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  VUONNA 2011 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2011 3.1. 7.12. 
2/2011 1.2. 11.1.
3/2011 1.3. 10.2.
4/2011 1.4. 11.3.
5/2011 2.5. 11.4.
6/2011 1.9. 12.8.
7/2011 30.9. 9.9.
8/2011 1.11. 10.10.
9/2011 1.12. 11.11.

*) 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



3hrmy

MAALISKUUN MESTARI-ILTA
maanantaina 14.3.2011 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Tuotepäällikkö Anna-Riitta Kallinen kertoo Kopio Niini Oy:n rakennuspiirustuspalveluista:

– rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi

– projektipankki NiininArkki-PRIS

– alkumallintaminen

 
Yhdistys- ja liittokuulumiset  • Jäsenistön vapaa sana • Ilmoitusasiat 

• Uimakilpailujen palkintojenjako • Iltapala

	 Tervetuloa!

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

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon 
ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

11.4.2011 klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 
8§:n Kevätkokoukselle määräämät asiat sekä 
sääntömuutosesitys.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit  
AMK ry

Hallitus

Yhdistyksen toimisto 
remontoidaan
Yhdistyksen toimistossa aloitetaan 
remontti 4. huhtikuuta. Se tarkoittaa 
muuttoa, muttei onneksi kauas. 
Järjestösihteeri Kirsi Takkinen 
siirtyy väliaikaisesti saman talon 
kakkoskerrokseen Rakennusmestarien 
Säätiön tiloihin.

Muut yhteydet, kuten yhdistyksen 
puhelinnumero ja Kirsin sähköpostiosoite 
pysyvät remontin ajan ennallaan.  
Myös posti löytää oikean oven. Takaisin 
kolmoskerrokseen päästään muuttamaan 
kesäkuun lopussa.

HRI1103_03.indd   3 15.2.2011   13:41:31
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Helmikuun Mestari-illassa 

kuultiin ajankohtaista lehti- 

ja keskusliittoasiaa. 

Etukäteen luvattu RKL:n 

puheenjohtajan puheenvuoro 

valtiovallan toimenpiteistä 

rakennustuotannon 

näkökulmasta jäi sen sijaan 

valitettavasti ohjelmasta Eero 

Reijosen esteen takia.

Rakennuslehteä ja osaava Kodin-
rakentaja -lehteä sekä niiden 

suurinta omistajaa Sanomakonser-
nia esittelivät Rakennuslehti Oy:n 
toimitusjohtaja Heikki Nurmela ja 
päätoimittaja Veijo Käyhty. Sanoma 
on Euroopan viidenneksi suurin 
viestintäyhtiö; toimintaa sillä on pe-
räti parissakymmenessä maassa.

Sanoma Media on puolestaan 
konsernin suurin liiketoimintaryh-
mä. Se toimii 13 maassa, aikakaus-
lehtiä sillä on yhteensä 53. Suo-
messa Sanoma Mediaan kuuluu 
Sanoma Magazines Finland ja Sa-
noma Entertainment, joka tarjoaa 
viihdettä televisiossa ja radiossa 
sekä mobiili- ja online-palveluissa.

Sanoma Magazines Finland on 
Suomen johtava aikakauslehtikus-
tantaja ja markkinajohtaja naisten- 
ja perhelehdissä, lasten ja nuorten 
julkaisuissa sekä tietotekniikan ku-
luttajalehdissä. Se julkaisee yli nel-
jääkymmentä aikakauslehteä, joilla 

Helmikuun Mestari-illassa 

Rakennuslehden ja 
RKL:n kuulumisia

on noin kolme miljoonaa lukijaa. 
Julkaisuohjelmassa on myös useita 
yritysjulkaisuja sekä digitaalista me-
diaa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 
201 miljoonaa euroa, henkilöstöä oli 
800.

Järjestöillä edelleen  
40 prosentin omistus
Mestari-illan kuulijoille Sanoman 
tunnetuin tuote on varmaankin Hel-
singin Sanomat, mutta hyvänä kak-
kosena tullee Rakennuslehti – ehkä 
Aku Ankan kanssa kisaten? Sano-
ma hankki Rakennuslehdestä 60 
prosentin omistuksen vuoden 2001 
yrityskaupalla. Sanoman lisäksi leh-
teä omistavat kukin 11,4 prosentin 
osuuksin RIL, RKL ja RT, RIAlla on 
5,8 prosentin osuus.

Lehden levikki on tällä hetkellä 
lähes 39 000, lukijoita sillä on noin 
44  000. Päätoimittaja kertoi, että 
mediamaailman meneillään olevat 
isot muutokset näkyvät luonnolli-
sesti myös Rakennuslehdessä: sel-
vimmin verkkopalvelujen lisäänty-
misenä. Rakennuslehden www-si-
vut ovat erittäin seurattuja, sieltä 
luetaan tuoreeltaan alan uutiset. Li-
säksi verkkotoimitus toimittaa kol-
me kertaa viikossa ilmestyvän säh-
köisen uutiskirjeen, jonka saa suo-
raan sähköpostiinsa kirjautumalla 
jakelulistalle.

Käyhty korosti kuitenkin, että 
Rakennuslehteä toimitetaan lehti 
edellä: ”Ensin lehti – sitten verkko. 
Verkossa ollaan ajan hermolla, leh-
dessä asioita peilataan laajemmin ja 

Rakennuslehti ja kerran vuodessa ilmestyvä Vuosikatsaus ovat liiton jäsenetulehtiä.
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syvällisemmin.”
Rakennuslehdellä on meneillään 

31. toimintavuosi. 40 numerona il-
mestyvää lehteä ja kerran vuodessa 
ilmestyvää näyttävää Vuosikatsaus 
-numeroa tehdään kymmenen hen-
kilön voimin.

Aiheista ei lehdessä ole päätoi-
mittajan mukaan pulaa. Lukijatutki-
muksen mukaan kaikkein eniten lu-
kijat toivovat tietoa rakentamismää-
räyksistä ja normeista ja nimen-
omaan niiden muutoksista, seuraa-
vana listalla ovat suunnittelu, sitten 
rakennusmateriaalit ja -tuotteet, 
neljäntenä tulee korjausrakentami-
nen.

Rakennuslehti on tietoisesti ot-
tanut yhdeksi tärkeäksi aiheekseen 
energiatehokkuuden, josta www-
sivuilla ja lehden palstoilla on virin-
nyt myös ilahduttavan vilkas kes-
kustelu. Käyhty totesikin, että lehti 
haluaa olla keskustelun herättäjä 
käsittelemällä ajankohtaisia aiheita, 
niitä vaikeitakin, objektiivisesti ja 
monipuolisesti.

Osaava Kodinrakentaja, jonka 

päätoimittaja Käyhty myös on, on 
suunnattu omakotirakentajille. Se 
sisältää remontointia, sisustusta, 
piharakentamista.

Uudet mestarit RKLn jäseniksi
Keskusliiton toimitusjohtaja Ahti 
Junttila kertoi tuoreet RKL-kuulumi-
set. Hän totesi 105-vuotiaan liiton 
olevan nyt tavallaan vedenjakajalla: 
”Rakennusmestarikoulutuksen uu-
delleen käynnistyminen oli voitto, 
nyt liiton on saatava uudet valmis-
tuvat mestarit jäsenikseen ja mu-
kaan toimintaan.”

Uusia mestareita valmistui en-
simmäisenä vuotena noin 150, tänä 
vuonna valmistuvia tulee olemaan 
noin 300 ja tulevina vuosina määrä 
asettunee 500-600 uuteen mesta-
riin vuodessa. Kynnys RKL:oon on 
sikäli matala, että valmistumisvuon-
na keskusliitto ei peri heiltä jäsen-
maksua. Tuona vapaavuonna liiton 
ja yhdistysten pitää pystyä osoitta-
maan, että jäsenyydestä on hyötyä 
ja iloa.

