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Helmikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 9.2.2015 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53
Illan aiheena LÄHIÖIDEN KEHITTÄMISEN HAASTEET,
Kehitysjohtaja Lars Lindeman kertoo NCC:n näkemyksiä aiheesta.
”NCC on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistökehitys yrityksiä.
Uudistamme toimialaa ja tarjoamme ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja asiakkaillemme. Lähiöiden rakentajana ja korjaajana NCC:llä on
vuosikymmenten vankka kokemus.
Tule keskustelemaan lähiöiden mittavasta haasteesta!"
Jäsenistön vapaa sana
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Ilmoitusasiat

●

Iltapala

Lux-tapahtuma valaisi taas Helsinkiä

H

elsingin kaupungin järjestämä Lux Helsinki
-tapahtuma piristi tammikuun alussa jo
seitsemättä kertaa pääkaupungin alkuvuotta.
Tällä kertaa valoteosten muodostama reitti
houkutteli ulkoilemaan Helsingin keskustaan Senaatintorin suunnalle sekä Kansalaistorin ympäristöön.
Taideteoksia oli 13 eri paikassa ympäri Helsingin keskustaa Torikortteleiden

sisäpihoilta Finlandia-talolle asti.
Yksittäisiä teoksia oli mukana 17
erilaista.
Valo- ja mediataiteilijoita sekä äänisuunnittelijoita oli Suomesta, Saksasta, Ranskasta,
Belgiasta ja Japanista. Teoksista osa oli interaktiivisia ja
yleisöä osallistavia.

Belgialaisen ACT Lighting Desig -ryhmän munanmuotoinen, puurakenteinen valoteos OVO oli Hakasalmen huvilan takapihalla.
Yleisö pääsi kulkemaan teoksen sisäpuolelle, jolloin teoksen valoanimaatio ja äänimaailma ympäröivät hänet. Kuva: Jussi Ratilainen
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Tietomallintamista ei tarvitse pelätä
Vuoden ensimmäisessä Mestari-illassa Tuomas Kankaanpää kertoi tietomallintamisesta.
Itse it-sukupolveen kuuluva esitelmöitsijä rohkaisi hieman vanhempaa kuulijakuntaa.
”Ei se tietomallinnus niin pelottavaa ole.”

I

llan aluksi sinetöityi myös yhdistyksen puheenjohtajan
vaihdos, kun Ari Autio luovutti arvokkaat puheenjohtajan käädyt Hannu Vehviläisen kannettavaksi.
Avaus- ja kiitossanoissaan Hannu totesi, että hänelle jäi isot saappaat täytettäväksi. ”Nyt on meneillään

opetteluvaihe, niin itsellä kuin koko hallituksellakin, jossa on tällä kertaa tavallista useampi ensikertalainen.”
Haasteellista on hänen mukaansa nyt koko rakennusalalla. Hannu rohkeni odottaa käännettä parempaan
vielä tulevana keväänä. Eikä niin synkkää, ettei aihetta
juhlaankin. Ensi vuonna yhdistys täyttää 110 vuotta ja
se on juhlan paikka jokaiselle yhdistyksen jäsenelle.

Tietomallinnus on tukeva työkalu
”Ei pelkkä piirustus, vaan prosessi, jossa luodaan ja ylläpidetään rakennuksen informaatiota koko sen elinkaaren ajan”, Tuomas Kankaanpää vertasi 2D- ja 3Dsuunnittelua tietomallintamiseen, BIMiin - lyhenne tulee
sanoista Building Information Modelling.
Hän korosti, ettei tietomallinnus sinällään ole itseisarvo, vaan se on tukeva työkalu. Tämän työkalun hän
toivoisi nykyistä useammin sisältyvän myös rakennustyömaan työkalupakkiin.
Mikä on tietomallintamistilanne tällä hetkellä Suomen rakennusalalla? ”Kaikki suuret suunnittelutoimistot
käyttävät, tuoteteollisuus käyttää, tilaajat vaativat ja/tai
ovat aloittamassa vaatimisen, rakennuttajat hyödyntävät, urakoitsijat hyödyntävät, YTV 2012 eli Yleiset tietomallivaatimukset helpottavat yhtenäistämistä. Lopullinen läpimurto on lähellä”, Tuomas vastasi keväällä tekemänsä laajan haastattelututkimuksen perusteella.
Mitä se lopullinen läpimurto tarkoittaa vuosissa?

Tuomaksen TOP 5 - haasteet BIMille
• Suunnittelijoiden osaamistaso on hyvä, mutta
tilaajan antamat lähtötiedot ja vaatimukset
ovat puutteellisia
• Koko prosessi vaatii uusia toimintatapoja,
kuten yhteistyömenettelyitä
• Keskimääräisessä tietomalliosaamisessa ja
asenteissa kehitettävää
• Laitteistot eivät riittäviä ja niiden kustannuksissa säästetään turhaa
• Ei huolehdita mallien riittävästä laadunvarmistuksesta

Yhdistyksen arvokkaat puheenjohtajan vitjat saivat uuden kantajan, kun Ari Autio luovutti ne neljän vuoden puheenjohtajuuden
jälkeen Hannu Vehviläiselle.
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Rakennuksen tietomalli
Rakennus rakennetaan kertaalleen virtuaalisesti

BIMin käyttöesimerkkejä työmaalla
/ Tuomas

• Rakennusmallinnetaan”oikeista”osista
• Liitoksetrakennusosienvälillä

Visualisointi ja havainnollistaminen
• Ongelmallisten kohtien visuaalinen
tarkastelu
• Rakennuksen ja työvaiheiden nopea
hahmottaminen
• Apuväline palavereissa
• Visuaalinen kommunikointi
• Oma työnsuunnittelu
• Urakkaneuvottelut
• Suunnitelmien yhteensovitus ja törmäystarkastelu

• Mallisisältääkaikentiedonrakennuksenrakentamiseksi
• Rakennusosilleyksityiskohtaistatuotetietoa
• Prosessintuloksenatietoa
-

ZĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶŐĞŽŵĞƚƌŝĂƐƚĂ
ZĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶƚŝůĂůůŝƐŝƐƚĂƐƵŚƚĞŝƐƚĂ
ZĂŬĞŶŶƵƐŽƐŝĞŶũĂƚŝůŽũĞŶŵććƌŝƐƚćƐĞŬćŽŵŝŶĂŝƐƵƵŬƐŝƐƚĂ
DĂĂŶƚŝĞƚĞĞůůŝƐŝƐƚćŽŵŝŶĂŝƐƵƵŬƐŝƐƚĂ

Yhdistelmämalli
Eri suunnittelualojen tietomallit yhdistetty päällekäin yhdeksi malliksi
1. Mikä ihmeen BIM?

