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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



Kevätvuosikokouksen 2010 
avaus
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TOUKOKUUN MESTARI-ILTA 
maanantaina 9.5.2011 klo 18.30

Rakennusmestarien talon ravintolasali, Fredrikinkatu 51–53, Helsinki

Kevään viimeisen Mestari-illan aiheena rakennuksen ilmatiiviys, 
esitelmöimässä Sauli Paloniitty.

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

Tervetuloa!

A rvoisa kunniapuheenjohtaja, arvoisat ammattiveljet 
ja -sisaret.

Ankara talvi on viimeinkin takana. Pitkään jatkunut yhtä-
jaksoinen pakkanen ja poikkeuksellisen runsasluminen 
talvi on taas osoittanut meille karulla tavalla rataverkkom-
me nykykunnon, kun kymmenien tuhansien ihmisten päi-
vittäiset työmatkat jäivät tekemättä junaliikenteen ollessa 
taas pysähdyksissä tai myöhästelleen jatkuvasti. Omilla 
autoilla oli lähes mahdotonta liikkua aamuisin kaupungin 
kaduilla ja sisääntuloväylillä, joita ei kyetty nykykalustolla 
riittävän rivakasti auraamaan. Lumi valtasi myös suuren 
osan pääkaupunkiseudun parkkipaikoista ja vapaan park-
kiruudun etsiminen oli lähes mahdoton tehtävä.

Kevään tullessa moni on huokaissut helpotuksesta luul-
len ongelmien vihdoin helpottaneen. Vielä mitä. Liikenne-
virasto on ilmoittanut, että ankara talvi tulee näkymään 
tänä keväänä vakavina routavaurioina niin rautateillä kuin 
maanteilläkin. Sulanut lumi ja jää on jo paljastanut karmi-
valla tavalla myös pääkaupunkiseudun katujen huonon 
kunnon. On lähes mahdotonta löytää kadun pätkää, mis-
sä ei ajoradassa olosi jonkinlaista päällystevauriota.

Rakennettu infrastruktuuri on toimivan ja kasvavan yh-
teiskunnan peruspilari ja taloudellisen kasvun mahdol-
listaja. Infrastruktuuriin kuuluvat verkostot liittävät pin-
ta-alaltaan suuren maamme eri osat toisiinsa ja koko 
Suomen muuhun Eurooppaan muodostaen merkittävän 
osan maamme kansallisvarallisuudesta. Mielestäni inf-
rastruktuurin kunnon ja välityskyvyn rajat ovat tulleet 
vastaan. Tämä rajoittaa mielestäni kohta koko taloudel-
lista kasvuamme. Infrastruktuurin huonosta kunnosta 
on syntynyt korjausvelkaa, joka ei hoidu enää valtion ja 

kuntien nykyisillä inframäärärahoilla. Nyt, kun maamme 
hallitus on ilmeisesti vaihtumassa, olisi hyvä ottaa halli-
tusneuvottelujen ohjelmaan inframäärärahojen kasvat-
taminen ja näyttää esimerkkiä myös vuonna 2012 valit-
taville uusille kuntapäättäjille.

Toissa viikolla tilastokeskuksen julkaisemalla rakentami-
sen toimialakatsauksessa lähes koko rakennusala näkyi 
olevan kasvun tiellä. Uudisrakentamisen määrä kasvoi 
lähes 22 prosenttia. Eniten, yli 34 prosenttia, lisääntyi 
asuinrakentaminen. Rivitaloja rakennettiin tammikuussa 
peräti 54 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Jopa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kääntyi kas-
vuun ensimmäisen kerran sitten alkuvuoden 2009.

Huhtikuun alussa lehdissä uutisoitiin, että rakennusliikkeet 
ovat alkuvuonna lisänneet vapaarahoitteisten rivi- ja kerros-
taloasuntojen aloituksia. Niitä on arvioitu valmistuvan tänä 
vuonna reippaasti yli 11.000. Lukua voi pitää koko 2000-lu-
vun huippuna. Tämä nopea kasvu on synnyttänyt markki-
noilla pulaa mm. elementeistä sekä työvoimasta, kuten 
ammattitaitoisista rakennusmestareista. Onpa kuulunut, et-
tä rakennusliikkeet ovat jopa joutuneet siirtämään aloituksia 
työnjohtopulassa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien 
luottamus omasta taloudesta on myös pysynyt ennallaan 
huolimatta viimeaikaisista paineista koronnostossa.

Tämä kasvun tie luo luottamusta meille rakentajille tule-
vasta ja osoittaa hyvin, että nuoret alalle tulijat ovat va-
linneet oikean ammatin.

Hyvää kevättä ja kesää koko jäsenistölle
Ari Autio

puheenjohtaja
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Kevätkokouksessa huomionosoituksia ja ansiomerkkejä

Ari Angervuoresta yhdistyksen 
kunniajäsen

Yhdistyksen kevätkokouksessa muistettiin yhdistyksen ja 

RKL:n toiminnassa mukana olevia ansiomerkein ja 

huomionosoituksin. Rakennusneuvos Ari Angervuori 

kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.

Ari Angervuori kutsuttiin yhdistyksen kun-
niajäseneksi.

Mestari-laulajat Märt Ratasseppin johdolla virittivät kuulijat kevätkokoustunnelmaan.

Kevätkokous alkoi jo perinteisen 
juhlavasti Mestari-Laulajien Ra-

kentajain laululla. Kuoro esitti Märt 
Ratasseppin johdolla myös kevy-
empiä kappaleita, kuten Stadin 
kundin kaiho ja Jengiin -kappaleen 
musikaalista Oliver.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari 
Autio puuttui avauspuheessaan eri-
tyisesti infrarakentamisen tarpee-
seen. Arin avauspuhe on luettavissa 
edellisellä sivulla.

Ari luki vuoden 2010 aikana 
kuolleiden jäsenten nimet. Kokous-
väki kunnioitti heitä seisaalleen no-
usten ja Mestari-Laulajien kaunista 
laulua kuunnellen.

RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junt-
tila jakoi Arin avustamana ansioitu-
neille jäsenille valtiollisia sekä liiton 
huomionosoituksia. Saajina olivat 
Kalevi Berlin, Hannu Wartiala, Tapa-
ni Mäkipää, Raimo Seppänen,  Ari 
Autio, Heikki Kylliäinen, Kaj Juurtela 
ja Pentti Paavola. Lisäksi RKL:oon 
50 ja 25 vuotta kuuluneille jaettiin 
ansiomerkit.

Ahti Junttila onnitteli kaikkia 
huomionosoituksen saajia vielä yh-
teisesti. Samalla hän kertoi RKL:n 
kuulumisista sen, että kesän aikana 
tullaan tekemään hartiavoimin töitä 
sen eteen, että ammattikorkeakou-
luvalinnoissa rakennusmestari-kou-
lutukseen hakeminen säilyy nimen-
omaan omana linjanaan, ei yleisen 
”Rakennusala” -otsikon alla. Tuo 
rakennusala-vaihtoehto tarkoittaisi 

näet sitä, että sekä insinööri- että 
rakennusmestariopiskelijat opiskeli-
sivat ensin yhden vuoden yleisopin-
not ja tekisivät linjavalinnan sen jäl-
keen. Ongelmana olisi rkm-koulu-
tuksen tärkeän harjoitteluaikavaati-
muksen jääminen tuolloin pois.

