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Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristi-
pendimatka suuntautui tammikuussa 
2016 Marokkoon. Kuva Cascades d´ Ou-
zoudin vesiputouksista Afourerin ja Mar-
rakechin väliltä Keski-Marokosta, Atlas-
vuoriston kupeesta. Putouskorkeus 110 
metriä eli sama kuin Niagaran putouksi-
en, mutta vesimäärä vain murto-osa siitä. 
Vaikuttava nähtävyys. 
Kuva Raimo Kostiainen

Veteraaniristeily Tukholmaan 21.-23.10.2014
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Maaliskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 14.3.2016 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Mestari-illan aiheena on RAKENTAMISEN SUOJAUSTARVIKKEET. 
Suojauksen uusista tuulista ja suojauksen palonjatkamattomuudesta tulee kertomaan 

myyntipäällikkö Panu Tammivaara Pakkauspörssi Oy / RS-Tarvike

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana  ja ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

Lippujen hinnat:
Yhdistyksen jäsen 5 €, lapsi 5 €, seuralainen 10 €.

Paikkoja näytökseen on varattu 90 kappaletta. 
Elokuvan ikäraja K7.

Ilmoittautumiset 11.4.2016 mennessä 
yhdistyksen toimistolle puhelimitse (09) 646 343 
tai sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 11.4.2016 mennessä Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11.

Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä 
maksaneille.

Orpo poika varttuu viidakossa 

susien, karhujen ja mustan pantterin 

kasvattamana. Elokuva perustuu Rudyard 

Kiplingin klassikkotarinaan. Mowglin 

roolissa nähdään uusi tulokas, Neel Sethi. 

https://youtu.be/Dc3MQomBexo

PERHETAPAHTUMANA 
huhtikuussa 

tiistai 19.4.2016 klo 17.30
Tennispalatsi

Viidakkokirja
-elokuva
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Rakennusalan verovalvontaa tehostava menettely as-
tui voimaan heinäkuussa 2014. Alkuvaiheen koke-

muksien pohjalta Verohallinto on päättänyt yksinkertais-
taa tietojen ilmoittamista.

Vuodenvaihteen jälkeen yritysten ilmoittamismenet-
tely muuttui. Tammikuusta lähtien urakkailmoituksia 
täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta 
erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän.

Osalle yrityksistä tietojen ilmoittaminen on ollut arvi-
oitua hankalampaa. Myös Verohallinnolla on mennyt 
paljon aikaa ilmoitusvirheiden korjaamiseen.

”Osalle rakentajista tietojen ilmoittaminen tulee 
eteen vain kertaluonteisen rakennusprojektin yhteydes-
sä, esimerkiksi oman yrityksen toimitiloja korjattaessa. 
Osa taas tilaa rakennustyötä säännöllisesti ja tekee il-
moitukset kuukausittain. On ymmärrettävää, että har-
vemmin tietoja antaville tietojen kerääminen on haasta-
vaa”, kertoi ylitarkastaja Kristiina Virmajoki.

Muutokset helpottavat ilmoittamista  
ja tehostavat valvontaa
Muutokset tehdään, jotta menettelystä saadaan suju-
vampi sekä asiakkaille että Verohallinnolle. Verohallinto 
voi jatkossa keskittyä asiakasohjauksen sijasta valvon-
taan.

”Olemme keskustelleet muutoksista sidosryhmien ja 
alan toimijoiden kanssa ja päätyneet ratkaisuihin, jotka 
yksinkertaistavat menettelyä. Silloin valvontaa voidaan 
suunnata oikeisiin kohteisiin”, Virmajoki sanoi.

Tammikuusta lähtien yritykset ovat voineet ilmoittaa 
urakoista sopimuskohtaisesti. Jos tilaaja käyttää samaa 
urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja antaa vain yhden 
sopimuskohtaisen urakkailmoituksen. Muutos on mer-
kittävä helpotus esimerkiksi yhteisöille, jotka tilaavat 
yhdellä sopimuksella rakentamispalvelua useaan koh-
teeseen.

Helmikuun Mestari-illan aiheena:

Urakkatietojen 
ilmoitusvelvollisuus verottajalle
Helmikuun Mestari-illan aiheena oli urakkatietojen ilmoitusvelvollisuuden muutokset 

verottajalle. Siitä oli kertomassa ylitarkastaja Kristiina Virmajoki Verohallinnosta.

Urakkailmoituksen muutokset

• Ilmoitukset annetaan sopimuskohtaisesti

• ei enää kohdistettuna jokaiseen työmaahan kuten 
aikaisemmin

• ilmoituksella annetaan yksi sopimusnumero 
(projekti)

• sopimusta  luonnehditaan myös vapaamuotoisesti 
urakkailmoituksella

• sopimuksen alku- ja loppupäivämäärä ilmoitetaan, 
eikä enää yksittäisen työmaan alku- ja 
loppupäivämäärää

10.2.2016
Verohallinto 4
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Urakkailmoitus annetaan jatkossa ainoastaan ura-
kan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkaso-
pimuksen perusteella.

Samalla useat rakentamisilmoituksilla annettavat 
tiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi. Esimerkiksi tiedonan-
tovelvollisen yhteyshenkilön ja työmaakohtaisen yhte-
yshenkilön osoitetietoja ei ole jatkossa pakko ilmoittaa.

”Harmaan talouden torjunta parantaa kilpailuolosuh-
teita rakennusalan yritysten kesken, ja rakentamista 
koskeva tiedonantovelvollisuus on tärkeä keino harmaan 
talouden torjunnassa. Menettely on vaatinut alan yrityk-

siltä suurta panostusta ja on erittäin tärkeää, että se 
saadaan sujuvaksi ja vakiintuneeksi työkaluksi”, Virmajo-
ki korosti.

Uimarit pokkasivat palkinnot
Mestari-illan aluksi uimarit pokkasit palkinnot lokakuus-
sa pidetyistä yhdistykseen uintimestaruuskisoista. En-
nen iltapalaa Harri Holopainen veti Mestari-illan ja toi 
tuoreet terveiset juuri pidetystä yhdistyksen hallituksen 
kokouksesta.

