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Puheenjohtajan palsta
Kevätvuosikokouksen avaus 2010
V

uosi sitten rakentamisen näkymät olivat huomattavasti
synkemmät kuin tällä hetkellä. Asuntokauppa oli pysähtynyt vuoden 2008 syksyllä ja kovan rahan asuntoaloitukset loppuivat tyystin, samoin toimistotilaa oli runsaasti
tyhjillään ja uutta rakenteilla. Rakennustyömaan valmistumisen lähestyessä sai moni rakentaja, niin työntekijä kuin
mestarikin lomautustodistuksen käteensä.

pääurakkatarjousta on noin prosentin päässä toisistaan ja
viidenneksi halvin on 15 prosenttia kalliimpi kuin edullisin.
Infrarakentamisen näkymä kuluvalle vuodelle heikkenee
muualla paitsi Itä-Suomessa. Vaikka pääkaupunkiseudulla
on käynnissä useita suuria hankkeita ja uusia on tulossa,
ne eivät riitä nostamaan alueen suhdanneodotuksia.
Infraurakoitsijoiden suhdannetilanteeseen heijastuu pääkaupunkiseudun talonrakentamisen pohjarakennus- ja perustustöiden volyymin romahdus. Pelkkä asuin- ja liikerakentamisen piristyminen ei riitä pitämään yllä edellisvuoden tasoa.
* *   *
Yhdistyksen kuluneen vuoden toiminta oli vilkas. Meillä oli
yhdistysvierailuja turkulaisten ja tamperelaisten kanssa.
Järjestimme RKL:n Kesäpäivät, joiden yhteydessä oli lähivesiristeily Helsingin saaristoon ja käynti Kallioniemessä
sekä Tallinnan retki. Lisäksi kesällä oli Pyynikin kesäteatterimatka ja elokuussa kävimme HeRialaisten kanssa Valkeakosken asuntomessuilla. Syksyllä Yhdistys järjesti stipendimatkan Pariisiin Batimat- messuille, jolle osallistui 17
jäsentämme, oli Teemalehteä, sirkusta, pikkujoulujuhla
Tallinnassa, opiskelijoille jaettiin stipendejä ja järjestettiin
yhdessä RKL:n kanssa viikonloppumatka Himokselle ym.,
ym. toimintaa oli kattavasti kaikenikäisille jäsenille.

Rakentajat selvisivät vaikeasta vuodesta 2009 kuitenkin
kohtuullisesti. Esimerkiksi kymmenen suurinta rakennusliikettä tekivät positiivisen tuloksen, vaikkakin tulosprosentit
alenivat edellisvuotisesta jokaisen osalta kymmenistä jopa
yli sataan prosenttiin. Pörssiyhtiöt jäivät kauaksi tyypillisistä tulostavoitetasoistaan. Elvytystoimet yhdessä alhaisten
korkojen, parantuneen asuntokysynnän ja laskevien kustannusten kanssa pelastivat rakentajien vuoden. Lama
näkyi palkkaturvan maksamissa työntekijöiden palkkasaatavissa, nousua edellisvuoteen oli 35 % ja vuoteen 2007
peräti 120 %. Eniten palkkaturvasta maksettiin rakennusalan palkkoja. Suurimmissa vaikeuksissa olivat työtä ja
palveluja myyneet yritykset sekä rakennusosatoimittajat.
Mainittakoon kuitenkin, että 90-luvun lamassa, vuonna
1992, palkkaturvasta maksettiin lähes kolminkertainen
määrä palkkoja viimevuotiseen verrattuna.
Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden tammikuussa
myönnettiin pääkaupunkiseudulla rakennuslupia 707 asunnolle, kun vuotta aiemmin määrä oli vain 120; koko maassa
lupia myönnettiin tammikuussa 1940 asunnolle. Myös monessa muussa maakunnassa kasvu on ollut voimakasta.
Etelä-Pohjanmaalla lupia myönnettiin 120, kun edellisvuoden määrä oli 3, Pohjois-Pohjanmaalla lukema kasvoi
110:stä 284:ään. Monissa maakunnissa prosentuaaliset
muutokset olivat vieläkin suurempia, mutta määrät olivat
pieniä. Sen sijaan teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten
lupamäärät pienenivät merkittävästi.

Yhdistys tilasi RKL:ltä 4 rakennusasiantuntijakoulutuspakettia, kaksi kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Tilaisuuksissa oli keskimäärin parisenkymmentä jäsentämme. Koulutuksiin oli Metropolian rakennusalan opiskelijoilla vapaa
pääsy. Jostain syystä tilaisuuksiin ei osallistunut kuin muutama opiskelija. Jatkossa on suuri haaste, kuinka saamme
valmistuvat rakennusmestarit ja insinöörit kiinnostumaan
siinä määrin toiminnastamme, että he liittyvät valmistuttuaan jäseniksemme. Vuoden vaihteessa valmistuvat ensimmäiset rakennusmestarit. Meidän on oltava valmiit toivottamaan heidät tervetulleiksi järjestöömme ja ottamaan
heidät tasavertaisiksi yhdistyksemme jäseniksi.

Raklin suhdannekatsauksen mukaan erityisesti pääurakoitsijoiden hintakilpailu on kovaa ja rakennusliikkeet kokevat riittämättömän kysynnän suurimmaksi ongelmaksi.
Pääurakoitsijoiden tarjousaktiivisuus on varsin korkea, yli
70 %. Kovaa hintakilpailua kuvaa se, että kaksi halvinta

Rentouttavaa Kesää Kaikille
Raimo Seppänen
puheenjohtaja

TOUKOKUUN 2010 MESTARI-ILTA
maanantaina 10.5.2010 klo 18.30, Rakennusmestarien talossa Fredrikinkatu 51–53, Helsinki.
Illan aiheena korjausrakentaminen. Tule kysymään ja keskustelemaan! Juuri ilmestyneen Korjausrakentaminen -teemalehden aiheisiin liittyen Raimo Seppänen ja Janne Hartikainen YIT:stä esittelevät Energianero
putkiremonttia.
• Yhdistys- ja liittokuulumiset • Jäsenistön vapaa sana • Ilmoitusasiat • Iltapala

Tervetuloa!
hrmy

3

Kevätkokouksessa
useita huomionosoituksia
Helsingin yhdistyksen kevätkokouksessa jaettiin useita
huomionosoituksia: valtakunnallisia, keskusliiton ja oman
yhdistyksen. Itse kokous sujui sutjakasta kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuoren
vetämänä.