Runkomestarin apuväline
• Elementtien asennusjärjestys
• Paikallavalujen suunnittelu
• Aikataulutus
• Tietoa valmistustilanteesta suoraan
elementtitehtaalta
• Ajantasainen visualisoitu malli

Mahdollistaaerialojensuunnitelmien
yhteentoimivuudentarkastelun

Törmäystarkastelu

Reikäkierto

Määrät ja mitat
• Nopea ja luotettava määrälaskenta
• Mitat
• Etäisyydet
• Korot
• Mittamiehen apuväline

Kuvat Tuomas Kankaanpään tammikuun Mestari-illan esityksestä.
2. Yhdistelmämalli

”Yksi, kaksi... viisi”, Tuomas haarukoi. Kansainvälisesti
Suomi on BIMin kärkimaita, mutta muut, kuten Iso Britannia, Kanada, Uusi Seelanti, tulevat vauhdilla perässä
ja ohikin.
Tietomallintamisen etuja työmaalle Tuomas kuvasi
mainiolla lauseella: ”Virheet on helpompi korjata hiirellä
kuin Hiltillä.”
Ohessa muutama poiminta hänen mielenkiintoisesta
esityksestään.
Sirkka Saarinen

Aikataulutus (4D) ja kustannukset (5D)
• Objekteihin lisätty aikataulutietoa
• Kustannukset liitettynä objektien määrätietoihin
• 4D‐visualisointi
• Kustannusten simulointi
Työturvallisuus- ja aluesuunnittelu
• Työturvallisuuden suunnittelu etukäteen
• Teklassa valmiita objekteja
• Aluesuunnittelu kolmiulotteisesti
• Logistinen suunnittelu
• Varastointi

Diplomityötä vaille valmis,
24-vuotias YIT:llä, Keski-Pasilan Tripla-hankkeessa projekti-insinöörinä työskentelevä Tuomas Kankaanpää
on ehtinyt olla raksalla töissä haalarihommissa ja työnjohtajana, tutkijana Aalto
Yliopistossa, vaihto-opiskella Singaporessa ja perustaa
vielä oman yrityksenkin.
Opinnoissaan hän on erikoistunut rakennus- ja kiinteistöalan digitaalisiin ratkaisuihin.
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Työmiesten käyttöön
• Tietomallin voi tuoda myös työmiehien
käyttöön
• ”BIM‐kioski”
• Tabletit
• Opastus ja ohjeistus
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Yhdistyksen uusi puheenjohtaja

Hannu Vehviläinen
siirtyi saaja-puolelta
aktiiviseksi toimijaksi
Vuosi 2015 toi Helsingin yhdistykselle paljon uutta: uusi
puheenjohtaja, hallitukseen neljä uutta jäsentä, uusi järjestöHannu Vehviläisen kaksivuotiselle puheenjohtajakaudelle sattuu heti kaksi
isompaa tilaisuutta: RKL:n vuoden 2015
liittokokous järjestetään Helsingissä. Helsingin yhdistyksellä on järjestelyissä oma
roolinsa. Vuonna 2016 Helsingin yhdistys
täyttää 110 vuotta. Ison juhlan valmistelut
on käynnistetty jo vuoden 2014 puolella.

"N

yt itse kukin opettelemme uusia roolejamme", Hannu Vehviläinen ennakoi vuodenvaihteen
juttutuokiossa.
"Uuden hallituksen järjestäytymiskokous on tammikuussa, siinä
valitaan varapuheenjohtajat ja toimikuntien jäsenet. Jokaiselle tulee
niiden myötä se luontevin vaikutuskanava."
Hannulla itsellään on menossa
toinen kausi yhdistyksen hallituksessa. Kolmen vuoden jäsenyyden
ansiosta yhdistyksen toiminta on
toki tuttua. Rivijäsenenä Hannu on
nähnyt myös sen, että puheenjohtajan tehtävien hoitaminen vaatii
varsin paljon myös aikaa.
"Itselle oli iso yllätys, kun minua
kysyttiin puheenjohtajaehdokkaaksi. Siinä oli sulateltavaa monelta
kantilta, myös ajankäytön osalta.
Tässä vaiheessa tuntui, että tehtävään pystyy sitoutumaan. Minulla
tuli näet 63 vuotta kesällä mittariin
ja jättäydyin yrittäjästä virallisesti
eläkeläiseksi. Vastaavan tehtäviä ja
valvontatöitä teen nyt harrastuksena", Hannu kertoo.

