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Marraskuussa Kotkan liittokokouksessa käytiin
nen hidastuisi,
niin korjausrakentamisen
velan lyhentämyös
vaalit keskusliittomme
uuden puheenjohtajan
vamiseen
täytyy
löytyä
rahaa
ja
tahtoa.
linnasta. Kolmen ehdokkaan kesken käytiin mielestäni
vähäiseksi jäänyt taisto ennen äänestystä. ÄänestykTämänselvällä
illan aikana
tulemme valitsemaan
viisi uutta
jäsessä
enemmistöllä
puheenjohtajaksi
valittiin
sentä
yhdistyksemme
hallitukseen.
Vuonna
2006
yhdisMartti Kenkkilä Tampereelta. Vuoden vaihteessa alkatyksemme
sääntöjä uudistettiin.Martilla
Uudistetuissa
säänvalla
kaksivuotistoimikaudellaan
on ns. melko
nöissä
määriteltiin
yhdistyksen
hallituksen
jäsenen
toisuuret saappaat täytettäväksi. Edellinen puheenjohtaja
mikausiksi
yhtäjaksoisesti
enintään
kolme
kaksivuotisEero Reijonen jätti yhteiskunnallisella statuksellaan ja
kautta. Tänä
vuonna hallituksen
erovuoroisten joukossa
suurella
vaikutuksellaan
rakennusmestarikoulutuksen
on
yksi
pitkäaikainen
ja
ansioitunut
hallituksen
uudelleen käynnistämisessä ison roolin
Martille. jäsen,
Jääjoka
joutuu
tämän
uudistuksen
vuoksi
jättämään
ainadään odottelemaan, miten Martti saa asiat käyntiin sekä
kin yhdenajatuksia
hallitusvuoden
Itse pidän kyseistä
uumillaisia
Martillaväliin.
on keskusliiton
toiminnan
distusta
erittäin
onnistuneena.
Se
toivottavasti
takaa
kehittämiseksi. Uusi liittohallitus järjestäytyy ja aloittaa
yhdistyksen heti
hallituksessa
vaihtuvuuden,
jollaHelsingin
toivottatyöskentelyn
tammikuun
puolessavälissä.
vasti
saamme
uusia
innostuneita
jäseniämme
uusilla
piirin edustajina liittohallituksessa pääsen Jari Raukon
ajatuksilla
mukaan
hallitustyöskentelyyn.
kanssa seuraaman uuden puheenjohtajan työskentelyä
eturivistä.
Toivon tänään ehdolla olevan
ja ennakkoHyvääinnostuneita
alkanutta vuotta
kaikille!
luulottomia sekä uudistushenkisiä ehdokkaita hallituspaikoille. Toivon kaikille vaaliin osallistuville Ari
jäsenille
Autio
onnea ja menestystä.
Puheenjohtaja

nsimmäinen vuoteni yhdistyksen puheenjohtajana
alkaa olla takana. Vuoden aikana hallitus on johdollani kokoontunut yhdeksän kertaa ja lisäksi on pidetty
perinteinen pidempi viikonloppuseminaari asioiden kehittämiseksi. Alkuvuoden aikana järjestettiin mestari-iltojen yhteydessä enemmän ammatillista asiaa jäsenisvoi perustellusti
todeta,
globaalissa
taloutölle luksi
ja loppuvuoden
aikana
paino että
oli enemmän
viihteeldessa
kaikki
voi
muuttua
nopeasti.
Vielä
viime
syksylinen teatteriesitysten ja pikkujouluristeilyjen muodossa.
nä ihmeteltiin,
miten
nopeasti
hyvin
vuoden
2008
Tulevan
alkuvuoden
ohjelma
tuleejataas
olemaan
ammataantumasta
on
toivuttu,
vaikka
pienenä
pelkona
taustillispainotteinen. Helmikuussa olisi tarkoitus poikkeatalla mm.
Irlannin
ongelmat paikalla
oli jo tiedossa.
Nyt lähes
vasti
järjestää
mestari-illan
tanssikurssi/-ilta.
koko
mennyt
vuosi
on
ihmetelty
euroalueen
velkakriisiä
Yritetään herättää henkiin hiukan Ravintola Maestron
ja seuranneita
epävakauksia
kokosamalla
rahoitusalalla.
Kalvaaikaisia
tunnelmia
ja tarkistetaan
onko mestava
epävarmuus
Kreikan
kohtalosta
ja
sen
aiheuttamasta
reiden tanssitaidot edelleen tallella. Tanssi-iltaan ovat
vakavasta uhasta
maailmantalouden
kasvulle on hertervetulleita
tietysti myös
jäsenien seuralaiset.
mostuttanut
sijoittajia
ja
heiluttanut
osakemarkkinoita
Vuoden vaihtuessa vaihtuu myös jälleen muutama
koko hallituksessamme.
Euroopassa ja kaikkialla
muuallakin
maailmassa.
jäsen
Yhdistyksen
hallituksen
pitkäaikainen jäsen Mikko Ojala jättää hallitustyöskentelyn
Tämä kaksikymmentävuotisen
epävarmuus on tietysti näkynyt
myös meillä
Suolähes
työrupeaman
jälkeen.
messa.
Asunto-,
toimitila
sekä
teollisuusrakentaminen
Kiitos Mikolle pitkäaikaisesta työskentelystä hallitukovat hidastumassa
eikä uuden
hallituksen
budjetti lusessa
ja erityisesti kiitos
aktiivisesta
osallistumisesta
paa
tähän
paljon
apua.
Päinvastoin
rakennusenergiaan
hallituksen jäsen- ja huomionosoitustoimikunnan työssuunnatutHaluan
tuet leikataan
pois, kotitaloustuen
kentelyyn.
kiittää myös
Kai Juurtelaa enimmäisja Hannu
määrää
pienennetään
ja
asuntolainan
korkovähennysPekkarista osallistumisesta hallitustyöskentelyyn.
Heioikeutta
leikataan. Edes
ei tunnu
dän
työrupeamansa
eivätinfrahankkeisiin
olleet aivan yhtä
pitkät löytykuin
vän rahoitusta.
Aikaisemminhe
valtiolla
oli tapana
vastaaMikolla,
mutta toivottavasti
palaavat
mahdollisesti
vassa tilanteessa
tukea
rakennusalan työllisyyttä aikaismyöhemmin
takaisin
hallitukseen.
tamalla mm. tulevia tie- ja väylähankkeita. Naapurimaa
Ruotsissa valtio toimi ennakoiden, se myönsi syksyllä
yli 5 miljardia euroa tie-, rata- ja väylähankkeisiin.
Kaikesta huolimatta täytyy muistaa, että olemme alalla,
mistä työ ei ns. lopu koskaan. Vaikka uudisrakentami-

A

Mukavaa Syksyn Jatkoa Kaikille

TAMMIKUUN
MESTARI-ILTA
TANSSINOPETUSTA
maanantaina 9.1.2012
Rakennusmestarien
talon ravintolasali,
MARRASKUUSSA
musikaali,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.
JOULUKUUSSA pikkujoulu

Ari Autio
HELMIKUUN
Puheenjohtaja
MESTARI-ILLASSA

Helmikuun Mestariillassa 13.2.2012
ohjelmassa on
tanssinopetusta.
Jäsenet kutsutaan
sinne aveceineen.