K

okousillan aloitti juhlavasti Mestari-Laulajat aina yhtä vaikuttavalla Rakentajan laululla. Kuoro
esitti etukäteislämpimäisinä tulevalta kiinanmatkaltaan myös kaksi eksoottisempaa kappaletta: Soutuvenheellä Kiinaan sekä Japanilaisen
kehtolaulun, jonka he vetivät japaniksi!
Yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Seppänen käsitteli avauksessaan mm. rakennusalan suhdannetilannetta. Raimon puhe on koko-

Kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuori veti kevätkokousasiat ennätysnopeasti läpi.
Kirsi Takkinen hoiti sihteerin tehtävät.
naisuudessaan luettavissa jäsenlehden puheenjohtajan palstalta.
Illan osanottajat kunnioittivat
vuonna 2009 kuolleita yhdistyksen
jäseniä hiljaisella hetkellä ja Mesta-

ri-Laulajien hartain sävelin.
RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila jakoi Raimon avustamana liittoon 50 ja 25 vuotta kuuluneille jäsenille ansiomerkit. 22:sta 50-vuo-

Kevätkokouksen avasi juhlavasti Mestari-Laulajat.
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Martti Rissaselle (vas.) ojennettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein, Eino Menlösille Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin
ja Olli Heirelle RKL:n hopeinen ansiomerkki.
Yhdistykselle kutsuttiin uusi kunniajäsen, Arvo Olkkonen. Paitsi aktiivisena yhdistysläisenä Arvo on
tuttu näky kesäisillä suunnistusreiteillä.
tismerkkien saajien läsnäoloprosentti oli hyvä: paikalla oli 14 yhdistyksen jäsentä. 25-vuotismerkin sai
15 yhdistyksen jäsentä, heistä paikalla oli vain kaksi.
RKL:n hopeisen ansiomerkin
vastaanotti Olli Heire. Valtiolliset
huomionosoitukset
luovutettiin
puolestaan Martti Rissaselle, joka
sai Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein ja Eino Menlösille, joka sai Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitalin.

Arvo Olkkosesta kunniajäsen
Kevätkokouksen asialista ei aiheuttanut kokousväessä kysymyksiä.
Paavo Ruusuvuoren vetämänä ja
Kirsi Takkisen sihteeröimänä kokous taidettiin läpiviedä ennätysajassa.
Jäsenille ennakkoon edellisessä
jäsenlehdessä lähetetyt vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto olivat täyttäneet jäsenistön tiedontarpeet. Vuoden 2009 tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin niin hallitukselle

hrmy

kuin tilivelvollisille.
Kevätkokouksen kohokohtia oli
yhdistyksen uuden kunniajäsenen
kutsuminen. Hän on Arvo Olkkonen. Arvo on aktiivinen rakennusmestari monella saralla: työelämässä, yhdistystoiminnassa ja urheilumiehenä. Vuoden 1991 Rakennusmestari teki työuransa Polar Rakennusosakeyhtiössä. Helsingin yhdistyksen hallituksessa hän on toiminut useaan otteeseen, ollut mm.
sekä I että II varapuheenjohtaja.
80-luvun lopulla hän veti urheilutoimikuntaa ja 90-luvun alussa suunnistusjaostoa.
Myös Lasse Taiminen sai kokousväeltä kunnon aplodit. Eikä
syyttä, sillä kovalle urheilumiehelle
luovutettiin sekä vuoden 2009 Lassen pytty -kiertopalkinto että Vuoden 2009 Mestariurheilijatunnustus
pokaaleineen. Kiitospuheessaan
Lasse korosti aktiivisen liikkumisen
tärkeyttä ja iloa: kaikkien ei hänen
mukaansa tarvitse olla kilpaurheilijoita vaan liikkua kukin kykyjensä ja
halujensa mukaisesti. Se tuo aktiivisuutta myös muuhun elämään.
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Lasse Taiminen sai sekä Lassen pytyn että
vuoden 2009 Mestariurheilijan tittelin pokaaleineen.

RKL:n 50-vuotismerkin saajista sen kävi henkilökohtaisesti vastaanottamassa 14 jäsentä.

Kulttuuriseteli uusi jäsenetu
Heti Kevätkokouksen jälkeen ennen
iltapalaa Ari Autio veti vielä huhtikuun Mestari-illan. Hän toi terveiset
juuri pidetystä hallituksen kokouksesta. Siellä jäsenistölle oli päätetty
tuoda uusi jäsenetu: liikuntasetelin
rinnalle tulee 1. syyskuuta alkaen
kulttuuriseteli. Yhdistys maksaa
molempien setelien arvosta puolet:
4 euron arvoisesta liikuntasetelistä
siis 2 euroa ja 5 euron arvoisesta
kulttuurisetelistä 2,5 euroa. Jäsen
voi lunastaa vuoden aikana joko 52
kpl liikuntaseteleitä tai 42 kpl kulttuuriseteleitä tai molempia yhteisarvoltaan maksimissaan 105 €.
Tulevan syksyn tapahtumista Ari
kertoi, että tulossa on taas perhetapahtuma: Risto Räppääjä ja villi
kone -teatteriesitys. Kesällä puolestaan tehdään perinteinen asuntomessumatka, tällä kertaa suuntana
on Kuopio.