sihteeri. Mikä muuttuu -kysymykseen uusi puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen vastaa, että ainakaan heti ei mikään
radikaalisti: "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on tehty ja
hyväksytty syksyllä. Sitä toteutetaan. Jäsenistöä kuunnellaan
ja toimintaa kehitetään palautteiden pohjalta."
Yhdistyksessä sopivasti ammattiasiaa ja vapaa-ajantoimintaa
RKL:ssä ja Helsingin yhdistyksessä
Hannu kertoo olleensa pitkään nimenomaan saajan puolella. "Liityin
yhdistykseen heti valmistuttuani.
Keilaajissa olin ja olen mukana,
myös kuukausikokouksissa kävin
varsin usein. Sen aktiivisempaan
osallistumiseen yrittäjän arki ei tuntunut antavan myöten."
"Kun Malisen Taisto kolme vuotta sitten kysyi ryhtymistä ehdokkaaksi hallitukseen, ajattelin mikä
ettei. Olin kyllä yllättynyt, että kannatusta tuli, vaikken ollut toiminnassa siihen mennessä näkyvästi ollutkaan mukana."
Hannu kiittelee yhdistykseen toimintaa monipuoliseksi: "Se sisältää
sopivasti sekä ammattiasiaa että vapaa-ajantoimintaa. Monien alaosastojen kautta uudetkin jäsenet löytävät
varmasti itseään kiinnostavaa toimintaa. Yhdistystoiminta ja alaosastot
ovat hyvä väylä verkostoitua myös
työelämän kannalta", hän vinkkaa.
Erityisen ilahtunut Hannu on Hel-
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singin yhdistykseen pari vuotta sitten
perustetusta Nuorten kerhosta, onhan juuri nuorten saaminen mukaan
yhdistystoimintaan sen elinehto.
"Nuorten kerhon vakiinnuttaessa
asemansa tullee pohdittavaksi myös
oman opiskelijoille suunnatun jaoston perustaminen", hän ennakoi.

Yrittäjäura korjausrakentajana
Hannusta tuli rakennusmestari pitkän kaavan kautta. Koulun jälkeen
hän meni tsuppariksi Weilin & Göösille. Kun palkka tuntui kovin pieneltä, Hannu alkoi tähyillä muuta.
"Isä oli rakennuksilla töissä ja
raksalle pääsin minäkin. - Aika pian
aloin miettiä, että voisi kouluttautua
rakennusmestariksi. Ensimmäisen
kerran pyrin jo 17-vuotiaana, mutta
haku tyssäsi ammattiharjoittelun
puutteeseen."
1970-luvun alkupuolella harjoitteluakin oli kertynyt jo tarpeeksi ja
Hannu aloitti rakennusmestariopinnot Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa. Rakennusmestariksi hän
valmistui vuonna 1976.
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Jo ennen opiskeluja hän lähti
osakkaaksi tutun rakennusmestarin
perustamaan korjausrakentamiseen
erikoistuneeseen yritykseen. Valmiina
mestarina hän muutaman vuoden kuluttua perusti toisen kaverin kanssa
City-Saneeraus Oy:n, korjausrakentamiseen erikoistunut yritys sekin. Eniten työllistivät asunto-osakeyhtiöiden
korjaukset julkisivuista sisätöihin, paljon töitä tehtiin myös teollisuusrakennusten korjaushankkeissa.
Miksi korjausrakentamista? "Investointikynnys yrityksen perustamisvaiheessa oli huomattavasti pienempi kuin uudisrakentamisessa",
Hannu kertoo pääsyyksi.
"1980-luvulla
gryndasimme
myös rivitalokohteita. Rakentamisesta joutui silloin kokemaan sen
nurjan puolen, kun laman tultua
asuntoja jouduttiin myymään tappiolla", Hannu kertaa yrittäjän elämää, jota hän on viime vuosina vähitellen ajanut alas.

Rakentaminen nyt harrastus
"Aikalailla helsinkiläinen olen, kaukaisin paikka jossa olen hetken aikaa asunut, on Kerava", Hannu
naurahtaa. "Juuria löytyy kuitenkin
kauempaakin, sillä isä oli syntynyt
Jääskessä."
Vuosi sitten leskeksi jäänyt Hannu asuu Helsingissä, Puistolasssa
itse rakennetussa rivitalossa. Kolme
lasta ovat jo aikuisia.
Hannun jäähdyttelystä huolimatta
rakentajan ja nimenomaan rakennusyrittäjän elämä jatkuu kuitenkin perheessä. Hannun poika otti näet viime
kesänä ohjakset Suomen pieni rakennusliike Oy -nimisessä yrityksessä.
Rakentamista Hannu kuvaa nyt
harrastukseksi. Viime syksynä hän
suorittikin "harrastuksensa" tueksi
RKL-RIL-koulutuksen järjestämän
paikallisvalvojakurssin. "Teen valvontoja ja vastaavankin hommia."
Työ- ja yhdistysharrastuksen lisäksi Hannu kertoo hurahtaneensa
ryhmäliikuntaan. "Muutama vuosi
sitten huomasin, että kunnon ylläpitämiseksi tarttis tehdä jotain. Hankin liikuntakeskuksen jäsenyyden,
jossa voi oman aikataulunsa ja kiinnostuksensa mukaisesti harrastaa
kaikkea kahvakuulasta joogaan."
Sirkka Saarinen
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Yhdistyksen hallituksessa
vuonna 2015 neljä uutta jäsentä
Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti poikkeuksellisen monta ensikertalaista, yhteensä neljä. Jäsenlehti pyysi
heitä jo perinteen mukaisesti kirjaamaan tietoja sekä itsestään
että ajatuksiaan, kokemuksiaan ja toiveitaan yhdistyksessä.

Heikki Autio
Olen 75-vuotias Helsingissä asuva,
vuonna 1968 Helsingin teknillisestä
oppilaitoksesta valmistunut
Tie- ja vesirakennusmestari. Kotoisin
olen Karkkilasta.
Perhettä on vaimo ja kaksi poikaa,
toinen jopa rakennusmestari. Kun
vaimon isä on rakennusmestari, voi
sanoa, että poika on mestari jo kolmannessa polvessa.