Yksi liiton tarjoama etu ovat 
edulliset koulutukset. Junttila tosin 
murehti, miten pääkaupunkiseudul-
la saataisiin kursseille enemmän 
osanottajia.

Yhtenä tärkeänä asiana hän otti 
esille liiton antamat lausunnot. Par-
haillaan RKL:ssa on esimerkiksi lau-
sunnolla RakMk osan A2 päivittä-
minen. Rakennusmestareiden kan-
nalta on erittäin tärkeää varmistaa 
jatkossakin, että rakennusmestari 
voi toimia pientalojen osalta pää-
suunnittelijana.

Koulutusta tulossa
Yhdistyksen 2. varapuheenjohtaja 
Timo Saarikko veti vierailevien esiin-
tyjien jälkeen helmikuun Mestari-il-
lan. Timo kertoi juuri pidetyn halli-
tuksen kokouksen annista. Ahti 
Junttilan markkinoimia koulutusti-
laisuuksia on tulossa kaksin kappa-
lein: maaliskuussa puhtaan raken-
nustyömaan ja iv-järjestelmän to-
teuttaminen ja huhtikuussa esiinty-
mis- ja vuorovaikuttamistaitokoulu-

Rakennuslehden Heikki Nurmela (vas.) ja Veijo Käyhty (oik.) esittelivät yritystään ja lehtiään, Ahti Junttila (toinen oik.) puolestaan keskus-
liiton ajankohtaisia asioita. Ari Autio oli tällä kertaa kuuntelijana.
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Pyhän Laurin kappeli Vantaalla 

sai Vuoden 2010 betonirakenne 

-tunnustuksen. Tuomaristo kiitti 

sekä taitavaa suunnittelua että 

ammattitaitoista toteutusta. 

Arkkitehtisuunnittelu on Avanto 

Arkkitehdit Oy:n käsialaa, 

rakennesuunnittelu Insinööri-

toimisto R. J. Heiskanen Oy:n ja 

toteutus Rakennuspartio Oy:n.

Rakennus kuvaa ihmisen matkaa 
ajasta iäisyyteen. Sisätiloista 

muodostu sakraalireitti, jota pitkin 
siirrytään ulkotilaan. Kappelin sisä-
tilat on jaettu kahteen tasoon. 
Sakraalitilat, iso sali, pieni sali ja 
uurnanluovutustila, sijaitsevat auloi-
neen maan tasossa. Aulasta omai-
set pääsevät vainajien hyvästijättö-
tilaan kellarikerrokseen. Henkilö-

tus. Molemmista löytyy ilmoitukset 
tästä jäsenlehdestä.

Tulossa on paljon muutakin, 
muun muassa perinteinen kesäteat-
terimatka Pyynikille 21.6. Pikkujou-
lumatkakin Tallinnaan on jo päätetty 
tehdä 3.-4. joulukuuta. Opiskelijati-
laisuus jääkiekko-ottelun merkeissä 
on puolestaan jo maaliskuussa.

Kallioniemen vuokrasopimus 
menee vuoden lopussa umpeen. 

Jatkosta kuitenkin neuvotellaan; 
Kallionimen omistava Helsingin 
kaupunki on halukas jatkamaan 
vuokrasopimusta, mutta päivitetty-
nä.

Ennen iltapalaa Pentti Paavola 
muistutti vielä veteraanikerhon ke-
vään tapahtumista.

Sirkka Saarinen

Helsingin Rakennusmestarien Kulttuurikerho
järjestää lauantaina 12.3.2011 kello 11.00 alkaen 
tutustumiskäynnin Ateneumin taidemuseossa esillä olevaan 

ARJEN SANKARIT näyttelyyn

Näyttelyssä on mestariteoksia ympäri maailmaa jotka 
kuvaavat tavallisten ihmisten arkielämää. Näyttelyssä 
on mukana myös useita Suomen taiteen historian 
keskeisiä teoksia.

Ennen varsinaista näyttelyyn tutustumista on 
johdantoluento, joka alkaa klo 11.15.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen. 
Jäsenille sisäänpääsy näyttelyyn on ilmainen. Etusija on 
jäsenillä mutta mikäli paikkoja jää niin kumppanisi on myös 
tervetullut, mutta hänen osaltaan maksu on 8 €. 

Pyydämme ilmoittamaan osallistumishalukkuutesi Kirsi 
Takkiselle puh. 646 343 mahdollisimman pian. Ilmoita 
samalla kännykkänumerosi. Ryhmään mahtuu 30 ensiksi 
ilmoittautunutta. 

Jos ilmoittautumisen jälkeen tulee este, ilmoita Raimo 
Järvelälle välittömästi 0400-168 870 tai Anna-Riitta 
Kalliselle 040-7709799 niin tilalle voidaan ottaa joku 
toinen.

Tavataan Ateneumin lipunmyynnin lähellä lauantaina 
12.3.2011. Pyrkikää olemaan paikalla ajoissa, koska 
liput pitää ostaa ennen johdantoluentoa.

TERVETULOA
Kulttuurikerho
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Betonipalkinto 
Pyhän Laurin kappelille

Rakennuttajan, käyttäjien ja suunnitteli-
joiden yhteistyöllä sekä osaavalla betonin 
käytöllä on aikaansaatu toimiva ja arkki-
tehtoninen rakennus, joka istuu historial-
liseen maisemaan ja jossa korostuu 
käsityön leima. Kuva: Kuvio

kunnan työtilat ovat salien välissä ja 
kellarikerroksessa.
 Kappelin rakenteille on asetettu 
200 vuoden käyttöikävaatimus, mi-
kä on asettanut teknisiä haasteita 
niin suunnittelulle kuin rakentami-
selle. Suunnittelun apuna on käytet-
ty myös elinkaarisimulaatiota. Kel-
larikerroksen rakenteet on tehty 
vesitiiviinä. Rakennuksen maan-
päällisissä osissa on kantavana ra-
kenteena kahden kiven paksuinen 
massiivitiilimuuri. Kantavat välisei-
nät ja kellarikerroksen rakenteet 
ovat puhtaaksi valettua valkobeto-
nia.

Paikallavalettujen seinien muot-
tityöt ovat olleet vaativia. Muottijär-
jestelmässä ei ole näkyviin jääviä 

läpipulttauksia, vaan muotit on tu-
ettu ulkopuolelta ja tarvittavat läpi-
viennit tehty alapuolelta. Muottipin-
toihin on määritelty tarkasti kaikki 
yksityiskohdat. Jälkikäteen tehtyjä 
piikkauksia tai porauksia ei ole tar-
vittu. Valitut rakenteet varmistavat 
erinomaisen äänieristyksen ja tilai-
suuksien yksityisyyden myös lento-
melua vastaan. Lattiamateriaaleina 
on sisätiloissa luonnonkiven lisäksi 
mustaksi värjättyjä kovabetonilatti-
oita. -SS

 

Erityisesti kappelin hyvästijättötilassa, aula-
tiloissa ja portaikossa paikallavaletut 
valkobetoniseinät luovat tunnelmaa ja 
antavat tapahtumille rauhallisen, valoisan 
taustan. Kuva: Minna Hopia

Pekka Jylhän lasitaideteos ”Sielu” sijaitsee 
vainajien näyttötilan portaikossa. 

Kuva: Minna Hopia
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Haastattelun kuluessa toimittajan 
on pakko muutamaan kerran 

tarkistaa muistiinpanoistaan Mika 
Kuukkasen syntymäaika. Se on to-
dellakin 1985. Hämmästyttävän 
paljon 25-vuotias nuori mies näet 
on ehtinyt jo tehdä, myös rakentaja-
na.

Mika syntyi Mäntsälässä, mutta 
on teini-iästä lähtien asunut pää-
kaupunkiseudulla. Tosin Mika per-
heineen, johon kuuluu Suvi-vaimo 
ja yksivuotias Axel-poika, on juuri 
muuttanut hieman kauemmas, Hy-
vinkäälle rivitaloasuntoon. Perhee-
seen kuuluu myös kaksivuotias 
shetlanninlammaskoira Ronja, joten 
vipinää riittää silläkin suunnalla.

