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SISÄLTÖ 3•09

Kannen kuva: Korkeasaaressa kisattiin
helmikuun kahtena viikonloppuna jääveistossa.
Art Meets Ice 2009 -tapahtumissa.  Arkangeli-
laisten taiteilijoiden Rashid Sagadeev'in ja
Tatiana Sagadeeva'n päätöskilpailun voittaja-
työssä 'Nice Weather' sammakko kurnuttaa
sateessa. Pienemmässä kuvassa Mongolia-
lainen taiteilija Tuvsintuur Rashaanjav veistää
joukkueensa työtä 'Run Out of Time'. 
Kuvat: Jakke Nikkarinen/STT Info 

VUONNA 2009 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2009 2.1. 8.12.
2/2009 2.2. 12.1.
3/2009 2.3. 9.2.
4/2009 1.4. 9.3.
5/2009 4.5. 7.4.
6/2009 1.9. 10.8.
7/2009 1.10. 11.9.
8/2009 2.11. 9.10.
9/2009 1.12. 9.11.

*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Mikäli Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen, 

siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.
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Puheenjohtajan palsta

Lauantaina 7.2.2009 vietimme helmikuun Mestari-iltaa
Turun yhdistyksen vieraina. Retkestä muodostui mat-

koineen yli puolen vuorokauden mittainen tapahtuma.
Turkulaisilla oli meille paljon näytettävää ja kerrottavaa.
Olimme Turun yhdistyksen vieraina heidän kuukausiko-
kouksessaan, tilaisuudessa kutsuimme turkulaiset vuo-
den päästä vieraiksemme. Yhteisen tapaamisemme
teema ja tarkka ajankohta ovat vielä auki. 

Kuukausikokouksen jälkeen teimme kiertoajelun, jonka
oppaina toimivat Turun yhdistyksen puheenjohtaja Timo
Nurmi ja yhdistyksen entinen puheenjohtaja Kari Mäkelä.
Bussikierroksen jälkeen Timo Nurmi virkkoi hauskasti, Ka-
rin oltua äänessä taukoamatta lähes puolitoista tuntia: ”Ja
joku vielä sanoo, ettei länsisuomalainen mies puhu.”  

Illan teatteriesitys, ”Tukkijoella”, oli moderni versio
meidän kaikkien tuntemasta Suomi-filmistä. Roolien
esittäjät olivat ammattitaitoisia ja esitys oli tasokas ja
hauska. Kiitos Teille kaikille Turun matkalle osallistuneil-
le; Te teitte meille kaikille mahdolliseksi tämän hieman
erilaisen Mestari-illan.

Yhdistysvierailut jatkuvat toukokuussa. Tampereen yhdis-
tyksen jäsenet tulevat seuralaisineen 11.5. vieraiksemme
Freda 51:een. Tilaisuuden ohjelmasta vastaa mm. Stand
Up koomikko, Lapinlahden Linnuistakin tuttu, Markku
Toikka. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua iltaan seura-
laisineen. Olkaa kaikki sydämellisesti tervetulleet.

Olemme esittäneet vuoden 2009 toimintasuunnitel-
massa, että toimitamme ylimääräisen jäsenlehden, tee-
mana energiatehokas rakentaminen. Alun perin lehti oli
tarkoitus julkaista kesäkuussa, Hallitus päätti kuitenkin
helmikuun kokouksessa myöhentää lehden ilmestymis-
tä siten, että se jaetaan jäsenlehden nro 6/09 mukana
1.9.2009. Lehteen tulevien juttujen tulee olla valmiit elo-
kuun alussa. Hallituksen jäsenille annettiin tehtäväksi
etsiä teemalehden artikkeleille kirjoittajat. Päätoimittaja
on esittänyt esimerkiksi seuraavia kirjoitusten aiheita:

MAALISKUUN MESTARI-ILTA
9.3.2009 klo 18.30

Rakennusmestarien talossa (freda 51), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Illan esityksen aiheena tärinämittaukset. Pauli Nevalainen Oy Finnrock Ab:stä kertoo
paalutuksen sekä kaivuu- ja muiden tärinäalttiiden töiden vaikutuksesta ympäristöön.

Yhdistys- ja liittokuulumiset • Jäsenistön vapaa sana • Ilmoitusasiat • Iltapala

Tervetuloa!

Energiamääräykset:
• vaikutukset käytännössä: Suunnittelussa, 

työmaalla
• ennakointi vuonna 2012, jolloin uudet 

tarkennukset
• viranomaisten ja toteuttajien näkökanta 

(YM, rakennusliikkeet)

Energiatodistus (Motiva, todistuksen tekijä)
• käytännön kokemuksia

Matalaenergia-, passiivi- ja 
nollaenergiarakentaminen

• esimerkkejä, pien- ja kerrostaloista

Energiatehokkuuden huomioon ottaminen 
korjausrakentamisessa

• ikkunat, ovet, julkisivu
• talotekniikka
• suunnittelu, työmaatoteutus

Energia-avustukset (taloyhtiöt, omakotitalot)
Maa- ja ilmalämpöpumput

Itse olen luvannut kirjoittaa artikkelin vesi-ilmalämpö-
pumpulla lämpenevän omakotitalon käyttökokemuksis-
ta. Te, joilla on kokemusta edellä mainituista asioista,
jostain energiatehokkuuteen tai vaihtoehtoiseen lämmi-
tystapaan liittyvästä asiasta, olkaa ystävällisiä ja otta-
kaa yhteys jutun tekemiseksi minuun tai Sirkka Saari-
seen.

Yhdistyksen hallitus ilmoittaa jäsenlehden tässä nu-
merossa haettavaksi 20 matkastipendiä messumatkalle
Pariisiin. Asiasta kiinnostuneet huomioikaa matkaa kos-
keva ilmoitus taaempana lehdessä. 

Mukavaa Kevään Odotusta
Raimo Seppänen puheenjohtaja
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mintakertomuksen Turun yhdistyk-
sen puheenjohtajalle ja RKL:n
edustajalle. 

Yhdistyksen omien asioiden li-
säksi kokouksessa kerrottiin myös
liiton kuulumisia, jotka tilaisuuteen
toi RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junt-
tila. Liitto on panostanut kovasti
uusien jäsenetujen ja ammatillisen

4

Aamulla bussikyydillä Helsingin
maisemissa alkanut matka

suuntautui Turun messu- ja kong-
ressikeskukseen. Siellä meitä odot-
ti paikallisen yhdistyksen kokous-
väki tervetuliaiskahvien ja sämpylöi-
den kanssa. Turun yhdistyksen pu-
heenjohtaja Timo Nurmi avasi ko-
kouksen ja toivotti kaikki paikalla ol-
leet tervetulleeksi tilaisuuteen.

Helsingin yhdistyksen puheen-
johtaja Raimo Seppänen kertoi pu-
heenvuorossaan, että suunnitteilla
on vastavierailu ensi vuodelle, jol-
loin Helsinki kutsuu Turun yhdistyk-

hrmy

Perinteisen Mestari-illan sijasta helmikuussa

vierailtiin Turussa sikäläisen yhdistyksen

vieraana: Tapahtumarikkaaseen päivään

sisältyi mm. Turun yhdistykseen ja

yhdistysläisiin tutustuminen, Rakenna ja

Remontoi -messut sekä teatteriesitys

Tukkijoella.

Helmikuun Mestari-ilta 
Turussa

sen vieraakseen omaan kokouk-
seensa. Ennen sitä Helsingissä kui-
tenkin pidetään RKL:n kesäpäivät,
joille toivotaan runsasta osanottoa
eri puolelta Suomea.

Raimolle luovutettiin Turun yh-
distyksen puolesta myös muistoksi
vierailusta Turun karttakirja. Turun
RKL seniorien puheenjohtaja Unto
Pitkänen kertoi puheenvuorossaan
heidän järjestämästään senioritoi-
minnasta Turun seudulla. Samalla
hän luovutti vuoden 2008 mittavan
tapahtumamäärän sisältävän toi-

Turun linnan historia alkaa 1280-luvulla.
Ruotsin kuninkaan käskynhaltijan ja
sotilaiden linnaleiristä kasvoi vuosisatojen
kuluessa jyhkeä harmaakivilinna. 
Kuva Turun kaupunki

Turun yhdistys piti huolen siitä, etteivät
helsinkiläiset eksy: Timo Nurmi luovutti
Raimo Seppäselle Turun karttakirjan. 
Kuva Anna-Riitta Kallinen
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koulutuksen kehitykseen. Junttila
kertoi että tänä vuonna on tavoit-
teena saada pidettyä jopa 60 koulu-
tustapahtumaa. Jäsenhankinnan
merkitys tuotiin myös esille tärkeä-

ruokailun jälkeen oli mahdollisuus
osallistua Turun yhdistyksen järjes-
tämälle kaupunkikierrokselle. Kau-
punkikierros oli kohteiltaan rakenta-
jahenkisesti suunniteltu, paitsi kau-
punkia matkalaisille esiteltiin myös
tulevia rakennushankkeita ja kohtei-
ta. 

