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– kirsi.takkinen@hrmy.fi
– joni@joniaaltonen.info
(Joni Aaltonen, yhdistyksen kotisivut).

Yhdistyksen jäsenlehden aineisto 
joko suoraan toimistolle tai 
päätoimittajalle osoitteella:
sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

SISÄLTÖ    3•10

  VUONNA 2010 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2010 4.1. 8.12. 
2/2010 1.2. 12.1.
3/2010 1.3. 9.2.
4/2010 1.4. 9.3.
5/2010 3.5. 12.4.
6/2010 1.9. 9.8.
7/2010 1.10. 13.9.
8/2010 1.11. 11.10.
9/2010 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.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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Puheenjohtajan palsta

Vietimme tammikuun Mestari-iltaa turkulaisten vierai-
demme kanssa Myyrmäki hallissa ja Grand Casinol-

la. Myyrmäen ”Rakenna ja Remontoi” - messut on 
suunnattu lähinnä pientalorakentajille, senpä vuoksi 
messutapahtuma sopikin erityisen hyvin avec-tilaisuu-
deksi. Näytteilleasettajat olivat pääosin toimijoita, jotka 
ryhtyvät mieluusti myös ns. kuluttajakauppaan. Meidän 
jäsenkuntamme on suurimmalta osaltaan miespuolisia, 
monen alan taitajia. Olen kuitenkin melkoisen varma, 
että monessa perheessä rouva vastaa sisustuksen ja 
kalustuksen suunnittelusta; niinpä messupäivä olikin 
siinä mielessä iloinen perhetapahtuma.

Grand Casinolla saimme ihailla jo runsas 33 vuotta sit-
ten edesmennyttä Rock-legendaa muistuttavaa taiteili-
jaa. Elvis oli herännyt henkiin: Potra, valkoisiin pukeutu-
nut taiteilija esitti yli 20 hittiä Elviksen tuotannosta. Tä-
mä maailmakuulu taiteilija ei tosin päässyt mielestäni 
aivan Elviksen tasolle, vaikken koskaan ole hänen fanin-
sa ollutkaan, enkä sitä paitsi musiikista mitään ymmär-
rä. Kokonaisuutena esitys oli hieno ja ilta onnistunut. 
Ohjelman jälkeen oli mahdollisuus tutustua Casinoon ja 
saimme talon puolesta parin euron pelisetelin auto-
maattipeleihin. Meidän ruokakuntamme ei niillä seteleil-
lä rikastunut, eikä onni potkinut rulettipöydässäkään. 
Pelasimme varmasti oikeita numeroita, mutta pöydän 
pitäjä oli ilmeisen ammattitaidoton ja pyöritteli vääriä 
numeroita. Turkulaiset lahjoittivat Yhdistykselle yhdis-
tyksensä viirin, sijoitamme sen arvoiselleen paikalle. 
Omasta puolestani toivon, että yhdistysten välisiä ta-
paamisia jatketaan ja yhteistyötä kehitetään ja laajenne-
taan koskemaan myös meidän naapuriyhdistyksiä. 
Lämpimät kiitokset kaikille tilaisuuksiin osallistuneille.

*   *   *

Yhdistyksen jäsenistölle on ollut haettavana 12 stipen-
diä 24.-28.3.2010 Tukholmassa pidettäville Nordbygg  
-messuille. Varsinaisena hakuaikana ei saatu riittävästi 
stipendihakemuksia ja hakuaikaa jatkettiin 15:een hel-

mikuuta. Toivottavasti hakemuksia on tullut riittävästi. 
On tosi ikävää, mikäli joudumme perumaan matkan. 
Jatkossa tulee varmasti harkittavaksi, onko matkasti-
pendien jakaminen ylipäätänsä mielekästä, mikäli haki-
joita joudutaan vuosittain moneen kertaan kuulutta-
maan, eikä sittenkään saada riittävästi hakijoita.

*   *   *

Helmikuun Mestari-iltaa vietettiin poikkeuksellisesti Ra-
kennuskeskuksessa Rakennusmestarien talon ravinto-
lan remontin vuoksi. Mestari-illassa luennoi Tehoc Oy:n 
toimitusjohtaja Ronnie Neva-aho. Yrityksen toimiala on 
suurtehoimuroinnit ja korkeapainepesut. Esitys ja aihe 
olivat mielenkiintoiset ja useat meistä saivat uutta tietoa 
kyseisistä erikoistöistä, jotka kuitenkin tietyillä rakenta-
misen osa-alueilla ovat jo yleisiä. Lämmin kiitos Raken-
nuskeskukselle, että saimme tulla vieraiksenne ja erityi-
sesti Anna- Riitta Kalliselle pitämästään esittelystä ja 
käytännön järjestelyistä.

*   *   *

Asiantuntijakoulutukset käynnistyvät 16.2.2010 kurssil-
la ”Kuluttajasopimukset rakennustöissä”. Tätä artikkelia 
kirjoittaessani koulutukseen on ilmoittautunut 15 henki-
löä, toivottavasti määrä vielä lisääntyy jäljellä olevien il-
moittautumispäivien aikana. Koulutuspaikkana on em. 
syystä Rakennuskeskus. Kurssin luennoitsija, Kalle Lyy-
tinen, rakennusinsinööri ja lakimies on erinomainen 
kouluttaja. Kallen opettamat asiat ovat erityisen tärkeitä 
niille, jotka tekevät rakennustöitä yksityishenkilöille.

Kevätkaudella on runsaasti erilaisia tapahtumia, kaikki 
innolla mukaan!

Aurinkoisia Maaliskuun Päiviä Kaikille
Raimo Seppänen

puheenjohtaja
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Täällä Pohjantähden alla -elokuva

Yhdistys järjestää 

18.3.2010 klo 17.00 alkaen 

Täällä Pohjantähden alla -elokuvaillan. 
Tennispalatsista on varattu kokonainen sali (Finnkino).

Yhdistys maksaa jäsenen lipun, seuralaisen lipun hinta on 10 €. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ilmoittaudu yhdistyksen toimistoon (09) 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi. Seuralaisen lippu maksetta-
va HRMY:n tilille 204418-64711.

Täällä Pohjantähden alla perustuu Väinö Linnan samannimiseen romaanitrilogiaan, joka on yksi suomalaisen 
kirjallisuuden tärkeimmistä teoksista. Tarina herättää henkiin värikkään ja väkevän aikakauden maailmanhis-
toriassa 1800-luvun lopulta 1950-luvulle. Sen tarkkanäköinen ihmiskohtaloiden kuvaus on riipaisevan kos-
kettavaa ja syvästi inhimillistä. 

