8.,
merja.salomaa@rkl.fi, 040 192 0063 tai Jouko Viitala, 0500 429 641. Etusijalla ensikertalaiset.
Valituille ilmoitetaan maksuohje 10.9.2021 jälkeen. Tervetuloa!

Ihanaa kesää!
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