Tammikuun Mestari-illassa
Kiilto Oy Jari Kurosen aiheena on
Tarjoilun vuoksi
VEDENERISTYS.
ilmoittautumiset jo
Marras- ja joulukuussa ei järjestetä yhdistyksen perinteisiä Mestari-iltoja.
3.2.2012 mennessä
● Jäsenistön
Yhdistysja liittokuulumiset
Niiden
sijasta yhdistystuttuja
ja heidän seuralaisiaan tavataan marraskuussa
toimistolle
●
Ilmoitusasiat
●
Iltapala
vapaa
sana
09-646 343 tai
Katri Helena -musikaalissa ja joulukuussa Tallinnaan tehtävällä pikkujoulumatkalla.
kirsi.takkinen@hrmy.fi.
Tervetuloa!
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Yhdistyksen hallituksessa kolme uutta jäsentä
Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloittaa kolme uutta jäsentä: Olli Heire, Timo Rissanen ja
Hannu Vehviläinen. Jäsenlehden toimitus pyysi heitä jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan kertomaan mitä he ovat miehiään. Ollin ja Hannun vastaukset ehtivät tähän vuoden ensimmäiseen numeroon.

OLLI HEIRE
Olen
65-vuotias
HTOL:n talonrakennuksen opintolinjalta
v.1975 valmistunut
helsinkiläinen rakennusmestari.
Naimisissa ja koti Lauttasaaressa.
Työhistoria
Keskikouluaikana kesät 15-vuotiaasta alkaen kuluivat rakennustöissä.
Talvella 1966 suoritin rakennuspiirtäjäkurssin, jonka jälkeen olin
kyseisissä töissä. Teknilliseen kouluun tarvittavan käytännön työkokemuksen hankin sitten Alf. A. Palmbergin palveluksessa.
Rakennusmestariksi valmistumisen jälkeen siirryin kesällä 1975
Rakennuslaite Ky:n teline- ja muottisuunnittelijaksi, mutta myyntihenkilöstössä tapahtuneen muutoksen
yhteydessä minulle tarjottiin myyntipäällikön tehtäviä, joita hoidin
marraskuun 1991 loppuun. Joulukuun alusta 1991 aloitin Rakentajain Konevuokraamo Oy:n markkinointipäällikkönä. Kyseisessä yrityksessä, jonka nimi sittemmin
muuttui Cramo Oyj:n Suomen tytäryhtiö Cramo Finland Oy:ksi, työskentelin sitten aina eläkkeelle siirtymiseeni saakka (1.3.2010) viimeksi
operatiivisen johtajan vakanssilla
vastaten kotimaan operatiivisesta
toiminnasta.
Yhdistystoiminta
Helsingin Rakennusmestariyhdistykseen liityin heti valmistuttuani keväällä 1975. Toimintani yhdistyksessä on ollut hieman “näkymätöntä”,
sillä vuodesta 1995 vuoteen 2011
jatkunut toisena tilintarkastajana toimiminen ei ehkä kaikille jäsenille ole
minua kovin tutuksi tehnyt.
Kehitystarpeita
Nuorten rakennusmestarien saaminen yhdistystoimintaan mukaan lie-

nee ollut ongelma niin kauan, kun
tätä yhdistystoimintaa on ollut, joten
heille sopivien “houkuttimien” etsimistä ja kehittämistä on jatkettava.
Myös aikaisemmin toiminnasta
irtaantuneiden ja sellaisten, jotka
eivät koskaan jäseniä vielä ole olleetkaan, houkutteleminen toimintaan siinä vaiheessa, kun esimerkiksi perheasiat jo hieman vapaaaikaa antavat, täytyy pitää osana
tavoitteita.
Näin jo veteraani-iän saavuttaneena myös kyseisen ikäryhmän
aktiivinen toiminta ja sen varmistaminen ovat sydäntäni lähellä.
Talousasiat ovat aina olleet itselleni tärkeitä, joten myös yhdistystoiminnassa haluan varmistaa, että
taloudellinen tila pidetään ns.
”hanskassa”, eikä erehdytä “syömään enemmän, kuin tienataan”!
Koulutustoiminta on jatkuvasti
kehittyvällä alalla tarpeen. Mitä monipuolisemman kouluttautumismahdollisuuden järjestötoimintamme pystyy antamaan, sitä houkuttelevammaksi se tekee myös yhdistykseen liittymisen. Työturvallisuus,
muuttuneet lait ja muut viranomaismääräykset, kuten esimerkiksi nyt
paljon esillä olevan tilaajavastuulain
mukaiset vaatimukset saadaan
suurissa rakennusalan yrityksissä
henkilöstön tietoon, mutta kaikilla
pienemmillä yrityksillä, joissa moni
jäsenemme kuitenkin toimii, ei koulutusmahdollisuuksia ja taitoja itsellään useinkaan ole.
Myös kielitaidon kartuttamiseenkin olisi tarpeen antaa mahdollisuuksia.
Harrastukset
Monipuolinen liikunta on ollut aina
ohjelmassani. Kuntosalilla pyrin
käymään muutaman kerran viikossa. Lauttasaaren rantateitä kiertämässä minut tapaa ainakin pari
kertaa viikossa. Kesäisin polkupyöräkin saa liikuntaa ja talvella viihdyn
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hiihtoladuilla. Hyötyliikunta marjastuksen ja sienestyksen muodossa
on myös joka kesäistä ja syksyistä.
Rakennusmestariyhdistystoiminnan lisäksi kuulun myös Rakennuskonepäälliköt r.y:n

HANNU VEHVILÄINEN
Olen
60-vuotias
puistolalainen, naimisissa.
Valmistuin rakennusmestariksi 1976
HTOL:n talonrakennusosastolta.
Työhistoria
Rakentamisen aloitin kuuskyt luvulla.
Valmistuttuani ”tekusta” olen
toiminut pääasiassa korjausrakentamisen piirissä ollen osaomistajana ja yrittäjänä.
Tällä hetkellä toimin edelleen
korjausrakentamisen piirissä.
Yhdistystoimintahistoria
Helsingin rkm-yhdistykseen liityin
valmistuttuani.
Olen ollut yhdistyksen toiminnan
saajana (rivijäsenenä).
Kehitystarpeita
Jäseniähän pitää saada lisää!
Opiskelijoistahan huolehtii liitto
joka ohjaa mahdolliset uudet jäsenet eri yhdistyksiin. Töissä olevia
mestareita, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, pitäisi ”infota” esimerkiksi yhdistyksen tarjoamista koulutus-, harrastus- ja vapaa-ajan tilaisuuksista sekä tapahtumista.
Harrastuksia
Liikuntaa harrastan eri muodoissa:
keilailua, pyöräilyä, melontaa, hiihtoa, lautailua ja kamppailulajeja
kuntoilumielessä, unohtamatta kalastusta ja syksyisin sienestystä.
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Akseli Gallen-Kallela – Eurooppalainen mestari
-näyttelyyn tutustuminen
Helsingin taidemuseossa tennispalatsissa 14.1.2012

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää opastetun taidenäyttelykäynnin Helsingin
taidemuseoon Akseli Gallen-Kallela – Eurooppalainen mestari -näyttelyyn 14.1.2012.
Akseli Gallen-Kallelan (1865–
1931) tuotannossa on ääretöntä herkkyyttä ja toisaalta
ilmaisun kiihkeyttä. Se pitää
sisällään niin pienimuotoisia
teoksia kuin monumentaalitöitäkin. Hänen persoonassaan yhdistyi aatteellinen vakaumus ja elohopeainen ailahtelevaisuus. Hänet valtasi
vuoroin kaukokaipuu ja kotiikävä. Tästä vastakohtien
verkostosta muodostuu Gallen-Kallelan taiteen ydin, josta löytyy yhtymäkohtia niin
Suomen historiaan kuin myös
modernin taiteen suuriin linjoihin.