Upseeri vai rakennusmestari
Mikan ei pikkupoikana tarvinnut ha-
kea toivealojaan kaukaa. Isä on 
merivartiostossa upseeri ja äiti ra-
kennusmestari; molemmat ammatit 
kiehtoivat Mikaakin.

”Upseeri oli ykköstoive ja lukion 
jälkeen armeijassa menin reserviup-
seerikouluun. Olin puoli vuotta Puo-
lustusvoimilla töissä Hyrylässä, siel-

lä kehotettiin hakemaan joko poliisi- 
tai kadettikouluun. Kadetti- ja polii-
sikoulussa kävin valintakokeissa. 
Silloin tuli tunne, ettei upseerin ura 
maavoimissa tai poliisin ura olekaan 
niin mielekäs”, Mika kertoo.

”Rakentaminen kiinnosti edel-
leen ja tarkoitukseni oli pyrkiä tek-
nilliseen korkeakouluun. Sattumalta 
kuulin kuitenkin radiosta, että ra-
kennusmestarikoulutus aloitetaan 
uudestaan. Se oli siinä, en laittanut 
TKK:lle edes hakupapereita”, Mika 
kertoo.

Mestarin töissä häntä miellyttää 
käytännönläheisyys, vaikka mate-
matiikkakin on hänestä aina ollut 
mukavaa ja helppoakin. ”Teoria pi-
tää tietysti osata ja tietää miten ra-
kenteet toimivat, jotta työmaalla 
pystyy toimimaan”, hän korostaa.

Rakentaminen oli Mikalle tuttua, 
sillä 13-vuotiaasta hän oli ollut äidin 
työmailla ja virallisesti 16-vuotiaas-
ta sitten töissä. Hän teki uudis- ja 
korjaustyömailla rakennusmiehen ja 
loppuvaiheessa tietokonehommia 
Etelä-Suomen Mestarirakentajien ja 
Rakennusliike R. Muhosen palkka-
listoilla.

Opiskelut ihanneajassa

Metropolian mestarikoulutus alkoi 
syksyllä 2007. Mika valmistui parin-
kymmenen muun kanssa ihanne-
ajassa, jouluksi 2010.

Quattrogroupin omistamaan Ra-
kennusgemini Oy:öön hän meni töi-
hin jo ensimmäisenä opiskelujoulu-
na ja olikin töissä koko opiskelu-
ajan. ”Vapaa-ajat olin töissä, tai 
ehkä se oli toisinpäin, vapaa-ajat 
koulussa”, hän naurahtaa ja kertoo 
että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei 
todellakaan ehtinyt olla.

Hän kiittelee työnantajan tarjoa-
maa monipuolista työsarkaa jo 
opiskeluaikana. ”Sillä kokemuksen 
myötä asiat vasta opitaan kunnol-
la.” 

”Työmaalle ensin perustuksia te-
kemään, sitten elementtityönjohta-
jana, toimitilapuolelta asuntopuolel-
le. Olen ollut myös konttorilla avus-
tamassa määrälaskennassa, pyytä-
nyt tarjouksia, urakkalaskennassa, 
aikatauluja tekemässä. Monipuoli-
sen työn kautta alkaa ymmärtää 
myös rakentamisen kokonaisuuk-
sia”, hän toteaa.

Mika Kuukkanen 
on yksi ensimmäisistä 
uusista 
rakennusmestareista

Mika Kuukkanen on nuoresta iästään 
huolimatta ehtinyt työskennellä monella 
työmaalla. Ura alkoi epävirallisesti jo 
13-vuotiaana, kun hän oli mukana 
rakennusmestari-äidin työmailla.

Helsingin yhdistys sai vuodenvaihteessa ensimmäiset uuden 

rakennusmestarikoulutuksen käyneet jäsenet. Yksi heistä on 

Mika Kuukkanen. Jäsenlehden toimittaja kävi kyselemässä 

tuoreen mestarin kuulumisia työmaalla Sipoonrannassa, 

jonne Rakennusgemini Oy rakentaa kaksi asuintaloa: 

nelikerroksisen kerrostalon ja kaksikerroksisen rivitalon.



Sipoonrannnan kohteeseen Mi-
ka pääsi mukaan vuosi sitten jo 
tarjouslaskentavaiheessa. ”Työt al-
koivat kesäkuussa, itse tulin tälle 
työmaalle elokuussa. Koulun loppu-
työn olin tehnyt valmiiksi kesälo-
malla.”

Opetuksessa tärkeää ajan tasalla 
oleva tieto
Koulu antoi Mikan mukaan mesta-
rille monin osin hyvät eväät. ”Var-
sinkin monilta ammattiopettajilta, 
jotka tulivat yrityselämästä, sai hy-
vää ajankohtaista tietoa.” Kritiikkiä 
Mikalta tulee sen sijaan opetuksel-
le, jossa pyöritettiin selvästi vanhoja 
asioita. ”Sitäkin valitettavasti oli.”

Nyt taaksejäänyttä opiskeluai-
kaa hän muistaa lämmöllä: ”Luok-
kahenki oli mainio, varmasti tulee 
kavereiden kanssa pidettyä yhteyt-
tä jatkossakin. Sikälikin meidän ti-
lanteemme oli hyvä, että töitä on 
nyt hyvin tarjolla.”

Heti yhdistykseen
”Vanhan ajan perinteitä” Mika nou-
datteli siinä että hän liittyi rakennus-
mestariyhdistykseen heti valmistut-
tuaan. Oppilasjäsenyys oli hänen 
mukaansa siinä sopiva portti; näki 
mitä yhdistys tekee. Mika kertoo 
olevansa muutenkin yhdistysaktiivi, 
mm. maanpuolustuksessa. Raken-
nusmestariyhdistyksessäkin on tar-
koitus toimia jatkossa aktiivisesti.

Sipoonrannassa tehdään  
töitä tiiviiseen tahtiin
Sipoonrannan työmailla on sama 
kohtalo kuin muillakin tämän hetken 
rakennuksilla: ”Talvi on ollut kova. 
Teemme pitkää päivää, jotta py-
symme aikataulussa. 14 asunnon 
kerrostalon luovutamme toukokuun 
lopussa, kuuden asunnon rivitalon 
juhannukseksi”, Mika esittelee.

Aikataulua tiukensi myös se että 
vastaava mestari vaihtui kesken 
työn. Se sai Mikankin pidentämään 
päivää ja siirtämään lomansa. Mika 
on hoitanut molempien rakennus-

ten runkovaiheita, sisustusvaihees-
sa hän on teettänyt mm. lattiavalu-
ja. Vuodenvaihteessa työmaalle tuli 
toinenkin työmaamestari, joka hoi-
taa sisustustyöt, Mika puolestaan 
ulkoverhoukset ja vesikattotyöt.

Tammikuun työmaavierailun ai-
kana talojen ulkonäkö on varsin 
karu, sillä kerrostalojen julkisivupin-
tana on harmaa betoni. Muutos on 
iso, kunhan julkisivut saavat kevään 
kuluessa puupaneeliverhouksen. 
Maisemahan on jo nyt täydellinen.

Merenrannassa sijaitsevalle alu-
eelle on tulossa noin 250 asuntoa. 
Skanska rakentaakin jo seuraavaa 
kohdetta Rakennusgeminin työ-
maan vieressä.

Quattrogroupin osalta yhteistyö 
Sipoonrannan rakennuttajan Hjallis 
Harkimon kanssa jatkuu tulevaisuu-
dessakin. Rakennusgemini Oy osti 
näet tammikuussa 25 % osuuden 
Hanko projektin kehitysyhtiöstä 
Hangon Rantakiinteistöt Oy:stä. 
Harkimo on Hanko-projektin suurin 
omistaja. Kaupan myötä hotellin, 
asuntoja ja liikehuoneistoja käsittä-
vän projektin rakentamisvastuu siir-
tyi Rakennusgemini Oy:lle. Ensim-
mäisen talon rakentaminen alkaa jo 
keväällä. Hotellin, sekä yli sadan 
asunnon asuinalueen suunnittelu 
on käynnissä.