Urakkailmoitusten ilmoitusvirheet

• Laskutettu/maksettu määrä ilmoitetaan 
kumulatiivisesti (p.o. kohdekuukauden 
määrä)

• Käännetyn alv:n piiriin kuuluminen 
ilmoitetaan väärin tai vaihtelevasti

• Urakka-aika ilmoitetaan kuukausi 
kerrallaan (p.o. ensimmäisellä kerralla koko 
arvioitu urakka-aika)

• Urakoitsijat ilmoittavat omista 
urakoistaan itse (p.o. tilaamistaan)

10.2.2016
Verohallinto 12

Työmaan tiedot
Työmaan sijainnista on annettava vähintään yksi seuraavista tiedoista. Ensisijaisesti 
suositellaan sopimuksen numeron ja vapaamuotoista tekstiä työmaan sijainnista. Jos 
työmaanosoite annetaan, se on annettava täydellisenä, eli on annettava lähiosoite, 
postinumero ja postitoimipaikka. 

250 TYÖMAAN NUMERO
Työmaan tai ulkopuolisen palveluntarjoajan identifioiva 
numero. 

P/V AN35

251 SOPIMUKSEN NUMERO
Tilaajan sopimuksen numero, jota tämä ilmoitus 
koskee. 

P/V AN50

252 TYÖMAAN LÄHIOSOITE
Katuosoite = kadun tai tien nimi, talo, porras, 
huoneisto, jakokirjain.

P/V AN100

253 VAPAAMUOTOINEN TEKSTI TYÖMAAN 
SIJAINNISTA
Sopimuksen sisältämien työmaiden lukumäärä ja 
alueellinen sijainti.

P/V AN200

254 TYÖMAAN POSTINUMERO P/V AN5

255 TYÖMAAN POSTITOIMIPAIKKA P/V AN30

Tietuekuvausta muutettu uuden 
menettelyn mukaiseksi

10.2.2016
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Hybridilämmitysjärjestelmät pientaloissa
Järjestäjät: RIA ja RKL
Energian hinnan jatkuva nousu ja ihmisten pyrkimys puhtaampien ja energiataloudellisempien rat-
kaisujen hyödyntämiseen ovat vaikuttaneet uusien energiaratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönot-
tamiseen. Ihmisten arvot ja asenteet ovat myös muuttuneet vuosien saatossa vaihtoehtoisia ener-
giaratkaisuja suosiviksi. Nämä seikat ovat luoneet tarpeen uusien innovatiivisten ratkaisuiden ja 
palveluiden kehittämiseksi uusiutuvien energioiden ympärille.

Nykyään on alettu yhä enemmän arvostaa kotimaisten, uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energioiden 
käyttöä. Samoin on alettu hahmotella energiaa laajempina kokonaisuuksina tai kokonaisratkaisuina, 
joissa eri energiantuottotavat tukevat ja täydentävät toisiaan. Nämä laajemmat ratkaisut voivat pitää 
sisällään mm. lämpimän veden tuottoa yhdellä tai useammalla eri tavalla, esim. maalämmöllä ja 
aurinkokeräimillä. Vaihtoehtoisesti järjestelmäkokonaisuus voi myös olla sellainen, jossa siihen kuu-
luvat laitteistot tuottavat sekä lämmintä vettä että sähköä. Kolmantena vaihtoehtona voi olla koko-
naisuus, jossa tuotetaan vain sähköä usealla eri tuotantotavalla. Tällaisia yhdistelmä- tai hybridilait-
teistoja käytettäessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa ja vaihtoehtoista energiaa mahdollisimman 
monipuolisesti ja tehokkaasti.

Hybridipienenergiaratkaisut tarjoavat myös mahdollisuuden hajautettuun ja paikalliseen uusiutuvan 
energian tuotantoon, jolla voidaan esimerkiksi alentaa energian hintaa, tasata kulutushuippuja, taa-
ta energiansaanti paikallisesti, nostaa energiaomavaraisuutta, lisätä kilpailukykyä sekä luoda tai 
tukea uusiutuvaan energiaan liittyvää yritystoimintaa.

Kaukolämpöasiakkaiden kiinnostus rinnakkaisiin lämmönlähteisiin on kasvanut ja kaukolämpöyri-
tykset käyvät enenevässä määrin keskustelua asiakkaidensa kanssa hybridijärjestelmistä. Kauko-
lämmön käytön erilaistuessa rinnakkaisia lämmönlähteitä, kuten aurinkopaneeleita ja erilaisia läm-
pöpumpuja, kytketään kaukolämmitettyihin taloihin.

Luennoitsija toimii Markku Paaso OAAK

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu rakennuttajille, työnjohdolle, valvojille, suunnittelijoille.

Koulutuspaikkakunta ja aika: 
ma 14.3. klo 14.00–18.00 Helsinki, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3, auditorio G201

Hinta: Osallistumismaksu 95 € RKL:n ja RIA:n jäsenille, muille 195 €

Viimeinen ilmoittautumispäivä: ma 7.3.2016

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/hybridi

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoituspäivän jälkeen, veloitamme 
toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osanottaja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoitta-
matta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Yhteyshenkilöt:
RKL: Joakim Högström, 045-633 2346, joakim.hogstrom@rkl.fi
RIA: Kimmo Sandberg, 0400-411 332, kimmo.sandberg@ria.fi

Ohjelma: 

KOU LU TUS TA

Kotiautomaatio (omakotitalo)
- turvallisuus
- asumismukavuus
- energiatehokkuus
- älykästalotekniikka

Automaatiojärjestelmän 
vaikutus
- lvi suunnitteluun
- arkkitehtisuunnitteluun
- rakennesuunnitteluun
- hybridilämmitysjärjestelmiin

Primäärienergianlähde

Sekundäärienergianlähde

Lämmöntuonti- ja siirtotapa

Lämmityksen käyttötapa

Lämmityksen luovutustapa

Takaisinmaksuajat
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KOU LU TUS TA

Perustason Energiatodistuksen
Laatijankoulutus
Järjestäjät: RIA ja RKL

Koko päivän kestävässä koulutuksessa käydään läpi 1.6.2013 voimaan tullut energiatodistuslaki ja 
-asetus sekä uudis- ja olemassa olevien pientalojen energiatodistusten laadintaa. Lisäksi koulutuk-
sessa perehdytään säästölaskelmien tekemiseen käytännössä. Edellä mainittujen lisäksi saat kou-
lutuspäivässä ensikäden tietoa myös energiatodistuksen laatijan pätevyydestä, tentistä ja pätevyy-
den hakuprosessista. Koulutus on FISEn hyväksymä perustason ET-pätevyystenttiin valmentava 
koulutus. Pätevyyden saa osallistumalla FISEn energiatodistuksen laatijan pätevyystenttiin.