Kaupunkikierroksen jälkeen oli
hetki aikaa hengähtää ja virkistäy-
tyä ennen teatteriesitystä. Näytelmä
tarjosi tunnetusta tarinasta Tukkijo-
ella uusimman version katsottavak-
semme. Tarina onnesta, työstä ja
rakkaudesta, elämän vastoinkäy-
misten keskellä oli kuitenkin säily-
tetty juonena taustalla. Kulttuurista
virvoitettuna läksimme paluumat-
kalle kohti kotia. Olimme perillä
puolilta öin ja osasimme varmasti
arvostaa omaa kotiamme sinne
päästyämme. Untakaan ei tarvinnut
odotella kovin pitkään mukavan,
mutta rankan reissun jälkeen. Sep-
päsen Raimolle ja koko hallitukselle
lämpimät kiitokset, että järjestitte
meille hienon reissun. Mestarimat-
kalla oli jälleen kerran mukavaa!

Anna-Riitta Kallinen

nä kohteena toiminnassa. Samassa
yhteydessä annettiin myös katsaus
rakennusmestarikoulutuksen tilan-
teeseen, jossa todettiin mm. että
Pohjanmaalla on edelleen aukko ra-
kennusmestarikoulutuksen tarjon-
nassa. Haasteena on luoda opiske-
lijoille luottamus alaan ja tuleviin
työpaikkoihin lamasta huolimatta.
Rakennusala todella tarvitsee nyt
koulussa olevat rakennusalan opis-
kelijat alalle kun lamasta selvitään ja
he valmistuvat. 

Kokouksen ammatillisesta luen-
nosta vastasi Tuotelinjapäällikkö
Seppo Inkinen Cramo Oyj:ltä. Kuu-
limme hienon esityksen Cramon
palveluista ja yrityksen toiminnasta
tänä päivänä. Inkinen esitteli myös
uusia palveluita, sekä Cramon ta-
loustilannetta ylipäätänsä Suomes-
sa ja maailmalla.

Kokouksen jälkeen siirryimme
tutustumaan Rakenna ja Remontoi
-messuihin, jossa oli esillä rakenta-
miseen ja sisustamiseen liittyviä
tuotteita ja yrityksiä runsain mitoin.
Siinä vierähtikin tovi katsellessa
kaikkea näytteillä ollutta. Messuilla
tarjottiin myös ruoka matkalaisille ja

Turun RKL senioreiden toiminnasta 
kertoi puheenjohtaja Unto Pitkänen. 
Kuva Anna-Riitta Kallinen

Rakenna ja Remontoi -messuilla oli paljon nähtävää. 
Kuva Anna-Riitta Kallinen

Teatterissa nähtiin kotimaisen
kansanteatterin klassikko

Tukkijoella, joka sisälsi paljon
musiikkia, joukkokohtauksia

ja dramaattisia käänteitä. 
Kuva Turun kaupunki

5
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Kanslianeuvos Pentti Moisio

kuoli tammikuun 4. päivänä

2009. Hän oli 83-vuotias ja

syntynyt 6. elokuuta 1925

Helsingissä.

Vaiherikkaat ”stadinkundin”
nuoruusvuodet

Pentti Moisio syntyi Kätilöpistolla
Tehtaankadulla, joka sijaitsi silloin
nykyisen Venäjän Suurlähetystön
tontilla vuonna 1925. Nuorukaiseksi
hän varttui samoilla kallioilla Kaivo-
puistossa. Koulupoikana hän oli va-
paa-aikoinaan lisäksi isänsä Arvid
Moision puusepänverstaassa Jää-
kärinkadulla veljensä kanssa
puusepänopissa. Isältään Pentti oli
varmaan perinyt taiteellisuuden, sil-
lä isän virkatodistuksessa tituleerat-
tiin hänet kuvanveistäjäksi. 30-lu-
vun lama-aikana puusepän töitä oli
kuitenkin vähän ja siksi Pentti meni
kansakoulun päätyttyä 12-vuotiaa-
na Säästöpankkien Keskusosake-
pankkiin sisälähetiksi. Talvisodan
alettua syksyllä Pentti muutti pankin
mukana Alavudelle. Välirauhan alet-
tua maaliskuussa hän aloitti iltaop-
pikoulun, kunnes hänet kutsuttiin
armeijan hommiin 1943, 18-vuoti-
aana, josta hän kotiutui korpraalina
16.12.1945.

Ennakkoharjoittelun kautta ja
teknilliseen kouluun
Isä oli haaveillut rakennusmestarin
ammatista, siksi puusepänkisälli
Penttiäkin kiinnosti se ammatti, kun
hän oli hyvä piirtäjä. Rakennusalan
ensimmäinen harjoittelupaikkakin
löytyi helposti Paperitehtaiden yh-
distyksen uudisrakennukselta Ete-

tyisesti jäseniensä ammattitaidon
ylläpitämisestä. Erikoisosaa-
misalansa esijännitystöiden valvo-
jana hänet pyydettiin Rakennusval-
vojayhdistyksen sihteeriksi 1958.

Järjestösihteeriksi Suomen
Rakennusmestariliittoon
Kun 1962 liittoon perustettiin järjes-
tösihteerin toimi, päätti Pentti jär-
jestötyöstä kiinnostuneena hakea
paikkaa. ”Sain sen paikan varmasti
myös vähän suhteilla, koska tunsin
silloista liiton johtoa mm. edesmen-
neen liiton kunniapuheenjohtajan,
silloisen liiton hallituksen jäsenen
Onni Vanhalan”, totesi Pentti allekir-
joittaneelle. Järjestösihteerin tehtä-
vät Pentti aloitti maaliskuussa 1962.
Tehtäviin kuului liiton toimenvälitys,
ammatillinen täydennyskoulutus. Jo
ensimmäisenä vuonna hän järjesti
yhteensä 32 kurssia, joille osallistui
toista tuhatta jäsentä. Vähitellen
tehtävät lisääntyivät, oli mm. Ra-
kennusmestarien talon remontin
kuvaaminen. Filmiin on taitavasti
tallennettu 1960-luvun alun tapa ra-
kentaa Helsingin keskustassa ah-
taassa paikassa. Moision johdolla
järjestettiin useita opintomatkoja.
Niistäkin on paljon hänen kuvaa-
maansa rakentamisen opetusfilmiä.
Matkoilta on muistona jopa Mo-
hammed Alin tapaamisesta maail-
man mestarin nimikirjoitus.

Järjestösihteeristä 
keskustoimiston johtoon
Liiton nimeksi vaihdettiin vuonna
1972 Rakennusmestarien Keskus-
liitto RKL ry. ja sen pääsihteeriksi
nimitettiin Pentti Moisio. Tämä mer-
kitsi osallistumista lukuisiin eri toi-
mikuntiin ja järjestöihin rakennus-
mestarien etuja ajamaan. Tärkeim-
piä olivat Teknillisen opetuksen
neuvottelukunta TON, Teknikkota-

lärannasta, sillä seurauksella että
hänet nimitettiin työnjohtajaksi
1950 A.W. Liljebergin Eteläranta 10
työmaalle. Kohde oli mittava, työte-
kijöitä oli useita satoja ja mestarei-
takin oli yli kolmekymmentä. Kerrot-
tuaan tavoitteestaan mennä teknilli-
seen kouluun, hän sai ennakkohar-
joittelutehtäväkseen lähes sadan
miehen ryhmän johtamisen. Hänen
tehtävänään oli huolehtia rakennus-
tarvikkeiden siirrot työkohteisiin,
muottien purut, raivaukset ja sii-
voukset. Tulevana rakennusmestari
opiskelijana hän sai työmaan van-
hemmilta mestareilta kannustavaa
ja käytännönläheistä opastusta, jo-
ka auttoi häntä selviytymään tehtä-
västään. Työmaalla hän sai myös
osallistua B-betonikurssille. Harjoit-
teluajalla saatu oppi oli suureksi
avuksi teknillisen koulun opintoja
suoritettaessa.

Ennen teknilliseen kouluun me-
noa hän meni naimisiin vuonna
1950 Eeva Lehtosen kanssa, mikä
lienee myös tukenut 1952 teknilli-
sen koulun aloittamista ja sen suo-
rittamista. Hän valmistui rakennus-
mestariksi 1955 Helsingin teknilli-
sestä oppilaitoksesta.

Rakentaminen ja 
järjestötoiminta
Nuoremman rakennusmestarin teh-
tävistä eri rakennusliikkeiden palve-
luksessa johtivat pian esijännitys-
tekniikan asiantuntijaksi A-Betonin
palveluksessa. Tässä tehtävässä
hän pääsi tutustumaan monipuoli-
siin vaativiin rakennushankkeisiin
ympäri Suomea. Tämä kokemus
olikin tarpeen ”stadin byggarille” tu-
levan järjestötoiminnan kannalta.
Heti rakennusmestariksi valmistu-
misensa jälkeen Pentti liittyi Helsin-
gin Rakennusmestariyhdistykseen,
koska oli kunnia-asia kuulua arvos-
tettuun järjestöön, joka huolehti eri-

hrmy

Kanslianeuvos, rakennusmestari
Pentti Moisio
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son työmarkkina-asiain neuvottelu-
kunta TeRaKo, A-betonityöjohtaja
kurssitoimikunta, Rakennustieto-
säätiö RTS, Suomen Betoniyhdis-
tys, Rakennusmestarien Työttö-
myyskassan toimitusjohtajuus, Ra-
kennustaitolehden toimituskunta,
Rakentajain Kustannuksen hallituk-
sen jäsenyys, Rakennuslehden vt.
toimitusjohtajuus, ja Helsingin Suo-
malaisen Säästöpankin isännistön
jäsenyys, pankin jonka sisälähettinä
hän oli ”pankkiuransa” aloittanut.