RKL:n 50-vuotismerkit

RKL:n 25-vuotismerkit

Vilho Akseli Ahola
Pentti Elias Ala-Lahti
Reino Johannes Antola
Raimo Ensio Eilimo
Kai Ragnar Hagelberg
Toimi Hallenberg
Pauli Arimo Heikkilä
Taavi Aatos Kivinen
Arvo Antero Kyynäräinen
Veikko Augusti Kähärä
Risto Olavi Lahtinen
Olavi Leinonen
Usko Jalmari Mattila
Tapio Paavo Murtomaa
Urho Vilho Johannes Mustalahti
Pertti Tapani Mäkipää
Kari Olavi Mäkinen
Eino Martti Johannes Papinniemi
Matti Johannes Riikonen
Unto Kalevi Sutinen
Lauri Tuomas Syrjänen
Matti Sakari Tuominen

Jarmo Matias Haapalehto
Eino Taneli Halonen
Ilkka Mikael Huuskonen
Hannu Juhani Isoniemi
Juha Tapio Kulmala
Veli-Pekka Leinonen
Matti Rainer Paatero
Pertti Juhani Puhakka
Kaj Yrjö Henrik Reth
Timo Olavi Rissanen
Eila Kaarina Sirppiniemi
Risto Markus Tanninen
Leena Marjatta Teelahti
Kirsi Tuulikki Teittinen
Oiva Tapani Virtanen

Sirkka Saarinen
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RKL-viesti
Matka-Vekasta etuja RKL:n jäsenille

Lomamajat Vihdin Wuoriolassa

Perhelomat: Disneyland lentäen, lähdöt 6.6. ja 13.6.
Alennus 30 €/aikuinen
Kylpylälomat: Pärnu, lähdöt ajalla 1.5.–30.6. 1 viikon
matkat. Alennus 30 €/aikuinen
Kaupunkilomat:
Saarenmaa, lähdöt ajalla 1.5.–30.6. Sunnuntai-torstai
-matkat. Alennus 15 €/aikuinen
Vilna, lähdöt ajalla 16.4.–21.5. Alennus 50 €/aikuinen
Lomamatkat: Kreeta, Alanya ja Varna, lähdöt ajalla
1.5.–31.5. ja 1.8.–31.8. Alennus 50 €/aikuinen.
Varaukset Matka-Vekan toimistoista, jäsenkortin numero mainittava varausta tehdessä. Alennukset myönnetään esitehinnoista (ei tarjoushinnoista), paikkoja rajoitetusti. Nämä jäsenedut koskevat Matka-Vekan 2010
esitetuotantoa (kylpylälomat, kaupunki- ja kiertomatkat,
parhaat perhelomat) sekä Lomamatkojen kevät-kesäsyksy 2010 esitetuotantoa.

Wuoriolan iso sauna ja lomamajat ovat käytettävissä
Hiidenveden rannalla Vihdissä, kohtuullisen lyhyen ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n jäsenet voivat vuokrata lomamajoja sekä kesällä että talvella. (Huom. alueella
kantovesi ja PuuCeet)
Lomahuoneistojen varaus netissä
www.rkl.fi > vapaa-aika > lomamajat
Tiedustelut Eeva Stjerna 09-8770 6511,
eeva.stjerna(at)rkl.fi

RKL:n Kesäkisat 12.6.2010 Seinäjoella

Lisätietoa tapahtumasta seuraavissa RKL-viesteissä.

Urheilutuloksia

Kuusamon tunturit, Kalajoen hiekkasärkät tai
Vihdin vehreys - varaa lomahuoneisto nyt!
Ruka ja Kalajoki

RKL:n hiihtokilpailujen, pitkän matkan hiihdon sekä pilkkikisan tulokset ovat nähtävissä RKL:n nettisivuilla www.
rkl.fi> vapaa-aika. RKL:n osallistujien kesken arvottiin
neljä kappaletta RKL-huppareita. Onnelliset voittajat
ovat: Pirjo Seppänen Oulu, Olavi Kettunen Joensuu,
Jari Eskelinen Kuopio ja Hannu Tarssanen Joensuu.

Kalajoen ja Rukan lomahuoneistot on nyt mahdollista
varata myös osittain, sunnuntaista keskiviikkoon tai keskiviikosta sunnuntaihin. Täydet viikot edelleen entisin
hinnoin.
RKL:n lomahuoneisto Rukatunturin juurella on lähellä
palveluita ja tarjoaa loistavat mahdollisuudet liikunnallisen loman viettoon. Lähde vaeltamaan Kuusamon jylhiin
maisemiin tai nauttimaan vauhdista Rukatunturin rinteisiin.
Kalajoen paritalohuoneisto (95 m2) sijaitsee Golfkentän tuntumassa, hiekkasärkkien kauniilla rannoilla.
Viikkovuokraushinnat ovat RKL:n jäsenluettelossa oleville noin 50 % edullisemmat kuin ko. lomakeskuksen
vastaavien huoneistojen yleinen hintataso.

RKL:n GOLFMESTARUUSKILPAILUT 2010
Tampereella, Golf Pirkkalassa, lauantaina 28.8.
Kilpailukutsu kokonaisuudessaan RKL:n nettisivuilla
sekä HRMY-jäsenlehdessä 4-2010.

WUORIOLAN KEVÄTTALKOOT
Lauantaina 8.5.2010 klo 10.00 alkaen
Kaikki mukaan talkoisiin!
Maukasta purtavaa ja virvokkeita aiempaan tapaan on luvassa ja saunakin lämpiää halukkaille.
Jatketaan talkooperinnettä edelleenkin ja kehitetään yhdessä Wuoriolaa.
Lämpimästi tervetuloa!
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
Joni Jääskeläinen

hrmy
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Asuntomessut Kuopiossa 2010

Kesän 2010 asuntomessut pidetään 16.7.–15.8.
Kuopion Saaristokaupungin Lehtoniemessä, joka sijaitsee
Kallaveden äärellä noin kuusi kilometriä kaupungin keskustasta.