Kouluttaja: Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy

Kohderyhmä: Perustason energiatodistuksen laatijan pätevyyttä hakevat henkilöt. 

Koulutuspaikkakunta ja aika: 
to 7.4.2016, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3, Helsinki

Koulutuspäivän aikataulu ja sisältö:
Koulutuksen kesto 9.00 – 16.00

Koulutuksessa käydään läpi: 

•	 1.6. 2013 voimaan tullut energiatodistuslaki ja –asetus

•	 Uudisrakennuksen energiatodistuksen laskenta

•	 Olemassa olevan rakennuksen vaihtoehtoinen laskentamenetelmä

•	 Energiansäästön laskenta ja korjausehdotusten tekeminen

•	 Tietoa Energiatodistuksen laatijan pätevyydestä, tentistä ja pätevyyden hausta

•	 Tilaisuuden yhteenveto – kysymyksiä ja keskustelua

•	 Suoritetaan esimerkki laskenta Laskentapalvelut Oy:n energialaskentaohjelmalla. Osallistuja saa 
rajoitetun käyttöoikeuden kuukauden ajaksi ko. ohjelmaan.

Huom! Osallistujat on varauduttava ottamaan kannettava tietokone mukaan 
koulutukseen.

Ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/perustason_energiatodistus

Osallistumismaksu: 
Koulutuspäivän hinta on RKL:n ja RIA:n jäsenille 250 € ja muille 480 € (sis. alv.)

Hinta sisältää: opetusmateriaalin pdf tiedostona, rajoitetun käyttöoikeuden energialaskentaoh-
jelmaan, kahvin ja lounaan. 

Lisätietoja: Joakim Högström, joakim.hogstrom@rkl.fi, 045-633 2346
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Arvostetun Rakennuslehden nu-
merossa 2/2016 ”Tällä viikolla” 

palstalla eläkkeellä olevalla DI Jaak-
ko Laineella on kirjoituksessaan 
”Mestareita on tarvittu sähköinfraan-
kin” selkeä mielipide asiaan, ketkä 
ovat maamme kantaverkon rakenta-
neet. Rakennusmestareiden osuus 
siinä on hyvin merkittävä. Kantaver-
kon johtojen kunnossapitoa ja viko-
jen korjauksia johtavat johtojen ra-
kentajina kokemusta hankkineet ra-
kennusmestarit. Sähkömiehet muun-
to- ja kytkinasemilla ovat kantaverk-
koon kuuluvien johtojen käyttäjiä.

Voimajohtojen reittivalinnat, 
suuntatutkimukset, ovat verratta-
vissa maantie- ja rautatietutkimuk-
siin. Maan kaivuut, kallioiden lou-
hinnat, perustusten betonoinnit 
ovat selvää rakennustyötä. Pylväi-
den kasaus ja pystytys samoin kuin 
johtimien asennus vaativat voima-

Rakennusmestareita 
VOIMAMESTAREINA
Kirjassa Voimarakennusmestarit 1958-2008 IVO Power Engineering LTD:n toimitus-

johtaja Jaakko Laine muistelee kirjoituksessaan ”Rakennusmestareiden matkassa” 

yhteistyötään rakennusmestareiden kanssa ja mestareiden roolia kantaverkkoa ja 

voimalaitoksia rakennettaessa: ”Heitä löytyi mitä erilaisimmista vastuunalaisista 

tehtävistä. Voimayhtiöissä oli parhaimmillaan n. 250 rakennusmestaria”.

johtoalan erikoisosaamista. Työtä 
johtavat kouliintuneet rakennus-
mestarit. Normaalien raskaiden kul-
jetuskalustojen lisäksi johtimien 
asennuksessa tarvitaan erikoiska-
lustoa, ulosajoa varten veto- ja jar-
rukoneita. Johtimien asennuksessa 
työvaiheen pituus saattaa olla 4-6 
km. Koko työmaan pituus voi olla 
satoja kilometrejä.

Jännitetason muutokset  
110 kV:sta 400 kV:hen
Imatran voimalaitos oli suurin vesi-
voimalaitos Euroopassa v 1929. Lai-
toksen tuottama energia siirrettiin 
110 kV johdoilla Viipuriin, Helsinkiin 
ja Turkuun sekä linjan varrella olevil-
le isoille paikkakunnille. Johdot 
Imatra–Hikiä–Forssa–Turku ja Hikiä 
–Helsinki massiivisine paikallaan va-
lettuine perustuksineen ja teräspyl-

väineen muodostivat ns. runkolin-
jan, jonka viimeisiä osia ollaan juuri 
uusimassa. Johtoa on peruskorjattu 
useampaankin kertaan, mm. ras-
kaasti riippuvat Cu-johtimet on 
vaihdettu St/Al-johtimiin. Yksi joh-
dolta purettu pylväs pystytettiin 
muutamia vuosia sitten Imatran voi-
malaitoksen lähelle muistomerkiksi 
nimeltään Rautarouva.

Ennen toista maailman sotaa 
aloitettiin rakentamaan Pyhäkosken 
voimalaitosta. Ensimmäinen 220 kV 
voimajohto Pyhäkoski–Petäjävesi– 
Hikiä valmistui vuonna 1949.  Rin-
nakkaisjohto valmistui 1950-luvulla. 
Yhteispituus linjoilla oli 936 km. 
Johdot rakennettiin Suomessa ylei-
sesti käytetyillä harustetuilla teräs-
pylväillä.

Seuraava suuri kantaverkon laa-
jennus oli johtojen rakentaminen 
Kemijoen voimalaitoksille 1953–

Kaksi infraa rinnakkain eli liikenteen ja sähkön valtaväylät. Kuva Väinö Pirnes
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1960. Ensimmäinen 400 kV johto 
Petäjäskoski–Pikkarala–Alajärvi, 
380 km, valmistui 1956 ja toinen 
400 kV Alajärvi–Hyvinkää, 295 km, 
valmistui 1960. Näissä käytettiin 
harustettuja teräspylväitä. Tällä ta-
voin myös Kemijoen laitokset oli 
kytketty vanhaan runkolinjaan. 