Akseli Gallen-Kallela,
Aino-taru (triptyykki) 1891
© Ateneumin taidemuseo,
kuva: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto: Hannu Aaltonen

Näyttelyn teokset ajoittuvat pääosin vuosiin
1884–1910, jota voidaan pitää Gallen-Kallelan
tuotannon huippukautena. Se on myös eurooppalaisen taiteen historiassa ajanjakso, joka
edelsi ja samalla ennakoi abstraktin taiteen
esiinmarssia. Tuona aikana Gallen-Kallela tunnettiin taiteilijana, jonka omaleimainen pohjoismainen tyyli- ja muotokieli erottui lukuisten
muiden taiteilijoiden joukosta. Hänen tuotantoonsa saattoi tutustua lukuisissa näyttelyissä
eri puolilla Eurooppaa, merkittävät kriitikot kirjoittivat hänen taiteestaan ja avantgarde-piireissä hänet tunnettiin hyvin. Suomessa häntä pidettiin nousevan kansakunnan johtavana taiteilijana ja visuaalisten alojen tienraivaajana.
Helsingin taidemuseon, Pariisin Musée d’Orsayn
ja Düsseldorfin Museum Kunstpalastin yhteistyönä toteuttama näyttely esittelee taiteilijan
tuotannon esteettisesti kirkkaimman huipun,
valikoiman mestariteoksia. Se on laajin GallenKallelan taiteen katselmus, joka on koskaan
järjestetty Ranskassa tai Saksassa.

Akseli Gallen-Kallela,
Hiihtäjät Akseli ja Jorma 1909
© Yksityiskokoelma,
kuva: Jari Kuusenaho / Tampereen taidemuseo

Ilmoittautumiset viimeistään 10.1.2012 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi.
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille. Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on
rajattu 25 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Tavataan lauantaina 14.1 klo 11.45
Helsingin taidemuseossa tennispalatsissa osoitteessa Salomonkatu 15, Helsinki. Näyttelykäynti on maksuton
HRMY:n jäsenille, puolison lipun hinta on 8 euroa. Varaathan tasarahan mukaasi.
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Skanskan Manskun Rasti
on Vuoden Työmaa 2011
Rakennuslehti valitsi Vuoden Työmaaksi 2011 Skanskan toteuttaman Manskun Rastin.
Työmaan valtteina olivat mallinnuksen käyttö tuotannon työkaluna, esivalmisteiden käyttö
talotekniikassa, työturvallisuuteen panostaminen sekä työmaan toimihenkilöiden ilmeisen
hyvä työilmapiiri ja henki. Mannerheimintien ja Hakamäentien risteyksessä Helsingissä
sijaitseva kohde on lopullisessa muodossaan neljän toimistotalon kokonaisuus, jonka
ensimmäisestä talosta tulee yhtiön Suomen pääkonttori.

V

uoden Asuntorakennustyömaana palkittiin Merenkulkijanrannassa Helsingissä sijaitseva YIT:n
luksusasuntokohde. YIT rakentaa
puretun merenkulkuoppilaitoksen
tontille kaikkiaan seitsemän taloyhtiötä ja yhteensä noin 250 huoneis-

toa. Raati käsitteli kohdetta kokonaisuutena, vaikka YIT oli ilmoittanut kilpailuun vain nyt rakenteilla
olevan Ruffin. Huoneistojen tasosta
kertoo osaltaan niiden myyntihinta,
joka on keskimäärin noin 9 000 euroa neliöltä.
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Vuoden Työmaa -kilpailuun osallistui tänä vuonna seitsemän talonrakennustyömaata. Edellämainittujen lisäksi mukana olivat SRV:n
Kaisa-talo Helsingistä, Quattrorakennuksen Open Innovation House
Espoosta, Lemminkäisen Sipoon

hrmy

Manskun Rastin toimistotalot ovat rakenteiltaan
varsin identtisiä: kahdeksassa
maanpäällisessä toimistokerroksessa on betonielementtirunko, kolme kellarikerrosta ovat pääosin paikallavalettuja. Tammikuussa
valmistuvassa Skanskatalossa
oli jo syyskuussa lopullinen,
arvokkaan tumma julkisivurappaus.
Rakennusten kadunkulkijoiden katseilta piiloon
jäävät julkisivut ovat keveän
vaaleita, rapattuja nekin.
YIT rakentaa puretun merenkulkuoppilaitoksen tontille
kaikkiaan seitsemän taloyhtiötä ja yhteensä noin
250 huoneistoa. Kuva YIT

Kilpailukohteiden plussat ja miinukset
Skanska, Manskun Rasti
+ Mallinnus parasta, mitä Suomessa on tehty, työmaa palkittu Teklan
kilpailussa
+ Työmaalle ei asiaa ilman perehdytystä edes rakennustarkastajalla
+ Työturvallisuutta: turvallisuusratkaisujen mallintaminen ”Safety BIM”,
atriumin katto nostettiin paikoilleen valmiina, työmaakaivannon sulkulaatan valu ennen louheen poistoa, putoamissuojaverkot holvien muottityössä, ontelolaatoissa valjaiden pikakiinnitys, talotekniikkahormeissa
ritilätasot
+ Leed platinatasoa haetaan
+ Esivalmisteiden käyttö esimerkiksi talotekniikassa
- TR-mittausten tulokset ajoittain yllättävän alhaisia työmaan ilmeeseen
nähden
- Moniin vaativiin kilpailijoihin nähden tavanomainen hanke
Logistiikkakeskus, Turun yliopistollisen keskussairaalan T-Sairaala sekä Lujatalon Alma Median painotalo
Tampereelta.
Raadin työturvallisuusasiantuntijan Jukka Hietavirran alueilta saamien ja hänen itsensä tekemien
työturvallisuushavaintojen pohjalta
finalistit karsiutuivat Skanskan ja
YIT:n kohteiksi. Muun raadin olikin
helppo päätyä näkemykseen, että
voittaja on valittava kilpailun historian parhaan asunto- ja toimistokohteen väliltä.
Kumpikin on omassa luokassaan edelläkävijä. Työturvallisuudessa erot olivat pienet. YIT:llä oli
useita pieniä työturvallisuusoivalluksia, mutta Manskun kokonaisturvallisuus vakuutti enemmän.
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YIT, As. Oy Helsingin Ruffi
+ Vaativuutta lisää meren päälle rakentaminen
+ Talotekniikkaratkaisut, esimerkiksi merivesijäähdytys ja automaatiojärjestelmä
+ Luksuskohdetta tehdään asiakkaiden ehdoilla
+ Työturvallisuusinnovaatioita: Julkisivuelementtien aukkokaiteet, turvaorret valjaiden kiinnitykseen, parveke-elementtien kaiteet mietitty uusiksi
+ Vastaava mestari käyttää CAD:ia tuotannonsuunnittelussa
- Ei mallinnusta
Vuoden Työmaa -kilpailun raati 2011
• Ahti Junttila, toimitusjohtaja, RKL
• Juhani Karhu, aluejohtaja, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
• Juha-Matti Junnonen, erikoistutkija, Aalto-yliopisto
• Matti Kruus, projektinjohtaja, Indepro Oy
• Jukka Hietavirta, työsuojeluinsinööri, Aluehallintovirasto
• Seppo Mölsä, toimituspäällikkö, Rakennuslehti
• Arto Rautiainen, toimittaja
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RKL-viesti
Martti Kenkkilä RKL:n puheenjohtajaksi
Rakennusmestari Martti Kenkkilä Tampereelta valittiin
yli 10 000 jäsenen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
RKL -liiton puheenjohtajaksi kaudeksi 2012 - 2013 Kotkassa pidetyssä liittokokouksessa 20.11. Liiton nykyisen puheenjohtajan Eero Reijosen kuusi vuotta jatkunut
kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa.
Martti Kenkkilän päätoimi on Pohjola vakuutus Oy:n
riskipäällikkö Pirkanmaan alueella. Sen lisäksi hän toimii
rakennuttajakonsulttina mm. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiössä.