Säännöt pysyvät ennallaan
Kevätkokous sujui varsin juohevasti 
puheenjohtajaksi valitun Ari Anger-
vuoren ja sihteeri Kirsi Takkisen 
luotsaamana. Tosin videotykki teki 
tenän ratkaisevalla hetkellä. Vuosi-
kertomusta tilinpäätöslukuineen ei 
päästy siis näkemään valkokan-
kaalta. Jokainen jäsen oli kuitenkin 
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saanut nämä dokumentit kotiin 
kannettuna edellisessä jäsenleh-
dessä, joten kokousväki ei kaivan-
nut uutta esittelyä.

Vuoden 2010 tilinpäätös vahvis-
tettiin ja vastuuvapaus myönnettiin 
hallitukselle ja tilivelvollisille.

Kokouskutsussa oli myös sään-
tömuutosesitys liittyen hallituksen 
jäsenten yhtämittaisen toiminta-
ajan rajoituksen poistamisesta. Esi-
tyksen tekijä Niilo Tapaninen ilmoitti 
kokousväelle peruneensa tekemän-
sä esityksen. Koska tehty peruutus 

olisi ehditty käsitellä hallituksessa 
vasta juuri ennen Kevätkokousta 
pidetyssä kokouksessa, sääntö-
muutosehdotus pidettiin esityslis-
talla. Koska muutosehdotusta ei 
kukaan muukaan ehdottanut eikä 
kannattanut, hallituksen esitys 
sääntöjen ennallaan pitämisestä 
pysyi voimassa ilman äänestyksiä.

Uusi kunniajäsen
Kunniajäseneksi kutsumisen ajaksi 
Kevätkokouksen puheenjohtajan 

RKL:n 50-vuotismerkit

Reijo Ahonen
Pertti Björk
Olavi Ellilä
Teuvo Innanen
Vilho Kanninen
Osmo Kemppi
Birger Kysenius
Terho Marttinen
Juhani Myllylä
Raimo Nopanen
Erkki Numminen
Tenho Ruuskanen
Oiva Räsänen
Paavo Siitonen
Veijo Stenius
Ensio Suominen
Pentti Vainikka
Jussi Valkia
Eero Wastimo

RKL:n 25-vuotismerkit

Jukka Aalto
Aarno Airusalo
Kai Auvinen
Kaj Grönroos
Kari Haavisto
Pertti Hiirola
Tapani Huhtala
Jukka Järvinen
Juha Kuvaja
Mikko Metsola
Pentti Myllymäki
Ulla-Marja Niemelä
Markku Rasmus
Timo Saloranta
Juha Tuominiemi
Pauli Vilo
Tapani Virtanen
Risto Vuorio

nuijaan tarttui varapuheenjohtajaksi 
valittu Raimo Seppänen. Syykin sel-
visi. Yhdistys kutsui uudeksi kunnia-
jäsenekseen Ari Angervuoren.

Toinen Ari, yhdistyksen puheen-
johtaja, esitteli perustelut kunniajä-
seneksi kutsumiselle. Ari Angervuo-
ren työ- ja yhdistystoimintaura on 
erittäin mittava. Häntä arvostetaan 
rakennusalalla yhteistyökykyisenä 
ja osaavana ammattilaisena. Ari teki 
ensin merkittävän uran rakentajana 
työmaalla, sitten RKL:ssa pääsih-
teerinä ja toimitusjohtajana. Hän on 

RKL:n 50-vuotismerkin saajia.

RKL:n 25-vuotismerkin saajia.
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Ari Autio (vas.), Heikki Kylliäinen, Kaj Juurtela ja Pentti Paavola vastaanottivat RKL:n 
pronssiset ansiomerkit.

Hannu Wartiala (kuvassa) ja Kalevi Berlin 
saivat Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan I luokan mitali kultaristein.

Tapani Mäkipää (vas.) ja Raimo Seppänen 
saivat RKL:n hopeiset ansiomerkit.

Åke Lund sai sekä Vuoden 2010 Mesta-
riurhelija -pokaalin että yleisurheilun Las-
sen pytyn.

Raimo Hartonen sai kotiin viemisiksi hiih-
don Lassen pytyn.

mm. Vuoden Rakennusmestari. 
Helsingin yhdistyksen hallituksessa 
Ari on ollut vv. 1975-1985 ja 2004-
2009.

Mestari-ilta Jarin vetämänä
Ari Autio kertoi kokousväelle tie-
doksi yhdistyksen tekemistä Cra-
mon osakemerkinnöistä.

 Ennen iltapalaa Jari Raukko 
veti vielä huhtikuun Mestari-illan. 
Urheilusaavutuksista palkittiin Vuo-
den 2010 Mestariurheilijana Åke 
Lund, joka sai myös yleisurheilun 
Lassen pytyn. Åken urheilusaavu-
tukset ovatkin palkitsemisen arvoi-
sia: kulta- ja hopeasijoja on tullut 
mm. Pohjoismaisissa hallimesta-
ruuskisoissa, kotimaisissa veteraa-

nisarjoissa kultamitalisijoja on perä-
ti toistakymmentä. Hiihdon Lassen 
pytyn pokkasi puolestaan Raimo 
Hartonen.

Ennen kesätaukoa, 17. touko-
kuuta, on vielä tulossa koulutustilai-
suus. Siinä käsitellään väestönsuo-
jien rakentamista niihin liittyvän 
asetuksen muutosten mukaisesti.

Sirkka Saarinen



KOULUTUSTA

19. toukokuuta 2011
Rakennusmestarien talo Fredan Tivolin ravintolasali,

Fredrikinkatu 51–53, Helsinki 
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Kurssi klo 18.00–20.00

Kouluttajana sisäasiainministeriön pelastusosaston toimistoinsinööri Pekka Rajajärvi.

Tilaisuus on maksuton. Se on avoin myös muille kuin yhdistyksen jäsenille, kuten kaikille RKL:n 
ja HeRIAn jäsenille, pelastus- ja rakennuslupaviranomaisille, rakennuttajille ja rakentajille.

Ilmoittautumiset kirsi.takkinen@hrmy.fi

UUdistetUn pelastUslain ja sen nojalla annettUjen 
valtioneUvoston- ja sisäasianministeriön 
asetUsten mUUtokset väestönsUojien rakentamisessa
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Esityksen aiheita: 
• Väestönsuojan kunnostus  

(kokonaan uusi vaatimus) 
• Väestönsuojan tarkastus  

(kokonaan uusi vaatimus) 
• Rakennuksen pääkäyttötarkoitus
• Väestönsuojan purkaminen 
• Laista poistetut velvoitteet 

 

• Vapautusten ja helpotusten myöntäminen 
• Lain voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
• Muutosluvan hakeminen (kokonaan uusi asia) 
• Sisäasiainministeriön ja valtioneuvoston  

asetuksen muutokset 
• Väestönsuojaan kuljettava matka (muutos) 
• Mitä pidetään pysyvänä asumisena ja  

työskentelynä.
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Tällä hetkellä Veli O. Klami on Oy 
Rakennuspartion hallituksen pu-

heenjohtaja ja hoitaa Helsingin toi-
miston aluejohtajan tehtäviä. ”Päi-
vittäisiin rutiineihin en puutu, mutta 
tehtävää kyllä riittää. Paraikaa 
olemme rekrytoimassa tänne työ-
päällikköä”, hän kertoo.

Sen verran hän on antanut vuo-
sille myöten, että on lyhentänyt työ-
päiväänsä molemmista päistä: ”Tu-
len päivittäin töihin kymmeneksi ja 
lähden pois kolmelta”, hän kertoo 
maaliskuun lopun juttutuokiossa Ra-
kennuspartion Helsingin toimistossa 
Sörnäisissä. Yrityksen toinen toimis-
to, jossa nykyinen toimitusjohtaja 
Juha Klamikin istuu, on Haminassa.