Vuosien mittaan verkkoa vahvis-
tettiin 110 kV johdoilla tarvittaessa ja 
yhdistettiin sekä Neuvostoliiton että 
Ruotsiin. Myös Kemijoen ja Etelä-
Suomen välille rakennettiin lisää 400 
kV yhteyksiä mm. Pirttikoski–Pikka-
rala–Hyvinkää, pituus 520 km.

400 kV voimajohtoja tarvittiin 
1970-luvulla, kun ydinvoimaloiden 
tuottama sähkö piti siirtää valtakun-
nan verkkoon. Tätä varten rakennet-

tiin Etelä- ja Keski-Suomea kiertävä 
ns. Atomirengas. Atomirenkaan val-
mistuttua etsittiin ja saatiinkin suun-
nittelijoille ja rakentajille töitä ulko-
mailta mm. Afrikasta ja Aasiasta. 
Tällä tavoin kouliintui ulkomaan ko-
kemusta omaavat työryhmät. 

Vuodesta 1963 lähtien Imatran 
Voiman Voimajohto-osasto osallis-
tui rautateiden sähköistyksen suun-
nitteluun ja rakentamiseen. Myös 
suunniteltiin ja pystytettiin radio- ja 
televisiomastoja. Kantaverkon oli 
rakentanut ja pitänyt kunnossa 
Imatran Voima Oy:n Voimajohto-
osasto.

Vuonna 1992 perustettiin Suo-
men Kantaverkko Oyj. IVO Voiman-
siirto Oyn ja IVOn kantaverkot myy-

tiin elokuussa 1997 Kantaverkko 
Oy:lle, josta tuli1.1.1999 Fingrid Oyj, 
jonka vastuulle siirrettiin voimasiirto-
verkko, rakentaminen ja kunnossa-
pito. Tällöin linjamiesten vanhin, DI 
Keijo Tujunen, s.1917, sanoi: ”Hal-
valla myytiin meidän elämäntyöt”. 
Fingrid on ulkoistanut voimajohtojen 
rakentamisen ja kunnossapidon.

Imatran Voiman Voimajohto-
osasto nimettiin IVO Transmission 
Engineers Oy:ksi, vuodesta 2001 
lähtien ELTEL Networks Ltd. Uusi 
yhtiö sai ammattitaitoisen henkilös-
tön ja työkaluston erikoiskoneineen.

Sata vuotta voimajohtoalaa
Reino Kukkonen ja Väinö Pirnes

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
STIPENDIMATKA LAATOKALLE JA ÄÄNISELLE 3.–8.7.2016 (su-pe)

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä risteilylle Karjalan kauneimpiin maisemiin  
Laatokalle, Ääniselle ja Syvärille 03.-08.07.2016.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten 
varsinaisille jäsenille; Helsingin piirille 10 stipendiä  ja muille 14 piirille 1 stipendi/piiri.

Matkalle ei ole mahdollista ottaa mukaan puolisoa/seuralaista.

Hakijan tulee olla hyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin. 
Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Matkatoimisto Suomen Matka-Agentit Oy:n  kanssa, matkalla 
on mukana Rakennusmestarien Säätiön edustaja matkaisäntänä 

Matkalla on mielenkiintoinen ja runsas, suomeksi opastettu retkiohjelma, sekä kulttuuri- ja viihdeohjelmaa 
laivalla.

Stipendimatkaan sisältyy bussikuljetukset tilausajobussilla Helsingistä Pietariin ja takaisin, viisumin hankinta, 
risteily A-kannen kahden hengen hytissä, täysihoito laivalla, tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petros-
koissa suomea puhuvan oppaan johdolla ym. ohjelma laivalla sekä Matka-Agenttien edustajien ja paikallisten 
suomea puhuvien oppaiden palvelut laivamatkan ajan.

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon keskiviikkoon 13.4.2016 klo 16.00 mennessä, joko  
vapaamuotoisena postitse, sähköpostitse tai säätiön kotisivujen kautta lomakkeella.
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, sotu, osoite, puhelin, 
sähköposti, yhdistys/piiri) sekä maininta mahdollisesti aiemmin säätiöltä saaduista stipendeistä, sekä
lyhyt selvitys hakijasta.

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

Kaisa Aho p. 09-612 0870 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.
Stipendin arvo on 1.395 €.  Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n
suuruiset stipendit.
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LUOTEIS-AFRIKASSA
mantelipuiden kukinta- 
ja perunannostoaikaan

Marrakechin uusi lentoterminaali on modernia islamilais-marokko- 
laisarkkitehtuuria parhaimmillaan.

Pääkaupunki Rabatin (1,6 milj. as.) medinan 
(vanha kaupunki) muureja 1600-luvulta, 
mallia Andalusia/Granada.

Fésin nahkatehdas ja värjäämö oli saneerauksessa kunin-
kaan määräyksestä. Myymälät auki ja joissakin sammiois-
sa näkyi olevan jo väriainetta.

Perunan ja porkkanan nosto oli menossa Fésin ja Afourerin 
välillä Pohjois-Marokossa. Taustalla siintelee Atlas-vuoristo.
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Rakennusmestarien Säätiön 10 päivän kulttuuristipendimatka tehtiin Marokkoon 21.-31.1.2016. 

Kiertomatkalla oli mukana 30 henkilöä, joista stipendiaatteja 22, seuralaisia 6, matkaisäntänä 

säätiöltä Timo Nieminen ja Olympia Kaukomatkoilta matkanjohtajana kokenut Sirpa Laine.

Matkareitti Marokossa: 

Marrakech–El Jadida–Casablanca–Rabat–Volubilis–Fe´s–Mekne´s–Afourer–Marrakech

Yleistä Marokosta

Marokko on rantavaltio, jolla on rantaviivaa Atlantin ja 
Välimeren puolella yli 1000 km, Etelä-Saharan kiisteltyä 
aluetta huomioimatta. Kooltaan se on 446 550 km2 eli 
Suomea noin 110 000 km2 suurempi. Asukasluku on 33 
miljoonaa. Rajavaltioina ovat: Algeria, Mauritania,   Es-
panja ja kiistanalainen Länsi-Sahara (226.000 km2). Se 
oli entinen Espanjan siirtomaa, joka julistautui itsenäi-
seksi v. 1975. Marokko ei itsenäistymistä hyväksynyt ja 
miehitti maan, pitäen sitä nyt itseensä kuuluvana. Länsi-
Saharan itsenäisyyden on 70 valtiota hyväksynyt.