Sirkka Saarinen

Rakennusgemini rakentaa Sipoonrannan ensimmäiset talot: nelikerroksisen kerrostalon ja 
kaksikerroksisen rivitalon. Niihin tulee yhteensä 20 korkeatasoista asuntoa.
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Rakennukset saavat kevään aikana julkisivuverhouksekseen keltaista ja punaista 
puupaneeliverhousta. Kuva Sipoonranta Oy
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Hallituksen valiokunnat 2011
Ammattiasiainvaliokunta
Ari Autio (pj), (varajäsen Kai Juurtela) Helsinki 
Jari Raukko, (Esa Säntti) Helsinki 
Kalervo Peltonen (Joni Kurka) Häme 
Kimmo Kaikkonen (Eero Lappalainen) Kuopio 
Erkki Pykäläinen (Teuvo Tervo) Pohjois-Karjala
Markku Ylimäki (Marit Laurinkoski) Uusimaa 
Joni Jääskeläinen (siht.)  (Hannu Ahokanto) RKL toimisto

Jäsenvaliokunta
Timo Nurmi (pj) (Marko Caven) Turku-Pori 
Antti Lehtinen (Heikki Ilmonen) Häme 
Ville Keski-Mattinen (Risto Salmio) Keski-Suomi
Petri Kangasniemi (Raimo Dianoff) Lappi 
Tapani Heiskanen (Arto Koponen) Mikkeli 
Timo Hirsimäki (Raimo Vessonen) Vaasa 
Hannu Ahokanto (siht.) (Joni Jääskeläinen) RKL toimisto

Talous- ja hallintovaliokunta
Eero Reijonen (pj) RKL 
Raimo Widell (Vuokko Uusikangas) Kunnat
Olavi Kajasoja (Hannu Kervinen) Kymi 
Jarmo Nikkarikoski (Eino Virsu) Oulu 
Tom Forsblom (Mikael Åhl) ruotsinkieliset 
Juhani Kukkakorpi (Erkki Salomäki) Turku-Pori
Olavi Huuskonen (Olavi Kärkkäinen) valtio 
Ahti Junttila (siht.) (Hannu Ahokanto) RKL:n toimisto

RKL:n toimikunnat 2011
Huomionosoitustoimikunta piirien nimeämät jäsenet
Pekka Pitkänen (varajäsen Helena Vahvelainen) 
Uusimaa 2010-11 
Tapio Raekivi (Marko Caven) Turku-Pori 2010-11 
Pekka Rintaniemi (Mikko Äystö) Vaasa 2010-11 
Mikko Ojala (Eino Menlös) Helsinki 2011-12
Kauko Sivonen (Esko Laitala) Oulu 2011-12
Teuvo Tervo (Jorma Mäkeläinen) P-Karjala 2011-12 
Ville Keski-Mattinen (Risto Salmio)  jäsenval. 2011
Hannu Ahokanto (siht.) RKL:n toimisto

Urheilutoimikunta piirien nimeämät jäsenet
Raimo Hartonen (Leif Wilenius) Helsinki  2011-12 
Kari Kentala (Väinö Pitkälä) Oulu  2011-12 
Pentti Puumalainen (Jyrki Pennanen) Kuopio  2011-12
Juha Vuorenmaa (Jukka Lintunen) K-Suomi  2011 
Timo Matomaa (Peter Broman) Ruotsinkiel.  2011 
Pirkko Rinne-Tamminen (Jouko Harju) Turku-Pori 2011
Timo Hirsimäki (Raimo Vessonen) Jäsenval. 2011 
Joni Jääskeläinen (siht.) RKL:n toimisto

Koulutustoimikunta
Raimo Joronen (pj) Seinäjoki 
Matti Antikainen Kuopio 
Pekka Hulkkonen Tampere 
Eero Reijonen Liperi 
Jarmo Nikkarikoski Oulu 
Tapani Heiskanen Mikkeli 
Ahti Junttila (siht.) RKL-toimisto 
Tommi Savolainen RKL-toimisto 

Kulttuuri- ja perinnetoimikunta KUPE 
Ari Angervuori (pj) Helsinki
Osmo O Hoikka (siht.) Turku-Pori
Raimo Järvelä Helsinki
Pekka Rintaniemi Vaasa
Arvo Ruotsi Espoo
Jorma Saros Häme
Pertti Vento Häme
Timo Nurmi Jäsenvaliokunta
Hannu Ahokanto RKL:n toimisto
Kunniapuheenjohtaja
Raimo Joronen

RKL:n uusi liittohallitus valitsi keskuudestaan  
järjestäytymiskokouksessaan 21.1.2011 
II puheenjohtajaksi Timo Nurmen Turusta ja 
III puheenjohtajaksi Ari Aution Helsingistä. Nurmi jatkaa 
jäsenvaliokunnan puheen-johtajana ja Autio ammattiasi-
ainvaliokunnan puheenjohtajana. Talous- ja allintovalio-
kunnan puheenjohtajana toimii edelleen liiton puheen-
johtaja Eero Reijonen.  

Nurmi ja Autio jatkavat 
RKL:n puheenjohtajistossa

RKL-viesti
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Senioritoimikunta (RKL-Seniorit)
Mikko Ojala (pj) Helsinki
Unto Pitkänen (varapj) Turku
Jaakko Koskinen (siht.) Tampere
Raimo Lallo Lappeenranta
Kari Malmstedt Kotka
Esko Mäkinen Jyväskylä
Esko Simonsson Espoo
N.N. Jäsenvaliokunta 
Ahti Junttila RKL:n toimisto
Varajäsenet
Väinö Pitkälä Oulu
Kosti Lahdenperä Ylämylly
Erkki Tuorila Seinäjoki
Kunniapuheenjohtaja
Raimo Järvelä Helsinki 

Työmaajohtotoimikunta
Raimo Vessonen (pj) Vaasa 
Kalervo Hatakka Riihimäki 
Tero Nurme Porvoo 
Asko Takala Lohja 
Harri Siren Helsinki 
N.N. Ammattias.valiok.
Joni Jääskeläinen (siht.)  
RKL toimisto 
 
Yrittäjätoimikunta
Erkki Pykäläinen (pj) 
Ammattias.valiok. 
Terho Kaskinen Savonlinna 
Juha Klami Hamina
Jari Marttinen Turku 
Rainer Nieminen Espoo 
Pekka Ruuskanen Lohja
Petri Tuominen Tampere
Ahti Junttila (siht.) RKL toimisto 

Opiskelijatoimikunta
Katrina Lamberg (pj) RKM-opisk. 
(Ilkka Savola RI-opisk.)
Joonas Anttila RKM-opisk. 
(Aleks Laitinen RKM-opisk.)
Ermes Juhana RI-opisk. 
(Mäenpää Erkko RI-opisk.)
Petteri Paavonen RI-opisk. 
(Henri Kuorikoski RI-opisk.)
Pekka Parikka RI-opisk. 
(Juha Härmäaho RKM-opisk.)
Kim Ruoho RKM-opisk. 
(Eero Helin RI-opisk.)
Timo Nurmi Jäsenvaliokunta 
Tommi Savolainen (siht.) 
RKL toimisto

RAVA-toimikunta 
Huomionosoitukset 2011
Yhdistysten puoltamien RKL:n huo-
mionosoitushakemusten ja valtiol-
listen kunniamerkkihakemusten tu-

lee olla RKL:n toimistossa Hannu 
Ahokannolla viimeistään 15.4. Huo-
mionosoitustoimikunta käsittelee 
hakemukset ja tekee niistä esityk-
sen jäsenvaliokunnalle. Hakulomak-
keita saa osoitteesta http://www.rkl.
fi> vain jäsenille > lomakkeet.
 