Rakentajasuku jo  
viidessä polvessa
Kuten rakennusalalla usein, myös 
Veli Olavi Klami on rakentajasukua 
ja samalla alalla on hyvin edustettu-
na jo kaksi seuraavaakin sukupol-

vea. Jo Velin isoisä Taneli hankki 
elantonsa Virolahdella maanviljelyk-
sen ja kalastuksen lisäksi rakennus-
töissä. Hän oli taitavana tunnettu 
puuseppä. Velin Evald-isä oli puo-
lestaan rakennusmestari.

Veli oli tietysti isän mukana raken-
nuksilla töissä jo nuorena, mutta me-
ni kuitenkin kauppakouluun. Talviso-
dan syttymisen takia se jäi kesken ja 
viiden vuoden sotareissun jälkeen 
pioneeri-Velille oli itsestään selvää 
hakeutua rakentajaksi. Hän valmistui 
talonrakennusmestariksi Helsingin 
teknillisestä koulusta jo jouluksi 1946.

Rakentajageenit tuntuvat olevan 
Klamin suvussa vahvat. Velin kaikki 
kolme poikaa ovat alan miehiä: ra-
kennusmestari Juha on Rakennus-
partion toimitusjohtaja, Timo hoitaa 
Helsingin toimistossa logistiikka-
asiat, rakennusarkkitehti Markulla 
on oma suunnittelutoimisto arkki-
tehtivaimonsa Kirstin kanssa. He 
ovat suunnitelleet Rakennuspartiol-
le vuosien kuluessa yli 15 kerrosta-

loa ym. rakennuksia. Lapsenlapsis-
sakin on jo rakennusinsinööri, arkki-
tehti ja työnjohtaja. Heistä kaksi on 
Rakennuspartiossa töissä.

Painopiste nyt  
korjausrakentamisessa
Velin vuonna 1958 perustama Oy 
Rakennuspartio täytti 50 vuotta 
vuonna 2008. Juhlan kunniaksi 
Pentti Rainio kirjoitti yrityksen histo-
riikin. Historiikin etusivulle on kirjat-
tu myös yrityksen toiminnan motto: 
”Aina valmiina”.

Historiikista selviää, että niin yri-
tys kuin Velikin on ollut monessa 
mukana. Mestariksi valmistuttuaan 
Veli oli ensin työnjohtajana ja sit-
temmin vastaavana mestarina eri 
yritysten, muun muassa Teora Oy:n 
työmailla vuoteen 1953 saakka. Sil-
loin Veli perusti Helsinki-Lappeen-
ranta väliä liikennöineen kuljetusliik-
keen. ”Harhapolku” jäi kuitenkin 
kahteen vuoteen ja Veli palasi vas-

Veli O. Klamilla 
on ennätyspitkä rakentajaura
Rakennusmestari, rakennus-

neuvos Veli O. Klami täyttää 

ensi jouluna 90 vuotta. ”Eläk-

keelle jääminen on käynyt 

mielessä”, hän naurahtaa. 

Suunnitelmissa on läksiäis-

kahvien tarjoaminen ensim-

mäisenä joulunjälkeisenä ar-

kipäivänä - jos Luoja suo. Sil-

loin sukupolvenvaihdos Veli O. 

Klamin perustamassa Oy Ra-

kennuspartion Helsingin toi-

mistossakin on saatu tehtyä.

Veli O. Klami on nähnyt urallaan isot muutokset paitsi työmaalla myös toimistopöydän 
ääressä. ”Tietotekniikan tulo on mullistanut käytäntöjä valtavasti. Nyt itsestä alkaa tuntua 
että vehkeitä on jo liikaakin, niitä ei enää kaikkia hallitse. Tiekonetta käytänkin etupäässä 
kirjoituskoneena: siinä saa kätevästi korjattua tekstiään ja jälki on hyvää”, hän naurahtaa.
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taavaksi mestariksi talonrakennus- 
ja liukuvalutyömaille. Rakennus-
mestari Yrjö Torvisen kanssa hän 
aloitti myös oman urakoinnin.

Oman yrityksen perustamisen 
syy oli kellotapuli. ”Olin käymässä 
kotikylässä Virolahdella, kun kaveri 
kertoi että palaneen kellotapulin ti-
lalle ollaan rakentamassa uusi. 
Miksen jättäisi siitä tarjousta? Tein 
tarjouksen, joka sitten hyväksyttiin. 
Nimi yritykselle saatiin Partiotiestä, 
jolla asuimme. Ja asumme edelleen 
sodan jälkeen rakennetussa rinta-
mamiestalossa”, Veli kertaa Raken-
nuspartion syntyvaihetta.

Rakennuspartion Helsingin ja 
Haminan toimistojen kesken työt 
ovat jakautuneet aika lailla puoliksi. 
Vuosikymmenien aikana yrityksen 
urakoimien kohteiden lista on kas-
vanut mittavaksi. Vähitellen yritys on 
erikoistunut korjausrakentamiseen. 
Korjauskohteiden osuus onkin ny-
kyisin selvästi uudispuolta isompi.

Kysymykseen sykähdyttävim-
mistä rakennuskohteista Veli nau-
rahtaa, että kyllä ne ovat yhtä sy-
kähdyttäviä.

”Tietysti ensimmäinen urakka eli 
Virolahden kellotapuli oli monella 
tapaa tärkeä. Myös Vantaalle val-
mistunut Pyhän Laurin kappeli on 
kohteena erityinen, palkittiinhan se 
Vuoden Betonirakenne 2010 -tun-
nustuksellakin”, hän toteaa.

Osaavia työntekijöitä
Silmiinpistävää Rakennuspartion 
historiikissa on se että omistajien ja 
rakennuskohteiden rinnalla historii-
kissa esitellään runsaasti myös yri-
tyksen muita työntekijöitä. ”Meillä 
on ollut onni saada pitkään viihtyviä 
työntekijöitä. Tällä hetkellä meillä 
onkin käynnissä kolmas sukupol-
venvaihdos, kun täysin palvelleet 
tekijät jäävät eläkkeelle.”

Rakennusyrityksissä kärsitään 
Velin mukaan silti vielä pitkään kä-
sittämättömästä munauksesta, kun 
rakennusmestarikoulutus lopetet-
tiin. ”Onneksi koulutus on saatu 
uudelleen käyntiin. Menee kuitenkin 
kymmenen vuotta ennen kuin uusil-
la mestareilla on se kokemus, jota 
vastaava tehtävissään tarvitsee. 
Kokeneista mestareista on nyt niin 
kova pula, että eläkkeeltäkin heitä 

houkutellaan takaisin”, Veli toteaa.
Hän nostaa vastaavan mestarin 

eittämättä työmaan tärkeimmäksi 
henkilöksi: ”Yhteistyössä työmaalla 
tietysti toimitaan ja oikea tarjoushin-
ta ratkaisee pitkälti työmaan onnistu-
misen. Mutta hyvä mestari voi pelas-
taa halvallakin tehdyn tarjouksen.”

Rakennuspartiossa työt urakoi-
daan mahdollisimman pitkälle omilla 
miehillä. Hiljaisimpinakin aikoina ha-
lutaan turvata kokeneiden ja pätevi-
en miesten tuleva työpanos pitä-
mällä heidät palkkalistoilla. Keikka-
miehiä käytetään vain tarvittaessa.