Järjestökokemusta Kenkkilä on hankkinut mm.
RKL:n liittohallituksen jäsenenä ja varajäsenenä vuosina
2007-2010 sekä RKL:n liittohallituksen III puheenjohtajana vuonna 2009.
Martti Kenkkilä valmistui rakennusmestariksi Lappeenrannan teknillisestä oppilaitoksesta 1977. Hän
on käynyt myös Kauppaopiston Hämeenlinnassa 1979
ja suorittanut Markkinointi-instituutin MKT-tutkinnon
1984 sekä Vakuutustutkinnon 1988. Hän on Tampereen
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsen.

Kansanedustaja Eero Reijonen
on Vuoden Rakennusmestari 2011
Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 2011 on myönnetty kansanedustaja,
rakennusmestari Eero Reijoselle. Palkinto luovutettiin yli 10 000-jäsenisen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittokokouksessa Kotkassa 20.11.

”P

työnjohtajaksi ja vuonna 1978 yrittäjäksi ja oman
rakennusliikkeen toimitusjohtajaksi. Nykyisin hän on
vuonna 1984 perustetun rakennusyrityksensä hallituksen puheenjohtaja. Yrityksellä on AAA-luottoluokitus ja Rala-pätevyys, liikevaihtoa on noin 12 miljoonaa euroa.
Hänen henkilökohtainen panoksensa on ollut huomattava etenkin Pohjois-Karjalan ja osin Koillis- ja
Etelä-Savon rakentamisessa. Sekä itsenäisenä yrittäjänä että toisen palveluksessa toimintaa johtaessaan
hän on rakentanut, korjannut ja saneerannut suuren
joukon liike- ja teollisuusrakennuksia sekä yli 2000
asuntoa.
Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto on julkinen tunnustus esimerkillisestä työstä ja
rakentamisiin liittyvistä huomattavista ansioista.
Pohjola vakuutus Oy:n lahjoittamalla palkinnolla halutaan korostaa myös rakentamisen ammattitaitoa ja
kaikkien rakennusasiantuntijoiden tekemän työn
merkitystä. Vuoden Rakennusmestari on valittu jo
vuodesta 1971 alkaen.
Reijonen on toiminut aktiivisesti myös järjestötoiminnassa, mm. Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n puheenjohtajana vuosina 2006–2011 ja Suomen
Hiihtoliiton johtokunnassa vuodesta 2009 lähtien.

alkintolautakunta painottaa valinnassaan Eero
Reijosen toimintaa ja merkittäviä ansioita rakennusalan työnjohdon koulutuksen eli rakennusmestarikoulutuksen uudelleen järjestämisessä”, totesi palkintolautakunnan jäsen ministeri Lauri Tarasti
luovutuspuheessaan.
Eero Reijonen teki 19.11.2004 eduskunnassa lakialoitteen ammattikorkeakoululain muuttamisesta
siten, että suoritettaviin tutkintoihin lisättäisiin tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään
koulutusohjelman mukaan tutkintonimike rakennusmestari (AMK). Aloitteen allekirjoitti 121 kansanedustajaa.
Aktiivisella ja määrätietoisella toiminnallaan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n puheenjohtajana hän sai rakennusteollisuuden, alan viranomaiset ja ammattikorkeakoulut vakuuttuneiksi rakennusmestarikoulutuksen välttämättömyydestä rakennusalan työnjohtajapulan poistamiseksi. Hänen
aloitteensa johti uuden rakennusmestarikoulutuksen
alkamiseen syksyllä 2007.
Eero Reijonen valmistui rakennusmestariksi
vuonna 1969 Wärtsilän teknillisestä oppilaitoksesta
tie- ja vesirakennuksen opintosuunnalta sekä vuonna 1974 talonrakentamisen opintosuunnalta. Työura
kulki nuoremmasta rakennusmestarista vastaavaksi
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Liittohallitukseen neljä uutta jäsentä

Vuoden Nuori
Rakennusmestari

RKL:n liittokokouksessa Kotkassa 20.11. valittiin erovuoroisten tilalle kaudeksi 2012–2013 varsinaisiksi jäseniksi: Jari Raukko Helsingistä, Joni Kurka Rengosta
(uusi), Ville Keski-Mattinen Jyväskylästä, Raimo Widell
Turusta, Hannu Kervinen Karhulasta (uusi), Sauli Lahdenperä Torniosta (uusi), Marko Caven Turusta (uusi),
Juhani Kukkakorpi Porista ja Timo Hirsimäki Ilmajoelta.
Liittohallituksessa jatkavat vuonna 2012: Ari Autio
Helsingistä, Antti Lehtinen Tampereelta, Kimmo Kaikkonen Kuopiosta, Tapani Heiskanen Mikkelistä, Jarmo
Nikkarikoski Oulusta, Erkki Pykäläinen Joensuusta,
Tom Forsblom Porvoosta, Markku Ylimäki Karjaalta ja
Olavi Huuskonen Kirkkonummelta.

valittiin toisen kerran
RKL:n liittokokouksessa Kotkassa
julkistettiin myös RKL:n Vuoden Nuori
Rakennusmestari 2011. Hyvinkääläisen
Mika Kuukkasen valintaan vaikuttivat
erityisesti 25-vuotiaan rakennusmestarin
(AMK) poikkeuksellisen vahva osaaminen,
neuvottelukyky ja osoitettu johtamistaito.
Hän on työssään saanut kiitosta myös
ammattitaitoisesti pidetyistä kohdeesittelyistä sekä joustavuudestaan.

Pekka Säkkiselle Rakentajan kunniamerkki
RKL:n liittokokouksessa Kotkassa luovutettiin Rakentajan kunniamerkki insinööri (AMK) Pekka Säkkiselle Kajaanista. Työuransa aikana hän on johtanut suuren insinööritoimiston Kainuun aluetoimistoa vuodesta 1986
alkaen. Nykyinen tehtävä on FCG:ssä aluepäällikkö.
Säkkinen on vastannut uransa aikana noin 1800 infra-,
ympäristö- ja rakennusalan projektista.
Kajaanin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n toimintaa hän on kehittänyt puheenjohtajana 10
vuoden ajan ja varapuheenjohtajana 8 vuotta. RKL:n
liittohallituksessa hän oli varajäsenenä vuosina vuosina
2001 ja 2002 ja sen lisäksi hän on toiminut lukuisia vuosia RKL:n eri toimikunnissa.