Työhistoria

Valmistuttuani 1968 aloitin heti työt
suunnittelutoimisto KSK:ssa kunnallisteknisenä suunnittelijana. Työn jälkiä näkyy Vantaalla sekä Mikkolanpuiston että Pähkinärinteen kaduissa. KSK:sta matka jatkui suunnittelijana Pohjatekniikkaan ja sieltä pieni
lipsahdus suunnittelijan tieltä Vestoon ja Vestossa suoraan Vietnamiin
Pha Rungin telakalle. Telakalta siirryin Perastoon vuonna 1982 tekemään Irakiin pommisuojia. Täältä
takaisin Vestoon 1982 ja suoraan
silloiseen Neuvostoliittoon Tosnon
vaunuvarikolle. 1985 palasin takaisin
suunnittelijaksi Pohjatekniikkaan.
Vuonna 1999 aloitin sitten viimeisen
taipaleen, eli ryhdyin itsenäiseksi
yrittäjäksi. Päätyönä erilaiset suunnittelutehtävät. Tämän olisi pitänyt
loppua päästyäni eläkeikään, mutta
ei se oikein siltä näytä, suunnittelu
sen kun jatkuu.

Yhdistystoiminta

Helsingin Rakennusmestariyhdistyksessä olen jäsenenä ja siellä toimin
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Kulttuuri- ja perinnekerhon puheenjohtajana sekä Veteraanikerhon hallituksessa. Nyt sitten vuoden 2014
alusta yhdistyksen hallituksessa.

Kehitystarpeita

Tässä iässä ei oikein voi sanoa, että
haluaa hirveästi kehittää jotain. Parasta on sanoa, että haluaa säilyttää
edellisten toimijoiden hyvät saavutukset ja hienosäätää niitä ja olla
mukana hillitsemässä, jos joku haluaa oikein radikaaleja muutoksia.
Mutta ei kuitenkaan kenenkään pidä
luulla, että haluan olla kaikessa jarrumiehenä, ei sinne päinkään, vaan
kehittyä pitää.

Harrastukset

Harrastuksista voi mainita ehkä päällimmäisenä mökkeilyn kera vaimon.
Matkailu kiinnostaa aina. Filatelia
kuuluu keräilyharrastuksiin aiheena
Suomi-merkit sekä tietenkin tulitikkuetiketit. Lisäksi toimin puheenjohtajana Hyvän Juuston Ystävissä ja
olen jäsenenä Suomalaisessa Viiniklubissa.

Harri Holopainen

Tommi Peuhkuri

Olen aviossa oleva rakennusmestari Helsingistä. Nuorin lapsenlapsista
on jo aloittanut koulun ja vanhimmallakin heistä jo armeijaikä häämöttää.

Olen 27-vuotias rakennusmestari
alunperin Vihdin Vanjärveltä, nykyisin
asun Helsingissä vaimoni kanssa.

Rakennusmestarien talo tuli tutuksi
jo tekuaikanani, jolloin siellä toimi
yhdistyksen yhteydessä RKL - vai
olikohan se päinvastoin... Olin silloin käynnistämässä maanlaajuista
nuorjäsenyyttä Pentti Moision, Erkki
Koivusen, Arvo Ruotsin sekä muutaman muun aktiiviopiskelijan kanssa, jotka olivat ympäri Suomen.
Valitettavasti vain tuo toiminta on
ilmeisen vaikeaa siirtää seuraaville
vuosikursseille. Yhdistyksenkin väki
ehti silloin tulla tutuksi minulle. Silloin sain myös ensikosketuksen taidekerhoon, sittemmin KUPE:en.
Kotonani on näiltä ajoilta mm. Esko
Niemiseltä saatu taulu.

Harrastuksiini kuuluu punttisalilla
käynti ja kaikenlainen muu liikunta
kavereiden kanssa. Matkailu on
myös lähellä sydäntä ja sitä pyrin
tekemään mahdollisimman paljon.
Uutena harrastuksena aloitin laitesukeltamisen suorittamalla sertifikaatin Hawaiilla.

Rakennusmestarioppilaskerhon,
sittemmin -yhdistyksen kokouksia
sain ilokseni vetää valmistumisvuotenani ”Maestron auditoriossa”. Se
oli oiva tilaisuus silloin monelle
muullekin rakennusmestariksi opiskelevalle tutustua kuuluisaan rakennukseen ja sen toimintaan.
Yhdistyksen järjestämään koulutukseen minulle tarjoutui tilaisuus jo
valmistumisen aikoihin Pientalon
vastaava -päivityskurssilla, joka silloin taisi olla peräti kaksipäiväinen
ja käytännön tietoa antava tekun
teoreettisemman tiedon jatkoksi.
Jatkossakin mm. Jukka Karilan järjestämät koulutustilaisuudet ja
muunkin aiheiset teema-illat ovat
olleet mieluisia ja varsin tarpeellisia
käytännön ongelmien ratkaisuineen. Mestari-illat ovat pyrkineet
varsin ansiokkaasti jatkamaan tätä
perinnettä ajankohtaisilla tietoiskuillaan.
Myöhemminkin olen pyrkinyt, aina
paikkakunnalla ollessani, osallistumaan yhdistyksen kokouksiin. Kokouksia on ollut, niin tavanomaisia
kuin joskus varsin värikkäitä ja pitkiäkin. Aikanaan liittokokousedustajana sain käyttää kokouksessa

Harrastukset

puheenvuoronkin. Ehdinpä eräänä
talvena osallistumaan päivystämällä lumikirkkoprojektiinkin Senaatintorilla.
Raimo Järvelän käynnistäessä
KUPE:n toimintaa pääsin nauttimaan sen lähes alkuvaiheista, pariin
otteeseen varapuheenjohtajanakin
Ehkä jotkut yhdistyksen jäsenet
muistavatkin minut näiltä retkiltä ja
taidenäyttelyistä. Nämä järjestetyt
tapahtumat ovat antaneet tilaisuuden tavata runsaasti muuta jäsenkuntaa, joita ei esimerkiksi kokouksissa niinkään näy. Siis kerta kaikkiaan lämpimästi suositeltavaa toimintaa, josta kiitos tietysti lankeaa
aktiivisille puheenjohtajalle ja ennen
kaikkea sihteerille ja järjestösihteerille, jotka tämän varsin merkittävän
jäsenpalvelun ovat osaltaan mahdollistaneet. Viime syksynä ajanpuutteeni johdosta, ”onnistuin jälleen siirtämään” tämän luottamustoimen osaltani seuraavalle. KUPE:n
hallitustyöskentely jatkuu osaltani
tosin muuten entisellään.