Veli on urallaan nähnyt myös 
muutokset työmaalla. Paljon hyvää 
on tapahtunut. Kiire on kuitenkin 
pahasta. ”Aikataulujen kiristymistä 
pitäisi ehdottomasti hillitä. Kyllä ra-
kenteiden kuivumisiin pitää jäädä 
riittäväsi aikaa”, hän korostaa.

Toinen rakentamisen laatua huo-
nontava asia on hänen mukaansa 
töiden pilkkominen: ”Kun jokainen 
alaurakoitsija tekee vain pienen sii-
vun hommasta, jää jotain paikkoja 
tekemättä. Vastuuta kokonaisuu-
desta ei ota kukaan.”

Lähetystöjä saneeraamassa
Rakennuspartio on kotimaan lisäksi 
tehnyt töitä myös ulkomailla. Mutta 
niin että rakennuttaja on ollut useim-
miten Suomen ulkoministeriö ja ra-
kennushallitus. Yritys on saneeran-
nut lukuisia lähetystöjä, muun mu-
assa Haagissa, Brysselissä, Tukhol-
massa, Genevessä ja Prahassa. 
Villa-Lanten korjaustyö Roomassa 
on arvostetuin.

Rakennuspartio oli 1980-90-lu-
vuilla vajaat 10 vuotta osakkaana 
virolaisessa Wiklar -rakennusyrityk-
sessä. ”Aluksi töitä oli hyvin. Siitä 
innostuneina paikalliset vetäjät ra-
kensivat komeat puitteet. Suhdan-
teiden kiristyessä työt kuitenkin hii-
puivat ja yritys lopetettiin sitten vä-
hin äänin”, Veli kertoo.

Viron ystävä
Viron ystävä Veli on ollut 1960 luvul-
ta alkaen. ”Sain sieltä vaimonkin 25 
vuotta sitten. Paremman kuin olisin 
ansainnut, sanovat poikani”, Veli 
naurahtaa. Hän ehti asua Partiotiel-
lä poikamiehenä yli 20 vuotta.

Ystävyys Viroon syntyi musiikin 
ja Estonia-teatterin kautta. Tulevaan 
Viron presidenttiin Veli puolestaan 
tutustui, kun Helsingin sanomien 
Seppo Heikinheimo soitti ja kysyi 
majoittaisiko Veli vinttiasuntoonsa 
virolaisen kirjailijan Lennart Meren, 
jolla ei ole yösijaa.”Toivotin hänet 
tervetulleeksi ja siitä kehittyi elin-
ikäinen ystävyys.”

”Virolaisten kapellimestareiden, 
kuten Eri Klasin, konsertteja olen 
käynyt kuuntelemassa monessa 
maassa”, Veli kertoo. Juuri edellise-
nä viikonloppuna hän oli ollut isän-
nöimässä suomalais-virolaisen Olut-
killan Klamilan osaston järjestämää 
tapahtumaa. Klamilan kyläkirkossa 
pidetyssä tapahtumassa Eri Klas ja 
oopperajohtaja Arne Mikk kertoivat 
virolaisesta musiikkielämästä.

Työ ja liikkuminen  
pitävät virkeänä
Veliltä on ihan pakko kysyä, mistä 
hänellä riittää virtaa? ”Liikkuminen on 
yksi laji terveydenhoitoa”, hän vastaa 
ja naurahtaa että on ehkä sen takia 
kunnossa kun ei ole pilannut itseään 
urheilulla. Sopivasti liikuntaa saa, kun 
päivittäin kulkee Partiotieltä Suvilah-
denkatu 7:ssä sijaitsevaan toimis-
toon käyttäen bussia ja metroa.

Veli myöntää, että työasiat ovat 
olleet ja tuppaavat vieläkin olemaan 
mielessä 24 tuntia vuorokaudessa. 
Harrastuksista puhuttaessa Veli 
mainitsee viroyhteydet sekä suku-
seuran asiat.

Rakennusmestariyhdistykseen 
Veli liittyi heti valmistuttuaan. ”Aktii-
visesti en tosin ole ollut työkiireiden 
takia toiminnassa mukana, hän an-
teeksipyytäen toteaa.

Sirkka Saarinen

Pyhän Laurin kappeli Vantaalla palkittiin 
Vuoden 2010 Betonirakenteena. Kunnia-
kirjan sai myös urakoitsija Oy Rakennus-
partio.
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Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja nii-
den tuoma keskeinen muutos on siirtyminen koko-

naisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrä-
tään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan 
niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioi-
daan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. 
Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: 
vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

”Kyseessä on historiallinen siirtymä: tämän jäsentä-
mistavan muutoksen myötä määräystemme rakenne 
muuttuu yleiseurooppalaiseksi. Muutos myös mahdol-
listaa paremmin vaiheittaisen siirtymisen kohti EU-di-
rektiivien edellyttämää lähes nollaenergiarakentamista”, 
asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoi.

Muutos kannustaa  
kaukolämmön ja uusiutuvien energianlähteiden 
käyttöön
E-luvun laskemisen mahdollistaa se, että eri energia-
muodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luon-
nonvarojen käyttöä. Energiamuodoille annetut kertoi-
met kannustavat käyttämään kaukolämpöä sekä uusiu-
tuvia energianlähteitä, kuten pellettiä ja maalämpöä.

Muutos lisää merkittävästi suunnittelun vapautta. 
Kokonaisenergia-tarkastelu koskee kaikkea rakennuk-
sessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä otetaan 
huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaih-
to, valaistus ja lämmin vesi. Riittävän pieneen E-lukuun 
on mahdollista päästä useilla erilaisilla tavoilla. Esimer-
kiksi suorassa sähkölämmityksessä oleva matalaener-
giatasoinen, takalla varustettu pientalo täyttää vaati-
mukset.

Noin 20 prosentin parannus energiatehokkuuteen

Rakentamismääräysten uudistuksella halutaan ohjata 
sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen. 
Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20 pro-
sentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan 
energiatehokkuuteen. Investointikustannusvaikutukset 
ovat pienet verrattuna nykyisiin, vuonna 2010 voimaan 
tulleisiin määräyksiin. Rakennuskohtaisesti voidaan 
saavuttaa jopa säästöjä.

Laaja lausuntokierros  
valmistelun tukena
Uudet energiamääräykset valmisteltiin laaja-alaisessa 
yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Lausuntokierrok-
sella saadun palautteen perusteella määräyksiin tehtiin 
useita muutoksia. Määräyksiä yksinkertaistettiin muun 
muassa siten, että uusiutuvaa energiaa koskeva vaati-
mus siirrettiin seuraavaan uudistukseen ja määräysten 
voimaantuloa siirrettiin muutamalla kuukaudella, jotta 
ala saa lisäaikaa osaamisen kartuttamiseen. Uusien 
selvitysten perusteella sähkön energiamuodon kerroin-
ta muutettiin arvosta 2,0 arvoon 1,7. Myös loma-asun-
tojen vaatimuksia lievennettiin hieman. 