Yksi merkittävimmistä tehtävistä
RKL:n johdossa oli RKL:n Länsi-Pa-
silan toimitalon rakentaminen aina
tontin saannin varmistamisesta,
suunnitelmien tarkistamisesta ja ra-
hoituksen hankinnasta itse rakenta-
miseen yhdessä Rakennustoimi-
kunnan kanssa. Talon valmistuttua

1985 RKL ja Rakentajain Kustannus
pääsivät muuttamaan omaan toimi-
taloon ja muihin tiloihin oli saatu
vuokralaiset, alkoi Pentti harkita
eläkkeelle siirtymistä. Sotaveteraa-
nina hänellä oli oikeus rintama-
mieseläkkeeseen, joka mahdollisti
eläkkeelle siirtymisen 61-vuotiaana
Rakennusmestarien Keskusliitosta
25 palvelusvuoden jälkeen.

Harrastusten parissa 
ideointia ja aloitteita
Piirtämistä ja maalaamista Pentti oli
harrastanut lapsuudesta asti. Myö-
hemmin mukaan tulivat lisäksi valo-
kuvaus, kaitafilmaus, keramiikka- ja
lasisulatetyöt. 70-vuotisnäyttelyssä
oli peräti yli 600 kävijää. Helsingin

Rakennusmestariyhdistyksen taide-
kerhon hallituksen jäsenenä hän oli
useita vuosia ja puheenjohtaja 1996
ja 1997. Hänen aloitteestaan perus-
tettiin Rakennusmestarien kulttuuri-
ja perinnekerho sekä rakennettiin
Helsingin Senaatintorille puretun
Ulrika Eleonoran kirkon paikalle
vuosina 1997 ja 2000 kansainvälis-
tä kuuluisuutta saavuttanut Lumi-
kirkko. Kirkon alttaritaulu oli Pentin
maalaama. Vuonna 2002 hän lah-
joitti Helsingin Syöpäklinikalle maa-
lauksen Parantava kosketus kiitok-
seksi saamastaan hyvästä hoidosta
eturauhassyöpään.

Taiteellisena rakennusmestarina
hän kantoi huolta Helsingin kauniis-
ta vanhoista arkkitehtien ja raken-
nusmestarien suunnittelemista ta-
loista, erityisen pahoillaan hän oli
ns. Heimolan talon purkamisesta,
talossa jossa Suomen itsenäisyys
hyväksyttiin vuonna 1917. Hän teki-
kin aloitteet, että tänään paikalla
olevaan taloon entisöitäisiin vanha
istuntosali, jossa voitaisiin pitää it-
senäisyytemme 90-vuotisjuhlais-
tunto 2007 ja Kluuvikatu nimet-
täisiin Itsenäisyyden kaduksi, jota
pitkin itsenäisyyden julistus tuotiin
Heimolan taloon. Pentti omistautui
kaikkeen mihin ryhtyi perusteelli-
sesti ja oli aktiivinen pidetty ammat-
tiveli aina viime päiviinsä asti. Tästä
osoituksena hän pyysi allekirjoitta-
nutta vielä viime lokakuun lopulla
pitämään huolta siitä, että itsenäi-
syytemme 100-vuotisjuhlaistunto
pidettäisiin Yliopistokadulla ”Hei-
molan talossa” ja sinne kuljettaisiin
Kluuvikadun sijasta Itsenäisyyden-
katua pitkin.

Pentti Moisiolle myönnettiin
1975 SVR R ansiomerkki ja Kanslia-
neuvoksen arvonimi hänelle myön-
nettiin 1986. Hän oli RKL:n, Helsin-
gin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK:n ja Betoniyhdistyksen kun-
niajäsen.

Rakennusneuvos, rakennusmestari 
Ari Angervuori.

Pentti Moision ystävä,
ammattiveli ja hänen seuraajansa 

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:ssä 
(aik. Rakennusmestarien Keskusliitto RKL)

hrmy

Yksi Pentti Moision taideteoksista oli Lumikirkon Alttaritaulu, joka oli esillä myös vuon-
na 2003 pidetyssä taidenäyttelyssä. Kuva Sirkka Saarinen
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Raukon perhe asui Jarin lap-
suusiän Pohjanmaalla: Kausti-

sella, Laihialla ja Kurikassa. ”Olin
14-vuotias, kun muutimme Jyväs-
kylään. Saman tien alettiin rakentaa
omaa taloa, jonka työmaalle kelpasi
teini-ikäinenkin”, Jari muistelee en-
sikosketustaan raksahommiin. Tu-
tuksi rakentamisasiat olivat tosin
tulleet jo aikaisemminkin, sillä säh-
köteknikkoisä teki paljon myös
omakotitalojen sähkösuunnitelmia.
Pohjapiirustuksia pyöri siten usein
myös kodin pöydillä.

”Veljestä tuli isän lailla sähkötek-
nikko, itse sen sijaan aloitin raken-
nusalan opinnot Vaasan tekussa.
Olin ensin vuoden koulun puolella ja
siirryin sitten opistoon. Rakennusin-
sinööriksi valmistuin 1987.”

Työntekijä kasvoi yrityksen
mukana
Työllisyystilanne oli 80-luvun lopulla
hyvä. Jarin ensimmäinen työpaikka
oli jyväskyläläinen aloitteleva talo-
tehdas Suomen Talomarkkinat.
”Kolmen vuoden aikana yritys kas-
voi varsin isoksi, joten samalla pää-
si myös itse oppimaan ja kasva-
maan yrityksen mukana: myyntiä,

murroskautta: nimikin oli vastikään
freesattu vastaamaan koulutukses-
sa tapahtuneita muutoksia, muo-
toon Rakennusmestarit ja -insinöö-
rit AMK RKL ry. 

Jari kertoo päässeensä vaikutta-
maan aika paljon omaan työkent-
täänsäkin juuri alalla tapahtuneiden
muutosten takia: ”Ammattiasioissa
esimerkiksi pätevyyden toteami-
seen liittyen uudistettiin lautakun-
nan toimintatapoja. FISE-vetoiseksi
pätevyydentoteaminen muuttui
vuonna 2003.”

Seitsemän vuotta järjestötehtä-
vissä olivat Jarin mukaan antoisia:
”Matkustamista oli paljon. Pääsin
näkemään olosuhteita eri puolella
Suomea ja tutustumaan mukavaan
porukkaan. Kun järjestötoiminta
luonnollisesti tapahtuu iltaisin ja vii-
konloppuisin, tarkoittaa se työnteki-
jän osalta kuitenkin sitä, että aika
on pois omasta vapaa-ajasta”, Jari
perustelee vetoa kahdeksasta-nel-
jään -työhön.  Hän toteaa myös, et-
tä vuonna 1961 syntyneellä alkoi ol-
la ikää sen verran, että ”oli viimeisiä
aikoja opetella uutta”.

Rakennusvalvonnan 
vinkkelistä
Niinpä Jari siirtyi viime kesäkuun
alussa Keravan kaupungin raken-
nusvalvontaan lupatarkastajaksi.
”Etukäteen ajattelin että se mitä olin
tähän mennessä työurallani tehnyt,
tukee lupatarkastajan työtä. Suuri
osa asioista, joita nyt teen, onkin
tuttuja asioita. Nyt minulla vain on
niihin eri näkökulma. RKL-tausta
auttoi pääsemään hommiin no-
peasti sisälle, sillä lainsäädäntö ja
määräyskokoelmat olivat aika hyvin
hanskassa. Nyt samoista kirjoista
katsotaan vain hieman eri kohtia”,
Jari toteaa.

Keravan rakennusvalvonta on

laskentaa, suunnittelua. Loppuvai-
heessa alkoi lama kaatua päälle,
kaikki tekivät kaikkia hommia, itse-
kin olin puoli vuotta Saksassa pys-
tyttämässä pienelementtitaloja.”

Seuraava vaihe oli ’kolme vuotta
Möttösessä’. ”Siis rakennesuunnit-
telijana Jetta-talolla Perhon Möttö-
sen kylässä. Myös siellä tehtiin puu-
taloja, mutta suurelementeistä”, Ja-
ri tarkentaa.

90-luvun lopulla Jari lähti ete-
lään päin, Vierumäelle Koskisen
Oy:öön Klassikkotalojen myynti-
neuvottelijaksi, kyseessä olivat nyt
pre-cut-talot. ”Aika pian siirryin sit-
ten firman sisällä Kärkölään vetä-
mään Koskisen kattoristikkopuolta.
Silloin tuli tutuksi myös rakennus-
tuotantopuoli, lisäksi toimenkuva
sisälsi myynnin ja suunnittelun.
”Kieltämättä aika rankka työrupea-
ma!”, Jari arvioi jälkikäteen todeten,
ettei tuntenut työnjohtopuolta oi-
kein omaksi alueekseen.

