
 
 

   

 



 
 

   

Puheenjohtajan palsta 

Hyvät ammattisisaret ja – veljet 
 
Yhdistyksen 88. toimintavuosi alkoi hallituksen 

järjestäytymiskokouksella sopivan leudossa säässä. Näillä näkymin 

talvesta on tulossa toimialueellamme leuto ja vähäluminen. Keski- ja Itä-

Suomen suuret tykkylumimäärät ovat olleet tämän talven uutisaiheena, 

kuten Pohjois-Amerikankin ankara talvi. Minulla alkoi viimeinen vuosi 

puheenjohtajana. Uskon, että hyvä jatkaja tähän tehtävään löytyy 

helposti. 

 

Hallituksen ja yhdistyksen toimihenkilöihin ei tullut muutoksia. 

Sovimme siten, että toimikuntien puheenjohtajat valitsevat jonkun 

aktiivisen kokouksessa kävijän jäseneksi. Tälle voi sitten antaa tietoa 

kokoukseen välitettäväksi, jos on itse estynyt tulemaan paikalle. 

Totesimme myös, että yhdistyksen käteisvarat ovat aika tiukalla. 

Pelkästään tiedotteen jakaminen postin välityksellä maksaa 

painatuskuluineen 5600 euroa. Jäsenmaksutulot ovat n. 3000 €. 

Toisrannan myyntiä jatketaan sovitun mukaisesti. Perustimme 

toimikunnan valmistelemaan myyntitoimeksiantoa. Viime vuonna 

myynti omana työnä ei tuottanut toivottua tulosta. Jos 

myyntitoimeksianto annetaan alan ammattilaisille, niin päätös siitä 

tehdään yhdistyksen kokouksessa. 

 

Sarkamessut ovat 2-3.2 pe-la. Järjestyshenkilöiksi voi vielä ilmoittautua 

Mikko Äystölle, puh: 040 587 5287. Samalla voi jo ilmoittautua 

Pytinkimessujen järjestystehtäviin. Pytinki on 24-25.3. 

 

Pytingin toimesta tässä lehdessä on uusi jäsenkortti, joka toimii 

vapaalippuna eri messuille. RKL ei kustannusten takia ole ollut halukas 

uutta jäsenkorttia hankkimaan. Sama kustannuskysymys on tässäkin 

takana. Lippujen postituskulut ovat olleet isoja.  

 

Rakennustaitosäätiön kokous on tässä kuussa. Seuraavassa lehdessä sieltä 

tietoa. Aika-ajoin vanhempi jäsenistö on muistellut Keskuskadun 

toimiston pysäköintipaikkaa. Paikka on ollut olemassa, mutta taloyhtiö 

on muuttanut kaikki kellaripaikat jossain vaiheessa maksullisiksi. 

Osakkeenomistajille kellarissa on paikkoja tarjolla tälläkin hetkellä 

alennettuun hintaan. Mäkisen Tuomo, kun on alan vanha asiantuntija, 

niin kävimme vanhan rakennusluvan katsomassa. Siinä on piirrettynä 

kahdeksan autopaikkaa Kelan eteen yleiselle pysäköintialueelle. 

Näistäkin paikoista on kaupunki ja taloyhtiö kauppoja käynyt, mutta 

dokumentteja niistä ei vielä löytynyt. 

 

Tervetuloa tammikuun kuukausikokoukseen 

 
 

Markus  

 
 



 
 

 
 

Kokouspalsta 

 

Tammikuun kuukausikokous  

 
Tammikuun kuukausikokous pidetään Seinäjoella ABC:llä (yläkerran 
kokoustilat) torstaina 25.1.2018 klo 19.00.  

 
Seuraava hallituksen kokous ti 29.1 klo 18.00 säätiö 

 
E-P:n RKM- seniorit 
 
-Kuukausikokous torstaina 25.1.2018 klo 18.30 samassa paikassa missä 
yhdistyksen kokous on klo 19.00.Katso yhdistyksen kokouskutsusta paikka.  
-Käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja vuoden 2018 
toimintasuunnitelma. 
-Tutustuminen Luja talon urakoitsemaan Finn Powerin 
rakennuskohteeseen Roveksessa keskiviikkona 17.1.2018  klo 14.00  
(Osoite käännytään uuden paloaseman luona olevasta liikenneympyrästä 
kohti Rovesta Rekkaväyläntietä pitkin. Nykyisen postin lajittelukeskuksen 
luona lähelle Itäväylää. Kohteeseen pääsee myös suoraan Itäväylän 
liittymästä. 