Marokkohan on muuten entinen Ranskan siirtomaa, 
joka itsenäistyi vasta vuonna 1956. Valtiomuoto on ku-
ningaskunta; hallitsijana Mohammed VI vuodesta 1999, 
joka on Islamin uskon perustaja Mohammedin (600-lu-
vun alkupuolella) perillisiä monien sukupolvien takaa. 

Väestöstä suurin osa on arabeja ja berbereitä, joiden 
kielenä ovat arabia tai tamarigt, mutta hallintokielenä on 
yleisesti ranska, varsinkin pääkaupunki Rabatissa.

Maassa on neljä kuninkaallista kaupunkia: Fés, Mar-
rakech, Rabat ja Meknés sekä yksi keisarillinen Volubi-
lis. Nämä ovat myöskin maailmanperintökohde statuk-
sen saaneet.

Marokon lippu on väriltään punaruskehtava ja siinä 
on vihreä Daavidin tähti keskellä. Kuninkaan kuvia on 
julkisilla paikoilla. Hän on nyt 52-vuotias ja heillä on 
prinsessa Lalla Salman kanssa kaksi lasta; prinssi Mou-
lay Hassan s. 2003 ja prinsessa Lalla Khadija s. 2007. 

Lampaiden kaitsija 
karulla maalla, 

aidan takana oli 
vähän vihreämpää, 

väliltä Fésistä
– Afoureriin. Alfourerin hotellin Le Talarkountin pihassa oli kaunis puisto, jossa 

puut ja pensaat kukkivat, linnut lauloivat ja riikinkukot karjahtelivat.

Lounaspaikkamme 
kansallisruoka tatsina 
valmistumassa Cas-
cades d´Ouzoudin 
vesiputous paikka-
kunnalla.

Kattohaikarat pesivät Marrakechin kaupungin portin ja muurien 
päällä.
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Kuninkaalla on laajat valtaoikeudet ja lakiuudistuksillaan 
hän on saanut pidettyä kansan rauhallisena. Hänet tun-
netaan suurena uudistajana, mm. naisten aseman pa-
rantajana, koraani huomioiden. Marokon kuninkaista 
hän on järjestyksessä 18.

Marokkolaiset ovat uskonnoltaan 99-prosenttisesti 
sunnimuslimeja, jotka rukoilevat 5 kertaa vrk:ssa. Mu-
hamettilaisuus näkyy katukuvassa ja kuuluu rukouskut-
suina. Hyvät I-luokan hotellimme olivat medinan (van-
han kaupungin) ulkopuolella, joissa moskeijoita oli har-
vemmassa ja me saimme nukkua rauhassa. 

Maassa vallitsee suuri työttömyys ja BKT on alhai-
nen noin 1/10 Suomen vastaavasta. Hinnat ovat kuiten-
kin lähes meidän tasoa. Köyhyyttä on varsinkin syrjä-
seuduilla ja isojen kaupunkien slummialueilla. Pikkuta-
varan kauppiasta ja almun pyytäjää tulee usein vastaan. 
Rahana on Marokon dirham; 1 euro oli 9 MAD. Paperi-
rahoissa on kuningas kuvattuna ja kolikoista osa on 1 ja 
2 euron näköisiä. 

Elinkeinoista palvelujen parissa on 56 %, josta turis-
mi on merkittävä, teollisuudessa 28 % ja maataloudes-
sa vain 16 %. Luonnonvaroista fosfaattia on tärkein. 
Puista ja viljelyskasveista: oliivi, sitrushedelmät, viini, 
taateli, luumu, manteli, pavut sekä juurikasvit ja vilja-
tuotteista (vehnä) ovat tärkeimpiä.

Marokko on palmurantojen, aavikoiden, kastelujär-
jestelmillä toimivien hedelmäpuiden ja viljelystuotealu-
eiden sekä korkean Atlas-vuoristonäkymien ja markki-
napaikkojen maa. Aasi ja muuli ovat kulkuneuvoina, 
varsinkin maaseudulla auton, traktorin ja mopon kor-
vaavia. Hevosen tai muulin vetämän auran perässä 
siellä kulki mies pellolla. 

Kattohaikaroita oli paljon, jopa satapäisinä laumoina 

Mohammed V:n hautamausoleumi Rabatissa rakennettiin 1960-lu-
vulla. Siellä sarkofageissa hän on poikiensa kanssa. Hassa II hau-
dattiin sinne v 1999. Kulta kiiltää sisäpuolen verhouksissa.

Afourerissä 
otettiin Keski- 
Atlas vuoris-
tosta sulamis-
vesiä alas 
isoilla putkil-
la voimalai-
tokseen ja 
vesialtaaseen.

Hotellin nimi oli Palm Plaza 
Hotel & Spa. Se sijaitsee uudel-
la kaupunkialueella noin 4 ki-
lometrin päässä keskustasta Tai-
kureiden/Sadunkertojien torista. 
Siinä vietimme 3 viimeistä yötä 
Marokossa.

Marrakech (n. 1 milj. as.) on 
perustettu v. 1062. Kuvassa 
Koutourin moskeija ja mina-
reetti, joka on kaupungin maa-
merkki.

Yksittäinen täydessä kukassa oleva mantelipuu Afourerissä Atlas-
vuoriston rinteessä, lumien sulavesiputki vihreänä yläpuolella 
taustalla.

Fésin 
suokissa  
houkutteli 
sisään 
valojen 
loisteessa 
messinki-
esineet ja 
-kattolyhdyt.
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lennellen ja pesimässä kaupungeissa ja kylissä tolp- 
pien, piippujen, kattojen ja muurien päällä. Niillä oli poi-
kaset (2) isoja ja lähtemässä pesistään. Teiden varret 
ovat arabimaissa kaatopaikkoja, niin täälläkin. Sinne 
heitetään tarpeeton irtotavara. Muovipussit jäävät värik-
käinä ikävästi maisemaa  pilaamaan. 