M

essualue sijoittuu Keilankannan kanavan ja sillan läheisyyteen. Messualueelle valmistuu 34
omakotitaloa, yksi paritalo ja kaksi rivitaloa. Kaikki messutalot sijoittuvat aivan Saimaan vesistöön kuuluvan Kallaveden rantaan tai rannan
välittömään läheisyyteen. Lähes
kaikista messutaloista avautuu näkymä järvimaisemaan.
Messualueen kortteleita yhdistävät kadut Helmikuja, Helminauha ja
Simpukankatu. Pienen lahdelman
toiselle puolelle, Painija Eino Leinon
puistoon ja Painikujalle, kuljetaan
uimapaikan ja luonnontilaisen Velhometsän reunaa.

Messualueen suunnittelussa on
huomioitu liikuntapaikkojen ja lasten leikkipuistojen läheisyys. Painija
Eino Leinon puisto tarjoaa näille
molemmille toimivat puitteet. Lapsiperheiden viihtyvyyden takaavat messualueella oleva päiväkoti
sekä lähelle rakentuvat koulu ja
kauppa.
Kuopion asuntomessujen teemat ovat:
• Hyvinvointia ja elämänlaatua – hyvä kaupunkikoti järven rannalla.
• Matalaenergiatalot – edullista
asumista ympäristöä säästäen.
• Oma piha - perheen paras puuhapaikka.

Hyvinvointia ja elämänlaatua
- hyvä kaupunkikoti järven
rannalla
Kuopion asuntomessualueella toteutuu monien suomalaisten unelma; voidaan asua järven rannalla,
luonnon ympäröimänä mutta kuitenkin lähellä kaupungin keskustaa
ja kattavia palveluita. Alueen järviluonto ja monipuoliset aktiviteetit
tarjoavat oivat puitteet harrastuksiin.

Lehtoniemen Helmen messualueelle rakentuu 34
omakotitaloa, yksi paritalo ja kaksi rivitaloa. Kaikki
messutalot sijoittuvat aivan Saimaan vesistöön kuuluvan Kallaveden rantaan tai rannan välittömään läheisyyteen. Lähes kaikista messutaloista avautuu näkymä
järvimaisemaan.
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Vuoden 2010 asuntomessut järjestetään Kuopion Saaristokaupungissa sijaitsevalla asuinalueella, jota kutsutaan Lehtoniemen Helmeksi. Nimensä mukaisesti asuinalue on oikea helmi; asumisen laatua ilmentävät
tasokas rakentaminen, palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien läheisyys sekä kaunis saaristomaisema.

Parha-tutkimustalo on asumisen terveellisyyden ja turvallisuuden kehityshanke.
Tutkimustavoitteita ovat uudet tuotteet
ja toimintamallit, joissa keskitytään
rakenteiden kosteustekniseen toimintaan,
energiatehokkuuteen, sisäilman laadun
mittaamiseen sekä ympäristön mittaustiedon hallintaan ja käsittelyyn asukkaiden
käyttöä varten.

Matalaenergiatalot
- edullista asumista
ympäristöä säästäen
Asuntomessuille rakentuvista taloista suurin osa kuuluu parhaaseen
A-energialuokkaan. Messutalojen
monipuoliset lämmönlähteet ja rakentamistavat on valittu energiatehokkuus huomioiden.

Oma piha
- perheen paras puuhapaikka
Asuntomessualueella esitellään
monipuolisia, asukkaidensa tarpeisiin räätälöityjä pihoja. Ajatuksena
on, että omasta pihasta voidaan
erilaisin piharakentamisen ratkaisuin luoda viihtyisä, asukkaiden hyvinvointia lisäävä alue. Omalla pihalla on mukava puuhailla ja virkistäytyä niin arkena kuin juhlan aikaan. –SS
Kuvat: Suomen Asuntomessut

hrmy

ASUNTOMESSUMATKA KUOPIOON

4.8.2010

Yhdistys järjestää perinteisen asuntomessumatkan,
tällä kerralla siis Kuopioon.
Kuopioon matkataan junalla. Matkan hinta ei vielä ole
tiedossa, mutta se tulee aikaisempaan tapaan olemaan
kohtuullinen. Yhdistys osallistuu matkakustannuksiin.
Ilmoittaudu messumatkalle yhdistyksen toimistoon
(p. 09–646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi) 11.6. mennessä.
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Syksyn 2010 koulutuksia
RAKENNUSFYSIIKKA

(päivitetty/uudistettu kurssisisältö)
Rakennusfysiikka on noussut keskeiseksi osaamisalueeksi nykyisessä rakentamisessa. Mm. rakenteiden
kosteusvauriot ja homeongelmat sekä kiristyvät energiansäästötavoitteet ovat aiheuttaneet sen, että rakennusala kaipaa jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan
liittyvistä ongelmien ratkaisemisesta. Koulutuksen tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille.
Rakennusfysiikka-koulutus soveltuu kaikille rakennus- ja
korjaushankkeen osapuolille kuten rakennesuunnittelijat, arkkitehdit, rakennuttajat, isännöitsijät, vastaavat
mestarit, kuntoarvioitsijoille.
Kouluttajana toimii DI Tapio Korkeamäki Hämeenlinnan
ammattikorkeakoulusta, HAMK

RAKENTAMISEN TÄRINÄT

Täydennyskoulutuksen tavoite on lisätä rakennusinsinöörien tietämystä tärinästä ja sen vaikutuksista sekä
hallintamahdollisuuksista ja -tarpeista.
Tärinän yksiköt ja vahinkovaara -osiossa käydään läpi
tärinän yksiköitä ja sen vahinkovaaraa rakenteille ja laitteille