M

ika Kuukkanen valmistui rakennusmestariksi
Metropolia ammattikorkeakoulusta rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmasta vuonna
2010. Hän liittyi sen jälkeen Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n jäseneksi.
Kuluvana vuonna hän on toiminut menestyksekkäästi työmaainsinöörinä Quattroprojekt Oy:n
4-kerroksisen toimistorakennuksen työmaalla,
jossa erikoisansiona on mainittava kahden väestönsuojan valu runkomestarina. Johdettavia
työntekijöitä oli kohteella 24. Nuorella mestarilla
on aikaisemmin ollut jo viisi kohdetta.
Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri
-huomionosoituksella palkitaan vuosittain jo jonkin verran ansioitunut nuori osaaja. Ehdokkaan
työkokemus haettaessa palkintoa saa olla enintään seitsemän vuotta valmistumisesta. Huomionosoitukseen liittyvän stipendin kustantaa Rakennusmestarien Säätiö.

Kaksi AMK-päättötyön tekijää palkittiin
RKL palkitsi liittokokouksessa stipendeillä kaksi ammattikorkeakoulusta valmistunutta insinööriä hyvistä
opinnäytetöistä. Tampereen ammattikorkeakoulusta
valmistuneen Maria Paulinowin päättötyön aiheena oli
”Laadunvarmistuksen kehittäminen vaativissa betonilattiatöissä”. Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneen Juha-Pekka Purtilon päättötyön aiheena oli
”Rakennuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus työmaalla”.
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Tavaraliikennettä Syvärillä.

Kesän 2011 stipendimatka:

Risteillen Volga-Baltic -vesiväylää
Venäjän sydämeen
Rakennusmestarien Säätiön kesän 2011 Pietari-Moskova
-matkalla oli kymmenen stipendinsaajaa matkanjohtajanaan
Jouko Karjalainen. 11. – 16. heinäkuuta matkattiin VolgaBaltic -vesiväylää pitkin Venäjän sydämeen.

M

atkamme alkoi Rautatientorilta,
Mikonkadun turistipysäkiltä
kohti Vaalimaata. Päivällinen nautittiin Rajahovissa. Matka jatkui Viipurin kautta Pietarin jokisatamaan, jossa majoituimme M/S Kuibytheviin.
Risteilymatka alkoi 72 km pituisella Nevan nousulla Laatokalle.
Pähkinälinnan saari ohitettiin keskiyöllä, olimme Laatokalla. Nevajoessa on noin 5 solmun vastavirta,
koska Laatokan pinta on 4 metriä
Suomenlahden pintaa ylempänä.
Aamuyö ja –päivä seilattiin Laatokalta Syvärin virtaa Lotinanpellon
ja Syvärin voimalaitosten ohi kohti

Syvärin kylää. Siellä pysähdyimme
ja teimme linja-autoretken Aleksanteri Syväriläisen luostariin. Luostarialue on tosi suuri ja rakennukset
hyväkuntoisen näköisiä.
Ääniseltä Laatokkaan laskeva
Syvärin joki on tärkeä liikenneväylä.
Siinä on kaksi kanavasulkua, joiden
nousukorkeus on 26 metriä. Suomalaisille Syvärillä on aivan oma merkityksensä. Täällä kulki Suomen ja
Neuvostoliiton välinen rintamalinja
syyskuusta 1941 kesäkuuhun 1944
ja täällä käytiin Tuntemattomasta
sotilaasta tuttua asemasotaa.
Matka jatkui kohti Äänisjärveä ja
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yö Äänisen aalloilla, jotka olivat
suosiolliset. Aamuvirkkuna näin jo
kaukaa suuren puukirkon ja sään
harmaannuttamin paanuin katetut
sipulitornit.
Kizhin museosaari on Karjalan
tunnus ja Karjalan tasavallan tunnetuin nähtävyys. Tutustuimme oppaan johdolla saaren ainutlaatuisiin
vanhoihin rakennuksiin, joista
1700-luvulla rakennettu kirkko on
avokkain. Koko valtava rakennelma
on tehty puunauloin. tällä hetkellä
rakennusta saneerataan. Meille esiteltiin haapapaanun veistoa, joita
sai ostaa matkamuistoksikin. Saaresta tuli museoalue vuonna 1996.
Sinne on siirretty Äänisniemen ja
muiden lähialueiden hienoin puuleikkauksin koristeltuja karjalaistaloja, aittoja, tuulimylly ja kirkkoja.
Ääniseltä risteilymme jatkui Volga-Baltia vesitietä Vytergan kanavaan, jossa on 6 sulkua, kokonaisnousu on 80 metriä.
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Kizhin museosaari on Karjalan tunnus ja Karjalan tasavallan tunnetuin nähtävyys.

Rybinskin tekojärveen hukkunut kirkontorni.

Olimme Vienanjärvellä (Valkeajärvi) 112 metrin korkeudella Suomenlahdesta. Seuraava pysähdys
oli Goritsyssä, jossa teimme opastetun retken historialliseen Kiril Belozerskiläisen vuonna 1397 perus-

kin Ylä-Sheksna jokea, jossa laskeuduimme 13 metriä alaspäin
Alasheksna jokea Rybinsk-tekojärvelle. Se on 217 km pitkä ja 55 km
leveä. Pinta-ala on 4550 km2 ja vesisisältö 25,4 km3. Järven pintaalasta 57 % on yli 6 metriä syvää.
Mahtavan tekojärven alle hukkui
historiallinen Molgan kaupunki ja
700 kylää. Evakkoon joutui 150 000
henkeä. Laivaväylän varressa näkyi
kirkonraunio ja -torni.
Tekojärvi päättyi Volgajokeen,
jota pitkin saavuimme Uglichin kaupunkiin. Teimme siellä muutaman
tunnin kiertokävelyn. Nähtävyyksiä
olivat kauniit rakennukset ja ortodoksiset kirkot. Erikoisin oli Iivana
Julman poikansa muistoksi rakennuttama Pyhän Demetrios Verisen
kirkko, jonka julmasta historiasta
opas kertoi.
Uglichin kaupungissa nousimme
historiallisessa kaarisulkukanavassa 11 metriä Volgajoelle, joka päättyy Dubanan kaupunkiin. Sieltä
matka jatkui Moskovan 121 km pitkää kanavaa pitkin. Kanavassa on 6
sulkuallasta, mitoiltaan 290 x 30 x
5,5 m, kokonaisnousu on 49 metriä.
Moskovan pohjoinen jokisatama on
162 metrin korkeudella Suomenlahdesta. Kanavan suunnittelu aloitettiin Stalinin käskystä vuonna 1930,
kaivutyöt vuonna 1931 ja kanava
valmistui vuonna 1937. Kanava kaivettiin koskemattomaan maastoon
ja se tehtiin vankityönä, sitä oli te-

tamaan luostariin ja sen ikonimuseoon, jossa oli nähtävillä Venäjän arvokkaimpia ikoneita. Vanhoja kirkkoja ja rakennuksia ympäröivät
mahtavat muurit.
Goritsystä matkamme jatkui pit-

Pietari-Nevajoki-Laatokka-Syväri-ÄäninenKizhi-Goritsy-Uglich-Moskova -matkan
reitti kartalla.