Täällä Pohjantähden alla on realistinen ja syvästi humaani tarina niistä suunnattomista ja epäinhimillisistä 
uhrauksista joita pienet ihmiset ja tavalliset perheet joutuvat tekemään, hiekanmurusina historian rattaissa. 

Ohjaus: Timo Koivusalo 
Pääosissa: Ilkka Koivula, Vera Kiiskinen, Risto Tuorila, Ritva Jalonen, Heikki Nousiainen, Hannu-Pekka Björkman, Jonna Järnefelt, 
Sulevi Peltola, Miia Selin, Esko Roine, Sara Paavolainen, Tomi Salmela, Eija Vilpas, Jukka Leisti 

MAALISKUUN 2010 
MESTARI-ILTA

maanantaina 8.3.2010 klo 18.30, 
Rakennusmestarien talossa (Freda 51), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Illan aiheena 
”Hyvillä tavoilla tavoitteisiin”

Aloilla, joilla palvelut ja tuotteet eivät merkittävästi eroa laadussa tai hinnassa, menestyminen on kiinni 
siitä miten asiakkaat yrityksen kokevat. Asiakaspalvelu ja tapatietous kohtaavat monissa eri tilanteissa niin 
työssä kuin vapaa-ajallakin.

Maaliskuun Mestari-illassa kouluttaja Merja Helaniemi Hyvät Tavat Oy:stä tulee syventämään tietämystä 
suomalaisesta tapakulttuurista ja hyvien tapojen noudattamisesta yhteisillä pelisäännöillä.

Hyvät tavat; mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan. Tapaaminen ja yhteydenpito: ensivaikutelma, esittely ja 
esittäytyminen, nimet ja tittelit, sinuttelu/teitittely, small talk, puhelin ja sähköposti. Osallistuminen erilaisiin 
tilaisuuksiin? Mm. tilannepukeutuminen ja pöytätavat.

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

Tervetuloa!
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Onneksi paikanvaihdos ei juok-
suttanut illan osanottajia kovin 

pitkälle: Runeberginkatu 5:ssä si-
jaitsevaan Rakennustietoon on Fre-
da 51:stä vain muutaman minuutin 
kävelymatka. Rakennustieto Oy:n 
puolesta iltaa emännöi Anna-Riitta 
Kallinen, joka on sekä yhdistyksen 
jäsen että Rakennustiedon henkilö-
kuntaa.

Kiitokset Anna-Riitalle hyvistä 
puitteista, bonuksena illan osanot-

tajat saivat vielä mukaansa Raken-
nustaidon 100-vuotisjuhlansa kun-
niaksi julkaiseman Wanhat Suosikit 
cd:n.

Imurointia, puhallusta,  
puhdistusta
Illan vieras oli toimitusjohtaja Ron-
nie Neva-aho Tehoc Oy:stä. Hän 
esitteli saneerausrakentamisen eri-
koispalveluja. Esityksessään Neva-

Helmikuun Mestari-illassa

Tietoisku 
saneerausrakentamisen 
puhdistuspalveluista

Toimitusjohtaja Ronnie Neva-aho kertoi 
suurtehoimuroinnin ja korkeapainepesun 
käyttömahdollisuuksista erityisesti sanee-
rausrakentamisessa.

Helmikuussa yhdistyksellä oli pitkästä aikaa ”normaali” 

Mestari-ilta. Tosin paikka vaihtui viime tingassa. Koska 

Rakennusmestarien talon ravintolassa meneillään oleva 

remontti ei ehtinyt valmiiksi, ilta pidettiin Helsingin Raken-

nuskeskuksen yhteydessä olevassa Rakennustieto-salissa. 

Siellä kuultiin mielenkiintoinen esitys suurtehoimuroinnin ja 

korkeapainepesun käytöstä saneerausrakentamisessa.

Suurtehoimurointia 
yläpohjassa.

Imurointia pystytään 
tekemän hankalissa-
kin paikoissa, tässä 

alapohjassa.



KOULUTUSTA

Kurssin tarkoitus on täydentää louhintatöitä sisältävil-
lä työmailla esim. rakennuttajan, rakennuttajakonsultin, 
suunnittelijan, valvojan tai työnjohdon ominaisuudessa 
toimivan rakennusinsinöörin tietoja louhintaan liittyvistä 
erityistekijöistä ja tekniikoista.

Täydennyskoulutuksessa pyritään keskittymään sellai-
siin oleellisiin seikkoihin, jotka eivät kuulu rakennusinsi-
nöörien koulutukseen, mutta joiden ymmärtäminen pa-
rantaa heidän mahdollisuuksiaan toimia paremmin, ak-
tiivisemmin ja turvallisemmin louhintatyötä sisältävissä 
hankkeissa.

Työturvallisuus -osiossa keskitytään louhintatyömai-
den työturvallisuustekijöihin kuten räjähdysaineiden 
kuljetuksiin ja käsittelyyn yms.

Ympäristö -osiossa käydään läpi kaikki louhintatyö-
maiden ympäristövaikutukset (kivenheitto, tärinä, il-

manpaineiskut, pöly, melu, päästöt pohjavesiin yms.) 
sekä niiden hallintamahdollisuudet ja -menetelmät.

Työmaan aloitus, työn suunnittelu ja luvat louhinta-
töissä -osiossa käydään läpi louhintaa sisältävien työ-
maiden aloitukseen ja suunnitteluun sekä työmaan 
prosessien optimointiin liittyviä käytännön seikkoja ku-
ten taloudellisuutta ja geologiaa sekä suunnittelun pe-
rusperiaatteita, luvitusta ja räjähdysaineiden varastoin-
tia.

Poraustyö -osiossa käydään läpi kallionporauksen ny-
kytekniikkaa sekä laite- ja kalustovalintaa

Panostustyö ja räjäytysvälineet -osiossa käydään läpi 
nykyaikaisia räjäytysvälineitä (=räjähdysaineet ja syty-
tysvälineet) sekä panostustyön kompastuskiviä ja pa-
rannusmahdollisuuksia.

LOUHINTATEKNIIKKA
13.4.2010 klo 8.30-17, freda 51 (Fredirikinkatu 51-53, Hki)

Ilmoittautumiset 6.4.2010 mennessä www.rkl.fi  >  koulutus  > rakennusasiantuntijakoulutus.