Rakennusasiantuntijoiden 
koulutuspaketit
Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK RKL järjestää yhdessä jäsen-
yhdistystensä kanssa alueellisia 
koulutustilaisuuksia siellä, missä ra-
kennusasiantuntijat toimivat. Näillä 
lyhyillä, mutta tehokkailla koulutus-
päivillä rakennusmestarit, insinöörit 
ja arkkitehdit voivat päivittää tieto-
jaan. Katso tarkemmin www.rkl.fi ➔ 
koulutus ➔ rakennusasiantuntija-
koulutus

Hyvät palkinnot RKL:n 
jäsenhankintakilpailussa
RKL :n jäsenyhdistysten jäsenten 
kesken toteutetaan 1.1. -15.11.2011 
jäsenhankintakilpailu, jossa työelä-
mässä olevien, uusien varsinaisten 
jäsenten hankkijoita palkitaan.

Pääpalkintona arvotaan kolmen 
eniten uusia varsinaisia jäseniä 
hankkineiden kesken viikonloppu-
paketti (pe-su) johonkin Euroopan 
kaupunkiin.

Kun kilpailuaikana RKL:n toimis-
toon tulleet jäsenhakemukset on 
kirjattu ja uudet jäsenet ovat mak-
saneet liiton vuosimaksun 2011, jä-
senten hankkijat saavat henkilökoh-
taisia palkintoja:

Jäsenhakemuslomake löytyy ne-
tistä. Huom! Uuden jäsenen hank-
kinut kirjoittaa nimensä ja jäsennu-
meronsa lomakkeen kohtaan: Kuka 
ehdotti jäseneksi liittymistä? 

 
Nyt lisäetuna laskettelukortti Ru-
kalla ja kylpylälippuja Kalajoella!
Liitä uudet edut jo tekemääsi loma-
varaukseen. Kysy vapaita laskette-
luviikkoja Rukalla  tai lähde hiihtä-
mään ja kylpemään Kalajoelle! Kun 
vuokraat RKL:n lomahuoneiston 
Rukalta, saat lisäetuna laskettelu-
kausikortin. Kalajoella saat lisäetu-
na kylpylälippuja huhtikuun loppuun 
asti. Kysy tarkempia tietoa s-postil-
la eeva.stjerna@rkl.fi tai puhelimella 
(09) 8770 6511.

RKL:llä on Kuusamon Rukatunturin 
juurella luhtitalossa huoneiston (55 
m2).    RKL:llä on myös Kalajoel-
la, kylpylähotellin vieressä paritalo-
huoneiston (95 m2), johon on paljon 
vapaita viikkoja. Lomaosakkeiden 
viikkovuokraushinnat ovat RKL:n 
jäsenrekisterissä oleville noin 50 % 
edullisemmat kuin ko. lomakeskus-
ten vastaavien huoneistojen yleinen 
hintataso. 

Kesäkauden 25.4. - 28.11.2011 
varaukset  kannattaa tehdä  helmi-
kuun 28. päivään mennessä. Lisä-
tietoja ja varaukset liiton toimistosta 
joko eeva.stjerna@rkl.fi tai puheli-
mella (09) 8770 6511 tai RKL:n net-
tisivuilla kohdassa Vapaa-aika > 
Lomamajat on pdf varaukset, josta 
näkee hinnat ja vapaat viikot.

 
RKL:n ryhmäopintomatka  
Skotlantiin syyskuussa
RKL jakaa jäsenille syksyn 2011 
ryhmäopintomatkalle Edinburghiin, 
Skotlantiin  seitsemän stipendiä á 
1000 €. Liiton jäsenyhdistyksen 
puoltama kirjallinen hakemus tulee 
toimittaa RKL:n toimistoon Hannu 
Ahokannolle 15.4. mennessä. Huo-
mionosoitustoimikunta käsittelee 
hakemukset ja tekee niistä esityk-
sen.

Ilmoittautuminen ryhmäopinto-
matkalle joko s-postilla hannu.aho-
kanto@rkl.fi tai soittamalla, puh. 09 
8770 6514. Tälle 5-6 päivän matkal-
le otetaan stipendiaattien lisäksi n. 
20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Jäsenillä on etuoikeus seu-
ralaisiin nähden. Matka tehdään 
syyskuun alkupuolella. Tarkempaa 
tietoa helmikuun lopulla.

 
Otavamedian lehtiä  
jäsenetuhintaan
RKL ja Otavamedia Oy ovat sopi-
neet RKL:n jäsenrekisterissä oleville 
jäsenille uuden jäsenedun: 30 pro-
sentin lehtialennuksen!  Muista 
myös Sanoma Magazinesin  lehtia-
lennukset. Uudet jäsenetuhinnat 
tiedotetaan helmikuun aikana.
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 20 matkastipendiä

HOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE VIRON PÄRNUUN 21.08.-04.09.2011

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), 
yksi kokopäiväretki ja villisikajuhla sekä suomenkielinen opaspäivystys. 

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

Vapaamuotoiset hakemuksen, jossa selvitys hakijasta sekä tarkat henkilö- ja yhteystiedot tulee toimittaa 
perjantaihin 15.04.2011 mennessä osoitteeseen:

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

Hakemuksessa tulee olla maininta mahdollisesta seuralaisesta.
Matkasta voi tiedustella lisää säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 20 matkastipendiä

VIRKISTYS- JA OPINTOMATKALLE ESPANJAN FUENGIROLAAN 20.-27.10.2011

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.

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

Vapaamuotoiset stipendihakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä tarkat henkilö- ja yhteystiedot , tulee toimittaa 
perjantaihin 15.04.2011 mennessä osoitteeseen:

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

Hakemuksessa tulee olla maininta mahdollisesta seuralaisesta.
Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho
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RKL-SENIORIT
Perinteinen kesäretki tehdään 07 - 09. 06. 2011 Etelä-Karjalaan, Lappeen-rannan ja Imatran seudulle  
sekä Viipuriin
Ti 07.06.2011 klo 10.00 kokoontuminen Lappeenrannan rautatieasemalla.
Lähtö klo 10.10 linja-autolla kaupunkikiertoajelulle. Matka jatkuu kaupungintalolle jossa esitelmä ja lounas. Lou-
naan jälkeen tutustuminen Nordkalk Oy:n (Ihalaisen) teollisuusalueeseen, jossa esittely ja kahvit.
Päivällinen ja yöpyminen Sokos-hotelli Lappee.

Ke 08.06.2011 Tutustuminen Saimaan kanavaan
Aamiaisen jälkeen lähtö linja-autolla Viipuriin. Kiertoajelu Viipurissa ja keittolounas Pyöreässä Tornissa. 17.15 
laiva lähtee Saimaan kanavaa pitkin Lappeenrantaan, laivalla päivällinen. 21.25 laiva saapuu Lappeenrannan 
satamaan josta kävellen tai bussilla hotellille (Lappee)

To 11.06.2009 aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö tutustumiskäynnille UPM Kaukas Oy:n tuotantolai-
toksiin, jossa myös lounas. Lounaan jälkeen lähtö Imatralle kohteena Imatran kaupunki Voimalaitoksineen. Mat-
kalla tutustutaan Kuutostie-projektiin välillä Lappeenranta-Imatra. Paluu Lappeenranna rautatieasemalle, josta 
juna Helsinkiin lähtee klo 17.32 ja Joensuuhun klo 17.32. Tarkista aikataulu 01.06.2011 jälkeen
RKL ja Rakennusmestarien Säätiö tukevat retkeä avustuksella, jolloin omakustannusosuudeksi jää 120 euroa ja 
1/4 osa matkakustannuksista, koti – Lappeenranta – koti, yleisten kulkuneuvojen lippujen mukaan. 

Retken hintaan sisältyy 3/4 osaa matkakustannuksista (yleisillä kulkuneuvoilla) Lappeenrantaan ja takaisin. Ret-
ken aikana bussikuljetus, majoitus, ruokailut (eri kohteissa), pääsymaksut ja muutamat kahvit.