RKL:oon järjestöhommiin
RKL:oon Jari tuli vuonna 2001 ensin
järjestösihteeriksi ja sittemmin jär-
jestöpäälliköksi. Sekä rakennusala
että liitto elivät monessa mielessä

hrmy

Henkilökuvassa Jari Raukko

Monta näkökulmaa rakentamiseen

Rakennusinsinööri Jari Raukolla on runsaan parinkymmenen

vuoden työuransa aikana ollut monta näkövinkkeliä

rakentamiseen: talotehtaista järjestöelämään ja viime

kesäkuusta lähtien rakennusvalvonnasta. ”Kun talotehtaan

miehenä joskus mielestään joutui viranomaisten

pompoteltavaksi, nyt rakennusvalvonnan lupatarkastajana

tulee välillä mieleen, että kaikkea sitä yritetäänkin”, Jari

kärjistää, toki hymynpilke silmässä.
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tiivis seitsemän hengen porukka,
jossa tarvittaessa jokainen tekee
kaikkea. Jarin päätyö lupatarkasta-
jan ovat uudisrakennukset pienta-
loista isoihin kohteisiin. ”Paperei-
den lisäksi täällä pääsee näkemään
myös sen, miten asiat käytännössä
sujuvat. Aloituskokousten lisäksi
käyn työmailla varsin usein teke-
mässä myös rakenne- ja käyt-
töönottokatselmuksia.”

Rakentamisen hiljentyminen on
Keravallakin näkynyt asuntoraken-
tamisessa. Toimitilapuolella sen si-
jaan on Jarin mukaan yllättävänkin
vilkasta.

Aktiivinen saa yhdistys-
toiminnasta eniten
Helsingin yhdistykseen Jari liittyi
samaan aikaan kun tuli RKL:oon
töihin. Nyt työpaikan vaihduttua
hän oli valmis myös hallitustyös-
kentelyyn, johon syyskokouksen
osanottajat hänet kirkkaasti valitsi-
vatkin.

Aikaisempaa yhdistystoiminta-
taustaa Jarilla on 80- ja 90-luvulta,
jolloin hän harrasti aktiivisesti auto-

suunnistusta. Silloin hän kuului mm.
AKK:n Keski-Suomen piirin hallituk-
seen, joten viralliset kokouskäytän-
nöt tulivat tutuiksi.

Jari kertoo oman mottonsa ole-
van sellainen, että jos haluaa saada
yhdistystoiminnasta iloa ja hyötyä,
kannattaa itse olla aktiivinen. Pelk-
kä jäsenmaksun maksaminen ei
paljon ilahduta, jos jää sohvalle ma-
kaamaan.

Uutena hallituksen jäsenenä Ja-
rilla on myös ajatuksia siitä, mitä
asioita hän nimenomaan haluaisi
edesauttaa. ”Koen tärkeiksi ne sa-
mat asiat kuin RKL:ssä ollessanikin,
siis ammatti- ja koulutusasiat.”

Erityisesti häntä huolestuttaa
mestareiden ja insinöörien kelpoi-
suus toimia jatkossakin. Rakenta-
misen kehittymisen ja muutoksien
lailla myös määräykset muuttuvat.
Jari vertaa omaa harjoitteluaikaista
kerrostalotyömaata 20 vuotta sitten
tämän päivän työmaahan todeten,
etteivät työtavat ja -välineet ole
enää samat, saatikka sitten suun-
nittelu- ja laskentamenetelmät. Ei
liene ihme, että myös kelpoisuuteen
liittyvät määräykset, mm. ympäris-

töministeriön A-määräyssarja, ovat
muuttuneet monta kertaa.

Jari pelkää, että pian ulos tule-
vassa A2:ssa on tulevat rakennus-
mestari AMKt pullautettu omakoti-
talojen suunnittelijakelpoisuuksista
pois. Näin ainakin viimeisten luon-
nosten perusteella on odotettavis-
sa. Mikä pahinta, heille ei ole kel-
poisuuteen pätevöitymisväylää
edes lisäkouluttautumalla. Samalla
myös tulevien rkm AMK-osaajien
pääsuunnittelijakysymys on nyt lii-
paisimella. Mahdollisuuksia tutkin-
non jälkeiseen jatko- ja täydennys-
kouluttautumiseen ja kelpoisuuden
hankkimiseen sitä kautta tulee pa-
rantaa entisestään

Jari korostaa, että Helsingin yh-
distys ei tietystikään voi yksinään
vaikuttaa määräyksiin. ”Mutta yh-
dessä RKL:n ja muiden yhdistysten
kanssa meidän on tuotava esiin uh-
kakuvat, torjuttava niitä ja vaikutet-
tava koulutusmahdollisuuksiin.”

Yhdistyksen monien alaosasto-
jen aktiivista toimintaa Jari pitää
valtavan hyvänä asiana. Tärkeätä
hänen mielestään on se, että veto-
vastuu löytyy jaostojen sisältä, ei
yhdistysvetoisesti toimiston kautta.

Muori ja Trulli pitävät 
huolen liikunnasta
Jarin autoharrastus on 2000-luvulla
vaihtunut hieman toisenlaiseen liik-
kumiseen: Jarin ja hänen vaimonsa
liikunnasta pitävät nyt huolen kaksi
rottweileria, Muori ja Trulli. ”Harras-
tamme palveluskoiratoimintaa, jos-
sa harjoitellaan mm. henkilöetsin-
tää. Ulkonaliikkumisesta onkin tullut
meille tärkein harrastus, viikonlop-
puisin suuntaamme usein vaikkapa
Luukin tai Nuuksion maisemiin.”

Toinen harrastus on Vantaan Va-
ristossa sijaitsevan 70-luvun lopulla
valmistuneen omakotitalon remon-
tointi. Jari kertoo, että ensimmäinen
viiden vuoden remonttikierros alkaa
olla päätöksessä, joten nyt voisi eh-
kä aloittaa toisen kierroksen.

Sirkka Saarinen

hrmy

Jari Raukko harrasti aikaisemmin autosuunnistusta. 2000-luvulla moottorimeno vaihtui
aktiiviseen liikkumiseen ja pelastuskoiratoimintaan perheen kahden rottweilerin, Muorin
ja Trullin kanssa.
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Teoriaopintojen jälkeen meillä al-
koivat allasharjoitukset 24.2.-

25.2.09 Veikkolassa, jossa on Poh-
joismaiden syvin allas, 8 metriä.
Opettajamme Aleksi, nuoresta iäs-
tään huolimatta kokenut sukeltaja,
yli 600 sukellusta ja lisäksi allashar-
joitukset, koulutti meitä sukellusal-
taassa kurssiin kuuluvien tehtävien
tekemisessä. Rauhallinen ja hyvä
opettaja.

Meillä oli kaksi sukellusta kum-

panakin päivänä. Sukellusten välis-
sä kävimme syömässä. Oli muka-
vaa sukelluksen jälkeen saunan lau-
teilla vertailla kokemuksia ja elä-
myksiä.

Samana viikonloppuna oli myös
teoriatentti, jonka kaikki läpäisivät.
Seuraavaksi lähdemme keväällä
merelle harjoittelemaan sukellusta.

Todella mielenkiintoinen kurssi!

Markku Siikanen

hrmy

SUKELLUS-
KURSSI
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n sukellus-

jaosto aloitti toimintansa 12.1.2009, jolloin alkoi yhdistyksen

tukema sukelluskurssi teoriaopetuksella. Osanottajamäärä oli

valitettavasti kovin vaatimaton, vain viisi yhdistyksen jäsentä,

sekä kaksi ulkopuolista.

Kiinnostuitko - 
haluatko mukaan?

Mikäli olet kiinnostunut liitty-
mään joukkoon laita yhteystie-
tosi sähköpostilla ari.laama-
nen@erat.com ja pääset posti-
tuslistalle sekä saat tietoa tule-
vista tapahtumista. Kevään ai-
kana varaamme ajan Veikkolan
halliin, jossa voimme yhdessä
kerrata opittua. Tule mukaam-
me, voit virkistää rauhassa
omia sukellustaitojasi!

Ari Laamanen

Sukelluskurssilla 
mukana olleet olivat 
tyytyväisiä opetukseen.
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Himos sijaitsee Jämsässä, 220 km
Helsingistä, ja tarjoaa parhaat

mahdollisuudet lasketteluun näin lä-
hellä pääkaupunkia. Rinteistä löytyy
jokaisen taitoihin ja toiveisiin sopivia,
myös perheen pienimmille. Keskus
on voimakkaasti kehittyvä ja laaje-
nee vuosittain. Nyt rakennetaan lä-

hinnä Keski-Himoksen aluetta, jonne
on suunniteltu mm. kylpylähotellia.
Rinteessä oli tuonakin viikonloppuna
paljon ihmisiä, mutta hissijonot veti-
vät nopeasti eikä häiritseviä jonoja
ollut. Rinneravintolapalvelut eivät ole
pysyneet kasvun mukana, mutta toi-
vottavasti siihenkin on odotettavissa

hrmy

Laskettelijat Himoksella
Yhdistyksen laskettelujaos perustettiin Himoksella 

23. - 25.1.2009. Paikalle oli kokoontunut joukko laskettelusta 

innostuneita jäseniä. Viikonloppu sujui mukavissa merkeissä

rinteissä, kuka milläkin laskuvälineellä mäkeä valtaamassa.