Osallistumismaksut:
• RKL:n jäsenille päivän kurssi 90 euroa. 
• Ei jäsenille päivän kurssi 190 euroa. Hinta sisältää mahdollisuuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen sekä 

yhdistyksen jäsenmaksun 2010 ja RKL:n vuosimaksun 2010.

aho keskittyi suurtehoimurointiin ja 
korkeapainepesuun. Tekniikat tuo-
vat uusia tehokkaita ratkaisuja sekä 
kiinteistöjen saneerauksiin että eri-
laisten vahinkojen raivauksiin ja 

puhdistuksiin. Tehoc tekee mm. 
ryömintätilojen korjauksia ja sanee-
rauksia, putkistojen kuvauksia ja 
huuhteluja, korkeapainepesuja ja 
vesipiikkauksia, suurtehoimurointe-

ja ja -puhallusta.
Suurtehoimurissa on imu- ja pu-

hallustoiminnot niin kuivan kuin mä-
ränkin materiaalin käsittelyä varten. 
Materiaali imetään laitteiston säili-

Lattian ja betonin 
vesipiikkausta.

6 hrmy
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öön, jossa se voidaan kuljettaa si-
joituspaikkaan ja purkaa joko kip-
paamalla tai puhaltamalla. Tarvitta-
essa imuroitava materiaali, vaikka-
pa vanhat ovet karmeineen, murs-
kataan ennen imurointia.

Laitteistoa voidaan käyttää 
myös hankalissa ja vaikeapääsyi-
sissä kohteissa. Saneerauksessa 
sitä käytetään esimerkiksi alapohji-
en maan imuissa, alapohjien sepe-
lin ja kevytsoran puhalluksissa, sa-
laojien sepeli- ja soratäytöissä pu-
haltamalla, välipohjien turpeen, sa-
hanpurun ja hiekan imuissa, katto-
jen singelin imuissa ja puhalluksis-
sa, purkujätteiden imuissa, sepelin 
ja kevytsoran imuissa ja puhalluk-
sissa, palovahinkojen jälkipuhdis-
tuksissa ja kukkalaatikoiden tyhjen-
nysimuissa.

Ryömintätilojen korjaukset ja sa-
neeraukset ovat Neva-ahon mu-
kaan kohteita, joissa suurtehoimu-
rointikaluston käyttö tuo selkeitä 
kilpailuetuja: ”Säästyy aikaa ja työ-
vaiheita ja työt voidaan hoitaa vai-
keissakin olosuhteissa tuottamatta 
turhaa häiriötä ympäristölle”, hän 
huomautti.

Entä korkeapainepesu? ”Kor-
keapainepesussa puhdistetaan eri-
laisia pintoja puhtaalla vedellä. Pai-
neistettuun veteen voidaan lisätä 
erilaisia partikkeleita, esimerkiksi 
hiekkaa, puhdistustehon lisäämi-
seksi tai profiilin tekemiseksi puh-
distettavaan pintaan. Painepesu-
laitteet kattavat tehoalueet 500:sta 
aina 3 000 baariin saakka”, Neva-
aho kertoi.

Lisätietoa Tehoc Oy:stä ja sen 
julkisivupuhdistuksia tekevästä ty-
täryhtiöstä löytyy esimerkiksi niiden 
kotisivuilta www.tehoc.fi ja www.
was-ste.fi

Tervetuloa  
rakennustarvikenäyttelyyn
Neva-ahon mielenkiintoinen esitys 
kirvoitti myös varsin vilkkaan kes-
kustelun, neuvoja kysyttiin ja saatiin 
mm. tiili- ja peltikaton puhdistami-
seen.

Ennen iltapalaa Ari Autio kertoi 
kuulumiset juuri pidetystä yhdistyk-
sen hallituksen kokouksesta. Ari 
muistutti mm. tulevasta Täällä Poh-
jatähden alla -elokuvaillasta sekä 
stipendimahdollisuudesta Nord-
bygg-messuille Tukholmaan. Ojalan 
Mikko puolestaan muistutti, että 

huhtikuun kylpylämatkalle lähtijöi-
den on maksettava matkansa hel-
mikuun loppuun mennessä.

Jotkut illan vieraista ehtivät tu-
tustua tarkemmin myös Rakennus-
tieto-salin kanssa samassa kerrok-
sessa sijaitsevaan Helsingin Raken-
nuskeskuksen rakennustarvike-
näyttelyyn. Sinne voi poiketa muul-
loinkin, sillä näyttelyssä on ”messut 
aina”, avoinna se on maanantaista 
perjantaihin klo 9-17 ja lauantaisin 
klo 10-14.

Sirkka Saarinen
Työmaakuvat: Tehoc Oy

Rakennustarvikenäyttelyssä 
tuotteita ja tarvikkeita pääsee 
oikeasti myös koskemaan, li-

säksi näyttelyn henkilökunnalta 
saa asiantuntevaa opastusta.
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Kehärata on 18 kilometriä pitkä, 
poikittainen raideyhteys, joka 

yhdistää Vantaankosken radan len-
toaseman kautta päärataan Van-
taan Hiekkaharjussa. Se on samalla 
raideyhteys Helsinki-Vantaan lento-
asemalle sekä tärkeä kaupunkirata, 
joka tuo joukkoliikenteen potenti- 
aalisiksi päivittäisiksi käyttäjiksi  
200 000 asukasta ja 200 000 työ-
matkaajaa. 

Radan toteutukseen sisältyvät 
rata ja siihen liittyvät asemat katu-, 
liityntäpysäköinti- ja tiejärjestelyi-
neen, Tikkurilan matkakeskus sekä 
Kehäradan edellyttämät tiejärjeste-
lyt, joista suurin on Hämeenlinnan-
väylän kehittäminen Marja-Vantaan 
ydinalueella Kivistössä. 

Radalle tulee ensimmäisessä 
vaiheessa neljä uutta asemaa: Ki-
vistö, Aviapolis, Lentoasema ja 
Leinelä. Lisäksi myöhemmin toteu-
tettavia asemavarauksia on neljä: 
Vehkala, Petas, Viinikkala ja Rus-
keasanta. 

Tunnelissa lentoaseman alitse
Kehärata kulkee tunnelissa kahdek-
san kilometrin matkan alittaen len-
toaseman alueen. Lännestä tultaes-
sa laskeutuu tunneliin lentoaseman 
1. kiitotien eteläpuolella ja nousee 
pintaan Ruskeasannassa Tuusulan-
väylän itäpuolella. 