Taksit olivat isoissa kaupungeissa erivärisiä ja niitä 
oli paljon.

Matka oli mielenkiintoinen ja onnistunut. Huomatta-
va kulttuuriero ei pahemmin tuntunut häiritsevän ryh-
määmme, vaan sopeuduimme sinne hyvin, ainakin ly-
hyeksi ajaksi. Rakentajien samanhenkisyys ja kemiat 
toimi; tultiin hyvin juttuun.

Teimme matkaa 11 päivää ja ajoimme 1600 km. 

Raul Ahllundin mielenkiintoinen paikkakuntakohtainen matkakertomus luettavissa kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivuilla 
www.hrmy.fi

Stipendimatkaryhmä Volubili-
sin roomalaisten vuonna 40 
perustamassa rauniokaupungis-
sa. Taustana keisari Caracallan 
kunniaksi rakennettu triumfi-
kaariportti. Paikka on 30 kilo-
metrin päässä Meknésin 
(750.000 as.) kuninkaallisesta 
kaupungista. Maanjäristys tu-
hosi kaupungin v. 1755 pa-
hoin.

Kamelikara-
vaanimme 
(18) Marra-
kechin ulko-
puolella taa-
telipalmuaa-
vikolla näyt-
tämässä tasa-
painotaitoja.

Djemaa Al Fna eli taikureiden ja sadunkertojien tori Marra-
kechissä on vuosisatoja tunnettu ja ympäri vuorokauden toimi-
va. Iltavalaistus lisää mystistä tunnelmaa. Tori on päivällä hil-
jaisempi, kun esiintyjiä ja ruokamyyntiä on vähemmän. Käär-
meenlumoajat ovat tosin paikalla, mutta eivät enää illalla. Tun-
nelma on vaisumpi, kuin illan pimetessä ja valojen syttyessä.

Asuimme maan parhaissa hotelleissa kuudella eri paik-
kakunnalla. Näimme satoja vuosia vanhaa rakennus-
kantaa ja antiikin aikaisen rauniokaupungin sekä tämän 
päivän rakentamista. Kuljetus hyvillä teillä sujui hienosti. 
Sirpa matkanjohtajana huolehti meistä, kuin sorsaemo 
poikasistaan ja jakoi tietoa paljon. Timo, isäntänä Sää-
tiön puolesta oli kielitaitoinen, jämäkkä gentleman.

Myös säät suosivat matkaamme.

Kiitos koko stipendiryhmän puolesta Rakennus-
mestarien Säätiölle matkan toteuttamisesta!

Teksti: Raul Ahllund
Kuvat: Raul Ahllund ja Raimo Kostiainen
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Matkan tarkoituksena on tutustua erääseen kotomaamme 
tuntemattomimpaan osaan, sen historiaan ja nykypäivään. 
Ajankohta ja ympäristö antaa myös mahdollisuudet tutustua 
tarkemmin sekä matkatovereihin että kevään tuloon 
kiireettömässä ympäristössä. Samalla tulemme tukeneeksi 
omalta osaltamme kotimaan matkailuelinkeinoa.

Matkan hintaan sisältyvät
– bussi-, laiva- ja junamatkat, menomatkalla aamiainen  

ja lounas laivalla, tulomatkalla lounas laivalla

– kaksi yötä aamiaisineen kahden hengen huoneissa  
Aland Park Hotellissa

– tiistaina aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros  
Maarianhaminassa sisältäen mm. käynnit 
Merenkulkumuseossa ja Parkkilaiva Pommernilla,  
lounas Lars Sonckin suunnittelemassa Purjehdusseuran 
ravintolassa, retki Finströmin kuntaan, jossa tutustuminen 
Stallhagenin panimoon

– keskiviikkona aamiaisen jälkeen maaseutukierros, 
jolloin tutustutaan asiantuntijaoppaan johdolla  
mm. Bomarsundin linnoitukseen ja Kastelholman linnaan

Matkan hinta kahden hengen huoneessa on jäsenelle  
240 euroa ja seuralaiselle 340 euroa. Lisämaksusta on 
mahdollista saada yhden hengen huone.

Olemme varanneet matkan 44 henkilölle, paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottajan 
paikka risteilylle varmistuu kun osanottajamaksu on 
maksettu.

Helsingin Rakennusmestariveteraanit järjestää 

16.–18.5.2016
KEVÄTMATKAN AHVENANMAALLE

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 3.3.2016 ja päättyy 7.4.2016. 
Ilmoittaudu joko sähköpostilla Veteraanikerhon sihteerille 
Leila Niemiselle arkipäivisin (ma - to) puhelin 050 431 2580 
tai sähköpostilla niemisenleila@gmail.com. Ilmoita myös 
syntymäaikasi ja puhelinnumerosi. Lisätietoja matkasta 
antaa Matti Vuorensola puhelin 050 516 8142.

Maksut
Matka maksetaan Helsingin Rakennusmestariveteraanien 
tilille FI72 2044 2000 016055.

Aikataulut
Lehtimäen Liikenne Oy:n bussi lähtee Kiasman pysäkiltä 
maanantaina 16.5.2016 klo 6. 05 kohti Turun satamaa. 
Laivamme menomatkalla on Viking Amorella ja tulomatkalla 
Viking Grace. Takaisin palaamme junalla, joka saapuu 
Helsinkiin klo 22.26.

Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai vuoden 
1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilöllisyystodistus 
sekä myös, että sinulla voimassa oleva matkavakuutus. 
RKL:n jäsenmaksun maksaneella on OP-Pohjolan matka- 
vakuutus, joka on voimassa 85-vuotiaaksi asti.

hrmy 3/201614
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Amerikan raitilla
Mestari-Laulajat viihteellä
Ravintola Kaisaniemessä 15.4.2016
alkaen kello 19.00

Kuoroa johtaa dir.mus. Märt Ratassepp Country & Western: Juha Leppänen ja Lembit Merilaine 
Tanssimusiikki: Kari Parkkinen Illan juontaa Esa-Pekka Pennanen

Illalliskortti 45 €, (sis. narikan) kuoron jäseniltä tai maksamalla viimeistään 11.4. Mestari-Laulajien tilille 
FI78 1270 3000 0171 73, jolloin illalliskortin saa nimellä ravintolan ovelta. 
Huom! Merkitse maksun viestikenttään nimesi ja ”Kaisaniemi”.