Yhdistys tarjosi jäsenilleen hissiliput ja majoituksen.

Yhdistyksen jäsenten
käytössä olevat Himos-
majat ovat kävely-
etäisyydellä rinteistä.

Laskettelurinne 
iltavalaistuksessa.

parannusta kun hiihtokeskus kehit-
tyy ja kasvaa. Nyt ravintoloissa oli hi-
keä nostattavaa tungosta.

Sää oli aurinkoinen, rinteet erin-
omaisessa kunnossa ja jäsenistön
käytössä olevat mökit osoittautuivat
toimiviksi ja siisteiksi. Mökit sijaitse-
vat hiihtokeskuksen parhailla paikoil-
la: niiltä on vain lyhyt kävelymatka
rinteeseen.

Jaoksen perustamiskokous pi-
dettiin mökissä lauantaina, jolloin
suunniteltiin sen tulevaa toimintaa.
Laskettelujaoksen tarkoituksena on
koota yhteen laskettelua harrastavia
yhdistyksen jäseniä ja antaa mah-
dollisuus iloiseen yhdessäoloon ja-
lon lajin parissa.

Ensi vuodeksi suunniteltiin las-
ketteluviikonlopun järjestämistä Hi-
mokselle samoihin aikoihin, tammi-
helmikuun vaihteessa. Myös muihin
hiihtokeskuksiin suuntautuvia reis-
suja suunniteltiin.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat
tervetulleita mukaan mökkeilemään
mukavassa seurassa!

Teksti: Miska Eriksson
Kuvat: Tea Maria Arrasvuori
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Liittohallituksen valiokunnat ja
puheenjohtajat 2009
RKL:n uusi liittohallitus valitsi keskuudestaan järjestäyty-
miskokouksessaan 24.1.2009 II puheenjohtajaksi Raimo
Seppäsen Helsingistä ja III puheenjohtajaksi Timo Nur-
men Turusta. Seppänen toimii ammattiasiainvaliokun-
nan puheenjohtajana ja Nurmi jäsenvaliokunnan pu-
heenjohtajana. Talous- ja hallintovaliokunnan puheen-
johtajana toimii edelleen liiton puheenjohtaja Eero Reijo-
nen.

RKL:n hallituksen valiokuntiin, toimikuntiin ja projektiryh-
miin 2009 valittiin seuraavat Helsingin yhdistyksen edus-
tajat:
• Ammattiasiainvaliokunta Raimo Seppänen pj 

(varajäsen Esa Säntti)
• Talous- ja hallintovaliokunta Ari Autio 

(varajäsen Kai Juurtela)
• Huomionosoitustoimikunta Mikko Ojala 

(varajäsen Eino Menlös) kausi 2008-09
• Urheilutoimikunta Raimo Hartonen 

(varajäsen Leif Wilenius) kausi 2009-10
• Kulttuuri- ja perinnetoimikunta KUPE Raimo Järvelä
• Senioritoimikunta (RKL-Seniorit) Raimo Järvelä 

kunniapj, Mikko Ojala pj
• Työmaajohtotoimikunta Harri Sirén
• Sääntötoimikunta Ari Angervuori

Joensuun yhdistys onnistui parhaiten 
jäsenhankinnassa 2008
Viime vuoden vaihteessa RKL:n jäsenrekisterissä oli
poistuma huomioituna 7419 (edellisvuonna 7 517) varsi-
naista jäsentä, jotka jakautuivat 77 jäsenyhdistykseen.
Jäsenmääräänsä kasvattaneita yhdistyksiä liiton jäsen-
rekisterissä poistuma huomioituna 31.12.2008 olivat:
Joensuu 217 jäsentä (+12), Lappeenranta 106 (+4), Nur-
mes 10 (+1), Kokkola 61 (+3), Kotka 48 (+3), Tampere
376 (+2), Åbolands 16 (+2), Karhula 45 (+1), Porvoo 88
(+1) Rauma 65 (+1), Vakka-Suomi (28 (+1), Varkaus 48
(+1).

Opintomatkastipendit 2009 Hampuriin
RKL jakaa syksyn 2009 ryhmäopintomatkalle Hampuriin
10 stipendiä á 1000 € (stipendi ei saa ylittää matkan
hintaa). RKL:n jäsenyhdistyksen puoltama kirjallinen ha-
kemus tulee toimittaa liiton toimistoon Hannu Ahokan-
nolle viimeistään 17.4. Matkasta saadaan tarkempaa tie-
toa maaliskuussa. Alustava matka-ajankohta on syys-
kuu. Lomake löytyy RKL:n www.sivuilta.

RKL:n kunniajäsen Pentti Moisio on kuollut
RKL:n pitkäaikainen pääsihteeri, kunniajäsen Pentti Moi-
sio menehtyi sairauden murtamana 4. tammikuuta 2009
Helsingissä. Hän oli 83-vuotias. Pentti Moisio nimitettiin
Suomen Rakennusmestariliiton (RKL:n) pääsihteeriksi
vuonna1967 ja keskustoimiston johtajaksi vuonna 1977.
Hän siirtyi työeläkkeelle RKL:n Länsi-Pasilan toimitalon
valmistuttua vuonna 1986. RKL:n kunniajäseneksi hänet
kutsuttiin vuonna 1991.

Päivitä tietosi RKL:n yhdistyskoulutuksessa
RKL kouluttaa rakennusasiantuntijoita yhdessä jäsen-
yhdistystensä kanssa eri puolilla Suomea. HUOM! Kou-
lutustapahtumat ovat avoimia kaikille rakennusasiantun-
tijoille. Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä
oleville norm. 40 € ja muille 140 €. Lisätietoja: Matti An-
tikainen 0400 670 620 tai matti.antikainen@dnainter-
net.net

Aiheina ovat: Asuntokauppalaki ja asuntojen uudis-
tuotanto, Rakennusfysiikka, Paloturvallisuus työmaalla,
Korjausrakentamisen erikoispiirteet, Prosessipohjainen
aikataulu ja tietokoneavusteinen projektinhallinta, Pien-
talorakentamisen virhevastuut

Katso tarkemmin www.rkl.fi/koulutus/Yhdistyskoulu-
tus/fi_FI/Yhdistyskoulutus/

Lakimiespalvelu vain jäsenrekisterissä oleville
RKL:n jäsenrekisterissä olevat voivat maksutta hyö-
dyntää varatuomari Timo Winterin lakiasiainneuvontaa, 
p. (09) 877 6077, 0400-602 873. sekä liiton Ammatillis-
ta vastuu- ja oikeusturvavakuutusta (tietyin rajoituksin).

Oletko työttömyyskassan jäsen?
RKL:llä ei ole omaa työttömyyskassaa, mutta liitto tie-
dottaa jäsenille mahdollisten työttömyyskassojen yh-
teystiedot. Ansiopäivärahan saaminen edellytyksenä on
mm. se, että on ollut työttömyyskassan työsuhteisessa
työssä oleva kassan jäsen vähintään 43 viikkoa ja 28
kuukauden ajan. Yrittäjäjäsenet voivat liittyä AYT-työttö-
myyskassaan.

KTK:n uusi aktiivitiedote
RKL:n yhteistyökumppani Kuntien Tekniset KTK ry on
ryhtynyt julkaisemaan sähköistä uutiskirjettä, jonka nimi
on Aktiivitiedote. Voit lukea sen osoitteesta www.ktk-
ry.fi.

KTK on kunta-alalla työskentelevien insinöörien sekä
teknisten asiantuntijoiden ammatti- ja edunvalvontajär-
jestö. Liitto muodostuu kuudesta valtakunnallisesta jä-
senjärjestöstä, joissa on noin 60 yhdistys- ja 10 500 hen-
kilöjäsentä. KTK:n puheenjohtaja on Keijo Houhala.

hrmy

RKL viesti
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Ti 09.06.2009 klo 12.00 kokoontuminen Joensuun
rautatieasemalla.
Lähtö klo 12.10 linja-autolla Abloy Oy:n Joensuun teh-
taalle, jossa lounas, yritysesittely ja tehdaskierros.
Matka jatkuu Metlan toimitalolle, Joensuun Areenalle
ja Marjalan bunkkerimuseolle, jossa esittely ja kahvit.
Kiertoajelu Marjala, keskusta ja Penttilä, josta jatkuu
Kolille.
Päivällinen ja yöpyminen Kolilla, Sokos-hotelli Kolilla.