Ratatunnelin louhintatyöt alkoi-
vat lokakuussa. Louhintaurakka on 

jaettu neljään eri urakkaan, joista 
kolme on käynnissä ja neljäs käyn-
nistyy tänä vuonna. 

Aluksi louhitaan asemat Aviapo-
liksessa ja Lentoasemalla sekä ase-
mavarauksen vaatima tila Ruskea-
santaan. Sen jälkeen työn alla on 
joka kohteessa neljä tunneliperää, 
kaksi kumpaankin suuntaan. Lou-
hetta näistä urakoista kertyy noin 
miljoona kiintokuutiometriä. Louhin-

Valmis vuonna 2014

18 kilometriä Kehärataa

Pääradalta Helsinki-Vantaan 

lentoaseman kautta Vantaan-

koskelle rakennettavan Ke-

häradan peruskivi muurattiin 

vuosi sitten, maaliskuun 

alussa 2009 Vantaan Ilolas-

sa. Radan varsinainen raken-

taminen alkoi työmaatunne-

leiden louhinnalla huhtikuus-

sa. Töitä tehdään tiiviiseen 

tahtiin, rata valmistuu vuo-

den 2014 puolivälissä. 

Kehäradalle tulee ensimmäisessä vaiheessa neljä uutta asemaa ja varaukset nel-
jästä muusta asemasta.
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nat ovat valmiina vajaan vuoden 
kulutta, helmikuussa 2011.

Louhintaurakoiden yhteenlas-
kettu hinta on noin 60,5 miljoonaa 
euroa (alv 0). Urakoiden yhteenlas-
kettu työllistävä vaikutus työmailla 
on noin kolmesataa miestyövuotta. 

Kehärata-projektin kokonais-
kustannusarvio on 605 miljoonaa 
euroa. Rahoitus jaetaan valtion (419 
milj. euroa) ja Vantaan kaupungin 
(186 milj. euroa) kesken. Projekti 
saa EU-tukea tässä vaiheessa yh-
teensä noin 17,8 milj. euroa. Kus-
tannusarvioon sisältyvät myös Hä-
meenlinnanväylän parantaminen 
Kehä III:n ja Keimolan välillä sekä 
Tikkurilan matkakeskuksen 1. vai-
he. 

Kehärata-projekti toteutetaan 
Ratahallintokeskuksen johdolla. 
Muita sopimuskumppaneita ovat 
Vantaan kaupunki, Tiehallinto ja Fi-
navia. - SS

Havainnekuva 
Aviapoliksen asemalaiturilta, 

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy.

Kehärata kulkee tunnelissa kahdek-
san kilometrinmatkan alittaen lento-
aseman alueen. Kuva ajotunnelin 
louhinasta Matti Kolho.

Kehärata lukuina:
• kustannusarvio on 605 M€
• kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata
• radan mitoitusnopeus 120 km/h
• radan pituus 18 km
• uusia asemia 4 kpl ja asemavarauksia 4 kpl
• liityntäpysäköintipaikkoja 1. vaiheessa autoille noin 500, lisäksi ra-

kennetaan polkupyörien pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkoja lisä-
tään tarpeen mukaan. 
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 15 matkastipendiä
 
VIRKISTYS-  JA OPINTOMATKALLE ESPANJAAN  
14.–21.10.2010
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 
07.04.2010 mennessä osoitteeseen:

 Rakennusmestarien Säätiö
 Fredrikinkatu 51-53 A
 00100  HELSINKI     
 tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi

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  
22.8.–5.9.2010
Stipendejä voivat hakea RKL:n Helsingin ja Uudenmaan piirin yhdistyksien veteraani- ja seniorijäsenet.

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 07.04.2010 mennessä 
osoitteeseen:

  Rakennusmestarien Säätiö
 Fredrikinkatu 51-53 A
 00100  HELSINKI    
 tai
 kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi

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 6.3.2010 klo 11.30 alkaen 
opastetun tutustumiskäynnin 

rakennusmestari LAURI REITZIN KOTIMUSEOON 
ja arvokkaaseen taidekokoelmaan.

Lauri Reitz toimi arvostettuna urakoitsijana ja rakennusliikkeen omistajana, rakentaen parikymmentä kerros-
taloa ja muita rakennuksia. Reitz toimi yhdistyksessämme erityisen ansiokkaasti, yhdistyksemme johtokunnan 
jäsenenä 1938-1952, varapuheenjohtajana 1946-1949. Reitz oli perustamassa Rakennusmestarien Säätiötä 
ja kuului sen johtokuntaan1952-1959 sekä toimi edusmiehenämme monissa muissakin järjestöissä.

Erityisharrastuksena hänellä oli taiteen ja antiikkiesineiden keräily. Kotimuseosta löytyy mm. Edelfeltin, 
Gallen-Kallelan, Scherfbeckin, Wrightin, Wiikin ym. maalauksia, Meissenin posliinia, antiikkihuonekaluja, ho-
peateoksia, mattoja ym.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen. Kulttuurikerho tarjoaa sisäänpääsyn ja opastuksen. 
Myös kumppanisi on tervetullut.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesi yhdistyksen toimistoon Kirsi Takkiselle 646343.

Tavataan 6.3.2010 klo 11.20, Apollonkatu 23 B HElSINKI

TERVETULOA!   KULTTUURIKERHO

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 10 matkastipendiä 

RISTEILYLLE LAATOKAN JA ÄÄNISEN AALLOILLE 
5.–10.7.2010 (ma–la)
Stipendejä voivat hakea Helsingin Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry:n veteraanijäsenet.
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 matkatoi-
miston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan.

Vapaamuotoiset hakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä yhteystiedot, tulee toimittaa säätiön toimistoon 
07.04.2010 mennessä osoitteeseen:

 Rakennusmestarien Säätiö
 Fredrikinkatu 51-53 A
 00100  HELSINKI
 tai
 kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi

Mahdollisia lisätietoja voi tiedustella säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho
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RKL-viesti

Liittohallituksen valiokunnat ja puheenjohtajat 
2010
 RKL:n uusi liittohallitus valitsi keskuudestaan järjestäy-
tymiskokouksessaan 23.1.2010 II puheenjohtajaksi Ti-
mo Nurmen Turusta ja III puheenjohtajaksi Ari Aution 
Helsingistä. Nurmi toimii jäsenvaliokunnan puheenjoh-
tajana ja Autio ammattiasiainvaliokunnan puheenjohta-
jana. Talous- ja hallintovaliokunnan puheenjohtajana 
toimii liiton puheenjohtaja Eero Reijonen.