Räjäytystärinän välittyminen, tuore betoni ja raja-arvot
-osiossa käydään läpi räjäytystärinän välittymisen perusteoriaa (maaperässä ja sen kautta rakenteisiin) sekä
sille Suomessa ohjeistetuista raja-arvoista, jotka ovat
juuri muuttumassa (RIL 253-2009). Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen miten tärinä vaikuttaa ja pitäisi
huomioida samanaikaisesti käynnissä olevien betonointitöiden yhteydessä.
Muut rakentamisen tärinät ja raja-arvot -osiossa käydään läpi muut rakentamisen tärinät (paalutus, ponttaus,
tiivistystyöt, konetärinät) sekä niille muuttumassa olevat
raja-arvo-ohjeistukset (RIL 253-2009).
Liikennetärinä -osiossa käsitellään liikennetärinää, sen
mittaamista ja huomioimista perustus- ja rakennesuunnittelussa sekä rakentamisessa.
Ympäristön huomioiminen -osiossa käsitellään läpi tärinää aiheuttavien työmaiden ympäristövaikutuksia sekä
niiden huomioimis- ja hallintamahdollisuuksia sekä -menetelmiä, kuten ennakkoselvitykset, mittaukset, tärinävaimennukset yms.
Molemmat kurssit ovat iltakursseja. Kurssipäivät ilmoitetaan niiden selvittyä osoitteessa www.rkl.fi > Koulutus >
Rakennusasiantuntijakoulutus.

Uusi palvelu helpottaa
pientalorakentamisen hallintaa
Kotopro Oy avasi maaliskuussa uuden verkkopalvelun, joka siirtää pientalon rakentamisajan dokumentoinnin ja seurannan verkkoon ja
muodostaa samalla tietopohjan tulevalle talon huoltokirjalle.

P

alvelu on kehitetty helpottamaan
vastaavien työnjohtajien, KVV-IVtyönjohtajien, urakoitsijoiden ja heidän palveluitaan käyttävien pientalorakentajien työtä ja tekemään koko rakentamisprosessi läpinäkyväksi kaikille siinä mukana oleville.
Kotopro Oy:n verkkopalveluihin
kuuluvat aluksi työkalut pientalojen
rakennusprojektien dokumentointiin rakentamisen ammattilaisille.
Vuoden 2010 aikana tulee pientalokiinteistöjen omistajille tarkoitettu
ennakoivasti kiinteistön käyttöä ja
huoltoa ohjaava verkkopalvelu.
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Asumisen ammattilainen eli
pientalon omistaja saa käyttöönsä
ainutlaatuisen tietokannan joka täydentyy talon koko elinkaaren ajan.
Se ohjaa kiinteistön käyttöä, energian kulutuksen optimointia ja oikeaaikaista huoltoa.
Kotopro Oy:n verkkopalvelu perustuu pientalorakentamisen toiminnanohjausjärjestelmään jolla on
sen kehitystyön aikana dokumentoitu jo yli 1 000 pientalojen rakennuskohdetta.
Lisätietoa: www.kotopro.fi

hrmy

Lähde RKL-Seniorien mielenkiintoiselle
opastetulle ryhmämatkalle

SYYRIAAN 14.–26.3.2011
Aloitamme tutustumisen 8000 vuotta vanhaan historiaan maan pääkaupungista Damaskoksesta, josta etelään Bosraan ihmettelemään 100-luvun mahtavia rakenteita. Jatkamme pohjoiseen Libanonin rajan tuntumassa Välimeren vuoristoista rannikkoa seuraillen kohti hedelmällistä Eufratia. Lähi-idän kauppakeskus
Alepposta länteen ohitamme Lake Assadin 800 MW voimalaitoksen, siitä kaakkoon Deirin markkinoille,
josta lounaaseen autiomaan keitaalle muinaisen 200-luvun keskukseen Palmyraan, jossa näemme 75 ha
alueella Unescon suojelukohteen temppelialueen pylväskatuineen.
Matkan hinta-arvio:
			

2 hh/RKL-Sen n. 1650 €, seuralainen n. 1700 €
Yhden hengen huoneen lisämaksu 300 €

Hintaan sisältyy: lento Hki-Damaskos-Hki, kuljetukset tutustumiskohteisiin 33-hengen ilmastoidulla bussilla, 12 päivän opastetut matkat, 11 yön hotellimajoitukset 3-4 tähden hotelleissa aamiaisella, Syyrian yhteisviisumin hankinta, autonkuljettajan ja oppaan juomarahat, sisäänpääsymaksut tutustumiskohteisiin, laukkujen kantajien palkkiot hotelleissa ja 3 päivän picnic-lounas pitkillä ajomatkoilla.
Hintaan ei sisälly: iltaruokailut ja ruokajuomat päivällä ja iltasella.
Matka toteutuu, jos 14 ilmoittautuu; enintään matkalle otetaan 14 henkilöä.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 31.5.2010 mennessä:
R. Järvelä 0400-156 870, R. Kukkonen 040-507 3484, E. Menlös 045-6781933 tai M. Ojala 0400-961 664.
Ennakkomaksuna 100 € tilille: Nordea 204420-16055, viesti Syyria.
Matkan vasuullinen järjestäjä Syyriassa: Tourism Services Manager Fayez Al-Tabbaa, joka on noin 10
vuoden ajan järjestänyt Syyrian matkoja suomalaisryhmille.

AJOREITTI YÖPYMISPAIKKOINEEN

hrmy
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50 vuotta rakennusmestareina
Helsingin yhdistyksen kevätkokousillalle antoi
oman säväyksensä se, että mukana oli kaksi
50 vuotta sitten rakennusmestareiksi valmistunutta luokkaa: Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta keväällä 1960 talonrakennuksen
rakennusmestareiksi valmistuneet A- ja Bluokat.