Työhistoria
Rakennusalan opinnot aloitin vuonna 2003 Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksessa Nummelassa, josta
valmistuin talonrakentajaksi vuonna

Tapio Päiväläinen
Olen 47-vuotias rakennusmestari
Vantaalta. Valmistuin Helsingin teknisestä oppilaitoksesta 1994. Asun
Vantaalla omakotitalossa vaimon ja
kolmen lapsen kanssa, perheeseen
kuuluu myös kaksi paimensukuista
Lapinkoiraa.

Työhistoria
Rakennuspuolen ammattikoulusta

No. Tyhjiöillä on tapana täyttyä. Yhdistyksen hallituspaikan vapautuessa päätin ottaa tarjotun haasteen
vastaan, tosin pienen harkinnan jälkeen. Puheenjohtajalla ja ”vanhalla
hallituksella” on tulossa kaiken
kaikkiaan varsin haastava ja työntäyteinen kausi, joten uusi tiimin
täydennys tuonee tukea tähän työhön ja helpottaa osaltaan saamaan
parasta lopputulosta, myös jäsenille, joita vartenhan tämäkin hallitus
toimii.
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2010 kesällä ja NCC:ssä olen työskennellyt 2011 maaliskuusta asti.

Osallistuminen
HRMY:n toimintaan
HRMY:n toimintaan lähdin mielenkiinnosta toimintaa kohtaan. Hallituksessa on myös kaksi luokkakaveriani, jotka kannustivat lähtemään
mukaan.
2006. Siitä lähdin suoraan armeijaan, josta pois päästyäni 2007
huhtikuussa menin töihin.
2008 Syyskuussa alkoi ammattikorkeakoulu Helsingin Kalliossa, Metropoliassa, josta valmistuin rakennusmestariksi 2011 joulukuussa.
Rakennustöitä olen tehnyt pienestä
pitäen, mestarin työt aloitin harjoittelulla ensin Rakennuspetäjässä

valmistuttuani 1985 menin Rakennusliike Veikko Matikainen Ky:n palvelukseen kirvesmieheksi. 1991
aloitin Helsingin Teknisessä oppilaitoksessa, loma-aikoina tein huoneisto- sekä kylpyhuoneremontteja,
valmistuttuani teknisestä 1994, rakensin oman talon Vantaalle. Olin
suunnitellut sen koulun harjoitustyönä, samassa talossa asumme
edelleen. 1994 menin Puustellikeittiöille myyntimieheksi. 1998 menin
työnjohtajaksi julkisivusaneeraustöihin Maalausliike Ilkka Saario
Oy:lle. 2000 menin työnjohto- ja
urakkalaskentatöihin Mäntsälän Pesänrakentajat Oy:lle. 2003 menin
työnjohtajaksi KA saneeraus Oy:lle.
2006 perustin oman yrityksen, jolla
työllistin parhaimmillaan 14 työntekijää. Töiden vähennyttyä 2011,
menin YIT Rakennus Oy:n vuosikorjaustyönjohtajaksi.

Yhdistystoiminta
Opiskeluaikana olin opiskelijajäsenenä, koulun loputtua ei tuntunut
jäävän aikaa yhdistystoimintaan
vaan ajan vei perhe ja työ. 2011
YIT:lle mentyäni liityin uudestaan
työkavereiden suositeltua. Siitä läh-
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Kehittämistarpeet
Nyt kun on saatu hyvälle alulle ja
toimimaan opiskelijatoiminta, olisi
hyvä myös keskittyä juuri valmistuneiden mukana pitämiseen. Tällä
varmistetaan jäsenmäärän kasvu/
pysyvyys ja saadaan tuoretta näkökulmaa asioihin.
Odotan innolla alkanutta kautta ja
toimintaa yhdistyksen parissa!

tien olen käynyt Mestari-illassa
säännöllisesti. Yhdistystoimintaa
olen seurannut työkaverini Timo
Saarikon kautta. Seuratessa heräsi
kiinnostus, että voisin itsekin osallistua. Syksyllä 2014 minut valittiin
yhdistyksen hallituksen jäseneksi.

Kehitystarpeet
Tietysti nuorien mukaan saanti olisi
tärkeää, mutta myös saada uudelleen mukaan ne jotka ovat joskus
olleet ja ovat syystä tai toisesta
jättäytyneet pois. Myöskin kasvava
naisammattikunta olisi saatava mukaan. Voisimme paremmin näkyä
ammattilehdissä, jossa tuotaisiin
esiin sekä koulutus- sekä harrastustoimintaa.

Harrastukset
Harrastuksiin kuuluu mökkeily, kalastus ja paimensukuiset Lapinkoirat. Tietysti harrastuksiin kuuluu
myös kolmen lapsen harrastukset
partiotoiminnasta motocrossiin,
joissa olen huolto- ja kuljetusjoukoissa.
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HALLITUKSEN
TOIMIKUNNAT
2015
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen
1. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen
2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko
Taloustoimikunta
Hannu Vehviläinen pj.
Rami Järvinen
Kari Mikonsaari
Jari Tiimonen
Jäsen- ja
huomionosoituskunta
Rami Järvinen pj.
Heikki Autio
Harri Holopainen
Martti Saarinen
Ammatti- ja
koulutustoimikunta
Rami Järvinen pj.
Reino Holappa
Tapio Päiväläinen
Tiedotus- ja
ohjelmatoimikunta
Timo Saarikko pj.
Niilo Hämäläinen
Tommi Peuhkuri
Projektiryhmät
Timo Saarikko pj.
Kallioniemen
isännistö 2015
Reino Holappa
Ismo Laita
Hannu Marttila
Kari Mikonsaari
Tapio Päiväläinen