Ammattiasiainvaliokuntaan valittiin myös Jari Rauk-
ko Helsingistä. Aution varajäsen on Kai Juurtela ja Rau-
kon Esa Säntti.

Liittohallitus on hyväksynyt RKL:lle seuraavat toimikun-
nat ja projektiryhmät vuodelle 2010.

• Huomionosoitustoimikunta
• Urheilutoimikunta
• Kulttuuri- ja perinnetoimikunta (KUPE)
• Senioritoimikunta
• Opiskelijatoimikunta
• Sääntötoimikunta
• Työmaajohtotoimikunta
• Yrittäjätoimikunta
• Julkaisuryhmä
• Koulutusprojektiryhmä
 

Toimikuntien ja projektiryhmiin kuuluvat seuraavat Hel-
singin yhdistyksen jäsenet:
 - Urheilutoimikunta Raimo Hartonen 
  (varalla Leif Wilenius)
 - Senioritoimikunta Mikko Ojala ja 

 kunniapuheenjohtaja Raimo Järvelä
 - Työmaajohtotoimikunta Harri Siren
 - Julkaisuryhmä Kai Juurtela
 - KUPEn ja Sääntötoimikunnan kokoonpano 
  käsitellään 26.3.2010 kokouksessa

 

Huomionosoitukset 2010 
Yhdistysten puoltamien RKL:n huomionosoitushake-
musten ja valtiollisten kunniamerkkihakemusten tulee 
olla RKL:n toimistossa Hannu Ahokannolla viimeistään 
18.4 (tämän päivämäärän jälkeen tulleita hakemuksia ei 
käsitellä). Huomionosoitustoimikunta käsittelee hake-
mukset ja tekee niistä esityksen jäsenvaliokunnalle. 
Hakulomakkeita saa osoitteesta http://www.rkl.fi> vain 
jäsenille > lomakkeet.

 

Jäsenkortit
Vuoden 2010 jäsenkortteja ei jaeta. Jäsenkortti 2008 – 
2009 on voimassa edelleen vuonna 2010 ja se oikeuttaa 
edelleen jäsenetuihin. Uusille liittyneille jäsenille toimite-

taan jäsenkorttia vastaava lipuke. Tavoitteena on saada 
jakeluun vuodelle 2011 ns. sirulla varustettu jäsenkortti. 
Tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut ovat meneillään.

Rakennusasiantuntija -koulutustarjontaa on lisätty 
vuodelle 2010
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL järjestää yh-
dessä jäsenyhdistystensä kanssa alueellisia koulutuksia 
siellä, missä rakennusasiantuntijat toimivat. Näillä ly-
hyillä, mutta tehokkailla koulutuspäivillä rakennusmes-
tarit, insinöörit ja arkkitehdit voivat päivittää tietojaan.

Koulutuspaketit
Eri aihealueiden koulutuspaketteja on jo  yhdeksän ja 
niitä uusitaan kysynnän mukaan. Vuodelle 2010 uusina 
koulutuksina RKL tarjoaa.

Kuluttajasopimukset rakennustyössä
Taloyhtiöiden peruskorjausrakennusprojektit pitävät si-
sällään useita erilaisia ja erityyppisiä sopimuksia, joissa 
osapuolten riskit ja vastuut on määritetty toisistaan 
poikkeavalla tavalla. Koulutuksessa keskitytään tämän 
monitahoisen sopimuskokonaisuuden hallintaan sekä 
sopimuksiin liittyvien riskien tiedostamiseen ja mini-
mointiin. Koulutuksessa pyritään antamaan ohjeita so-
pimusten laatimiseen ja vastuusuhteiden selventämi-
seen.

Rakentamisen tärinät
Koulutuksen tavoite on lisätä tietämystä tärinästä ja sen 
vaikutuksista sekä hallintamahdollisuuksista ja -tarpeis-
ta. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. räjäytystärinän välitty-
minen, liikennetärinä ja ympäristön huomioiminen.

Louhintatekniikka
Koulutuksen tavoitteena on täydentää louhintatöitä si-
sältävillä työmailla toimivien henkilöiden tietoja louhin-
taan liittyvistä erityistekijöistä ja tekniikoista. Koulutuk-
sessa pyritään keskittymään sellaisiin oleellisiin seikkoi-
hin, joiden ymmärtäminen parantaa heidän mahdolli-
suuksiaan toimia paremmin, aktiivisemmin ja turvalli-
semmin louhintatyötä sisältävissä hankkeissa. Aiheina 
ovat mm. poraus- ja panostustyö sekä räjäytysvälineet.

 
osallistumismaksut*
RKL:n jäsenille puolenpäivän kurssi 50 euroa, päivän 
kurssi 90 euroa. 

*Ei-jäsenille puolenpäivän kurssi 150 euroa, päivän 
kurssi 190 euroa. Nämä hinnat sisältävät mahdollisuu-
den liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen sekä yhdistyksen 
jäsenmaksun 2010 ja RKL:n vuosimaksun 2010.
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Koulutuskalenteri
Koulutuskalenteri päivittyy edelleen, mutta jo nyt löydät 
useita koulutuspäiviä eri paikkakunnilta. Kootkaa jouk-
konne ja tulkaa porukalla päivittämään osaamistanne. 
Käykää ilmoittautumassa osoitteessa http://www.rkl.fi > 
koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus.

Lisätietoja rakennusasiantuntijakoulutuksista saat 
RKL:n koulutusasiamieheltä Mari Mannilalta, puh.
(09)8770 6516 tai mari.mannila@rkl.fi

 

RKL:n jäsenhankintakilpailu jatkuu
RKL:n jäsenhankintakilpailun (1.9-31.12.2009) alustavi-
en tulosten perusteella kilpailun voitti Juha Vessonen 
Vaasasta (6 uutta jäsentä).

Jäsenhankintakilpailu jatkuu: RKL :n jäsenyhdistys-
ten jäsenten kesken toteutetaan 1.2. - 31.8.2010 uusi 
jäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien, uusi-
en varsinaisten jäsenten hankkijoita palkitaan. Pääpal-
kintona arvotaan kylpyläristeily Tallinnaan kahdelle.