-SS

1.7.2012 alkaen

Uudisrakentamisessa siirrytään 
kokonaisenergiatarkasteluun

Ympäristöministeriö antoi 30. maaliskuuta uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamis-

määräykset. Alan toimijoilla on vuosi ja kolme kuukautta aikaa valmistautua uusiin määräyk-

siin, jotka tulevat voimaan 1.7.2012.
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Määräysten muutoksella yksin-
kertaistetaan korkeiden puu-

kerrostalojen paloteknistä suunnit-
telua. Uusien määräysten mukaan 
enintään kahdeksankerroksisia 
puurunkoisia asuin- ja työpaikkara-
kennuksia voidaan suunnitella tau-
lukkoarvojen perusteella. Tähän 
saakka näin on voitu toteuttaa kor-
keintaan nelikerroksisia puukerros-
taloja ja sitä korkeammat puuker-
rostalot ovat vaatineet yksilöllistä, 
tapauskohtaista suunnittelua. Luok-
kien ja lukuarvojen käyttöalueen 
laajentaminen nykyistä korkeampiin 

Puukerrostalorakentamista 
helpotetaan palomääräysten muutoksella
Rakentamisen palomääräyksiä muutetaan, jotta puukerrostalo-

rakentaminen helpottuu. Ympäristöministeriö on antanut uudet 

rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet, 

jotka tulivat pääosin voimaan 15.4.2011.

puukerrostaloihin helpottaa suun-
nittelua ja laajentaa puun käyttö-
mahdollisuuksia rakentamisessa.

Turvallisuudesta huolehdittava 
sprinklereillä
Korkeiden puukerrostalojen palotur-
vallisuudesta on huolehdittava auto-
maattisilla sammutuslaitteistoilla. 
Kerrostaloilta edellytetään lisäksi ra-
kenteellisia ratkaisuja, jotka hidasta-
vat palon kehittymistä. Pääsääntöi-
sesti kaikissa 3–8-kerroksisissa 
puurunkoisissa rakennuksissa on 

oltava automaattinen sammutuslait-
teisto. Poikkeuksena tästä ovat ns. 
kaupunkipientalot, joiden asunnot 
voivat olla enintään nelikerroksia.

Määräykset laajentavat puujulki-
sivujen käyttömahdollisuuksia 
asuin- ja työpaikkakerrostaloissa 
sekä enintään kaksikerroksisissa 
tuotanto- ja varastorakennuksissa 
sekä kokoontumis- ja liikeraken-
nuksissa. Määräykset mahdollista-
vat myös puurakenteisen lisäker-
roksen rakentamisen olemassa ole-
viin, enintään seitsemänkerroksisiin 
asuinrakennuksiin.

Uudet määräykset pohjautuvat 
puurakentamisen asemaa rakenta-
mismääräyksissä arvioineen työryh-
män joulukuiseen yksimieliseen esi-
tykseen. Jatkovalmistelussa määrä-
yksiä kehitettiin erityisesti palo- ja 
pelastusalan esiintuomien näkö-
kohtien perusteella.

 -SS

A2-osa täydentää maankäyttö- 
ja rakennuslaissa hyvälle 

suunnittelulle asetettuja vaatimuk-
sia ja määrittelee keskeisten toimi-
joiden, rakennushankkeeseen ryh-
tyvän, pääsuunnittelijan ja muiden 
suunnittelijoiden sekä viranomais-

Rakentamismääräyskokoelman osan a2 
antaminen siirtyi seuraavalle hallituskaudelle
Rakennuksen suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevan ra-

kentamismääräyskokoelman osan A2 uudistyön loppuun vie-

minen jäi seuraavalle hallituskaudelle. Maaliskuun puolivälis-

sä päättyneellä lausuntokierroksella saatiin runsaasti palau-

tetta, joka käydään huolella läpi.

sesti pidetty tervetulleina ja sovelta-
mista selkeyttävinä. Erityisesti 
suunnittelutehtävien vaativuusluok-
kien määrittäminen ja vaadittavat 
koulutus- ja kokemusvalmiudet 
edellyttävät kuitenkin yhä selkeyttä-
mistä. Säädökseen on myös tarkoi-
tus liittää kattava perusteluosa. Ta-
voitteena on yleisesti hyväksyttävä, 
yhtenäisesti sovellettava sekä 
suunnittelun ja rakentamisen hyvää 
laatua edistävä selkeä asetus.Pyrki-
myksenä on yhteen sovittaa mui-
den rakentamisen valvontaan liitty-
vien säädösten valmistelu ja saat-
taa kaikki säädökset voimaan yhtä 
aikaa.

-SS

ten tehtäviä ja vastuita. Se myös 
määrittelee, mitä pätevyyksiä ja 
muita valmiuksia eri vaatimustason 
suunnittelutehtävissä eri suunnitte-
lualoilla vaaditaan ja mitä suunnitel-
mien tulee sisältää. 

Uudistuksen pääkohtia on ylei-
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Rakennusasiantuntijakoulutus

RKL järjestää alueellisia koulutustilaisuuksia siellä, mis-
sä rakennusasiantuntijat toimivat. Näillä lyhyillä, mutta 
tehokkailla koulutuspäivillä rakennusmestarit, raken-
nusinsinöörit ja arkkitehdit voivat päivittää tietojaan. 
Lisätietoja koulutuksista 
www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus tai 
koulutusasiamies Tommi Savolaiselta 050-570 9112.

RKL-Raadin hyväksymien puolueettomien  
rakennusasiantuntijoiden koulutus

Koulutus järjestetään 13.5-14.5.2011. 
Lopputentti 28.5.2011.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä osoitteella: 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL / Joni Jääs-
keläinen, Rahakamarinportti 3 A, 00240  Helsinki tai  
joni.jaaskelainen@rkl.fi  Kaksipäiväinen kurssi järjeste-
tään Helsingissä RKL:n Länsi-Pasilan Toimitalolla. Kurs-
sin hinta on 300 €.

RKL:n palsta Rakennuslehdessä

Rakennuslehti ilmestyy lähes joka viikon  torstai. Leh-
dessä oleva RKL:n tiedotuspalsta on maksutta jäsenyh-
distysten käytössä. Riittää, kun teksti vastaa kysymyk-
siin Mitä? Missä? Milloin? 

Ilmoittakaa lehteen tarkoitetut lyhyet kokous- ym. 
tapahtumatiedot RKL:n toimistoon osoitteella  
hannu.ahokanto@rkl.fi aina edellisen viikon perjantaihin 
kello 14 mennessä. Pidätämme oikeuden tarvittaessa 
tiivistää maksulliselle palstalle tulevia tekstejä.

Lomalle Rukalle tai Kalajoelle

RKL:llä on Kuusamon Rukatunturin juurella luhtitalossa 
huoneiston (55 m2) ja Kalajoella, kylpylähotellin vieressä 
paritalohuoneiston (95 m2), joihin on edelleen vapaita 
viikkoja. Lomaosakkeiden viikkovuokraushinnat ovat 
RKL:n jäsenrekisterissä oleville noin 50 % edullisemmat 
kuin ko. lomakeskusten vastaavien  huoneistojen ylei-
nen hintataso. Kaikki vapaat paikat 30.10.2011 saakka 
ovat nyt heti varattavissa!
Lisätietoja ja varaukset liiton toimistosta joko 
eeva.stjerna@rkl.fi tai puhelimella (09) 8770 6511 
tai RKL:n nettisivuilla kohdassa Vapaa-aika > Lomama-
jat> varaukset, josta näkee hinnat ja vapaat viikot.