L

Opiskeluaikainen maastomittausharjoitus silloisen opiskelupaikan
lähellä Tehtaankadun tuntumassa. Kuvassa 50-vuotisluokkakokouksessakin mukana ollut Raimo Näveri sekä Mauri Nurminen.

uokkakokoukset ovat osallistujille mieluisia, kompastuskivenä on usein se että puuhamiehiä niiden järjestämiseksi ei tahdo löytyä. HTOL-valmistuneista vuosimallia 1960 sellaiset löytyivät: primus moottoreina olivat
A-luokalta Kai Hagelberg ja B-luokalta Tapani Mäkipää,
molemmat myös Helsingin yhdistyksen jäseniä. He ja
useampi muukin joukosta kävi myös pokkaamassa kevätkokouksessa jaetut RKL:n 50-vuotismerkit.
Monta alkuperäisestä kokoonpanosta on tosin jo
joukosta poissa. Mukana muisteluissa oli A-luokkalaisia
10 ja B-luokkalaisia 5. Molemmat luokat jatkoivat iltaa
tahoillaan kevätkokouksen jälkeen. Sitä ennen ehdittiin
asettautua myös virallisiin ja ei-virallisiinkin potretteihin,
joista muutama ohessa.

HTOL 1960 A-luokkalaisia:
Alarivi vas.: Harry Elf, Väinö Haukka, Rauni Iilomo, Jorma Saarinen,
Ylärivi vas.: Usko Mattila, Matti Lipasti, Unto Sutinen,
Kai Hagelberg, Kari Mäkinen, Pentti Pietikäinen
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HTOL 1960 B-luokkalaisia:
vas. Raimo Eilimo, Kauko Felin, Olavi Leinonen (valmistunut
Lahdesta), Raimo Näveri, Veikko Juuti, Tapani Mäkipää
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”M

ielenkiintoinen kesäharjoittelukohde vuonna
1959 oli Munkkivuoren ostarin esijännitystyö.
Esijännitystyö oli silloin aivan uutta ja sain hoitaa sen
’kymppinä’ työn ohjaajana ja valvojana toimineen DI
Olavi Törmäsen apuna. Kahdessa vuorossa kaverit
vain vaihtuivat ja jatkettiin näin monta viikkoa”, Tapani Mäkipää kertoo.
Toisessa kuvassa näkyy ostarin kansirakenne:
kupoli jonka reunassa esijännitettävät palkit, joita
kantavat kulmissa pilarit. Toinen kuva on käynnissä
olevasta hydraulisesta esijännitystyöstä, parhaillaan
mitataan esijännitysterästen venymää.
Kesä 1959 oli Tapanin mukaan tosi helteinen:
”Muistiin on jäänyt esijännitysviikoilta iltapäivien helteen aiheuttama uupumus. Illansuun viileneminen
onneksi virkisti oloa. Työpäivän pituushan oli kahden
vuoron työssä peräti 7-23.”
Törmänen toimi myöhemmin Rakennusvalvonnan
päällikkönä. ”Rakennusvalvonta aloitti silloin käytännön, joka mukaisesti vastaavaksi ensi kertaa hakeville järjestettiin tentti, jossa todettiin valmius vastaavan

tehtävään. Edellytyksenä oli yleensä viiden vuoden työkokemus. Minulla oli sitä tuolloin vasta vajaat
kolme vuotta ja ikääkin vain hieman
yli parinkymmenen. Törmäsen pitämä ’kuulustelu’ meni kuitenkin leppoisasti”, Tapani kertoo ja arvelee
hyväksymisessä auttaneen juuri
tuon esijännitysharjoituksen, jonka
Törmänenkin muisti hyvin.

Tapani Mäkipää oli kerännyt
luokkansa muisteloihin myös vanhoja kuviaan mm. Teku-aikaisista
kesäharjoitteluista vuosilta 19571960 sekä viimeisellä joululomalla
1959-60 tehdyltä opintomatkalta
Tukholma-Köpis-Hampuri-Köln.
Sieltä jatkettiin vielä pikkubussilla
viiniköynnösten ja linnojen reunustamaa Reinin rantaa Koblenziin
saakka. Huomattava osa matkakuluista hankittiin omatoimisesti.
Näistä kuvista muutama otos myös
laajemman piirin nähtäväksi.
Sirkka Saarinen
”Historiakuvat” Tapani Mäkipää

hrmy
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KESÄLLÄ KALLIONIEMEEN
Laajasalossa sijaitseva yhdistyksen koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi on jäsenten
käytössä. Jos et vielä ole tutustunut Kallioniemeen, käynti kannattaa. Sieltä löytyy mm.
grillikatos, sauna, lentopallokenttä, pelivälineitä. Se on myös erinomainen henkilökohtaisten merkkipäivien ym. perhejuhlien pitopaikka. Kallioniemessä on myös soutuvene
kaikkien jäsenten käytössä.
Käytättehän Kallioniemeä sääntöjen mukaan, jotta se pysyy jatkossakin yhtä erinomaisena virkistyspaikkana. Ohessa muistinvirkistykseksi viralliset käyttöohjeet.

Kallioniemen
käyttöoikeuksia
koskevat säännöt
Laajasalossa Keulakuvantie 18
sijaitseva yhdistyksen koulutus- ja
virkistyspaikka Kallioniemi on kesäkaudella yhdistyksen varsinaisten
jäsenten käytössä näitten sääntöjen
puitteissa. Talvisin kohde on suljettu.
Varsinaisilla jäsenellä ja hänen
perheeseensä kuuluvilla
• on ulkotilojen vapaa käyttöoikeus
eri tilaisuuksille varattujen päivien
rajoitukset huomioiden.