Lasse   Erkki 
0400-920227   0500-662926 

lasse.vuorenmaa@netikka.fi erkki.ketola@netikka.fi 

(Seniorin tili FI6254190120088830) 



 
 

 
 

Keilaus 
 
Keilaus joka tiistai klo 19.30. Seinäjoen keilahallilla. 
Lisätietoja, Jouppila Jyri puh. 0405910952 

 

Pytinki tiedottaa 
 

Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy ei jatkossa lähetä jäsenilleen erillisiä pääsylippuja 

järjestämilleen messuille postin välityksellä. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa 

lipunmyynnistä jäsenkortillaan vapaalipun. Näin säästämme työn osuutta ja 

postituskuluissa huomattavan summan. Käsityömessu 2017 oli alkaneen tilikauden   

ensimmäinen messu. Messuilla oli käytössä ensimmäisen kerran myös B-halli. 

Näytteilleasettajia oli odotettu määrä ja kävijöitä tuli kiitettävästi. Talkoissa olleille 

yhdistyksien jäsenille kuuluu kiitos tehdystä työmäärästä. Ulkopuolisiin 

järjestyksenvalvojiin ja talkoolaisiin joudutaan turvautumaan lisääntyvässä määrin 

viranomaisten tiukentaessa määräyksiä. Toivomme jäsenien osallistuvan talkoisiin 

jatkossakin. Siten voimme kerätä yhdistyksille varoja toimintaan. 

 

Jäsenkortti löytyy takasivulta. 

 

 

 



 
 

 
 

Etelä-Pohjanmaan Rakennustaitosäätiön Ikaalisten 
Kylpylä-Hotellin huoneisto, jota jäsenet voivat vuokrata: 
 
Osoite: Hämyläntie 2, 39500 IKAALINEN   

Varausnumero: 03 451 2100  
Kodikas asuntohotelli. Huoneisto 343.  
Kodikas apartementotyyppinen hotellihuoneisto,  
Huonevarustus: pienoiskeittiö, jääkaappi, WC, suihku, TV, 
 puhelin, parveke.  
 
Muut palvelut: sisäpuutarha aulatilassa.  
Sijainti: järven läheisyydessä, etäisyys Päärakennus Mainingista 300 m. Valmistunut 1973. 
Yhdyskäytävä Päärakennus Maininkiin. Hotelli sopii perheille.  

VUOKRAEHDOT:  
1. Jäsen voi saada säätiön vuosikiintiöstä yhden vrk:n/vuosi jäsenhintaan 20 €, seuraavat 
oleskeluvuorokaudet maksavat normaalin hinnan. Säätiölle maksetaan tilille: Nordea-Seinäjoki 
FI 0511403000274244 ilman erillistä laskutusta oleskelukulut.  
2. Varaus tehdään Ikaalisten Kylpylän kautta ja tilattaessa on mainittava E-P:n 
Rakennustaitosäätiö ja huoneisto 343. Tilauksesta on ilmoitettava Pytingin toimistolle 
varausaika. (puh 040 774 8468,  Anne-Maj Lauri) 
3. Ilmoittaudu vastaanotossa normaaliin tapaan. Saat huoneiston avaimen. Samalla PYYDÄ 
vastaanotossa ”Pytinkilippaan” avain. ”Pytinkilipas” on kirjoituspöydän kaapissa pultattuna. 
Lippaassa on omistajaetukortti. Kortilla saa kortissa mainitut edut. Kun luovutat huoneen pois, 
niin laita kortti takaisin lippaaseen ja lukitse lipas. Palauta huoneen avain ja lippaan avain 
vastaanottoon. Omistajaetukortti on ARVOPAPERI. Sitä ei saa hukata. Uutta korttia ei voi 
saada useaan vuoteen. Kadonneesta kortista peritään tuntuva korvaus, joten pidä kortista 
hyvää huolta.  
4. Omistajakorttiedut: Vapaa pääsy iltaravintolaan, 2 henkilöä (tapahtumakohtaiset 
rajoitukset). Vapaa pääsy vesitropiikkiin klo 11.00 asti (aamu-uinti). Muina aikoina vesitropiikin 
normaalihinnasta 20% alennus. 50% alennus keilavuoroista. 10% alennus å la carte – 
annoksista, Pizzeria Rondon pizzoista ja pihveistä sekä buffet- pöydän lounaasta ja 
päivällisestä (kausi- ja lomakohtaiset rajoitukset). 
5. Säätiön vuorokausia on yht. 30 vrk käytettävissä RKM 15 ja RIA 15.   