Ke 10.06.2009 lähtö aamiaisen jälkeen Kolin huipulle,
jossa luontokeskus Ukko esittely. Jatkamme Vuonis-
järvelle tutustumaan Eeva Ryynäsen ateljeehen. Täältä
jatkamme Lieksaan Joptek Oy tehtaalle jossa lounas,
esittely ja tehdaskierros, josta menemme Ruunaalle,
jossa koskenlasku ja kahvit kodalla.
Päivällinen ja yöpyminen Holiday Club Bomba

To 11.06.2009 aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus
ja lähtö Juukaan Tulikivi Oy:n tuotantoon tutustumaan
ja saamme kahvit. Suomen Kivikeskus Oy:n näytelyi-
hin tutustuminen. Klo 12.00 lähtö Joensuuhun, mat-
kalla lounastauko Lehmossa ravintola Juliessa. Vielä
lopuksi tutustuminen Joensuun torielämään, kävely-
keskustaan ja taitokortteliin.

Lähtö rautatieasemalle klo 14.50, josta juna Helsinkiin
lähtee klo 15.10 ja Tampereelle / Turkuun klo 16.00.
Tarkista aikataulu.

• RKL ja Rakennusmestarien Säätiö tukevat retkeä 
avustuksella, jolloin omakustannusosuudeksi jää 
100 euroa ja 1/4 matkakustannuksista, koti – Joen-
suu – koti, yleisten kulkuneuvojen lippujen mukaan. 

• Retken hintaan sisältyy 3/4 matkakustannuksista 
(yleisillä kulkuneuvoilla) Joensuuhun ja takaisin. Ret-
ken aikana bussikuljetus, majoitus, ruokailut (eri koh-
teissa), pääsymaksut ja muutamat kahvit.

• Retkelle otetaan 48 osanottajaa joiden tulee olla elä-
keläisiä ja RKL:n jäsenrekisterissä. 

• Etusija hakijoille eri jäsenyhdistyksistä niille, jotka ei-
vät aikaisemmille ole osallistuneet retkille ja muille 
ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.

Ilmoittautumislomakkeen saa RKL:n toimistosta Merja
Salomaalta, puh. 09-8770 6512  tai netistä RKL:n si-
vuilta. Lomake tulee palauttaa RKL:lle viimeistään
25.03.2009

Lisätietoja: Merja Salomaalta sekä Mikko Ojala
0400-961 664 ja Arvo Mutanen 050-496 9120

Iso-Heikkilän isäntä - tai Puntilan isäntä kuten Brecht
häntä kutsui - on eräs Brechtin tunnetuimpia näytelmiä
Suomessa. Yhteistyössä Hella Wuolijoen kanssa tehty
versio Iso-Heikkilän isäntä noudattelee Brechtille tyy-
pillisiä linjanvetoja. Siihen on kuitenkin kytketty tiettyjä,
erityisesti suomalaiseen miljööseen kuuluvia aineksia
joista Hämeen ylenpalttinen ylistys ja toisena aineosa-
na humalan korostettu asema ihmisluonteen muovaa-
jana nousevat pintavaahdon yläpuolelle.

Ihminen ei Iso-Heikkilän isännän mielestä ole paha
mutta toisinaan harmilliset sairaskohtaukset - selvyys-
tilat - tekevät ihmisestä miltei pedon: riistäjän, sortajan,
maallisen mammonan tavoittelijan. – Mutta humalassa
minä arvostan vain taidetta, isäntä toteaa - humalassa.

Näin Wuolijoki peitellysti - kuin puolihuolimattomas-
ti päästelee ilmoille totuuksia joita voisi sanoa selvem-
minkin sanottavan uskottavuuden silti kärsimättä. Mut-
ta hyvä näinkin, kun muistetaan, että suurin osa ihmis-
kunnan tekemistä päätöksistä toki tehdään ilman vii-
nan hituistakaan... 

Päärooleissa nähdään mm. Esko Roine ja Puntti
Valtonen. Ohjaaja: Tuija Töyräs

Liput 28 euroa, sisältäen väliaikakahvituksen.
Lippuvaraukset mikko.ojala3@luukku.com / 
puh. 0400 961 664
ja eino.menlos@luukku.com / 045 678 1933

Helsingin yhdistys on varannut 40 lippua jäsenille
puolisoineen ko. esitykseen, (josta varattu jo 37 lippua,
jäljellä 3 kpl), joten jos haluat tulla mukaan niin ilmoita
halusi Einolle tai Mikolle mahdollisimman pian.

Lähdemme bussilla noin puolenpäivän aikaan ja
matkalla nautimme lounaan, jonka jokainen maksaa it-
se. Tampereen rkm-yhdistys järjestää meille ohjelmaa
ennen teatteriesitystä. Tarkemman matkaohjelman il-
moitamme toukokuun jäsenlehdessä.

Maksa lipun hinta 30.03.2009 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry: tilille:
204418-64711, merkitse viestikenttään oma nimesi ja
sana Pyynikki.

Huom.! Liput jaetaan maksujärjestyksen mukaan

PYYNIKIN KESÄTEATTERI 2009
Iso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle 
Kesäkuun 17. alkaen kello 18.00

PERINTEINEN KESÄRETKI TEHDÄÄN 
09 - 11. 06. 2009  Pohjois-Karjalaan, Joensuu, Lieksa, Koli ja Bomban seudulle.

RKL-SENIORIT
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 15 matkastipendiä

VIRKISTYS- JA OPINTOMATKALLE ESPANJAAN 24.09. – 01.10.2009

Stipendit on tarkoitettu Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n työikäisille jäsenille.

Matka järjestetään ryhmämatkana Fuengirolaan, Espanjan Aurinkorannikolle.
Matkastipendiin sisältyy tilauslento Helsinki-Malaga-Helsinki, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden
hengen huoneessa, puolihoito, kaksi retkeä ja suomalaisen oppaan palvelut.

Stipendin saaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka maksaa itse oman matkansa.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset, jossa lyhyt selvitys hakijasta ja henkilö- ja yhteystiedot tulee toimittaa
perjantaihin 22.04.2009 mennessä osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100  HELSINKI

Hakemuksessa tulee mainita ottaako mukaansa seuralaisen.
Mahdollisia lisätietoja voi tiedustella säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 20 matkastipendiä

HOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE 
VIRON PÄRNUUN 23.08. – 06.09.2009

Stipendejä voivat hakea Helsingin ja Uudenmaan piirin yhdistyksien veteraanijäsenet.

Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin sisältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja lounas laivalla
sekä bussikuljetus Tallinnan satamasta Kylpylähotelli Tervikseen Pärnuun, majoitus 2-hengen huoneessa kylpylän
3. talossa, täysihoitoateriat, lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä),
kokopäiväretki ja villisikajuhla sekä suomenkielinen opaspäivystys. 

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa puolison tai seuralaisen, joka maksaa itse matkansa.

Vapaamuotoiset hakemuksen, jossa lyhyt selvitys hakijasta ja yhteystiedot tulee toimittaa 22.04.2009 mennessä
osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100  HELSINKI

Hakemuksessa tulee mainita, haluaako mukaansa seuralaisen.
Matkasta voi tiedustella lisää säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURIKERHO
järjestää lauantaina 14.3.2009 kello 12.00 alkaen 
opastetun tutustumiskäynnin Didrichsenin taidemuseossa 
esillä olevaan näyttelyyn

RAFAEL WARDI – VÄRIN SIELU
Rafael Wardin 80-vuotisjuhlanäyttely Värin sielu esittelee taitei-
lijan tuotantoa 1950-luvulta tähän päivään.

Wardi on valon ja värin käytön mestari. Hänen värinsä elävät
ainutlaatuisella tavalla ja erityisesti keltainen väri kertoo elämän
monimerkityksellisyydestä.

Näyttelyssä ovat esillä muun muassa presidentti Halosen muo-
tokuva ja Helsingin kaupunginteatterille tehty Kvartetti-teos.

Näyttely esittelee Wardin 50-luvun abstrakteja sommitelmia,
60-luvun herkkiä lapsimaalauksia ja 70-luvun esittäviä naisfiguureja, jotka 90-luvulla muuttuvat hauraan ja her-
kän vanhuuden kuvauksiksi. Wardi on kuvannut hienovaraisesti myös auringon valoa ja Helsingin kaupunki-
maisemia, satamia ja Harjutoria ihmisineen.

2000-luvun teemana on Kultarannan upea kesäinen kukkaloisto ja uusimmat teokset ovat vuoden 2008 ke-
väällä valmistuneet, myrskyävää merta ja aurinkoa kuvaavat pastelliaiheet.

Kulttuurikerho tarjoaa jäsenille ilmaisen sisäänpääsyn ja opastetun kierroksen näyttelyssä. 
Jokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen. 
Myös kumppanisi on tervetullut, hänen sisäänpääsymaksunsa on 5 €.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesi 12.3.2009 mennessä Kirsi Takkiselle puh. 646 343.
25 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu opastusryhmään.

Tavataan Didrichsenin taidemuseossa (Kuusilahdenkuja 1) 14.3.2009 klo 11.45.

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 10 matkastipendiä 

RISTEILYLLE LAATOKAN JA ÄÄNISEN AALLOILLE 
06. - 11.07.2009 (MA-LA)
Stipendejä voivat hakea kaikkien RKL:n jäsenyhdistysten sotaveteraanijäsenet.

