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KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry 
Vuoden 2022 liittokokous Tampereella 19.11.2022 

Aika: 
Paikka: 

lauantaina 19.11.2022 kello 11:00, valtakirjojen tarkistus klo 10:30 alkaen. 
Radisson Blu Grand Hotel Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere 

Liittokokouksessa äänioikeus on jäsenyhdistysten valtuuttamilla osallistujilla jäsenmäärän mukaan 
sekä suoraan liittoon kuuluvilla henkilöjäsenillä yksi ääni. Kokouksen sääntömääräinen esityslista liit-
teineen ja hallituksen esityksineen toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille sekä paikallisyhdistyksiin 
ennakkoon sähköpostitse. Asiakirjat ovat nähtävissä myös kokouspaikalla. Jäsenmaksuun tai jä-
senetuihin ei olla esittämässä muutoksia. Liiton sääntöihin hallitus esittää muutosta, jossa hallituksen 
koko (9-16) määritellään jatkossa vuosittain, koska joitakin jäsenyhdistyksiä on lakkautettu. Sääntö-
muutosesitys on toimitettu paikallisyhdistyksiin lausunnolle. 

Jäsenyhdistysten tulee toimittaa kokousedustajiensa nimet, sähköpostiosoitteet, sekä valtakirja tai 
pöytäkirjaote sähköpostilla tai kirjeitse liiton puheenjohtajalle osoitteeseen Kaikutie 22, 28220 Pori tai 
sähköpostilla kri.rakennusmestarit(at)gmail.com tai toimittaa kokouspaikalle, jossa valtakirjojen tarkis-
tus kello 10:30 alkaen. 

Liiton hallitus kokoontuu Tampereella hotelli Ilveksessä perjantaina 18.11.2022 kello 19:00. Ko-
kouksessa käsitellään liittokokoussasiat erillisen kutsun ja esityslistan mukaan. Hallituksen majoitus 
liittokokoushotelli Tammerissa. 

Tervetuloa! 
Hallitus 

Toiminta palautumassa! 
KRI ry:n toiminta on koronavuosien jälkeen palau-
tumassa ennalleen. Liiton talous on hyvällä pohjalla 
ja vuoden 2021 tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen 
koska toimintaa tai matkoja ei voitu järjestää ja etä-
kokoukset otettiin käyttöön.  

Keväälle 2023 on suunnitteilla jälleen opintomatka 
mikäli pandemia- tai muu tilanne ei uudelleen pahe-
ne Euroopassa. Liiton lomamökit ovat aktiivisesti 
käytössä, ja niitä kannattaa hyödyntää kesä- ja tal-
vikaudella. Liiton internetsivustoa www.kri.fi pyritään 
edelleen kehittämään ja ajantasaistamaan. 

Liiton nykyinen puheenjohtaja Heikki Tuominen on 
eläköitymässä vuoden 2023 aikana, liittokokous va-
linnee uuden puheenjohtajan toimintaa jatkamaan 
vuoden -23 alusta. Heikki kiittää jäsenistöä saamas-
taan tuesta ja yhteisistä tapahtumista ja matkoista. 
Pysykää verkostoituneina, se kannattaa. 

Työehtosopimustilanteita kannattaa seurata KTK-
ry:n verkkosivuilla ja some –kanavilla. Olkaahan ak-
tiivisia kevään Jukon luottamusmiesvaaleissa, se 
kannattaa. 

KRI ry:n seniorikerho odottaa teiltä ehdotuksia siitä millaista toimintaa toivotaan ja millaisella toi-
mintamallilla kerhon toivotaan jatkavan. Ehdotuksia ottavat vastaan sähköpostitse aktiivit  
veikkosalminen.box(at)kolumbus.fi ja asko.makelainen(at)kolumbus.fi. 

Aurinkoista syksyä, KRI ry kri.rakennusmestarit(at)gmail.com 

http://www.kri.fi/
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