Tee pöytävaraus: myynti@ravintolakaisaniemi.fi  tai puh. 050 5994184

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Klubin 120:s vuosikokous pidettiin 2.2.2016.

Hallitus sai seuraavan kokoonpanon:

Esa Annala puheenjohtaja Veikko Saukko jäsen
Hannu Marttila varapuheenjohtaja Jaakko Leino  jäsen
Heikki Lehmusmies sihteeri Pauli Pesonen jäsen
  Jorma Rissanen jäsen
  Raikas Rissanen jäsen
  Jorma Laakkonen varajäsen
  Seppo Nuolikoski varajäsen, klubimestari

Kunniajäseneksi kutsuttiin vuodesta 2000 klubin 
puheenjohtajana toiminut Esa Annala.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki 
ja varalle Niilo Tapaninen. Taloudenhoitajaksi kut-
suttiin järjestösihteeri Sanna Eronen.

Klubin jäseniksi voivat päästä kaikki Helsingin Ra-
kennusmestariyhdistyksen jäsenet ilman jäsen-
maksua. Jäseniksi voi päästä myös Rakennusmes-
tariliiton alaisten yhdistysten jäsen, joka maksaa 
klubin erillisen jäsenmaksun sekä rakennusalaa lä-
hellä oleva henkilö, jonka jäsenhakemuksen klubin 
hallitus hyväksyy.

Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi mää-
rättiin, edelliset jo vuodesta 2006 olleet
- varsinaisten 
 = Helsingin yhdistyksen jäsenten 
    vapaaehtoismaksun suositus 10 €
- varsinaiset kannattajajäsenet 20 €
- Helsingin kunnalliset rakennusmestarit 10 €
- Oppilaskerhon jäsenet 0 €
- Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset 
 rakennusmestarit 10 €

Vuoden 2015 jäsenmaksutulot eivät kattaneet  
menoja, vaan alijäämää jäi 42,99 €. 

Vuoden 2015 alkupuolella valmistui Rakennusmes-
tarien talon kolmanteen kerrokseen alaosastojen 
yhteinen tila, johon myös biljardipöytä on sijoitettu. 
Tilan varaus- ja käyttöohjeet on julkaistu jäsenleh-
dessä ja ovat saatavissa Helsingin yhdistyksen 
toimistosta.

Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00- 
16.30 alkaen. Perinteinen ”mustakasi” biljardi pela-
taan kuten ennenkin toukokuussa, ti 10.5.2016  
klo 16.30 alkaen. Joulukuussa kisataan kinkkubil-
jardi.

Vuosikokous valtuutti hallituksen aloittamaan klu-
bin sääntöjen uudistamisen vastaamaan nykyistä 
toimintaa sekä voimassa olevaa yhdistyslakia.

Hallitus

Klubin jäsenmaksun voi maksaa 
Helsingin Rakennusmestariklubi ry:n tilille 
FI34 1017 5000 3363
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UUDET JÄSENET 
Heikkinen, Jarkko Tapani Isoperkkiö, Jussi
Jusslin, Arto Laattala, Arttu
Kansonen, Henri Tapani Louko, Arto Johannes
Seppänen, Olli-Matti Tainio, Anne Elisa
Velikainen, Matvej Österholm, Björn Rainer 

OPISKELIJAJÄSENET Heino, Johnny Markus Mikael

Te r v e t u l o a !

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2016

Puheenjohtaja 
Hannu Vehviläinen 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

1. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen 050-563 9134
rami.jarvinen@srv.fi

2. varapuheenjohtaja
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

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

Harri Holopainen  050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

Niilo Hämäläinen  050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

Jan-Erik Jusslin 050-440 3300
jan-erik.jusslin@yit.fi

Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Tapio Päiväläinen 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Jouko Röpelinen 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

Martti Saarinen 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi

Jari Tiimonen 040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

Järjestösihteeri
Sanna Eronen 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

Toimisto
info@hrmy.fi

YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

Maaliskuu 21.3.2016 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen kerhotilassa 3. krs 
Rakennusmestari Esa Koukkari kertoo  
julkaisemastaan kirjasta  
”RAL se oli minun rattoni ja työni”.

Huhtikuu 25.4.2016 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen kerhotilassa 3. krs 

Toukokuu 23.5.2016 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja  
kuukausikokous Kallioniemessä.

GOLF-JAOS

VUOSIKOKOUS
Pidetään maanantaina 11.4.2016 klo 17.00
Fredrikinkatu 51-53 A, yhdistyksen toimistolla, 6. krs

Esillä sääntöjen 
määräämät asiat, 
tulevan kesän 
tapahtumat sekä RKL:n 
Golfmestaruuskilpailut.

Tervetuloa! Hallitus
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KALAKERHO

Koulutustilaisuus 
15.3.2016 

alkaen klo 17.00
TTS:n koulutustiloissa 
Sarkatie 1, Vantaa

Aiheena perinteinen 
onginta ja välineet. 

Ilmoittautuminen  
11.3.2016 mennessä: 
Reino Holappa reino.holappa@tts.fi tai 
puh. 040 532 2272

Kaikki yhdistyksen jäsenet tervetuloa.

3/2016 hrmy

YHDISTYS tiedottaa

Kalakerho järjestää

PILKKIKILPAILUT
12.3.2016
klo 10.00-13.00 

Nestori-majalla Vihdin Wuoriolassa

Ilmoittautuminen 4.3.2016 mennessä:
Reino Holapalle sähköpostilla reino.
holappa@tts.fi tai puh. 040 532 2272

Hyvät palkinnot!

Kisojen jälkeen tarjolla makkaraa kerhon 
puolesta. Muut eväät jokainen tuo itse.

Wuoriola löytyy osoitteesta 
Vanha-Koikkalantie 162, Vihti.

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen 
tervetuloa!

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2016
Kilpaillaan Talissa Remonttikisan yhteydessä

14.3.2016 - 10.4.2016
Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa. Kilpailumaksu 34 €, juniorit 20 €

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

Veteraanimestaruus
Vain ikätasoitus 1 piste / sarja / vuosi, alkaen 61-vuotiaista
- ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko veteraanimestaruudesta (ikä).