Vesitietä kuljettiin yhteensä 1548 kilometriä. Matkalla kuljettiin monen sulun kautta.

Moskovan uusi ortodoksikirkko.
Iivana Julman verikirkko, jonka hän rakennutti poikansa muistoksi.
kemässä 50 000 leirivankia.
Matkaohjelman mukaisesti saavuimme Moskovaan, sen pohjoiseen jokilaivasatamaan. Risteilymme Pietari-Nevajoki-Laatokka-Syväri-Ääninen-Kizhi-Goritsy-UglichMoskova tuli onnellisesti päätesatamaan. Vesitietä kuljettiin yhteensä
1548 kilometriä.
Lopuksi katselimme valtavaa
Moskovaa kolmen tunnin kiertoajelulla. Näimme joitakin tärkeimpiä
keskustan nähtävyyksiä, kuten Punainen tori ja Kreml, linnoitus ja
Moskovan historiallinnkeskusta.
Nykyään Kreml on korkeimpien valtion valtaelinten residenssi ja myös

Venäjän historiallinen ja kulttuurinen
pääkompleksi.
Jaloittelutauolla tutustuimme
uuteen ortodoksiseen kirkkoon,
jonka edeltäjä oli Stalinin määräyksestä tuhottu. uusi kirkko on erittäin
upea ja huolella rakennettu. Kirkon
ovella oli kaksi vahtimestaria, jotka
valkkasivat kirkkoon pääsevät.
Kiertoajelumme päättyi Sheremetjevo 2 lentokentän D-terminaaliin,
josta lento AY4158 toi meidät Seutulaan.
Matkan järjestäjä oli Aurinkomatkat Suntours LtdAB. heidän
matkaoppaansa huolehtivat ja huolsivat meitä erinomaisesti. Saman-
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laisen tunnustuksen saavat laivan
henkilökunta, erityisesti keittiö- ja
tarjoiluhenkilöt. Ruokailuhetket ruokasalissa olivat suurenmoisia. Kun
ruokasalin ovet avattiin, henkilökunta oli rivissä toivottamassa tervetulleeksi. Matkanjärjestäjä ja laivayhtiö olivat satsanneet paljon
viihtyisään matkaan.
Suurkiitos Rakennusmestarien
Säätiölle ja matkanjohtaja Jouko
Karjalaiselle erittäin onnistuneesta
ja elämysrikkaasta matkasta. Kiitos
myös Säätiön Kaisa Aholle saamistamme kirjallisista evästyksistä
matkaa varten.
Matkaa muisteli ja kuvasi
Pauli Pesonen ja Pentti Paavola
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Kaupunki, satama sekä härkätaisteluareena Gibralfaron näköalapaikalta nähtynä.

Fuengirolan opinto- ja

virkistysmatka 20. - 27.10.2011
Lokakuinen virkistysmatkamme Espanjan Fuengirolaan alkoi
torstaina aamuvarhaisella kokoontumisella Helsinki-Vantaa
lentoasemalla, jossa matkanjohtaja Ari Autio jakoi matkaliput
matkalaisille. Lentomatka taittui sinivalkoisin Finnairin siivin
Malagaan ja sieltä Aurinkomatkojen hotellibussilla hotelli
Florida Spahan, jonne majoituimme alkuiltapäivästä.

S

äätila oli eteläisen lämmin ja aurinkoinen kuten aurinkorannikolla
kuuluukin. Alkuillasta meillä oli yhteinen tervetulotilaisuus, jossa oli
mukana myös Aurinkorannikon Ra-
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kentajayhdistyksen edustajia kertomassa toiminnastaan ja meidän tulevista retkistä. Päivä päättyi yhteiseen illalliseen hotellin ravintolassa,
jonka jälkeen uni maittoi.
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Perjantaina eli seuraavana aamuna retkipäivä alkoi jo aamuyhdeksältä, jolloin isäntämme oppaineen nouti meidät läheiseltä rantakadulta ja bussimatka kohti Malagaa alkoi. AURA:n puheenjohtaja
Ilkka Vainio Mattila toimi retken johtajana ja Marja Laaksonen paikallisena oppaana.
Ensimmäinen kohteemme Malagassa oli Gibralfaron näköalapaikka
kaupungin itälaidalla, josta aukesi
näkymä kaupunkiin, satamaan sekä
härkätaisteluareenalle. Maisemien
ihailun lisäksi nautimme tasanteella
isäntien tarjoaman perinteisen ”medicina para corazón” sydänlääk-

Picasson kotikulmilla, taiteilijan patsaan äärellä.
keen, joka oli pakattuna Zoco pulloihin. Seuraavaksi siirryimme vanhaan kaupungin sydämeen ja siellä
jalkaisin tutustumaan restauroituun

Atarazanas-kauppahalliin, sekä
siellä myytäviin herkkuihin, joita tuli
maisteltua ja ostettuakin.
Kun olimme kuljeskelleet hetken

vapaasti, johdatti oppaamme Marja
meidät Malagan vanhimpaan tavernaan, missä saimme maistaa kuulua Malagan makeaa viiniä, jonka
jälkeen matkamme jatkui kävellen
vanhan kaupungin historiallisia katuja pitkin Picasson kotikulmille ja
hänen istuvalle patsaalleen. Em.
patsas tuli kuvatuksi useammankin
kameran voimin. Viimeisenä mieliin
painuvana kohteenamme oli kevyen
tapas-lounaan nauttiminen Bodega
El Pimpissä, eikä kukaan tiettävästi
jäänyt nälkäiseksi tai janoiseksi.
Kun olimme kylläisiä, jatkui bussimatkamme maisemia katsellen
kohti Mijaksen valkoista kylää, joka
sijaitsee Fuengirolan pohjoispuoleisella vuoren rinteellä. Täällä meillä
oli mahdollisuus ihailla maisemia
näköalapaikoilta sekä paikallisia aasitakseja ja kaikkea muutakin paikallista elämää. Kaikki tämä oli saatu nauttia hienossa aurinkoisessa
säässä mukavissa lämpötiloissa ja
palasimme majapaikkamme illan
suussa odottelemaan illallista.
Lauantaiaamu antoi kuulua itsestään taivaalta jyrinän ja välkkeen
muodossa sekä ajoittain melko
reippaan vesisateen huuhdellessa