Jäsenhakemuslomake löytyy netistä http://www.rkl.
f i /y le ista/ l i i tu_ jaseneksi/ f i_FI/ l i i t tymis lomake/ 
Huom!  Uuden jäsenen hankkinut kirjoittaa nimensä ja 
jäsennumeronsa lomakkeen kohtaan: Kuka ehdotti jä-
seneksi liittymistä? 

Kun kilpailuaikana RKL:n toimistoon tulleet jäsenha-
kemukset on kirjattu ja uudet jäsenet ovat maksaneet 
liiton vuosimaksun 2010, jäsenten hankkijat saavat pal-
kintoja seuraavasti:
1) Kun hankkii yhden uuden RKL:n vuosimaksun mak- 
 savan jäsenen, voi valita jonkun seuraavista palkin- 
 noista:

• Rakentajain kalenteri 2010 + CD. Arvo 60 €. 
• Startteri / auton akun laturi/ ilman täyttäjä. 

      Arvo 50 €
• S-ryhmän/Stockmannin lahjakortti. Arvo 50 €

2) Kun hankkii kaksi uutta RKL:n vuosimaksun maksa- 
 vaa jäsentä, voi valita jonkun seuraavista kolmesta  
 palkinnosta:

• Kerrostalot 1880–2000 -kirja. Arkkitehtuuri, raken-
nustekniikka, korjaaminen, 288 s. Arvo 75 € 

• Sykemittari. Arvo n. 75 € 
• S-ryhmän/Stockmannin lahjakortti. Arvo 70 €

3) Kun hankkii vähintään kolme uutta RKL:n vuosimak- 
 sun maksavaa jäsentä, voi valita jonkun seuraavista  
 kolmesta palkinnosta:

• Tekniiikan maailman vuosikerta, 22 lehteä. 
      Arvo 139 €

• TomTom -navigaattori. Arvo n. 135 €
• S-ryhmän/ Stockmannin lahjakortti. Arvo 130 € 

4) Vähintäin kaksi uutta, työelämässä olevaa jäsentä  
 hankkineiden kesken arvotaan pääpalkintona viikon- 
 lopun kylpylämatka Tallinnaan kahdelle.
5) Uusille jäsenille annetaan liittymislahjana RKL:n his- 
 toriakirja ”Mestarien matkassa”.

On aika uusia FISE pätevyytesi!
Ensimmäiset rekisteröinnit 2003; FISE aloitti varsinaisen 
toimintansa vuoden 2003 alussa. Pätevyys on voimas-
sa seitsemän vuotta.

Löydät tiedot FISE- pätevyydestäsi ja voimassaolo-
ajan FISE: n sivuilta: http://www.fise.fi/default/www/
suomi/patevaksi_todetut_henkilot/

Miten tulee menetellä?
Pätevyyden uusimista kannattaa hakea ajoissa ennen 
pätevyyden voimassaoloajan päättymistä. Jos sinulla 
on vanha FISE-pätevyys, pätevyyden uusimista koske-
vat vaatimukset löytyvät FISE:n sivuilta ja hakemuslo-
makkeista. Tarkempia tietoja antavat arviointilautakun-
tien sihteerit, löydät heidät osoitteesta www.fise.fi.

Varaa lomahuoneisto Rukalta tai Kalajoelta!
RKL:n lomahuoneistot Rukalla ja Kalajoella ovat edel-
leen jäsenten varattavissa. Varaukset tulee tehdä mie-
luimmin ilmoituslomakkeella, joka on RKL:n nettisivulla 
osoitteessa  http://www.rkl.fi/vapaa-aika/lomamajat/fi_
FI/varauslomake/  tai sähköpostitse eeva.stjerna@rkl.fi 
tai faksilla (09) 147 080. Ellei sähköpostia ole käytettä-
vissä, varaukset ja tiedustelut myös puhelimitse (09) 
8770 6511 / Stjerna. Hakija voi esittää vaihtoehtoisia 
aikoja.

Kesäkauden 25.4.-28.11.2010 varaukset  on tehtävä 
viimeistään helmikuun 28. päivä. Vapaat viikot 25.4. 
saakka ovat kuitenkin heti vuokrattavissa.

Pikavaraus on käytettävissä varaamattomilla tai pe-
ruuntuneille viikoille tai osaviikkovuokrauksille.  Pikava-
rauksen käytössä on noudatettava ko. kiinteistöä kos-
kevia vähimmäisilmoittautumis- ja huoneistonhuoltoon 
varattuja aikoja.

Päällekkäisvarauksissa vuokraaja ratkaistaan arval-
la, jossa otetaan huomioon hakijoiden edellisen vuoden 
varaukset. Hakijat pisteytetään edellisten vuosien vuok-
rauksien mukaan. Varaaja, jolla on vähiten pisteitä saa 
haluamansa lomaviikon kohteessa. Tasatilanteissa arpa 
ratkaisee. Kakkostilalle jääneillä on mahdollisuus jäädä 
jonotuslistalle mahdollisten peruutusten varalle. Loma-
osakkeet vuokrataan vain RKL:n jäsenrekisterissä ole-
ville jäsenille henkilökoh taiseen perhekäyttöön. Edel-
leenvuokraus on kielletty.

Varauksen saajien henkilö- ja yhteystietoja ei ilmoite-
ta muille varauksen saajille. Varaustilanne pidetään 
päivitettynä nähtävällä RKL:n sivuilla internetissä. Vara-
us- ja vuokrausmaksut on maksettava RKL:n tilille il-
moitettuun eräpäivään mennessä. Varausmaksu on 50 
euroa, joka laskutetaan, kun nimilista on selvillä.
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HElSINgIN YHdISTYS on varannut 30 lippua jäsenille puolisoineen

Pyynikin kesäteatteriin 
18.6.2010 klo 18.00

Ohjelmassa on Anna-Leena Härkösen kirjoittama näytelmä HÄRÄNTAPPoASE

Lipun hinta on 30 € sisältäen väliaikakahvit.
Liput maksetaan HRMY:n tilille 204418-64711.

Tarkemmat tiedot ja bussin lähtöajat 
ilmoitetaan jäsenlehdessä myöhemmin. 

Ilmoittautua voi myös ennakkoon 
Mikko Ojala 0400 961 664 ja 
Eino Menlös 045 678 1933.

Tervetuloa teatterimatkalle 
Tampereelle!

Pyynikin kesäteatterin 
katsomo, Petri Merta.

Klubin 114:s vuosikokous pidettiin 2.2.2010.