Palkinnot: kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Ilmoittautuminen: Talin keilahalli puh. 044 700 4301
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Yhdistyksen jäsenellä on  
liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi 
harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kult-
tuuriseteliä voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuri-
paikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdis-
tyksen toimistolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tar-
jolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, 
kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, urheilu-
tapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. 
Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi 
á-hintaan 
2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 
2,5 € (yht. 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saa-
jansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyt-
tää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi 
valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi mak-
saa lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukä-
teen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen nouta-
mista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsin-
gin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille  
FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jä-
senen nimi ja maksettujen setelien määrä.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toi-
mistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.

URHEILU

YHDISTYKSEN  
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT

Paloheinässä. 
Kilpailukeskus Paloheinän 

ulkoilumaja,  Pakilantie 124

Perinteinen hiihtotapa 
keskiviikkona 2.3. 2016 klo 18.30
ilmoittautuminen 25.2. mennessä

Vapaa hiihtotapa 
keskiviikkona 9.3. 2016 klo 18.30

Ilmoittautuminen 3.3 mennessä

Sarjat:   M ja N  ja kaikki ikäsarjat alkaen 
35 vuodesta 5 vuoden välein
rouville 3 km

Matkat:   M-M65 5 km, M70+ 3 km
N-N55 5km, N60+ ja rouvat 3 km

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Kauko Wira 0400 925233 tai

kauko.wira@ippnet.fi

Raimo Hartonen 044 2244521 
tai rharton1@welho.com

HUOM! jälki-ilmoittautumisia rajoitetusti 
kilpailupaikalla klo 17.30 mennessä

Kilpailut ovat samalla aikuisurheilijoiden 
aluekilpailut

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n sukellus-
jaos järjestää sukelluksen Intro-kurssin Sukellus-Areenas-
sa 31.3.2016 klo 18.00. Kurssilla käydään ensin läpi sukel-
luksen teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukelta-
mista laitteilla Veikkolassa Pohjoismaiden syvimmässä,  
8 metrin altaassa. Kurssi kestää noin 4 tuntia ja kurssin 
suorituksesta saa todistuksen.

SUKELLUS: Intro-kurssi maaliskuussa
Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690 A, 
02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa risteyksessä on 
tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.

Myös yhdistyksen jäsenet, joilla on sukelluskortti, ovat 
tervetulleita.

Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos maksaa puolet.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen 050 461 6692 tai markku.siikanen@pp2.inet.fi
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Varausmaksut 2016:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14: 
 350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 15-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä ja 
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

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

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
 
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko 
vierailijoiden paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
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Tapahtumakalenteri 2016

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

Maaliskuu
 2.3. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
  perinteinen hiihtotapa, Paloheinä, klo 18.30
 2.3.-5.3. Uimarien kunto- ja tekniikkaleiri, uintijaos, 
  Pajulahti
 5.3. Helsingin yhdistyksen 110-vuotisjuhla, 
  Finlandia-talo
 9.3. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
  vapaa hiihtotapa, Paloheinä, klo 18.30
 11.3. Rakennusmestarien Rouvien 100-vuotis-
  juhlat, yhdistyksen kerhotila 3. krs, 
  klo 12.30-15.00
 11.3. Rakennusmestarien Rouvien 100-vuotis-
  juhla, iltatilaisuus Suomalaisella Klubilla, 
  klo 16.00
 12.3. Pilkkikisa, Kalakerho, Nestori-maja, Vihti, 
  klo 10.00
 14.3. Koulutusta: Hybridijärjestelmät 
  pientaloissa, Metropolia, klo 14.00
 14.3. Maaliskuun Mestari-ilta, klo 18.30,
  Rakennusmestarien talo
 14.3.-10.4.  Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
  ry:n keilamestaruuskilpailut, Tali 
 15.3. Kalakerho, koulutustilaisuus, 
  TT:n koulutustilat, Vantaa, klo 17.00
 17.3. Teatteri, Vakavuusongelmia, Studio Pasila, 
  klo 19.00
 21.3. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi-
  kokous, yhdistyksen Kerhotila 3. krs, 
  klo 13.00
 31.3. Sukelluksen intro-kurssi, Sukellusjaos, 
  Veikkola, klo 18.00
Huhtikuu

 7.4. Koulutusta: Perustason energiatodistuksen 
  laatijakoulutus, Metropolia, klo 9.00
 11.4. Golf-jaoston vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, 6. krs, klo 17.00
 11.4. Yhdistyksen Kevätvuosikokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 11.4. Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 15.4. Mestari-Laulajat viihteellä, Amerikan raitilla 
  -konsertti, Ravintola Kaisaniemi, klo 19.00
 16.4. Kallioniemen kiinteistön ja laitureiden 
  kunnostustalkoot, klo 10.00
 19.4. Perhetapahtuma: Viidakkokirja-elokuva, 
  Tennispalatsi, klo 17.30
 21.4. Yhdistyksen kevätmaastojuoksut, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00
 23.4. Kallioniemen kiinteistön ja laitureiden 
  kunnostustalkoot, klo 10.00
 25.4. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi-
  kokous, yhdistyksen Kerhotila 3. krs, 
  klo 13.00
Toukokuu

 9.5. Toukokuun Mestari-ilta
 10.5. "mustakasi" -biljardikisa, Rakennus-
  mestariklubi, Kerhotila 3. krs, klo 16.30
 16.-18.5. Rakennusmestariveteraanien virkistys-
  matkasta Ahvenanmaalle
 23.5. Rakennusmestariveteraanit, kevätkauden
  päätöstilaisuus ja kuukausikokous, 
  Kallioniemi, klo 13.00
 28.5. Rantaongintakisa, Kalakerho, Kallioniemi, 
  klo 10.00

Yhdyshenkilöt 2016
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413
rantahiukka@gmail.com

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.com

AMPUJAT
Esa Säntti  044-349 1491
esa.santti@gmail.com

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
rharton1@welho.com

KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

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

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
erkki.ahvenainen@elisanet.fi

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
martti.rissanen@evl.fi

NUORTEN KERHO
Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003
paavolapentti@gmail.com

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

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