Mijaksen valkoinen kylä Fuengirolan pohjoispuoleisella vuoren rinteellä.
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Herkullinen tapas-lounas nautittiin Bodega El Pimpissä

katuja kesän pölyistä, sillä paikalliset kertoivat sateen olleen ensimmäinen kunnon sade tälle syksylle.
Puolenpäivän jälkeen sateen loputtua saatoimme nauttia vapaapäivästä kukin omalla tavallaan kaupunkia katsellen ja tutustuen sen
nähtävyyksiin.
Sunnuntai oli myöskin ohjelman
suhteen vapaatoiminen. Ryhmämme oli jakaantunut pieniin porukoihin kauppoihin, rannalle, golfaamaan, markkinoille ja ties minne.
Maanantaina oli jälleen ohjelmassa AURA:n järjestämä linja-autoretki, joka suuntautui Torcalin
luonnonpuistoon. Tämä sijaitsee
noin 30 km Malagasta pohjoiseen
Antequeran kylän lähistöllä ja noin
1300 m korkeudessa, ollen entistä
merenpohjaa ja ”hypännyt” aikojen
saatossa maankohoamisen johdosta hiukan ylemmäs. Huonoin sää
matkallamme osui juuri tälle päivälle
myrskyävän kylmän tuulen ja kovan
vesisateen muodossa, joten jouduimme tyytymään hienoon videoesitykseen kyseisestä kohteesta
hienossa auditoriossa sekä samassa info-rakennuksessa olleeseen
valokuva- ja kivinäyttelyyn.
Niin vuorelle ylösnouseminen,
kuin paluukin sieltä tapahtui pilven
sisällä erittäin huonon näkyvyyden
vallitessa, jonka johdosta bussimme juuttui tiukassa mutkassa oikeasta etukulmastaan kiinni tiehen
ja matkustajat joutuivat ulos vesisateeseen auton irrotuksen ajaksi, mikä ei kestänyt kovin kauan. Kun
märät matkalaiset olivat jälleen bus-
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Lähdön aika.

sissa, matkamme jatkui kohden Lojan Frio Rijoa, missä meillä oli herkullinen lounas, paikallisen kalanviljelyslaitoksen tasokkaassa ravintolassa. Lounaan aikana säätila parani niin, että paluumatkalla näimme
runsaasti oliivipuuviljelmiä ja aurinkopaneelipuistoja laskeutuessamme kohden rannikkoa ja sen maisemia kylineen ja rakennuksineen
matkalla kohden majoituspaikkaamme.
Tämän mieliin painuvan retkipäivän matkanjohtajan oli jälleen Ilkka
Vainio Mattila ja apunaan hänellä oli
AURA:n sihteeri Jorma Laakkonen,
joka kertoi matkan aikana paljon
mielenkiintoisia asioita Espanjassa
ja etenkin Aurinkorannikolla asumisesta ja rakentamisesta.
Tiistaina oli Feria-alueella markkinat, jotka keräävät runsaasti
kauppiaita ja ostajia tai ainakin katselijoita markkina-alueelle Fuengirolaan. Niinpä meilläkin oli vapaamuotoista ostosohjelmaa ja nauttimista jälleen etelän auringosta ja
lämmöstä, kukin omalla tavallaan.
Keskiviikko oli merkattu vapaaksi matkamuistojen hankintapäiväksi, mikä tapahtuikin jälleen mitä erilaisin pienryhmin eri puolilla kaupunkia ja lähitienoita. Kyseinen päivä saatiin nauttia kesäisen ilmanalan vallitessa tienoolla. Illan suussa
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kokoonnuimme Aution Arin kutsumana yhteiseen tilaisuuteen, jossa
kertoiltiin tähänastisista kokemuksista ja näkemisistä ennen viimeistä
illallista tällä matkalla.
Torstain koittaessa oli aamupalan jälkeen vuorossa viimeiset pakkaamiset ja huoneiden luovutukset.
Tämän jälkeen ryhmä siirtyi rantakadun varteen lähtökuvaa varten,
jonka eräs paikallinen ohikulkija otti
koko ryhmästä. Seuraavana oli vuorossa matka Aurinkomatkojen bussilla Malagan lentoasemalle ja siellä
siirtyminen Finnairin sinivalkoisille
siiville, jotka lennättivät matkalaiset
jälleen kotimaan kamaralle HelsinkiVantaa lentoasemalle. Tämän jälkeen ryhmä jälleen jakaantui kukin
omalle taholleen muistelemaan hienoa ja mieliin painuvaa Opinto- ja
Virkistysmatkaa Fuengirolaan, hienossa seurassa, jonka saimme suorittaa Rakennusmestarien Säätiön
myötämielisellä avustuksella.
Matkalla mukana ollut
Jukka Multanen

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN JÄSENET
VUONNA 2012

Uudet jäsenet
Pentti Taisto Johannes Kasko
Timo Ensio Nevalainen
Hannu Juhani Rantala
Teemu Joonas Tervo

Ari Autio, puheenjohtaja,
050-4412 000
ari.autio@consrak.fi
Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

Oppilasjäsenet
Willie Richard Aarnio
Tomi Matias Elolähde
Torsten Immanuel Ilmoni
Jere Matias Korhonen
Antti Sakari Kostamo
Tommi Juhani Kärnä
Arttu Tuomas Laattala
Sarija Lenardic
Matias Kalle Petteri Loikkanen
Pauli Matias Luokkala
Mari Tavikki Lybeck
Eero Olavi Lötjönen
Petri Antti Juhani Nevalainen
Mick Markus Nurminen
Osman Mohamed
Joni Petteri Packalen
Marko Tapio Paloniemi
Mikko Tapani Savolainen
Riku Kimmo Olavi Talvisto
Sari Annika Tamminen
Jussi-Pekka Tuunainen
Meelis Vimb
Miska Ilmari Virtanen

Kalevi Hiltunen, 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi
Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi
Jukka Multanen,
050-4013 682/t., 040-7358 266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com
Jari Raukko,
040-3182 132/t., 040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi;
jari.raukko@kolumbus.fi
Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com
Timo Saarikko, 0400- 356 818
timo.saarikko@yit.fi
Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.saarinen@saunalahti.fi

Tervetuloa!

Esa Säntti, 050-3900 925
esa.santti@yit.fi
Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimon@rakennuspartio.fi
Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
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RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Veteraanikerho
tiedottaa
30.1
27. 2.
26. 3.

11. 4.

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 31.1.2012 klo 18.30

Kevätvuosikokous
toimistolla, klo 13

yhdistyksen kokoustiloissa ( 3 krs )
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Ulkoilupäivä ja kuukausitapaaminen
Paloheinässä, klo13

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
mukaiset asiat.

Helsingin Pelastuslaitoksen
turvallisuuspäällikkö
Katariina Janhusen esitelmä
” Asumisen paloturvallisuus”
toimistolla, klo 13

Kokouksen jälkeen nautitaan
perinteiset pitsireunaiset letut.
Tervetuloa

Tutustuminen Vanhankaupungin
Voimalamuseoon, klo 13.00

Hallitus

22.-26.4. Virkistysmatka Viimsin kylpylään.
Tarkemmat tiedot helmikuun
lehdessä.
21. 5.

Musiikkitaloon RSO:n
koko perheen konserttiin?

Sauna- uinti- ja grillausiltapäivä
Kallioniemessä alkaen klo 13.

Keskiviikkona 21.3.2012 klo 18.00
Radion sinfoniaorkesteri esittää
Musiikkitalossa koko perheen konsertin

KATTI MATIKAINEN JA NAKKIRAKKI

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

Atso Almila johtaa kaikessa rauhassa Radion sinfoniaorkesteria, kun yhtäkkiä paikalle pelmahtavat
Pikku Kakkosesta tutut Katti Matikainen ja Nakkirakki! Mitähän siitä mahtaa seurata?

Vuosikokous
Torstaina 19.1.2012 klo 18.00
omalla kerholla.