 

Jyräys ja tasaus 

J. SAARI 
Seinäjoki 

0400-661 766 



 
 

 
 

 

Etelä-Pohjanmaan Rakennusmestariyhdistys                      
Toimihenkilöt 2018 

 
Puheenjohtaja  

Koivusalo Markus  
040 863 2323   
markus.koivusalo@netikka.fi 

Varapuh.joht/Kurssitoimikunta 

Äystö Mikko  
040 587 5287 
m.aysto@netikka.fi  

  
Sihteeri 

Kaunismäki Martti 
0400 267 605 
martti.kaunismaki@aluetekniikka.com  

 
Sihteeri II/Päätoimittaja 
Niemi Jarkko 
040 7589209 
jarkko.seiteam@gmail.com 
 
Rahastonhoitaja / Taloustoim. 
Toisrannan isäntä 

Korpi Mauri 
0400 809 776 
mauri.korpi@netikka.fi 

Seremoniamestari 
Mäkinen Tuomo 
040 5877245 
tuomo_makinen@netikka.fi 

Senioripomo 
Vuorenmaa Lasse 
0400 920227 
lasse.vuorenmaa@netikkal.fi 
 
Urheilutoimikunta 
Jouppila Jyri 
040 5910952  
jyri.jouppila@seinajoki.fi 

Oppilaitosyhdyshenkilö 

Leikas Tapani 
040 0185919 
tapani.leikas@seamk.fi 
 

Vaalitoimikunta  
Saunamäki Jouni 
050 5611096   
jouni.saunamaki@netikka.fi 
 
Hallituksen jäsen 
Myllymäki Martti 
myllymaki.martti@gmail.com 
- 
 
Hallituksen jäsen 
Ilmonen Tuulo 
040 7767731 
tuula.ilmonen@gmail.com 
 
Nettivastaava 

Hietikko Harri 
0400 260 962  
harri.hietikko@netikka.fi 

 
Hallituksen jäsen 
Yli-Marttila Timo 
yli-marttila@netikka.fi 

- 

 

Osoitteenmuutokset 
Tee RKL:n jäsenrekisteriä, Raken- 
nuslehteä tai Mestari- Insinööri leh- 
teä koskevat osoitteenmuutokset 
kirjautumalla sisään extranettiin 
ja valitsemalla sieltä" Omat tiedot" 
tai ota yhteyttä numeroon  

(09) 8770 6511/ Piia Vilén,  
sähköposti: piia.vilen@rkl.fi 



 
 

 
 

 

 
 
 

ETELÄ-POHJANMAAN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK r.y. 
 

Päätoimittaja  Ilmoitushinnat:  Mainosmateriaali ja 

Jarkko Niemi  koko vuosi 1/1 sivu 800 € /vuosi yhteydenotot 

Otsonpiilo 8  1/1 sivu 120 € /kerta  päätoimittajalle. 

60510 Hyllykallio  1/2 sivua 70 € /kerta 

Puh. 040 7589209  1/3 sivua 60 € /kerta 

jarkko.seiteam@gmail.com 1/2 sivua 400 €/vuosi  Etelä-Pohjanmaan 

  1/3 sivu 300 € /vuosi  Rakennusmestarit ja 

  Painosmäärä n. 350 kpl  -insinöörit AMK r.y. 

  Ilmestyy 8 kertaa vuodessa Keskuskatu 17, PL51 

Yhdistyksen tilinumero   60101 SEINÄJOKI 

IBAN FI11 4747 1020  1655  00   Puh. (06) 228 0890 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Leikkaa ja taita tästä uusi jäsenkortti 
 
 

  