Hallitus sai seuraavan kokoonpanon:
Esa Annala puheenjohtaja
Raikas Rissanen varapuheenjohtaja
Heikki Lehmusmies sihteeri 
Veikko Saukko klubimestari
Väinö Itkonen jäsen 
Hannu Marttila jäsen
Mikko Ojala jäsen 
Jorma Rissanen jäsen
Raimo Järvelä varajäsen
Taisto Malinen varajäsen

Tilintarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki ja Hannu 
Wartiala, varalle Niilo Tapaninen ja Pauli Pesonen. Ta-
loudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri Kirsi Takki-
nen.

Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi määrättiin 
- varsinaisten = Helsingin yhdistyksen jäsenten vapaa-
 ehtoismaksun suositus 10 €
- varsinaiset kannattajajäsenet 20 €
- Helsingin kunnalliset rakennusmestarit 10 €
- Oppilaskerhon jäsenet 0 €
- Espoon , Vantaan , Espoon kunnalliset 
 rakennusmestarit 10 €

Vuoden 2009 jäsenmaksutulot kattoivat niukasti menot.

Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00-16.30 
alkaen. Pelitila on jäsenten käytössä päivittäin klo 
10.00-23.00 välisenä aikana. Tilassa voi pitää muuta-
man hengen pienimuotoisia kokouksia. Tilassa on mah-
dollisuus myös pub-tikanheittoon. Tilaan oikeuttavan 
avaimen voi käydä hakemassa yhdistyksen toimistosta, 
jonne se on myös palautettava heti käytön jälkeen.

Perinteiset ”mustakasi ” biljardit tullaan pelaamaan va-
kiintuneen tavan mukaan toukokuussa ja joulukuussa.

Klubin jäsenmaksun voi maksaa pankkiin tilille 101750-
336329 / Rakennusmestariklubi ry (mallitilisiirto ohessa) 
tai yhdistyksen toimistoon.

Hallitus

Helsingin Rakennusmestariklubi Ry
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YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet
Kari Kalevi Ryöti Matti Yrjänä Vuojala

Opiskelijajäsen
Mikko-Ilari Juha Väänänen             

Tervetuloa!

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2010

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

1. varapuheenjohtaja 
Ari Autio 050-441 2000
ari.autio@consrak.fi

2. varapuheenjohtaja 
Esa Säntti 050-390 0925
esa.santti@yit.fi

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

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

Kari Mikonsaari 050-367 3110
kari.mikonsaari@ncc.fi

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
penttirk.paavola@luukku.com

Hannu Pekkarinen 044-585 2782 
hannu.pekkarinen@luja.fi

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

Timo Saarikko  0400-356 818
timo.saarikko@yit.fi

 
HELSINgIN 
RAKENNUS-
MESTARIT 

JA -INSINööRIT AMK ry:n
jäsenet kutsutaan 
sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien 
talossa, Fredrikinkatu 51-53 (Freda 51) 

12.4.2010 klo 18.30 alkaen

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat 
sääntöjen 8§:n Kevätkokoukselle mää-
räämät asiat sekä hallituksen esitys kun-
niajäseneksi kutsumisesta.

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry

Hallitus

 
RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

´´Maaliskuu maata näyttää´´
Kerhoillan järjestävät 

A-K-ryhmäläiset omalla kerholla

torstaina 11.3. klo 18.00 alkaen 

Tervetuloa kaikki mukaan! 
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YHDISTYS tiedottaa

VETERAANIKERHON 
TULEVAA TOIMINTAA

Maaliskuu 
22.3. klo 13.00 
kuukausitapaaminen ja ulkoilupäivä 
Paloheinässä

Huhtikuu 
18.–22.4. 
virkistysmatka Tallinnan seudulle Viroon. 
Huom! Maksathan matkasi heti Rakennus-
mestariveteraanien tilille 204420-16055

26.4. klo 13.00 
kuukausitapaaminen 

Veteraanikerhon hallitus

HELSINgIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJöIDEN 
HRV ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina 4.3.2010 klo 19.00 Kallioniemessä,

osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Jäsenet, tulkaa joukolla päättämään yhteisistä asioista.

Tervetuloa! Hallitus

gOLF-JAOSTO

VUOSIKOKOUS
pidetään 

maanantaina 12.04.2010 klo 17.00
Rakennusmestarien talon toimistotiloissa, 3. kerros.

Esillä sääntöjen määräämät asiat, sekä tulevan  
kesän tapahtumat.
Lopuksi kauden 2009 mestaruuskilpailujen mitalien 
jako.

Tervetuloa joukolla mukaan keskustelemaan 
ja tekemään päätöksiä!

 
Kevään talkoolauantait
KALLIONIEMESSÄ

27. maaliskuuta alk. klo 10
 
17. ja 24. huhtikuuta alk. klo 10

Tervetuloa!

 
URHEILUTOIMIKUNNAN 
VUOSIKOKOUS
 

Paloheinän ulkoilumajalla

15.3.2010 klo 17.30
 
Vuosikokous asioiden lisäksi valitaan vuoden 
2009  mestariurheilija sekä käsitellään verryttely-
asun hankinta-asiaa
 
Tervetuloa jaostojen vetäjien lisäksi muut urheilusta 
kiinnostuneet!
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YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUS-
MESTARIKLUbI RY 

Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi 
kisa pelattiin lauantaina 12.12.2009 
Rakennusmestariklubin pelitilassa.

Kisan tulokset:
1. Esa Annala  
2. Heikki Lehmusmies, 
3. Hannu Marttila 

Pelit olivat erittäin tasaisia ja lopullinen 
järjestys  ratkesi vasta viimeisessä pelis-
sä. Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit, 
piparit ja kahvit vanhan tavan mukaisesti.
 
Kevään viikkobiljardia jatketaan tiistaisin  
klo 16.30 alkaen. Uudet harrastajat ter-
vetuloa mukaan

Onnittelut voittajille ja muille hyvää  
kevään harjoittelukautta!

Hallitus

 

HELSINgIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2010
Kilpaillaan Talissa Remonttikilpailun yhteydessä 1.3.–14.3.2010.
Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa. Kilpailumaksu 30 €, juniorit 26 €

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

KONKAAN KÄMPÄLLE 
ympäri vuoden
Rakennusmestarien Kuntoliitolla on kämppä 
Puolangan Konkaalla. Maja on Metsähallituksen 
vanha tukkikämppä, joka on kunnostettu Kunto-
liiton käyttöön. Sinne ovat rakennusmestariyh-
distysten jäsenet tervetulleita (vuokra: 5 € jäsen/
vrk, jäsenperhe max 10 €/perhe/vrk, jäsenper-
heen vieras 10 €/vrk) kuntoilemaan talvi- ja ke-
sälajeissa, kalastamaan, marjastamaan, sienes-
tämään, metsälle ja myös löhöilemään. Tilaa on 
reilusti. Kämppään mahtuu nukkumaan 30-40 
henkilöä.