Jos olet kiinnostunut lähtemään konserttiin,
ota pikaisesti (viimeistään 20.1.)
yhteyttä toimistoon 09-646 343 tai
kirsi.takkinen@hrmy.fi.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Yhdistys järjestää
konsertti-illan, jos
osallistujia on
vähintään 20.

Tervetuloa!
Johtokunta

hrmy
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URHEILUA
HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK ry
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Paloheinässä. Kilpailukeskus Paloheinän ulkoilumaja, Pakilantie 124
Perinteinen hiihtotapa tiistaina 10.1.2012 klo 18 00
Ilmoittautuminen 5.1.2012 mennessä
Vapaa hiihtotapa keskiviikkona 1.2.2012 klo 18 00
Ilmoittautuminen 27.1.2012 mennessä
Sarjat: YL-85 v 5 vuoden välein, naiset ja rouvat
Kilpailumatka 5 km ja yli 70 v ja rouvat 3 km
HUOM! PAKOLLINEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖISEN AJANOTON JA TULOSPALVELUN JOHDOSTA
Lisätietoja ja ilmoittautumiset.
Kauko Wira 0400-925233, kauko.wira@ippnet.fi
Raimo Hartonen 044-2244521, rharton1@welho.com
OPPILASJÄSENET MYÖS TERVETULLEITA
Kilpailut ovat samalla myös veteraanien aluehiihdot, joten muista mainita, että olet yhdistyksen
jäsen jolloin osallistumismaksua ei peritä.

✤✤✤
Pistekilpailun Top Ten
Lajeina kaksi hiihtoa, kaksi maastojuoksua sekä
100 m, 1500 m, pituus ja kuula
1. Esko Kuoksa
2. Jaakko Virtanen
Raimo Hartonen
4. Voitto Torniainen
5. Kalevi Vartiainen
Kalevi Vikman
7. Åke Lund
Paavo Tomminen
9. Kalevi Hänninen
Jukka Rahkonen

21 p.
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SUKELLUS harrastukseksi

SUKELLUS harrastukseksi

Helsingin Rakennusmestarit ja
Helsingin
Rakennusmestarit
insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää
insinöörit
AMK:njasukellusjaos

kurssin Sukellus-Areenassa 25.11.2011 klo 18:00. Kurssilla käydään e
järjestää
sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista la
Pohjoismaiden
syvimmässä,
8 metrin altaassa. Kurssi kestää n. 4 tun
sukelluksen
Intro-kurssin
suorituksesta
saa
todistuksen.
Sukellus-Areenassa 10.2.2012 klo 18:00.

JosKurssilla
sukelluksesta
kiinnostuneita
löytyy
riittävä määrä,
järjestetään kev
käydään
ensin läpi
sukelluksen
teoriaa
jonka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu.

ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista
laitteillaallas
Veikkolassa
Pohjoismaiden
syvimmäsVeikkolan
sijaitsee osoitteessa
Turuntie 690
A, 02880 Veikkola. H
sä, 8 metrin
altaassa.
4 Sukellusareena.
tuntia
tultaessa
risteyksessä
on tien Kurssi
oikealla kestää
puolella n.
kyltti
ja kurssin suorituksesta saa todistuksen.
Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa puolet.

Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä

Tiedustelut
ja ilmoittautumiset
Markku
Siikanen 050 461
6692 tai
määrä, järjestetään
keväällä
sukelluskurssi,
jonmarkku.siikanen@pp2.inet.fi

ka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu.

Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690
A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa
risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.
Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa
puolet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Markku Siikanen
050 461 6692 tai
markku.siikanen@pp2.inet.fi

✤✤✤

RKL: n HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
PIDETÄÄN HELSINGIN YHDISTYKSEN
SUKELLUS harrastukseksi
JÄRJESTÄMÄNÄ

LASKETTELUJAOS

Himoksen molemmat loma-asunnot ovat laskettelujaoksen käytössä 20-22.1.2012
3.-4.3.2012 Mäntsälän Hirvihaaran hiihtokeskuksessa.
Maaliskuussa mennään puolestaan Tahkolle.
Rakennusmestarit
ja insinöörit
sukellusjaos järjestää sukelluksen IntroTarkempi Helsingin
kilpailukutsu
seuraavassa jäsenlehdessä
ja AMK:n
Lähde mukaan!? Lisätietoja ja ilmoittautumiset
kurssin Sukellus-Areenassa 25.11.2011 klo 18:00.
Kurssilla käydään ensin läpi
Mestari Insinöörissä
jaoksen vetäjälle Timo Arrasvuorelle,
sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan
sukeltamista040-465
laitteilla9190
Veikkolassa
t.arrasvuori@gmail.com,

Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää n. 4 tuntia ja kurssin
suorituksesta saa todistuksen.

hrmy
18 määrä, järjestetään keväällä sukelluskurssi,
Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä
jonka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu.

NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Hinta syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu
Varaukset yhdistyksen toimistolta puh. (09) 646 343

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi loma-huoneisto Jämsän Himoksella. Maasto
ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua,
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa
hissilippua.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta Kirsi Takkiselta
puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/
himos. Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.
Varausmaksut 2012:

- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11–14: 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikko): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

LIIKUNTASETELI ja/tai LIIKUNTA-KULTTUURISETELI

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52
kpl á 2 € (104 €) tai liikunta-kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.
Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.
Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta
löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä →
käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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tapahtumakalenteri 2012
Tammikuu
9.1. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo klo 18.30
14.1. KUPE: Opastettu vierailu Akseli Gallen-Kallela
– Eurooppalainen mestari -näyttelyyn,
Tennispalatsi klo 11.45
19.1. Rakennusmestarien Rouvat,
Vuosikokous, omalla kerholla klo 18.00
20.–22.1. Laskettelujaos Himoksella
30.1.   Veteraanikerho, kevätvuosikokous, klo 13
31.1. Rakennusmestariklubi,
Vuosikokous, yhdistyksen toimisto klo 18.30

Helmikuu
10.2.
13.2.
27.2.

Sukellus Intro-kurssi,
Sukellus-Areena, Veikkola klo 18.00
Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
Veteraanikerho,
ulkoilupäivä Paloheinässä, klo 13

Maaliskuu
3.–4.3. RKL:n hiihtomestaruuskilpailut
Mäntsälän Hirvihaarassa,
järjestäjänä Helsingin yhdistys
12.3. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
26.3.    Veteraanikerho, kuukausitapaaminen, klo 13

Huhtikuu
11.4.    Veteraanikerho,
tutustuminen Vanhankaupungin
Voimalamuseoon,  klo 13.30
16.4. Yhdistyksen kevätkokous,
Rakennusmestarien talo
16.4. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
22.–26.4. Veteraanikerhon virkistysmatka
Viimsin kylpylään Viroon

Toukokuu
14.5. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
21.5.    Veteraanikerho,
kuukausitapaaminen Kallioniemessä, klo 13

YHDYSHENKILÖT 2012
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040 5318063
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen 040-590 1466
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413
RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070
AMPUJAT
Esa Säntti  050-390 0925
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
KALLIONIEMI
Kai Juurtela 09-7745 2146, 041-510 7714
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933, 09-726 1316/k
NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085

Täydennykset tapahtumakalenteriin: kirsi.takkinen@hrmy.fi
ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282
Ari Laamanen 0400-502 771 (sukellus)