Ruusut

julkisivujen
taitaville uudistajille

Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto,
Rakentamisen Ruusu, jaettiin peltiseppä Esko Kivelle ja EteläSuomen Julkisivupalvelu Oy:lle. Molemmilla on suuria ansioita perinteisten työmenetelmien käytössä julkisivuhankkeissa.
Teollisilla prosesseilla on eittämättömiä etuja, mutta viime
kädessä rakentamisen ja korjaamisen laatua ja onnistumista
mitataan työmaalla henkilökohtaisen osaamisen, viitseliäisyyden ja sitoutumisen kautta. Parhaimmillaan taitavien ammattilaisten tiedot ja taidot siirtyvät sukupolvelta toiselle.

E

ntinen Teboilin pääkonttori osoitteessa Bulevardi 26 muutetaan
hotellikäyttöön. Rakennuksen koko
julkisivu on uudistettu vastaamaan
hotellin toiminnallisia ja imagovaatimuksia. Arkkitehti Sami Horto suunnitteli julkisivuksi kevyellä sinkkipellillä verhotun rakenteen, joka muodostaa voimakkaan reliefin. Julkisivun haasteellinen muoto edellytti
sekä ulkonäkönsä että kestävyytensä puolesta osaavaa peltisepäntyötä. Pienimmätkin yksityiskohdat piti
toteuttaa huolellisesti. Rakentamisen Ruusu ojennettiin kokeneelle
peltiseppä Esko Kivelle, joka on ollut oleellisessa asemassa julkisivun
onnistumisessa. Kiven perinteiset
peltisepäntaidot ovat saaneet ilmiasun modernissa rakennuksessa.
Rakentamisen Ruusu annettiin
myös Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:lle, joka on jo vuosien ajan
korjannut onnistuneesti eri-ikäisiä ja
tyyliltään erilaisia helsinkiläisiä rakennuksia. Yritys toteutti vuoden
2014 aikana ansiokkaasti muun muassa kaksi terastipintaisen julkisivun
korjausta töölöläisiin funkistaloihin
(Töölöntorinkatu 11 ja Töölönkatu
52). Yritys omaa vanhojen julkisivujen korjauksessa tarvittavaa pitkäjänteisyyttä. Se on tutkinut pieteetil-

lä kerrostuneita pintakäsittelyjä ja
etsinyt oikeita värisävyjä tai rappauksen pintastruktuureja. Yritys myös
viestii hankkeistaan läpinäkyvällä ja
informatiivisella otteella.

Kunniamaininnat
osaavalle suunnittelulle ja
yhteisölliselle työskentelylle
Rakentamisen Ruusun kunniamaininta myönnettiin yksilöllistä ja
yhteisöllistä asumista tukevalle
kaupunkipientalojen rakennuskokonaisuudelle Helsingin Alppikylässä.
Kunniamaininnan saavat arkkitehdit
Pentti Raiski ja Katariina Rautiala
POOK Arkkitehtitoimisto Oy:stä
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Alppitähden (Reppukatu 13) ja Asuntoosakeyhtiö Laukkukuja 6:n suunnittelusta.
Myös Alppikylän kohteen kaavoittaneet arkkitehdit Matti Visanti
ja Sakari Pulkkinen saivat kunniamaininnan. He laativat Alppikylän
alueen uutta luovan asemakaavan,
jonka tavoitteena oli mahdollistaa
identiteetiltään selkeästi erottuva,
viihtyisä ja parhaita eurooppalaisia
perinteitä uudistava asuinalue.
Toinen kunniamaininta annettiin
Siilitien metroaseman arkkitehti-

10

Pääkonttorista hotelliksi saneeratun
Bulevardi 26:n uusi julkisivu on verhottu
kevyellä sinkkipellillä. Sen onnistuneessa
toteutuksessa avainasemassa oli kokenut
peltiseppä Esko Kivi.

suunnittelijalle Tom Cederqvistille
Arkkitehtitoimisto Cederqvist &
Jäntti Oy:stä. Arkkitehtonisessa
toistuvuudessaan metroaseman
näennäisen yksinkertainen, mutta
eloisa interiööri on samalla myös
julkisivu, joka skaalaltaan ja muotokieleltään asettuu tyylikkäästi liikenne- ja autokauppaympäristöönsä.
Erityisesti rikkonaisessa ympäristössä vastaava eleganssi tavoitetaan harvoin.
Kolmannen kunniamaininnan
saivat Kiinteistö Oy Töölön Kylätalo
Hietsun aktiivit Hannu Haukanhovi
ja Liisa Tarjanne sekä pääsuunnittelija, arkkitehti, tekniikan tohtori
Heikki Kukkonen. Jo menetetyksi
arvioitu ja hyljeksitty vuonna 1930
rakennettu Hietarannan paviljonkirakennus uudistetaan yhteisöllisesti
perinteitä ja käsityötä kunnioittaen.
Hietarannan uimareita ja ulkoilijoita
pitkään palvellut paviljonki muuntuu
kaupunkilaisten uudeksi olohuoneeksi ja tapahtumatilaksi.

hrmy 2/2015

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää

Onko kenkälaatikko-arkistonne täynnä?
Tukehtuuko kännykkänne, kameranne tai läppärinne kuviin?
MITÄ TEKISIN KUVILLANI?

“KUVANKAATOKURSSI”
lauantaina 7.3.2015 klo 10–15

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 27.2.2015 KUPE:n
hallituksen jäsenelle Matti Vuorensolalle ensisijaisesti sähköpostilla matti.vuorensola@elisanet.fi tai
p. 050-516 8142. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Matille.