Retkelle otetaan 48 osanottajaa joiden tulee olla eläkeläisiä ja RKL:n jäsenrekisterissä. Etusija hakijoille, jotka 
eivät ole osallistuneet aikaisemmille kesäretkille ja muille ilmoittautumisjärjestyksen mukaan huomioiden lisäksi 
osallistumiset aikaisemmille kesäretkille. Valitulla tulee olla voimassa oleva passi 6 kuukautta matkan jälkeen. 
Ilmoittautumislomakkeen saa RKL:n toimistosta Merja Salomaalta, puh. 09 8770 6512 tai netistä RKL:n si-
vuilta. Lomake tulee palauttaa RKL:lle viimeistään 15.03.2011
Lisätietoja: Merja  Salomaa sekä Mikko Ojala 0400 961 664 ja Raimo Lallo 0400 655 939

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 10 matkastipendiä 

RISTEILYLLE PIETARISTA MOSKOVAAN 11.-16.07.2011

Pietari- Nevajoki- Laatokka-Syväri-Ääninen-Kizhi-Goritsy-Uglich-Moskova

Kauniiden maisemien lisäksi matkan varrelle mahtuu historiallisia kaupunkeja ja tarinantäyteisiä nähtävyyksiä: 
Kizhin karjalaistalot ja puunauloin rakennettu sipulikirkko, Goritsyn luostarit ja Uglichin historiallinen kaupunki 
Volgan rannalla.  Matkan lopuksi vielä kiertoajelu Moskovassa ennen paluulentoa Helsinkiin.

Stipendejä voivat hakea Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n veteraanijäsenet. Hakijan tulee olla 
hyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin.

Stipendiin sisältyy bussikuljetus Hki-Pietari-Hki, ruokailu Suomen rajalla, viisumi, majoitus 1-hengen hytissä, 
täysihoito laivalla ilman ruokajuomia, paluulento Moskovasta Helsinkiin, tutustumiskierrokset suomea puhuvan 
oppaan johdolla ja matkatoimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan.

Vapaamuotoiset hakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä yhteystiedot, tulee toimittaa säätiön toimistoon 
perjantaihin 15.04.2011 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
Stipendin arvo on 1.280 €.  Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle myöntämänsä yli 1.000 €:n stipendit, 
myös stipendin saajan edellytetään ilmoittavan verottajalle saamastaan stipendistä.
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KOULUTUSTA

PUHTAAN RAKENNUSTYÖMAAN JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN

Aika: 21.3.2011 klo 17.00
Paikka:	Rakennusmestarien	talo,	ravintolasali,	Fredrikinkatu	51-53	A,	Helsinki

Ilmanvaihtojärjestelmän	on	todettu	likaantuvan	eniten	työmaalla	varastoinnin	ja	erityisesti	asennuksen	aikana.	
Tässä	koulutuksessa	opetetaan	työmaan	puhtautta	ja	puhtaampia	ilmastointilaitteiden	asennusmenetelmiä,	miten	
ne	voidaan	saavuttaa,	sisäilmaluokituksen	2008	vaatimusten	tasolle.	

Koulutuksen	sisältöä	mm.	
1.	Rakennustarvikkeiden	kuljetus	ja	varastointi	ja	suojaus	
2.	Toimintakoevalmiudessa	olevien	tilojen	osastointi	
3.	Tilojen	siivous	P1	
4.	Loppusiivous	
5.	Luokituksesta	tiedottaminen	ja	koulutus	työmaalla	
6.	Ilmanvaihdon	puhtausvaatimukset	ja	puhtausluokat	
7.	Kanavien	ja	äänenvaimentimien	M1-	luokan	puhtausvaatimukset	
8.	Kuinka	puhdas	on	P1	ja	S1	
9.	Työmaan	puhtauden	hallinta	

Puhtaalla	työmaalla	on	viihtyisää	ja	turvallista	työskennellä	
Kouluttaja:	Talotekniikan	tutkimuspäällikkö	Keijo	Kovanen	Suomen	Sisäilmakeskus	Oy

Ilmoittautuminen:	11.3.2011	mennessä	www.rkl.fi	à	koulutus	à	rakennusasiantuntijakoulutus

★★★

VAKUUTTAVAT ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Aika: 12.4.2011 klo 17.00
Paikka:	Rakennusmestarien	talo,	ravintolasali,	Fredrikinkatu	51-53	A,	Helsinki

Osaatko	esittää	asiasi	vakuuttavasti,	luottamusta	herättävästi	ja	tuloksellisesti?

Esiintymis-	ja	vuorovaikutustaidot	ovat	olennainen	ja	tärkeä	osa	työtaitoja.	Niiden	tärkeys	korostuu	viestittäessä	
suuremmalle	yleisölle,	mutta	ne	ovat	myös	osa	jokapäiväistä	toimintaamme	omassa	työyhteisössämme,	
tiimissämme	tai	vaikkapa	kahdenkeskisessä	neuvottelussa.		Hyvät	esiintymis-	ja	vuorovaikutustaidot	ovat	siis	
avain	erinomaisiin	tuloksiin.	Näitä	taitoja	voi	ja	kannattaa	kehittää.	

Koulutus	on	tarkoitettu	henkilöille,	jotka	haluavat	kehittää	työssä	tarvittavia	esiintymis-	ja	vuorovaikutustaitojaan.

Koulutuksessa	käsitellään	mm.
–	Erilaiset	vuorovaikutustyylit	ja	niiden	tunnistaminen
–	Oma	vuorovaikutustyylini	
–	Erilaisten	vuorovaikutustyylien	huomioiminen	kommunikaatiossa
–	Aktiivinen	kuuntelu
–	Sama	aaltopituus	–	ratkaiseva	tekijä
–	Sanaton	ja	sanallinen	viestintä

Kouluttaja:	Optimitraining	Oy,	Ulla	Maija	Marjamäki

Ilmoittautuminen:	4.2.2011	mennessä	www.rkl.fi	à	koulutus	à	rakennusasiantuntijakoulutus

Osallistumismaksut (molemmat kurssit):

•		RKL:n	jäsenille	puolenpäivän	kurssi	50	euroa
•		Ei-jäsenille	puolenpäivän	kurssi	150	euroa.
•		Hinnat	sisältävät	mahdollisuuden	liittyä	RKL:n	jäsenyhdistykseen	sekä	yhdistyksen	
	 jäsenmaksun	2011	ja	RKL:n	vuosimaksun	2011.
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YHDISTYS tiedottaa

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

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko 040-3182 132/t., 040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

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

Kalevi Hiltunen 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

Kai Juurtela 041-5107 714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Kari Mikonsaari 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi

Jukka Multanen 050-4013 682/t., 040-7358 266/k.
jukka.multanen@edu.hel.fi

Mikko Ojala 0400-961 664, 6983 966/k.
mikko.ojala3@luukku.com
mikko.ojala@hotmail.com

Hannu Pekkarinen 044-5852 782
hannu.pekkarinen@luja.fi

Martti Saarinen 050-5580 639
martti.saarinen@saunalahti.fi

Esa Säntti 050-3900 925
esa.santti@yit.fi

Jari Tiimonen 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

HALLITUKSEN JÄSENTEN YHTEYSTIEDOT 
VUONNA  2011

Kallioniemen isännistö 2011
Kai Juurtela puheenjohtaja
Hannu Marttila
Kari Mikonsaari
Hannu Pekkarinen
Jouni Hiltunen

Nestori-majan isännistö 2011
Olavi Järvi
Mika Jaatinen

Rakennusmestarien 
Rouvat 1916 – 2011
Tervetuloa
Rouvien 95-vuotislounaalle
lauantaina 26.3.2011 klo 14.00
Ravintola Loisteeseen,
Hotelli Sokos Vaakuna, 10. kerros, 
Kaivokatu 3, H:ki

Sitovat ilmoittautumiset 11.3. mennessä
Maila Luoma 050-521 2987 / 5487590
Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 5630838