14

hrmy

• kohteen rakennuksien käyttöön
on aina tehtävä ennakkovaraus
yhdistyksen toimistosta ja niistä
peritään jäsenhinnaston mukainen varausmaksu. Tällöin varsinainen jäsen voi viettää siellä
esim. perhejuhlia tms.
• mahdollinen saunanlämmitys on
aina tilattava kiinteistönhoitajalta.
• yhdistyksen jäsen ei saa luovuttaa paikkaa ulkopuolisille vaan
on hänen itse oltava aina vastuuhenkilönä mukana. Jäsen on aina
vastuussa mahdollisista käytön
aiheuttamista seuraamuksista.
• kohteessa esillä olevia käyttösääntöjä on noudatettava.
• yhdistyksen jäsenkunnan vapaata käyttöoikeutta rajoittaa tässä
jäljempänä mainitut etukäteen
varatut tilaisuudet, jolloin kiinteistö on varaajan käytössä. Varauskalenteri löytyy yhdistyksen nettisivuilta www.hrmy.fi/jasenedut/
kallioniemi, jonka ajantasaisuus
on syytä varmistaa yhdistyksen
toimistosta kysymällä.
Yhdistyksen alaosastot ja hallitus
voivat varata Kallioniemen omiin tilaisuuksiinsa siten että yhdistys
maksaa
kiinteistönhoitajan
korvaukset,varaus yhdistyksen toimistosta ja saunanlämmitys kiinteistönhoitajalta.
HRV-veneilijät
pitää Kallioniemeä kotisatamanaan
ja messirakennus on varattu heille.
Veneilijöillä on kulkuoikeus alueen
läpi laitureille. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä edellä mainitut säännöt koskevat myös veneilijöitä. Muut
veneilijöitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet on sovittu erikseen.

Näiden sääntöjen noudattaminen
on yhteisen viihtyvyyden ja edun
mukaisesti tärkeää. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joka ei ole kenenkään edun mukaista.

Yöpyminen
Kallioniemessä ei ole sallittua.
Järjestys
kohteen läheisyydessä olevan asutuksen takia on iltaisin klo 22.00
jälkeen oltava normaali hiljaisuus ja
koko alue on oltava tyhjä klo 24.00.
Varattu päivä on klo 8.00 - 22.00
välinen aika ellei muusta ole erikseen sovittu. Saunan lämmitysaika
on sovittava erikseen kiinteistönhoitajan kanssa.
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Yhteystiedot
Kallioniemen varaukset: Hinnat ja
varaustilanne yhdistyksen toimistosta, Kirsi Takkinen, puh. 09646343
Kiinteistönhoitaja: Marja-Liisa ja
Kauko Mäkinen, puh. 050 4924232

KALLIONIEMESSÄ
8. toukokuuta 2010 klo 15
Kesäkauden ja veneilykauden
avajaiset ja lipunnosto
Tervetuloa!
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YHDISTYS tiedottaa
Uudet jäsenet

Toni Matias Liikanen

Uudet opiskelijajäsenet

HALLITUKSEN
JÄSENTEN
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2010

Markus Aho
Timo Eetu Nevalainen

Tervetuloa!

VETERAANIKERHO
17.5. klo 13.00 Kevätkauden viimeinen tapaaminen Kallioniemessä.

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

Vietämme yhteisen iltapäivän saunoen, uiden ja
makkaroita grillaten.
Tervetuloa toivottaa Kerhon hallitus!

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

Rakennusmestariklubi Ry

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

Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan

tiistaina 11.5.2010 klo 16.30 alkaen

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

mukaan pääsee kello 17.30 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51–53, Helsinki.
Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.
Hallitus

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

Rakennusmestarien
Säätiö

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

Rakennusneuvos Kalervo Eskola on luopunut
Rakennusmestarien Säätiön hallituksen jäsenyydestä, hän oli hallituksen jäsenenä vuodesta 1983
alkaen eli yhteensä 27 vuotta.

Pentti Paavola 0400-933 033
penttirk.paavola@luukku.com

Rakennusmestarien Säätiö on valinnut uudeksi
hallituksen jäsenekseen varsinaisessa kokouksessaan 10.2.2010 Ari Aution.

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

Rakennusmestarien Säätiön hallituksen kokoonpano:
Markku Niemi
Jouko Karjalainen
Ari Autio
Kalevi Berlin
Asko Järvinen
Voitto Korkeamäki

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

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

Timo Nieminen
Juhani Nurminen
Paavo Ruusuvuori
Raimo Seppänen
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Perhetapahtuma

★

★
★

★JA VILLI KONE
RISTO RÄPPÄÄJÄ

★

Yhdistys järjestää syksyn perhetapahtumana Risto Räppääjä ja villi kone -teatteriesityksen 23.10.2010.

Helsingin kaupunginteatterista on varattu esitykseen 118 lippua. Ilmoittautumiset viimeistään 17.9.2010.
Liput on maksettava viimeistään 20.9. yhdistyksen tilille 204418-64711. Jäsenen lippu on ilmainen, lasten
lipun hinta on10 € ja muiden aikuisten lipun hinta 26 €.

”Rauha Räppääjä odottelee rauhallista ja leppoisaa kesää, sillä Risto on viihtynyt hiljaa huoneessaan jo pitkän
aikaa. Valmispitsoja sujautellaan ovenraosta ja Rauha on varma, että Risto rustaa runoja kaikessa hiljaisuudessa. Naapurin Nelli Nuudelipää suuttuu Ristolle, kun tämä ei huomaa häntä lainkaan, vaan puuhastelee
yksin huoneessaan. Nelli odottaa pääsevänsä söpön Ville Pyryn konserttiin.
Riston salaisen kiinnostuksen kohteeksi paljastuu lopulta villi kone, jonka ympärille kietoutuu koko railakas,
huippuvauhdikas lasten musikaalikomediaseikkailu.”
Käsikirjoitus
Sinikka ja Tiina Nopola
Rooleissa: Paavo Kerosuo (Risto Räppääjä),
Sanna June Hyde (Nelli Nuudelipää),
Santeri Kinnunen, Helena Haaranen,
Juha Jokela, Sami Uotila, Annu Valonen

Helsingin yhdistys
on varannut

30 lippua jäsenille puolisoineen

Ohjaus: Katja Krohn
Musiikki: Iiro Rantala
Kapellimestari: Tommi Lindell
Koreografia: Sari Haapamäki
Lavastus: Antti Mattila
Puvut: Elina Kolehmainen
Ohjelman kesto: 2 t

MAILAPELIJAOS
TIEDOTTAA

Pyynikin kesäteatteriin

Hei kaikki
tenniksen harrastajat!