Lomamajat Vihdin Wuoriolassa

Wuoriolan iso sauna ja lomamajat ovat käytettävissä 
Hiidenveden rannalla Vihdissä, kohtuullisen lyhyen ajo-
matkan päässä Helsingin keskustasta. Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK RKL:n jäsenet voivat vuokrata 
lomamajoja sekä kesällä että talvella. (Huom. alueella 
kantovesi ja PuuCeet)

Rantasaunan ja Martti-majan varaukset RKL:sta:
Eeva Stjerna (09) 8770 6511, 0400 415 129, 
sähköposti: eeva.stjerna@rkl.fi tai 
Merja Salomaa, (09) 8770 6512, 
sähköposti: merja.salomaa@rkl.fi

 
HINNAT 2011
25.4.–31.10.2011
78,- / arkiviikko su–pe (su klo 18 – pe klo 18)
49,- / viikonloppu pe–su (pe klo 18 – su klo 18) 
107,- / koko viikko su–su tai pe–pe

1.11.2011–24.4.2012 (talvialennuskausi)
40,- / arkiviikko su–pe (su klo 18 – pe klo 18)
35,- / viikonloppu pe–su (pe klo 18 – su klo 18)
60,- / koko viikko su–su tai pe–pe

Rantasaunan varustus: 2-levyinen liesi, takka, kahvin-
keitin, astioita, ruokailuvälineitä, jääkaappi-pakastin, 
pölynimuri. Hintaan sisältyvät: keittiökaluston käyttö, 
majoitus neljälle (kaksi kerrossänkyä), sähkö. Hintaan 
eivät sisälly: vuodevaatteet, siivous.

Muut majat
• Akseli (iso): 

Luoteis-Uudenmaan Rakennusmestarit ja -insinöö-
rit AMK ry, Seppo Havutie, puh. 045-233 0331.

• Eemeli (iso): 
Länsi-Uudenmaan Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry, Lauri Tuovinen, puh. (019) 387 313, 
050 330 8207.

• Nestori (iso): 
Helsingin  Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, 
Kirsi Takkinen, puh. (09) 646 343.

• Otto (pieni): 
Hyvinkään Rakennusmestarit ja -insinöörit RMK ry, 
Antti Tuominen, puh. 400-438 787.

RKL-viesti



13hrmy

KuLTTuuRI- jA pERINNEKERHO julistaa haettavaksi 

10 kulttuuristipendiä kesälle 2011
Stipendit on tarkoitettu Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenille. Kulttuuristipendit ovat 
arvoltaan 50 euroa ja 100 euroa, niitä on jaossa 5 kappaletta kutakin summaa. Kulttuuristipendiä voi hakea 
kulttuuri- ja taide aiheisiin kesäkursseihin tai tapahtumiin erillisellä hakemuksella, jossa tulee selvitä tapah-
tuma, kurssi ja sen kustannukset. Stipendin saajat valitaan hakemuksen perusteella kulttuuri- ja perinne- 
kerhon hallituksen kokouksessa toukokuussa 2011. Hakemuksessa tulee mainita kumman suuruista (50 
euroa tai 100 euroa) stipendiä hakee. Haettavan stipendin suuruus tulee olla suhteutettuna kurssin tai ta-
pahtuman kustannuksiin. Toivomme että stipendin saaja kirjoittaa jäsenlehteemme jutun kulttuuri- ja taide-
aiheisesta kurssista tai tapahtumasta mihin stipendillä osallistui.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset, jossa lyhyt selvitys kurssista ja hakijasta (tarkat yhteystiedot) tulee 
toimittaa 16.05.2011 mennessä osoitteeseen:

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry 
Kulttuuri- ja perinnekerho
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI 
tai sähköpostiin kirsi.takkinen@hrmy.fi

Tarkempia tietoja Anna-Riitta Kallinen 040 770 9799 tai anna-riitta.kallinen@kopioniini.fi

KuLTTuuRIKERHO järjestää 

lauantaina 24.9.2011 
opastetun kokopäiväretken Turkuun

Ennakkoilmoittautumisia voi jo tehdä yhdistyksen toimistoon 
Kirsi Takkiselle, 09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi

TERVETULOA RETKELLE!
Kerhon hallitus

Järjestämme syksyllä kulttuuriretken Turkuun, jossa 
tutustumme erilaisiin taidenäyttelyihin ja kohteisiin, 
sekä ”Turku 2011 kulttuuripääkaupunki” -tapahtu-
miin. Tiedotamme tarkemmin retken ohjelmasta 
syyskuun lehdessä, mutta toivomme että varaatte 
päivän jo nyt kalentereihinne. Retki tehdään kerhon 
tilaamalla yhteiskuljetuksella bussilla, kuten perin-
teisesti olemme kulttuuri retket tehneet. 
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Kokkolan asuntomessualue sijait-
see Vanhansatamanlahdella noin 

2 km kaupungin ydinkeskustasta. 
Alueen sijainti meren rannalla antaa 
ainutlaatuiset puitteet monipuoliseen 
rakentamiseen ja koko asemakaava-
alue liittyy Kokkolan kaupungin kes-
kustan yhdyskuntarakenteeseen. 

 Alueen poikkeuksellinen pyöreä 
muoto antaa sille kaavallisesti kau-
niin ilmeen. Alue on 9 hehtaarin 
kokoinen, josta 5 hehtaaria raken-
tuu messuille. Yhteensä alueelle 
valmistuu messuihin mennessä 131 
asuntoa, joista 40 tulee näyttely-
kohteiksi.  Esiteltävinä messuilla on 

30 omakotitaloa, seitsemän kerros-
taloasuntoa, kaksi rivitaloasuntoa ja 
yksi paritaloasunto.

Pienimmät asunnot ovat noin 
35 neliön yksiöitä ja suurimmat run-
saan 300 neliön omarantaisia oma-
kotitaloja. Talojen toiminnallisuus 
yhdistettynä nykytekniikalla toteu-
tettuihin energiaratkaisuihin auttaa 
arjen pyörittämisessä. Senioriasu-
misen toiminnallisuutta esitellään 
monessa kohteessa.

Oheiskohteena esitellään Kok-
kolan vanhassa kaupungissa, Ne-
ristanissa, 1800-luvulla rakennettua 
Knapen taloa.

Keskelle aluetta tuleva toriaukio 
tulee olemaan alueen kohtaamis-
paikka. Talot on sijoitettu siten, että 
jokaiselle pihalle syntyy suojaisa, 
aurinkoinen alue. Useimmilla on lä-
hes esteetön merinäköala. Toriauki-
on laitamille sijoittuvat yhtiömuotoi-
set rakennukset; kerrostalot, rivita-
lot ja kytketyt omakotitalot. Muu 
omakotirakentaminen sijoittuu alu-
een ulkokehälle. 

Syksyllä 2010 valmistuneessa 
alueen pienvenesatamassa järjeste-
tään messujen aikana pienve-
nenäyttely. Satama-altaaseen mah-
tuu noin 40 pienvenettä. - SS

Kesän 2011 Asuntomessut Kokkolassa

Asuntomessualue syksyllä 2010. Kuva: Suomen Asuntomessut

Suomen suurin yleisötapahtuma, asuntomessut, pidetään Keski-Pohjanmaan pääkaupungissa 

Kokkolassa 15.7.–14.8.2011. Edellisen kerran messut on järjestetty Kokkolassa vuonna 1975. 

Kokkolan 2011 asuntomessujen pääteemana on kaikenkokoisia koteja – kaikenikäisille.

LOMA-ASUNTOMESSUILLE 5.7.2011
Yhdistys tekee kesällä perinteisen asuntomessumatkan yhdessä HeRIAn kanssa, 

mutta tällä kertaa Loma-asuntomessuille. Ne pidetään Mäntyharjulla 27.6.-10.7.2011 
(katso lisää www.loma-asuntomessut.fi).

Yhdistys järjestää ja maksaa kuljetuksen. Matkalla tutustutaan myös 
Taidekeskus Salmelaan.