Lisätietoa kämpästä ja sen vuokrista sekä Kun-
toliitosta RKL:n kotisivuilta: www.rkl.fi/vapaa-ai-
ka/Kuntoliitto

Tiedustelut ja varaukset/kämppä: 
Pekka Hakalin puh. (08) 511 254 
tai 0400-182346.

Lisätietoa Kuntoliitosta:
Esa Säntti (siht.) 050 390 0925
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URHEILUA

 
HIIHTO- JA YLEISURHEILUJAOSTON toimintaa

KEVÄT MAASTOJUOKSUMESTARUUSKILPAILUT
Pirkkolan pururadalla torstaina 29.4.2010 klo 18.00

Sarjat 5-vuoden välein.
Matkat yl-55 v, 6 km 60-65 v, naiset ja rouvat 4 km yli 70 v 2 km

Ennakkoilmoittautumiset Raimolle 0400-416 833 tai kilpailupaikalla viimeistään klo 17.30.

SYYSMAASTOJUOKSUT 
Pirkkolan pururadalla keskiviikkona 23.9. klo 18.00.

Matkana kaikille 3 km. Sarjat 5-vuoden välein.

YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
Syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tervetuloa myös oppilasjäsenet!

PISTEKILPAILUN TULOKSET VUODELTA 2009
Pistekilpailussa huomioidaan tulokset molempien hiihtotyylien, kevät- ja syysmaastojuoksujen 
sekä yleisurheilun tulokset.

YHDISTYKSEN HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Perinteisen tyylin hiihtomestaruuskilpailut hiihdettiin 2.2.2010 Paloheinän maastossa.
Kilpailut saatiin suorittaa pitkästä aikaa hyvissä olosuhteissa -7 asteen pakkasessa 
ja lunta oli riittävästi. Virallinen mittaus Kumpulassa ja lentoasemalla osoitti lumen 
syvyydeksi 62 cm. Matkana oli 5 km yli 70-vuotiailla ja rouvilla 3 km.

  
 
  
  

   
  
 

Tulokset:
1. Raimo Hartonen 26
2. Jaakko Virtanen 25
3. Kalevi Vartiainen 11

   
    4. Kauko Wira 10
    5. Ilkka Wastimo 9
    6. Esko Kuoksa 9

 
 7. Eero Wastimo 6
     Kaj Juurtela 6 
     Paavo Tomminen 6
     Lasse Taiminen 6

Tulokset:
m-55
1. Paavo Tomminen 20,11,1

m-60
1. Raimo Hartonen 20,17,2

m-65
1. Esko Kuoksa 21,11,6
2. Ilkka Wastimo 22,29,0
3. Voitto Torniainen 25,15,6

m-70
1. Kauko Wira 14,49,9
2. Jaakko Virtanen 15,41,2

m-75
1. Kalevi Vartiainen 17,32,5
2. Eero Reiniluoto 18,50,8

rouvat
1. Eila Hartonen 16,19,2
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LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä liikuntaseteleitä.

Setelillä voi maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja 
ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä verkos-
toon kuuluvissa 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 löy-
tyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös 
internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta ’’Tietoa liikuntasetelistä > käyttöpaikat’’. 
Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat oival-
lisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.

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

Varausmaksu 
Vuosi 2010
viikot 1-17 ja 49-52: 300 €/viikko     viikot 18-48: 150 €/viikko

Vapaita viikkoja/peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen
toimistosta Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. 
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta 
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. 
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta.

 
NESTORI -maja

Hinta 
syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu
touko–elokuussa 110 €/vko

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.



Maaliskuu
	 1.3.-14.3.	 Yhdistyksen	keilamestaruuskilpailut,	
	 	 Talin	keilahalli
	 4.3.	 Helsingin	rakennusmestariveneilijät	HRV	ry,	
	 	 Kevätkokous,	Kallioniemi	klo	19.00
	 6.3.	 Tutustumiskäynti	Lauri	Reitzin	kotimuseoon,	
	 	 KUPE,	Apollonkatu	23	B	klo	11.30
	 8.3.	 Maaliskuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30
	 11.3.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 maaliskuun	kerhoilta	omalla	kerholla	klo	18.00
	 15.3.	 Urheilutoimikunnan	vuosikokous,
	 	 Paloheinän	ulkoilumaja	klo	17.30
	 13.-14.3.	 RKL:n	hiihtomestaruuskilpailut,	Joensuu
	 20.3.	 RKL	/	RIA	SM-pilkki	200,	Virrat
	 22.3.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 ulkoilupäivä	ja	kuukausitapaaminen	
	 	 Paloheinässä	klo	13.00
	 27.3.	 Talkoot	Kallioniemessä	alkaen	klo	10.00

Huhtikuu
	 12.4.	 Golf-jaoston	vuosikokous,	
	 	 Rakennusmestarien	talo,	
	 	 yhdistyksen	toimisto	3.	krs.	klo	17.00
	 12.4.	 Yhdistyksen	kevätvuosikokous,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30
	 12.4.	 Huhtikuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo,	
	 	 vuosikokouksen	jälkeen
	 12.4-2.5.	 RKL:n	keilamestaruuskilpailut,	Pori
	 13.4.	 Louhintatekniikka,	koulutuspäivä,	
	 	 freda	51,	Fredrikink.	51-53,	klo	8.30
	 17.4.	 Talkoot	Kallioniemessä	alkaen	klo	10.00
	 18.-22.4.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 virkistysmatka	Tallinnan	seudulle
	 24.4.	 Talkoot	Kallioniemessä	alkaen	klo	10.00
	 26.4.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00
	 29.4.	 Kevät	maastojuoksumestaruuskilpailut,	
	 	 Pirkkola	klo	18.00

Toukokuu
	 10.5.	 Toukokuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30

Kesäkuu
	 18.6.	 Pyynikin	kesäteatteri:	Häräntappoase

Syyskuu
	 23.9.	 Syysmaastojuoksut,	Pirkkola	klo	18.00

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2010

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
Kai	Juurtela			7745	2146,	041-510	7714

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			09-698	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 2010tapahtumakalenteri 2010