Hakijan tulee olla hyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain
jalkaisin.  Matkan aikana vieraillaan mm. Valamon luostarisaarilla, Kizhin saarella, sekä Karjalan
pääkaupungissa Petroskoissa.

Stipendiin sisältyy bussikuljetus Hki-Pietari-Hki, ruokailu mennen tullen Suomen rajalla, viisumi,
majoitus 2-hengen hytissä, täysihoito laivalla ilman ruokajuomia, tutustumiskierrokset suomea 
puhuvan oppaan johdolla ja matkatoimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan.

Vapaamuotoiset hakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä yhteystiedot, tulee toimittaa säätiön
toimistoon 22.04.2009 mennessä osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100  HELSINKI

Mahdollisia lisätietoja voi tiedustella säätiön toimistosta
09-612 0870/Kaisa Aho
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Energiatodistus
Lähde: Ympäristöministeriö

Mikä energiatodistus on?
Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan
käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollis-
ta, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa
kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen
saamaan energialuokkaan.

Energiatehokkuuden parantaminen on ennen kaikkea kiinteistön omistajan etu, sillä mitä vähemmän 
energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä enemmän omistaja säästää.

Milloin energiatodistus on hankittava?
Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta. Todistuksen antaa pääsuunnittelija. Vuoden 2009
alusta lähtien todistus vaaditaan myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myy-
dään tai vuokrataan.

Omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille, jotka ovat valmis-
tuneet ennen lain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen. Todistusta ei vaadita myöskään esi-
merkiksi teollisuusrakennuksille tai vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuo-
dessa.

Energiatodistuksen laatiminen ja voimassaoloaika
Todistus voidaan antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isännöitsijän-
todistusta tai erillisenä todistuksena. Erillisen energiatodistuksen antajien pätevyysvaatimuksista säädetään
tarkemmin ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta. Pätevyyden toteajiksi on
hyväksytty FISE Oy ja Kiinteistöalan koulutussäätiö.

Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen sekä liike- tai palvelu-
rakennuksen energiatodistus on voimassa neljä vuotta. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu kor-
keintaan kuuden asunnon asuinrakennuksen energiatodistus, samoin erillinen energiatodistus ja energiakat-
selmuksen yhteydessä annettu energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta.

Laki ja asetus energiatodistuksesta voimaan 1.1.2008
Laki ja asetus energiatodistuksesta tulivat voimaan 1.1.2008. Ennen lain voimaantuloa valmistuneisiin 
rakennuksiin lakia sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien.

Energiatodistus pähkinänkuoressa:

Energiatodistus
• on pakollinen rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen ja 
• tarvitaan vuoden 2009 alusta lähtien myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. 

Energiatodistusta ei vaadita
• rakennuksille, joiden pinta-ala on enintään 50 m2, 
• vapaa-ajan asunnoille, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa, 
• suojelluille rakennuksille, 
• teollisuus- ja korjaamorakennuksille tai 
• kirkoille tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamille rakennuksille, joita käytetään 

vain kokoontumiseen. 

Energiatodistus on vapaaehtoinen – mutta suositeltava – ennen lain voimaantuloa valmistuneille omakotita-
loille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille.
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Uudet jäsenet 
Leena Anneli Haatainen, 
Juha Tapio Lindell ja Taru Suonto 

Oppilasjäsen

Mira Valentina Slavov
Tervetuloa!

hrmy

Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:n jäsenet
kutsutaan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN

joka pidetään Rakennusmestarien talossa, 
Fredrikinkatu 51-53 (Freda 51)
20.4.2009 klo 18.30 alkaen.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry

Hallitus

Stipendejä Batimat rakennusmessuille Pariisiin

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT

Maaliskuun kokouksessa 23.03.2009 klo 13.00
esitelmöi Ritva Santavuori aiheesta ”IKÄIHMI-
SEN TURVALLISUUS”. Veteraanit seuralaisi-
neen tervetulleita. Ilmoittautuminen ennakkoon
Mikko Ojala 0400 961 664 tai Eino Menlös 045
678 1933

• Huhtikuun kokouksen pidämme saunoen ja 
makkaraa grillaten Kallioniemessä 
27.04.2009 klo 13.00

• 16.5.2009 Rakennusmestariveteraanien ja 
Kulttuuri- ja perinnekerhon KEVÄTRETKI 
KYMENLAAKSOON Verlan tehdasmuseoon
ja Repoveden kansallispuistoon, katso 
erillinen ilmoitus ohessa.

Tervetuloa mukaan 
toivottaa Kerhon hallitus!

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n
hallitus päätti kokouksessaan 9.2.2009 järjestää jä-
senten ammattitaitoa edistävän opintomatkan Parii-
sin Batimat rakennusmessuille 05.11- 09.11.09. 

Matkan alustava hinta on 1300 € kahden hengen
huoneissa ja 1700 € yhden hengen huoneessa. Hin-
taan sisältyy lennot turistiluokassa, kaupunkikierros,
majoitus keskustan hotellissa, Seinen risteily, illalli-
nen, messuliput, messukuljetukset ja lähtiäisillalli-
nen.

Matkalle on haettavissa 20 kpl 1000 €:n stipen-
dejä yhdistyksen jäsenille. Vapaamuotoiset hake-
mukset tulee olla yhdistyksen toimistossa 3.4.2009
mennessä.  Kuoreen merkintä ”Opintomatkastipen-
di”. Hakijoiden toivotaan perustelevan miten opinto-
matka edistää tai ylläpitää hakijan ammattitaitoa. 

Hallitus
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Rakennusmestari-
veteraanien ja Kulttuuri-
ja perinnekerhon

KEVÄTRETKI 
KYMENLAAKSOON

Verlan tehdasmuseoon ja Repoveden 
kansallispuistoon lauantaina 16.5.2009

Opastetulla retkellä tutustutaan UNESCON suo-
jelukohteeseen Verlan tehdasmuseoon ja teol-
lisuusyhdyskunnan ruukinkylän pihapiiriin ja pu-
tiikkeihin sekä nähdään Kymijoen rannalla yli
6000 vuotta vanhoja kalliomaalauksia.

Siirrytään autolla Lapinsalmelle Repoveden kan-
sallispuistoon, jossa lyhyt vaellus Aurinkonie-
meen nokipannukahville. 14 hengen vene kuljet-
taa Katajajärven kautta Kuutinlahdelle, jossa
luontoruokailu katetuista pöydistä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Mikolta 0400-961 664 tai 
Raimolta 0400-168 870.

Osallistumismaksu 55 €, sisältää kuljetukset ja
ruokailun, maksettava Rakennusmestarivete-
raanien tilille 204420-16055 24.4.2009 mennes-
sä.

Matkajärjestelyistä, opastuksesta, venekuljetuk-
sista, turvaliiveistä, vakuutuksista, sadeviitoista
ja tarjousjärjestelyistä vastaa matkailualan yrit-
täjä KymiSun.

Kerhot hoitavat tilausautolla kuljetukset Helsin-
gistä Verlaan ja Kuutinlahdelta Helsinkiin.

hrmy

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2009

Puheenjohtaja 
Raimo Seppänen 040-839 9776
raimo.seppanen@pp1.inet.fi

1. varapuheenjohtaja
Esa Säntti 050-3900925
esa.santti@yit.fi

2. varapuheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

Ari Angervuori 050-368 5994, 698 4180/k
ari.angervuori@dnainternet.net

Kai Juurtela 7745 2146, 041- 510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Ari Laamanen 0400-502 771, fax 5915 5252
ari.laamanen@atl.inet.fi

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Jukka Multanen 050-401 3682, 040-735
8266/k
jukka.multanen@edu.hel.fi

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com, 
mikko.ojala@hotmail.com 

Pentti Paavola 0400-933 033, 726 1316/k
penttirk.paavola@luukku.com

Jari Raukko 040-318 2132
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

Martti Rissanen 050-5269 725
martti.rissanen@evl.fi
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Rakennusmestarien
Rouvat
Maaliskuun ilta omalla kerholla 
torstaina 12.3. klo 18.00

Hei kaikki pirteät Rouvat
Tulkaa nauttimaan ”melkein kynttiläillallisesta” ja
ottakaa rahapussi mukaan!

Tervetuloa toivottaa A - K kirjainryhmä

Kevään
TALKOOLAUANTAIT KALLIONIEMESSÄ

14. ja  28. maaliskuuta (järjestäjänä isännistö)

18. ja 25. huhtikuuta (järjestäjänä HRV)

Kaikkien talkoiden kesto klo 10.00 – 15.00

Tervetuloa!

hrmy

URHEILUTOIMIKUNNAN
KOKOUS

Paloheinän ulkoilumajalla
23.3. 2009 klo 18.00

KÄSITELLÄÄN KESÄPÄIVIEN 
URHEILUKILPAILUJEN JÄRJESTELYJÄ

Jokaisesta järjestävästä jaostosta tulisi olla 
vähintään 1-2 edustajaa paikalla

lisätietoja Raimolta 0400-416 833

Kallioniemen 
isännistön 
yhteystiedot

Taisto Malinen puheenjohtaja 
p. 0500-417 108, 
malinen@pp.inet.fi

Kai Juurtela 
p. 041-5107714, 
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Heikki Kylliäinen 
p. 0500-60 28 36, 
heikki.kylliainen@vuosaarenkiinteistot.fi

Ari Laamanen
p. 0400-502 771, 
ari.laamanen@atl.inet.fi

Hannu Marttila
p. 0400-604 497

Markku Siikanen 
p. 044-735 5442, 
markku.siikanen@jakk.fi
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GOLF-JAOSTO
KEVÄTKOKOUS
pidetään maanantaina 09.03.2009 klo 17.00
Rakennusmestarien talon toimistotiloissa, 
3. kerros.