Johtokunta

Uudet jäsenet

Timo Sakari Laakkonen 
Simo Pekka Mikkonen 
Pauli Taavi Niskanen 
Ari Juhani Rantamaa

Tervetuloa!
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YHDISTYS tiedottaa

Veteraanikerhon hallituksen  
jäsenten yhteystiedot 
vuonna 2011
Puheenjohtaja Pentti Paavola 0400 - 933 003
penttipaavola@gmail.com

Varapuheenjohtaja Reino Kukkonen 040 - 507 3484
reino.kukkonen@welho.com

Sihteeri Eino Menlös 045 - 678 1933 
eino.menlos@luukku.com

Heikki Autio 050 - 572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

Raimo Järvelä 0400 - 168 870
raimo.jarvela@kotikone.fi

Mikko Ojala 0400 - 961 664
mikko.ojala3@luukku.com
mikko.ojala@hotmail.com

Martti Saarinen 050 - 558 0639
martti.saarinen@saunalahti.fi

Veteraanikerho järjestää neljän päivän

VIRKISTYSMATKAN VIROON
Viimsi Tervis SPA 14 – 17.04.2011 (torstai – sunnuntai)

On tullut maksun aika!
Hinnat:
–  Jäsen 100 € / henkilö / jaetussa 2 h huoneessa /  
 täysihoito
–  Puoliso 227 € / henkilö / jaetussa 2 h huoneessa/  
 täysihoito tai
–  209 € / puolihoito, 1-hengen huoneen  
 lisämaksu on 90 €
Maksettava 10.03.2011 mennessä, 
tilille 204420-16055, Rkm-veteraanit
Ilmoittakaa maksun yhteydessä nimenne ja 
täysihoito / puolihoito

Hyväksytyille on lähetetty tiedote hoitovaihtoehdoista 
joka on myös palautettava 10.03.2011 mennessä 
Mikko Ojalalle mieluiten postitse, mutta sp myös käy. 
Os. Päätie 30 / 2, 00590 HELSINKI / 
mikko.ojala@hotmail.com

Mikäli teille on tullut matkalle este, ilmoita siitä 
välittömästi Mikko Ojalalle, jolloin varalla oleva 
pääsee mukaan.

Noudatamme Saga Matkat Oy:n peruutusehtoja, 
jotka ovat alla:

Kiitämme varauksestanne. Varauksen peruuntuessa 
veloitamme seuraavasti:

yli 14 pv ennen lähtöä 70 euroa/hlö, 14-2 pv ennen 
lähtöä 50% matkan hinnasta, alle 48 tuntia ennen 
lähtöä 100% matkan hinnasta. Peruutusajankohta 
on hetki, jona Saga Matkat on saanut tiedon 
peruutuksesta.

Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja Saga 
Matkojen erityismatkaehtoja, jotka ovat nähtävissä 
internetsivuillamme tai saatavissa toimistostamme.
Varaamastanne valmismatkasta on annettu vakuus 
Suomessa kuluttajavirastoon.

Matkan hintaan ei sisälly matkavakuutusta. 
Suosittelemme vakuutuksen ottamista.

RKL:n jäsen kuuluu yhdistyksen järjestämillä 
matkoilla RKL:n järjestövakuutuksen piiriin 
Pohjolassa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Saga Matkat Oy, 
Yhteyshenkilö Satu Viljanen

VETERAANIKERHO

28.03. Kuukausitapaaminen klo 13.00. 
 yhdistyksen toimistolla.
 Ohjelmassa Väinö Pirneksen  
 esitelmä   
 ”Safarimatkalla Tansaniassa”

26.04. Kuukausitapaaminen klo 13.00

16.05. Kuukausitapaaminen  
 Kallioniemessä klo 13.00

Tervetuloa!
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YHDISTYS tiedottaa

URHEILUA

Helsingin rakennusmestariveneilijöiden 
HRV ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina	3.3.2011	

klo	19.00	Kallioniemessä,
osoite	Keulakuvantie	18,	

00870	Helsinki

Käsitellään	sääntömääräiset	asiat.
Jäsenet,	tulkaa	joukolla	päättämään	

yhteisistä	asioista.

Tervetuloa!
Hallitus

Tulokset:

Vapaauinti, miehet		 	

Yli 70 v	
1.	 Lauri	Visti	47,7
	 	 	
65v	
1.	 Ossi	Rantakömi	59,9
	 	 	
60 v	
1.	 Kari	Laine	35,8
2.	 Onni	Myllymäki	42,4
3.	 Jukka	Multanen	46,3

Kevään 
talkoolauantait
KALLIONIEMESSÄ

26.	maaliskuuta	
alk.	klo	10

9.	ja	16.	huhtikuuta	
alk.	klo	10

Teretuloa!

Helsingin	rakennusmestarien	ja	-insinöörien	AMK	ry:n

UIMAKILPAILUT
Mäkelänrinteen	uintikeskus,	30.10.2010		klo	13.00

Rintauinti, miehet 	 	

Yli 70 v	
1.	 Lauri	Visti	1.00,6
3.	 Väinö	Itkonen	1.53,4
	 	 	
yli 65 v	
1.	 Ossi	Rantakömi	57,9
	 	 	
60 v	
1.	 Kari	Laine	52,6
2.	 Onni	Myllymäki	56,4
3.	 Jukka	Multanen	1.01,6

Palkinnot	jaetaan	maaliskuun	
Mestari-illassa.

	

HELSINGIN	RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT	RY
Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2011

Kilpaillaan	Talissa	Remonttikilpailun	yhteydessä
14.3.-27.3.2011	Amerikkalainen	pelitapa	6	sarjaa	
Kilpailumaksu	32	€,	juniorit	19	€

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-vuo-
tiaista
–	ilmoitettava	ennen	kilpailua	kilpaileeko	
veteraanimestaruudesta	(ikä).

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

HELSINGIN
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2011

Kilpaillaan Talissa Remonttikilpailun yhteydessä
14.3.-27.3.2011 Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa 

Kilpailumaksu 32 €, juniorit 19 €

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
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URHEILUA

Tulokset:

Rouvat	3	km
1.	Eila	Hartonen	14,56,7

M-40	5	km
1.	Juha-Matti	Valkama	 14,57,8

M-50	5	km
1.	Jukka	Rahkonen	 16,06,0

M-60	5	km
1.	Paavo	Tomminen	 17,44,5
2.	Risto	Jokiniemi	 18,07,8
3.	Raimo	Hartonen	 18,34,7

M-65	5	km
1.	Esko	Kuoksa 	 19,53,7
2.	Kalevi	Vikman	 20,26,1
3.	Ilkka	Wastimo	 20,37,8
4.	Voitto	Torniainen	 22,39,9

M-70	3	km
1.	Jaakko	Virtanen	 14,14,0
2.	Kauko	Wira	 14,19,3
3.	Taisto	Malinen	 14,20,7

M-75	3	KM
1.	Kalevi	Vartiainen	 16,44,8

2010 PISTEKILPAILUN TOP TEN
Lajeina	 oli	 kaksi	 maastojuoksua,	
kaksi	 hiihtoa	 ja	 yleisurheilusta	 100	
m,	pituus,	kuula	ja	1500	m

1.	Ilkka	Wastimo	29	p.
2.	Kalevi	Vartiainen	17
Esko	Kuoksa	17

4.	Jaakko	Virtanen	15
5.	Voitto	Torniainen	14
6.	Raimo	Hartonen	12
7.	Kauko	Wira 7
Kalevi	Hänninen	7
9.	Åke	Lund	6
Lasse	Taiminen	6
Raimo	Karhu	6

YHDISTYKSEN 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT

RKL:n urheilukilpailuja
katso	lisätietoja	www.rkl.fi	à	Vapaa-aika

•	 Vuoden	2011	hiihtokilpailut	järjestetään	Ylivieskassa	26-27.3.2011		 Huhmarkallion	hiihtokeskuksessa

•	 RKL:n	Keilailumestaruuskilpailut	3.3.	–	20.3.2011,	Turku,	Kupittaan	Keilahalli

•	 RKL:n	SM-2011	Pilkkimestaruuskilpailut	lauantaina	19.3.2011	Nurmeksessa,	Bomban	alueella

•	 Kesäkisat	Joensuussa	18.6

•	 Vuoden	2011	ammuntakilpailu	järjestetään	18.6	Joensuussa	yleisurheilukilpailujen	yhteydessä.