Ilmoittautumiset 9.6.2011 mennessä kirsi.takkinen@hrmy.fi tai (09) 646 343.
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HELSINgIN YHdISTYS on varannut 30 lippua jäsenille puolisoineen

Pyynikin kesäteatteriin 
21.6.2011 klo 18.00

Näytöksenä Paavo Haavikon romaaniin perustuva RAUTA-AIKA.
Näytelmän ohjaa Kari Heiskanen.

Yhdistys maksaa teatterimatkan bussikulut. 

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

Bussi teatterimatkalle lähtee 
klo 14.00 Kiasman tilausajopysäkiltä. 
Matkalla pysähdytään Ideaparkissa. 

Ilmoittautumiset Mikko Ojala 0400 961 664 
ja Eino Menlös 045 678 1933.

Tervetuloa teatterimatkalle Tampereelle!

 

SYKSYLLÄ TAAS PERHETAPAHTUMA:

KOLME 
ILOISTA ROSVOA

22.10.2011 klo 13.00
Helsingin Kaupunginteatterissa

Yhdistys maksaa jäsenen lipun. 
Lapsen lippu 10 €, aikuisen seuralaisen 36 €

Ilmoittautumiset ja lippujen maksu 20.9. mennessä 
toimistoon 09-646 343. Liput maksetaan HRMY:n 

tilille 204418-64711.

TULoSSA  
MARRASKUUSSA:

Katri Helena 
musikaali

Helsingin Kaupunginteatterissa

Musikaalin on kirjoittanut 
Ilpo Tuomarila ja sen ohjaa 

Tiina Brännare. 
Nimiroolin näyttelee Sanna Majuri.

Yhdistys maksaa jäsenen lipun, 
avecin lippu 51 €.

Lisätietoa syyskuun jäsenlehdessä.
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Paikallisena järjestäjä oli arkeologin 
koulutuksen saanut Fayez AlTab-

baalla, joka hoiti asiat hyvällä ammat-
titaidolla ja vuosien kokemuksella. 
Hän oli asiallinen kaveri, puhui hyvin 
englantia ja vähän suomeakin “Hovat 
rouvat ja urakoitsijat” tai kehotus: 
“Hovat ostavat, tanne - tanne” kuului 
usein. Englanninkielen tulkkina ja his-
torian tuntijana oli joukossamme Ris-
to Varakaksen tytär Katja.

Syyrian pääkaupunki Damaskos 
on vajaan 5 tunnin lentomatkan pääs-
sä Helsingistä. Lensimme Turkish Air-
linesin koneella Istanbulin kautta. 
Kentällä jatkolentoa odotellessa 
saimme jo esimakua islamilaisuudes-
ta. Valkoisiin kaapuihin pukeutuneet 
muslimien pyhiinvaeltajaryhmät odot-
tivat Saudi-Arabian Jeddaan mene-

vää lentoa sekä meno- että tulomat-
kallamme. Tämä pyhiinvaellus on yksi 
islamin opin viidestä perusasiasta. 
Jeddasta heillä oli vielä noin 80 km 
kävelymatka Mekkaan, Muhamedin 
syntymäkaupunkiin. Syyriassa orto-
doksisen kristinuskon syrjäytti islamin 
oppi 600-luvun loppupuolella. 

Damaskokseen saavuimme illan-
suussa kahden tunnin jatkolennon 
jälkeen. Kentältä pääsimme parin tur-
vatarkastuksen jälkeen lähtemään 
kaupungin vanhan osan laidalla sijait-
sevaan 4 tähden hotelli Royal Suite-
siin.

Syyria rajoittuu pohjoisessa Turk-
kiin, idässä Irakiin, etelässä Jordani-
aan, lounaassa Israeliin (Golanin alue) 
sekä lännessä Libanon ja Välimeri (n. 
200 km). Maassa on n. 22 miljoonaa 

asukasta. Pinta-ala on puolet Suo-
mesta. Maa itsenäistyi v. 1946.

Syyria on autoritäärinen valtio, 
jossa salainen poliisi valvoo tiukasti 
omien ja vierasmaalaisten tekemisiä. 
Maata hallitsee muslimien Baath-
puolue (72 %), johon presidentti Bas-
har Al-Assad kuuluu. Perhe on vä-
hemmistöön kuuluvia siialaisia. Sun-
nimuslimeja on 60 % kansasta. Kris-
tittyjä on 10 % eli n. 2 miljoonaa. 
Kaikki oppositiotoiminta on ollut kiel-
lettyä vuodesta 1963. Presidentin ku-
via on joka paikassa ja edeltäjäisästä 
isoja patsaita ainakin niissä kaupun-
geissa, joissa kävimme. Tärkeimpiä 
vientituotteita ovat öljy, kaasu, fosfaa-
tit, marmori, suola ja puuvilla. Riisi ja 
vehnä ovat tärkeimmät viljatuotteet. 
Suotuisan ilmaston ja keinokastelun 

RKL-Seniorit

RKL-Seniorien Syyrian matkalla 7-18.3.2011 meitä oli 17 hengen ryhmä eri puolelta Suomea: 

4 urakoitsijaa, 3 suunnittelijaa ja valvojaa kumppaneineen. Reino Kukkonen oli tehnyt vuoden 

työtä matkan toteutumiseksi. Ulkomaiden työkomennuksillaan hän oli hankkinut arabian ja 

englannin kielen taidon. Lisäksi hänellä oli paikallistuntemusta viimevuotiselta Syyrian mat-

kaltaan. Matkanjohtajana oli Mikko ojala. 

Apemean roomalaisten v. 100-200 eKr. rakentaman rauniokaupungin pääkadulla.

Tuhannen ja yhden yön 
maisemissa
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ansiosta oliivi, sitrushedelmät, pähki-
nät ja viinirypäle kasvavat hyvin. 
Myös tomaattia ja kurkkua oli paljon 
tarjolla.

Bosran
Ensimmäinen päivä oli sateinen ja 
kolea, joten moni kaipasi kotiin jää-
neitä pitkiä kalsareita, kun täällä piti 
olla kesäilmat. Raha vaihdettiin pai-
kan päällä, sillä sitä ei saanut tuoda 
maahan. Kadulla näimme lampaan 
teurastuksen. Kuulimme myös, että 
lampaanliha on kallista. 

Lähdimme ajamaan kohti etelää 
vulkaanisen basaltin (musta kova laa-
vakivi) alueella olevaan n. 5000 vuotta 
vanhan silkkitien rauniokaupunki 
Bosraan. Siellä oli erittäin hyvin säily-
nyt 6000 katsojan amfiteatteri sekä 
paljon muita huonokuntoisempia ra-
kennuksia. Ihmettelemme silloisten 
suunnittelijoiden ja rakentajien am-
mattitaitoa sen aikuisilla työkaluilla. 
Syyriassa onkin ollut yksi maailman 
vanhimmista kulttuurisivilisaatioista. 
Pronssikausi alkoi siellä jo 4000 vuot-
ta eKr., kun se Suomeen tuli noin 
3000 vuotta sitten.

Bosranissa söimme ensimmäisen 

syyrialaisen monilajisen kasvis- ja jo-
gurttipitoisen meze-lounaan, pullote-
tun veden tai alkoholittoman oluen 
kera. Deraan kaupunki, jossa kansan-
nousu alkoi lähtöpäivänämme 18. 
maaliskuuta, on Israelin rajan tuntu-
massa, 40 km päässä Bosranista.