Esillä sääntöjen määräämät asiat, sekä 
tulevan kesän tapahtumat.
Lopuksi kauden 2008 mestaruuskilpailujen 
mitalien jako.

Yhdistyksen mestaruuskilpailujen tuloksia

A-sarja, lyöntipeli ilman tasoituksia
1. Jouni Hasu
2. Raimo Kostiainen
3. Matti Väätäinen

B-sarja, PB 1
1. Jouni Hasu
2. Matti Väätäinen
3. Jouko Karjalainen

C-sarja, PB 2
1. Raimo Kostiainen
2. Seppo Kuokkanen
3. Vesa Merisalo

Veteraanit
1. Jouko Pentikäinen
2. Raimo Sormunen
3. Kari Haavisto

Tervetuloa joukolla mukaan keskustelemaan ja
tekemään päätöksiä!

hrmy
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LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään 
tarjoamalla jäsenetuna heidän
käyttöönsä liikuntaseteleitä.

LIIKUNTASETELILLÄ pääsee har-
rastamaan monenlaista liikuntaa,
esimerkiksi uintia, golfia, keilausta,
tennistä, kuntojumppaa jne. sellai-
sissa liikuntapaikoissa, jotka ovat
liittyneet Bonafit-verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”se-
teli”, liikuntaraha, jota voi käyttää
maksuvälineenä verkostoon kuulu-
vissa jäsenyrityksissä. Yhdistys
maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa
ja setelin käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea
yhdistyksen toimistolta, puh. 09-
646 343. Toimistolta löytyy myös
täydellinen lista yrityksistä, joissa lii-
kuntaseteleitä voi käyttää. Lista löy-
tyy myös internetistä osoitteesta
www.bonafit.fi kohdasta liikuntapai-
kat. Helsingin seudulla liikuntapaik-
koja on runsaasti!
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HELSINGIN 
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2009

Kilpaillaan Talissa Helsingin Rakennusmestarikeilaajien 
50-vuotisjuhlakilpailun yhteydessä.
9.–29.3.2009 Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa 

Kilpailumaksu 29 €

Henkilökohtaiset mestaruudet: 
A–mestaruus (luokat M ja A)
B–mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)

Veteraanimestaruus:
Vain ikätasoitus1 piste / sarja / vuosi, 
alkaen 61-vuotiaista
– ilmoitettava ennen kilpailua, kilpaileeko 
veteraanimestaruudesta (ikä).

Palkinnot: 
kulta-, hopea- ja pronssimitalit.
Ilmoittautuminen: 
Talin keilahalli puh. 09 - 2514 4430

Tervetuloa!
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Klubin 113:s vuosikokous pidettiin 27.1.2009.
Hallitus sai seuraavan kokoonpanon.

Esa Annala puheenjohtaja
Mikko Ojala varapuheenjohtaja
Heikki Lehmusmies sihteeri 
Veikko Saukko klubimestari
Hannu Marttila jäsen

Tilintarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki ja Hannu Wartiala sekä varalle Niilo Tapaninen
ja Pauli Pesonen. Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri Kirsi Takkinen.

Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi määrättiin 
– varsinaisten = Helsingin yhdistyksen jäsenten vapaaehtoismaksun suositus 10 €
– varsinaiset kannattajajäsenet 20 €
– Helsingin kunnalliset rakennusmestarit 10 €
– Oppilaskerhon jäsenet 2 €
– Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset rakennusmestarit 10 €

Vuoden 2008 jäsenmaksutulot kattoivat niukasti menot.

Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00 alkaen.

Pelitila on jäsenten käytössä päivittäin klo 10.00- 23.00 välisenä aikana.
Tilassa voi pitää muutaman hengen pienimuotoisia kokouksia. 
Tilassa on mahdollisuus myös pub-tikanheittoon. 

Tilaan oikeuttavan avaimen voi käydä hakemassa yhdistyksen toimistosta,
jonne se on myös palautettava heti käytön jälkeen.

Perinteiset ”mustakasi” biljardit tullaan pelaamaan vakiintuneen tavan mukaan 
toukokuussa ja joulukuussa.

Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheis-
ten tilisiirtotietojen mukaan pankkiin se-
kä yhdistyksen toimistoon.

Hallitus

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Tulossa koulutustilaisuus:
Paloturvallisuus työmaalla 21.4.2009 
Ohjelma seuraavassa jäsenlehdessä

Väinö Itkonen jäsen
Jorma Rissanen jäsen
Raikas Rissanen jäsen
Raimo Järvelä varajäsen
Taisto Malinen varajäsen

22 hrmy
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat oi-
vallisesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, patikointia, kesällä marjastusta ja sienestystä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa
majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua. 

Varausmaksut vuonna 2009: viikot 1-17 ja 49-52 maksavat 200 €, muut viikot 100 €. 

Vapaaksi jääneitä viikkoja ja peruuntuneita varauksia voi hakea ja kysyä pitkin vuotta. Varausehdot ja 
-lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

HYÖDYNNÄ yhdistyksen JÄSENETUJA!
• Liikuntaseteli      • Himos      • Nestori-maja
Kysy varaustilanteita toimistolta puh. 09-646 343.

NESTORI -maja

Hinta syys–talvikaudella 65 €/vko, 35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2009

MESTARI-LAULAJAT RY
Lasse Suomi, 0500-701 064

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, 09-530 8050/t, 0400-416 833

JALKAPALLO
Jarmo Haapalehto, 09-851 3343/k, 851 3360/t
Gunnar Rajalin

KALLIONIEMI
Heikki Kylliäinen, 09-341 7300/t, 0500-602 836

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Raimo Järvelä, 09-728 2469, 0400-168 870

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

LENTOPALLO
Matti Haapaniemi, 09-878 3254//k, 0400-602 773

MAILAPELIT
Eino Menlös, 045-678 1933, 09-726 1316/k

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

RKM-VETERAANIT
Mikko Ojala, 698 3966, 0400-961 664

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

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

YHDYSHENKILÖT 2009

Maaliskuu
2.3. Koulutustilaisuus: Asuntokauppalaki ja 

asuntojen uudistuotanto, 
Rakennusmestarien talo klo 17.00–21.00

9.–29.3. RKL:n keilamestaruuskilpailut, Helsinki
9.–29.3. Yhdistyksen Keilamestaruuskilpailut, Tali

9.3. Maaliskuun Mestari-ilta, rkm-talo klo 18.30
9.3. Golf-jaosto, kevätkokous, 

rkm-talo 3. krs klo 17.00
12.3. Rakennusmestarien Rouvat, 

maaliskuun ilta omalla kerholla klo 18.00
14.3. KUPE, ”Rafael Wardi - värin sielu” 

-näyttely, Didrichsenin taidemuseo klo 11.45
14.3. RKL:n pilkkimestaruuskilpailut, Siilinjärvi
14.3. Kallioniemi, talkoot alk. klo 10.00
23.3. Rakennusmestariveteraanit, 

kuukausikokous klo 13.00
23.3. Urheilutoimikunnan kokous, 

Paloheinän ulkoilumaja klo 18.00
28.3. Kallioniemi, talkoot alk. klo 10.00

Huhtikuu
18.4. Kallioniemi, talkoot alk. klo 10.00
20.4. Yhdistyksen kevätvuosikokous klo 18.30
20.4. Huhtikuun Mestari-ilta kevätkokouksen 

jälkeen
21.4. Kurssi: Paloturvallisuus työmaalla
25.4. Kallioniemi, talkoot alk. klo 10.00
27.4. Rakennusmestariveteraanit, 

kuukausikokous Kallioniemessä klo 13.00

Toukokuu
9.5. Kallioniemi, veneilykauden avajaiset ja 

lipunnosto
11.5. Toukokuun Mestari-ilta, 

vieraana Tampereen rkm-yhdistyksen 
jäsenet, Rakennusmestarien talo

16.5. Rakennusmestariveteraanit ja KUPE, 
kevätretki Kymenlaaksoon Verlan tehdas-
museoon ja Repoveden kansallispuistoon

Kesäkuu
5.–7.6. RKL:n kesäpäivät Helsingissä

9.–11.6. RKL-Senioreiden Kesäretki 
Pohjois-Karjalaan

17.6. Teatterimatka: Pyynikin kesäteatteri

Syyskuu
7.–8.9 Kurssi: Pientalorakentamisen virhevastuut

Marraskuu
16.11. Kurssi: Rakennusfysiikka

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

tapahtumakalenteri 2009
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