Kurssilla pyritään perehtymään vanhojen kuvien digitalisoimiseen skannaamalla, kuvatiedostojen tallentamiseen ja käsittelyyn Photoshop 10-ohjelmalla.
“Puheenjohtajana ja ei-liikaviisaana opettajana” toimii
Matti Vuorensola, jolta voi etukäteen tiedustella kurssin
tavoitteita ja antaa vihjeitä käsiteltävistä asioista. Omia
kuvia, kameroita ja läppäreitä mukaan. Kurssille on
paikkoja varattuna lähiopetuksen vuoksi 10 hengelle ja
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi pidetään yhdistyksen toimistolla. Kurssi on maksuton.

Maaliskuussa koko perheen musiikkiseikkailu:

ITKÄTOSSU
EPPI PPITKÄTOSSU
PPEPPI
0
Sunnuntaina 15.3.2015, klo 15.3

Helsingin Kaupunginteatteri,
Suuri näyttämö, Ensi linja 2

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, lapsi (alle 17-v.) 15 €, avec 47 €
Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai (09) 646 343 ja lippujen maksu 12.2.2015 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.
- Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.
Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta!

Kaupunginteatterin suuren näyttämön pistää vinksin
vonksin kaikkien tuntema Peppi Pitkätossu 15. tammikuuta alkaen. Kun maailman vahvin tyttö, Peppi Pitkätossu, eräänä päivänä muuttaa hevosineen ja apinoineen hylättyyn taloon, koko kylä menee sekaisin.
Astrid Lindgrenin rakastettu tarina tuodaan näyttämölle Staffan Götestamin dramatisoimana, Georg

2/2015 hrmy

Riedelin säveltämänä ja Liisa Ryömän suomentamana.
Koko perheen musiikkiseikkailun ohjaa Milko Lehto, ja
kapellimestarina toimii Markku Luuppala. Nimiroolissa roolissa vuorottelevat Anna-Riikka Rajanen ja
Maija Koivisto. Pepin ajaton anarkia pääsee oikeuksiinsa lavastaja Markus Tsokkisen, pukusuunnittelija
Riitta Röpelisen ja koreografi Jyrki Karttusen yllättävässä visuaalisessa toteutuksessa.

11

YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2015
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen
0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
1.varapuheenjohtaja
Rami Järvinen
050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com
2.varapuheenjohtaja
Timo Saarikko
0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com
Heikki Autio
050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa
reino.holappa@tts.fi

040-532 2272

Harri Holopainen
050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com
Niilo Hämäläinen
niilo.hamalainen@ncc.fi

050-379 5125

Kari Mikonsaari
kari.mikonsaari@jmoy.fi

050-367 3110

Tommi Peuhkuri
0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com
Tapio Päiväläinen
tapio.paivalainen@yit.fi

050-538 7672

Martti Saarinen
050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Jari Tiimonen
040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi
Järjestösihteeri/Toimisto
Sanna Eronen
09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
toimisto
info@hrmy.fi

UUSIA JÄSENIÄ
Ahola, Kari
Ahto, Kimmo Tapio
Heinonen, Markus
Hellsten, Jere
Ilonen, Sami
Isomäki, Aulikki Helena
Jaakonaho,
Esko Paavo-Jaakko
Karlsson, Joni VALTTERI
Kekonen, Ahti Sakari
Kollin, Patrik
Komulainen, Ville
Kärki, Petteri
Laakkonen, Wille

Lehto, Ilona Anniina
Lehto, Miiro Mikael
Muroma,
Nicolai Misael Aleksios
Paju, Mikko
Parkkinen, Tero
Sahlberg, Jenni
Teiter, Tauno
Väisänen, Jere Robert

Opiskelijajäseniä
Aalto, Mika Petteri
Enberg, Kaj

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

HELMIKUUN ILTA 12.2.2015
Yhdistyksen toimistolla klo 18.00
Tervetuloa joukolla mukaan! Ohjelmatoimikunta

* * * *

TEATTERIA TARJOLLA
esitys ”HAVANNAN KUU”

La 28.2.2015 klo 13.00 (kesto n. 2 h väliajan kanssa)
Hämeenlinnan Teatteri, osoite: Keinusaarentie 5.
Sitovat ilmoittautumiset 7.2.2015 mennessä maksamalla
25 € /Rouva ja 55 € /seuralainen Rouvien tilille:
FI59 1323 3000 1012 48. Teatterin jälkeen ruokailu (paikka avoin). Ruokailun ja matkat jokainen kustantaa itse.
Lisätietoja: Aune Korkeamäki p. 050 309 5263.

* * * *

MAALISKUUN ILTA 12.3.2015
Yhdistyksen toimistolla klo 18.00
Vieraaksemme saapuu näyttelijä Juhani Lehtonen.
Tervetuloa viihtymään toivottaa A-K -ryhmäläiset!

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
Helmikuu 23.2.2015 klo 13.00 Liikuntapäivä ja kuukausikokous, Pirkkolan uimahalli, Cafe Pirkkola, klo 13.00
Maaliskuu 23.3.2015 klo 13.00 Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.
Huhtikuu

27.4.2015 klo 13.00 Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Toukokuu 18.5.2015 klo 13.00 Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous Kallioniemessä.
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URHEILUA

MAILAPELIJAOS tiedottaa
Pelaajien ja jaoston vetäjien yhteydenpidon helpottamiseksi pyydämme kaikkia yhdistyksen Tenniksen, Sulkapallon ja Squashin harrastajia pikaisesti
ilmoittamaan päälajinsa ja voimassa olevat yhteystietonsa puhelin/sähköposti Einolle tai Martille

Hiihtokilpailut peruuntuvat
- tai ainakin siirtyvät
Liikuntavirasto on perunut toistaiseksi Paloheinän
maaston latuvaraukset tunnelityömaan aiheuttaman turvallisuusvaaran johdosta.