Ohjelmassa on
Anna-Leena Härkösen kirjoittama näytelmä
HÄRÄNTAPPOASE

Pyydämme pikaisesti ilmoittamaan yhteystietonne (puh.
ja sähköposti) ulkopelikauden yhteisten harjoitusten
järjestelyjä varten.

18.6.2010 klo 18.00

Lipun hinta on 30 € sisältäen väliaikakahvit.
Vielä 10 lippua jäljellä,
ilmoittaudu Mikko Ojala 0400 961 664
tai Eino Menlös 045 678 1933.
Bussi teatterimatkalle lähtee klo 14.00
Kiasman tilausajopysäkiltä.
Matkalla pysähdytään Ideaparkissa.

Tervetuloa teatterimatkalle Tampereelle!
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Yhteyshenkilöt:
Eino Menlös 045 678 1933,
eino.menlos@luukku.com
Martti Rissanen
050 525 9725, martti.rissanen@evi.fi
Tennisterveisin Martti ja Eino
PS. Etsimme edelleen sulkapallokurssin vetäjää.
Kiinnostuitko? Soita Martille tai Einolle
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YHDISTYS tiedottaa
Helsingin rakennusmestariyhdistyksen keilamestaruudet 2010
LUOKKA M-A
1. Arvi Korhonen 1300
2. Markku Pennanen 1208
3. Olavi Arminen 1174

LUOKKA C-D
1. Harri Lindholm 1234
2. Teijo Kurvinen 1146
3. Pekka Punnonen 1103

LUOKKA B
1. Aimo Peltonen 1192
2. Timo Matomaa 1135
3. Antti Kuparinen 1129

VETERAANIT
1. Lasse Larne 1307
2. Leo Paananen 1274
3. Eino Papinniemi 1259

RKL:n hiihtomestaruuskilpailut
13. ja 14.3.2010
Joensuu, Pärnävaaran hiihtokeskus, Liperi
Helsingin yhdistyksen jäsenten sijoituksia:
Sprintti
M35
1. Hartonen Marko
2.52,4
M60
1. Hartonen Raimo
3.28,6
M65
3. Kuoksa Esko
3.31,5
6. Wastimo Ilkka
3.40,0
7. Vikman Kalevi
3.43,8
M70
6. Malinen Taisto
3.55,9
Rouvat 1. Hartonen Eila
4.26,7
Vapaa tyyli
M35
1. Hartonen Marko
M60
1. Hartonen Raimo
M65
3. Wastimo Ilkka
6. Vikman Kalevi
7 Kuoksa Esko
M70
8. Malinen Taisto
Rouvat 1. Hartonen Eila

16.07,3
10.26,9
11.01,8
11.26,5
12.05,6
12.54,3
13.17,8

Viesti (3+3+3 km)
A: 1. Helsinki (Raimo Hartonen, Ilkka Wastimo,
Marko Hartonen) 30.09
D: 2. Helsinki (Taisto Malinen, Esko Kuoksa,
Kalevi Vikman) 35,38

Palkinnot jaetaan Helsingin rakennusmestarikeilaajien päättäjäisissä 26.5.2010 Ravintola PikkuRanskassa alkaen klo 19.30

Jäsenlehden toimitus
toivottaa kaikille lukijoille
kaunista kesää,
1. syyskuuta tavataan taas!
18
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NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Hinta
syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu
touko–elokuussa 110 €/vko
Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rinnalleen 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 ryhmäliikuntapalveluja 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 seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka 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.
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.
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tapahtumakalenteri 2010
Toukokuu
8.5. Wuoriolan kevättalkoot klo 10 alkaen
8.5. Kallioniemi, kesäkauden ja veneilykauden
avajaiset klo 15.00
10.5. Toukokuun Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
klo 18.30
11.5. Kesäkasi -biljardikisa, Rakennusmestariklubi,
Fredrikink. 51-53 klo 16.30
17.5. Rakennusmestariveteraanit,
kuukausitapaaminen Kallioniemessä klo 13.00
18.5. Rakennusmestarien Rouvat,
Kevätretki Raaseporiin
26.5. Metsästysammunta, SMY rata Sipoo klo 17.00
26.5. Helsingin rakennusmestarikeilaajat päättäjäiset,
Ravintola Pikku Ranska klo 19.30

YHDYSHENKILÖT 2010
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

Kesäkuu
2.6. Skeet, SMY rata Sipoo klo 17.00
12.6. RKL:n kesäkisat Seinäjoella
18.6. Pyynikin kesäteatteri: Häräntappoase

Elokuu
4.8.
11.8.
18.8.
28.8.

Asuntomessumatka Kuopioon
Metsästys Trap SMY rata Sipoo klo 17.00
Hirviammunta SSG rata Sipoo klo 17.00
RKL:n golfmestaruuskilpailut, Tampere

Syyskuu
13.9. Mestari-ilta
23.9. Syysmaastojuoksut, Pirkkola klo 18.00

Lokakuu
23.10. Perhetapahtuma: Risto Räppääjä ja villi kone,
Helsingin kaupunginteatteri

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

Täydennykset tapahtumakalenteriin:

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