•	 Vuoden	2011	suunnistusmestaruudet	ratkotaan	Porissa	27-28.8.

•	 Vuoden	2011	golfmestaruudesta	kilpaillaan	Hämeenlinnassa	27.8	Tawast-golf&Country	clubilla.

•	 Uintikisat	19.11	Kotkassa

HIIHTO- JA YLEISURHEILUJAOSTON VUOSIKOKOUS
Jaoston	 vuosikokous	 pidettiin	 Pirkkolan	 uimahallin	 kerhohuoneella	
7.2.2011.
Jaoston	puheenjohtajaksi	 ja	 samalla	 sihteeriksi	 valittiin	edelleen	Raimo	
Hartonen.
Jaoston	jäseniksi	valittiin:	Kalevi	Vartiainen,	Kalevi	Vikman,	Esko	Kuoksa,	
Ilkka	Wastimo,	Jaakko	Virtanen ja	Åke	Lund.
Jaoston	kunniapuheenjohtaja	on	Lasse	Taiminen

Tulevaa	toimintaa:
Kevät	maastojuoksu	28.4	klo	18	00	Pirkkolassa.
Yleisurheilu	3.9	klo	11	Pukinmäen	kentällä
Syysmaastojuoksu	29.9.	klo	18	00	Pirkkolassa
Tarkemmat	kilpailukutsut	julkaistaan	myöhemmin	jäsenlehdessä.

RKL:n	hiihtomestaruuskilpailut	ovat	26.-27.3	2011	Ylivieskassa.
Toivotaan	Helsingistä	runsasta	osanottoa.	Raimo Hartonen hoitaa kes-
kitetysti ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset,	puh.	0400-416	833	tai	
rharton1@welho.com

Perinteisellä	tyylillä	hiihdettiin	20.1.2011	Paloheinässä	hyvissä	olosuhteissa.
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LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistys	tarjoaa	jäsenilleen	uuden	jäsenedun,	kun	jo	useamman	vuoden	voimassa	ollut	liikuntaseteli	saa	rin-
nalleen	kulttuurisetelin	1.	syyskuuta	lähtien.	Jäsen	voi	saada	etuna	joko	liikuntaseteleitä	52	kpl	á	2	€	(104	€)	tai	
kulttuuriseteleitä	42	kpl	á	2,5	€	(105	€)	tai	molempia	siten	että	niiden	yhteisarvo	on	enintään	105	€.

Kulttuuriseteli	 (arvo	5	€)	avaa	ovet	 lukuisiin kulttuuri-	 ja	 liikuntapaikkoihin.	Valittavana	on	elokuvia,	museoita,	
teattereita,	 oopperaa,  konsertteja,	 urheilutapahtumia  ja  vaikka	 ohjattuja	 taidekursseja.	 Liikuntasetelillä	 (arvo	 	
4	€)	voi	puolestaan	maksaa	esimerkiksi	uimahalli-,	kuntosali-	ja	mailapelipalveluja	sekä	ohjattuja	ryhmäliikun-
tapalveluja	sellaisissa	liikuntapaikoissa,	jotka	ovat	liittyneet	Smartum-verkostoon.

Liikunta-	 ja	 kulttuuriseteleitä	 voi	 tilata	 ja	 hakea	 yhdistyksen	 toimistolta,	 puh.	 09-646	 343.	 Toimistolta	 löytyy	
myös	lista	yrityksistä,	joissa	liikunta-	ja	kulttuuriseteleitä	voi	käyttää.	Lista	löytyy	myös	internetistä	osoitteesta	
www.smartum.fi	kohdista	Tietoa	liikuntasetelistä	ja	Tietoa	kulttuuriseteleistä	→	käyttöpaikat.	Helsingin	seudul-
la	käyttöpaikkoja	on	runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin 
patikointia, marjastusta, sienestystä.

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

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

Varausmaksu 2011
viikot  1 – 17 ja 49 - 52: 300 €/viikko
viikot 18 - 48: 150 €/viikko

 
NESTORI -maja

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

Vihdin	Wuoriolassa	on	käytössä	ympäri	vuoden.



Maaliskuu
	 3.3.		 Helsingin	rakennusmestariveneilijät	HRV,		
	 	 kevätkokous,	Kallioniemi	klo	19.00
	3.3.-20.3.		 RKL:n	keilamestaruuskilpailut,	Turku
	 14.3.		 Maaliskuun	Mestari-ilta,	Rakennusmestarien		
	 	 talo,	ravintolasali	klo	18.30
	14.3-27.3.		 Yhdistyksen	keilamestaruuskilpailut,	Tali
	 19.3.		 RKL:n	pilkkimestaruuskilpailut,	Nurmes
	 21.3.		 Koulutusta:	Puhdas	rakennustyömaa	ja		
	 	 IV-järjestelmä,	Rakennusmestarien	talo,		
	 	 ravintolasali,	Fredrikink.	51-53,	klo	17.00
	 26.3.		 Talkoot	Kallioniemessä,	alk.	klo	10
	 26.3.		 Rakennusmestarien	Rouvien	95-vuotis-	
	 	 juhlalounas,	Ravintola	Loiste	klo	14.00
	26.-27.3.		 RKL:n	hiihtokilpailut,	Ylivieska
	 28.3.		 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen		
	 	 klo	13.00	yhdistyksen	toimistolla	
	 	 Ohjelmassa	Väinö	Pirneksen	esitelmä	
	 	 "Safarimatkalla	Tansaniassa"

Huhtikuu
	 1.04.	 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen	klo	13.00
	 9.4.		 Talkoot	Kallioniemessä,	alk.	klo	10
	 11.4.		 Kevätkokous	ja	Mestari-ilta,	Rakennus-	
	 	 mestarien	talo,	ravintolasali	klo	18.30
	 11.4.		 Golf-jaos,	Vuosikokous
	 12.4.		 Koulutusta:	Vakuuttavat	esiintymis-	ja		
	 	 vuorovaikutustaidot,	Rakennusmestarien	talo,		
	 	 ravintolasali,	Fredrikink.	51-53,	klo	17.00
	 16.4.		 Talkoot	Kallioniemessä,	alk.	klo	10
	14.-17.4.		 Virkistysmatka	Viroon,	Veteraanikerho
	 26.04.	 Kuukausitapaaminen	klo	13.00	
	 28.4.		 Kevätmaastojuoksu,	Pirkkola	klo	18.00

Toukokuu
	 7.5.		 Kevättalkoot	Wuoriolassa	/	RKL,	alk.	klo	10
	 16.5.		 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen		
	 	 Kallioniemessä	klo	13.00

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2011

MESTARI-LAULAJAT	RY
Hannu	Ahokanto	040	5318063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT	RY
Markku	Pennanen			040-590	1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI	RY
Esa	Annala			0400-400	 636,	8392	3413

RKM-VENEILIJÄT	HRV	RY
Kaj	Grönroos			0400-946	 070

AMPUJAT
Esa	Säntti			050-390	0925

GOLF
Raimo	Kostiainen			0400-409	800

HIIHTO-	JA	YLEISURHEILU
Raimo	Hartonen			09-530	8050/t,	0400-416	 833

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
Erkki	Ahvenainen			0400-217	614

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

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi			050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen			050-435	1127

RKM-VETERAANIT
Pentti	Paavola			0400-933	003

SUUNNISTUS
Sakari	Heikkinen			050-354	3085

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

YHDYSHENKILÖT 2011tapahtumakalenteri 2011