Eino 045 678 1933, eino.menlos@luukku.com tai
Martti 050 5269 725, martti.rissanen@evl.fi

Mikäli kilpailut pystytään järjestämään myöhemmin, niistä tiedotetaan erikseen.

Rakennusmestariklubi Ry

Kevätmaastojuoksu

Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi kisa pelattiin lauantaina 29.11.2014 Rakennusmestariklubin pelitilassa.
Pelit olivat erittäin tasaisia ja toinen sija ratkesi vasta
uusinnan jälkeen.

23.4. klo 18.00 Pirkkolan pururadalla
Lisätietoja:
rharton1@welho.com tai Raimo 044-2244521

Kisan tulokset: 1. Esa Annala, 2. Seppo Nuolikoski,
3. Heikki Lehmusmies
Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit, piparit ja kahvit
vanhan tavan mukaisesti.

KALAKERHO järjestää

Kevään viikkobiljardia jatketaan tiistaisin klo 16.30 alkaen.

PILKKIKILPAILUT 28.2.2015

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan.
Onnittelut voittajille!!
ja muille hyvää kevään harjoittelukautta

klo 10.00-13.00 Vihdin Wuoriolassa
Ilmoittautuminen 21.2.2014 mennessä:

PS. Biljardipöydän paikka on muuttunut.

Reino Holapalle sähköpostilla reino.holappa@tts.fi
tai puh. 040 532 2272

Uusi paikka on Rakennusmestarien talon 3. kerroksen
kerhotila.

Hyvät palkinnot!

Tilan varaus- ja käyttöohjeet löytyvät jäsenlehdestä
1/2015 s. 17.

Kisojen jälkeen tarjolla makkaraa kerhon puolesta.
Muut eväät jokainen tuo itse.
Wuoriola löytyy osoitteesta
Vanha-Koikkalantie 162, Vihti.

RKL-tiedote

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!

RKL:n kisoja
Katso ilmoittautumiset ja lisätiedot www.rkl.fi
SM 2015 pilkkimestaruuskilpailu Virroilla
Aika: 14.3.2015
Paikka: Virrat, Siekkisjärvi
Kilpailuaika: klo 10.00–14.00

Vuoden Ampuja
on Esa Säntti.
Hän pokkasi
tammikuun
Mestari-illassa
kiertopalkinnon
viime kauden
saavutuksistaan.
”Tulevana kesänä
on taas luvassa
tiukkoja ampumakisoja”, Esa lupasi

2/2015 hrmy

Hallitus

Hiihtokilpailut 2015 Haminassa
RKL:n hiihtomestaruuskilpailut järjestetään Haminassa Ruissalon hiihtokeskuksessa lauantaina 7.3.2015.
Hiihtotapana on vuorossa perinteinen hiihtotapa.
Keilakilpailut 2015 Tampereella
RKL:n keilamestaruudet ratkaistaan Tampereen
Kaupin keilahallissa viikoilla 12 ja 13 (16.-29.3.2015).
Suunnistuskilpailun tulokset julkaistu:
http://www.rkl.fi/vapaa-aika/fi_FI/suunnistus/
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja
maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua,
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko
vierailijoiden paikallaoloajan.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Varausmaksut 2015:

Kuvat: Tapani Mäkipää

- 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 49-52
(Itsenäisyyspäivä joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 53 (Joulu):
450 €/viikko
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä
voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta ja
osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia,
kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi á-hintaan
2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että
setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai
muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja
maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
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Tapahtumakalenteri 2015
Helmikuu
9.2.
		
12.2.
		
		
23.2.
		
		
		
28.2.
		
28.2.
		

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Helmikuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestarien Rouvat,
ohjelmatoimikunnan ilta,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit,
Liikuntapäivä ja kuukausikokous,
Pirkkolan uimahalli, Cafe Pirkkola,
klo 13.00
Rakennusmestarien Rouvat,
Hämeenlinnan teatteri, klo 13.00
Yhdistyksen pilkkikisat, Kalakerho,
Vihti, Wuoriola, klo 10

Maaliskuu
7.3.
		
9.3.
		
12.3.
		
		
15.3.
		
20.-22.3.
23.3.
		
		

"Kuvankaatokurssi", KUPE,
yhdistyksen toimisto, klo 10
Maaliskuun mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestarien Rouvat,
maaliskuun ilta, yhdistyksen toimisto,
klo 18.00
Perhetapahtuma: Peppi Pitkätossu,
Helsingin Kaupunginteatteri, klo 15.30
Laskettelujaos Tahkolla
Rakennusmestariveteraanit,
kuukausikokous, yhdistyksen toimisto,
klo 13.00

Huhtikuu
13.4.
		
13.4.
		
		
23.4.
		
27.4.
		
		

Yhdistyksen Kevätkokous,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Huhtikuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo,
heti Kevätkokouksen jälkeen
Kevätmaastojuoksut, Pirkkolan pururata,
klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit,
kuukausikokous, yhdistyksen toimisto,
klo 13.00

Toukokuu
11.5.
		
18.5.
		
		
		
30.5.

Yhdyshenkilöt 2015

Toukokuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestariveteraanit,
kevätkauden päätöstilaisuus
ja kuukausikokous, Kallioniemi,
klo 13.00
Kalakerho, Rantaongintakilpailu

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063,
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614, lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, rantahiukka@gmail.com
RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070,
http://hrmv.wordpress.com/
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491, esa.santti@gmail.com
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800,
raimo.k.kostiainen@gmail.com
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521,
rharton1@welho.com
KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi
KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491,
heikki.autio@kolumbus.fi
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 050-430 9558,
t.arrasvuori@gmail.com
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614,
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933,
eino.menlos@luukku.com
NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134,
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058,
niilo.hamalainen@gmail.com
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127,
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003,
paavolapentti@gmail.com
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085,
sakari.heikkinen@hel.fi

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

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti),
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus),
markku.siikanen@pp2.inet.fi