Illalla kävelimme Damaskoksen 
vanhan kaupungin kapeita souqi-kujia 
pitkin kristillisten Bab Tuman kaupun-
ginosaan illastamaan. Täysi ravintola 
tuntui olevan yläluokan suosima. On-
neksi Fayez oli varannut meille pöy-
dän. Tilasimme ruuat listalta ja valin-
nan varaa oli. Koska paikka ei ollut 
muslimiravintola, sieltä sai alkoholi-
juomiakin. Ainakin paikallista sekä li-
banonilaista viiniä ja olutta oli saata-
vana. Ohut vaalea leipä ja hedelmät 
jälkiruuaksi tulivat tilaamatta. Olimme 
tyytyväisiä ruokaan ja laskuunkin, joka 
kolmella ruokalajilla (linssikeitto, pais-
tettu kala ja hedelmät) oluen kera oli 
n.11 euroa sisältäen 5 %:n tarjoilu-
palkkion. Lisäksi tulisi antaa n. 10 %:n 
juomaraha. Pois lähtiessämme paikal-
liset jäivät vielä vesipiippuja polttele-
maan. Taksia odotellessa näimme 
paikallista länsimaisesti farkkuihin pu-
keutunutta nuorisoa komeissa autois-
sa. He olivat Damaskoksen kristittyjä. 

Lyhyt musta nahkatakki näytti puoles-
taan olevan pomon tunnus muslimi-
miehillä. Isoimmissa kaupungeissa 
pukeutuminen oli vapaampaa ja mus-
takaapuisia naisia huntuineen ja mie-
hiä hameissa näkyi vähemmän.

Taksin saatuamme lähdimme Saa-
ra Mustosen ja Ulla Mehikin kanssa 
hotellille. Matkasta tuli pelottava seik-
kailu. Kuski ajoi kaoottisessa liiken-
teessä hurjaa vauhtia hämärillä ka-
duilla parkkivaloilla hotelliamme etsi-
en. Välillä hän pysähtyi kyselemään 
tietä poliiseiltakin näyttäen hotelli-
korttiamme, jossa toki oli karttakin. 
Sitten mentiin päin kiellettyä ajosuun-
taa, johon toinen poliisi puuttui. Kun 
matka kesti ja kesti, hän huomasi 
huolestuneet ilmeemme, todeten; 
“No problem.“ Tunnin ajelun jälkeen 
tunnistimme hotellimme lähiseutuja ja 
opastimme taksin perille. Keskikau-
punkialueella taksa oli 150 SYR Pun-
taa eli n 2,30 euroa. Annoimme 200 ja 
kuski vaikutti tyytyväiseltä. Menomat-
ka kävellen oli kestänyt puoli tuntia.

Damaskos
Seuraavana päivänä kiertelimme Da-
maskoksen kaupunkia, jonka vanha 

hrmy

Qalaat Najmin linnoitukselta on hyvä näköala Eufrat-virralle.
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osa on Unescon suojelukohde. Kau-
pungin kerrotaan olevan maailman 
vanhimman pääkaupungin (n. 6000 
v), asukkaita on n. 4 miljoonaa. Kä-
vimme kansallismuseossa ja entises-
sä kuvernöörin palatsissa, josta oli 
tehty museo. Siellä esiteltiin vanhaa 
kulttuuria käsityöläisammateista ym. 
Kävimme myös Paavalin hautakam-
miossa ja isossa Umaijadin moskei-
jassa, jossa säilytetään Johannes 
Kastajan päätä. Suomi Instituuttiin 
tutustumisen jälkeen kävimme lou-
naalla ja mattoliikkeessä teellä. Mie-
lenkiintoisen kulttuuriannin päätti 
maan alla oleva Kristittyjen kirkko, 
jossa Saulus - myöhemmin apostoli 
Paavali - koki käännytyksen Jeesuk-
sen aikana.

Crak
Neljännen päivän aamuna lähdimme 
Damaskoksesta kohti pohjoista. Lii-

kuimme vuoristossa, lähellä Libano-
nin rajaa, jossa oli lunta maassa. 240 
km:n matkalla pysähdymme Maalou-
lan moskeijassa, joka on ajalta 1100 
eKr. Kävimme 1100-luvulla ristiretke-
läisten rakentamassa Crackin linnoi-
tuksessa, jonka ranskalaiset olivat 
restauroineet v. 1936. Kolmas kohde 
oli Crak des Chevaliesin luostari 
(Unescon suojelukohde), jossa kuu-
limme puhuttavan arameaa, Jeesuk-
sen äidinkieltä. Lähellä luostaria näkyi 
tievarressa kivikautisia luola-asumuk-

18hrmy

sia. Yövyimme vuoristohotelli Fransi-
sissa, josta oli upeat näköalat kauas 
laaksoon.

Tartus
Aamulla matkasimme sateisessa 
säässä kohti Välimerta. Aamupäivän 
aikana sää kirkastui ja ilma lämpeni yli 
+20-asteiseksi. Rannikkoa lähestyes-
sämme maasto muuttui tasaisem-
maksi ja viljavammaksi, hedelmäpuut 
vaihtuivat kasvitarhoiksi. Rannassa 

Yksi monista keskeneräisistä kerrostaloalu-
eista, tämä Aleppon kaupungin lähistöltä.

Kyliä savimajoineen väliltä Ar Raqqa – Palmyra.

Bosran rauniokaupungissa on hyvin säilynyt amfiteatteri.
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tulimme sotilasalueelle, jossa valoku-
vaaminen oli kielletty koko kulttuuri-
historiallisella alueella. Paikkaa nimi-
tettiin kuolleiden kaupungiksi. Kata-
kombialueella oli maanalaisia luolas-
toja, joihin oli haudattu ihmisiä sarko-
fageissa n. 1000 v eKr. Kulku niihin oli 
vaikea ja tilat pimeitä, joten kurkka-
simme vain sisään.

Kumpareen korkeimmalla kohdal-
la oli hedelmällisyyttä symboloiva pe-
nistä kuvaava kivipatsas. Se oli 8 
metriä korkea ja halkaisijaltaan 2-3 m. 
Jalustan neljällä kulmalla seisoi 1,5 m 
korkeat leijonat. Kauempana oli kaksi 
samanlaista patsasta. Hetkessä mat-
kaa oli Veden Jumalattaren patsas 
keskellä kivettyä lampea, jossa virtasi 
lähdevesi. Lähistöllä oli myös tuhou-
tunut akropolkukkula sekä kilpakent-
tä, josta oli jäljellä kiviporraskatsomo-
rakenteita. Sen kerrottiin olevan n. 
200 vuotta vanhempi kuin antiikin 
Kreikan kisapaikat, jossa Olympian 

kisoja järjestettiin vuodesta 776 eKr. 
alkaen n. 1100 vuotta.

Matka jatkui 750.000 asukkaan 
Tartusin kaupunkiin, joka vaikutti siis-
tiltä leveine rantabulevardeineen. Tu-
tustuimme korkealla mäellä olevaan 
kaupungin vanhaan linnoitukseen, 
josta oli upeat näköalat Välimerelle ja 
ympäristön suurille kasvitarhoille, 
joissa tomaatti oli päätuote. Myös 
hienosta, korkeasta hotellistamme oli 
upea näköala merelle.

Hama
Lauantaina suuntasimme itään. Py-
sähdyimme ensin vuoristossa vaikut-
tavassa Salan ad-Din:in linnoitukses-
sa, jonka lähistölle emme linja-autolla 
päässeet, vaan jouduimme vaihta-
maan takseihin. Sieltä jatkoimme yli 
1400 m korkean vuoriston, jossa yöllä 
oli poikkeuksellisesti satanut 30-40 
senttiä lunta. Se oli jo aurattu tieltä ja 

osin auringonkin sulattamaa, mutta 
lumivallit tiensivussa olivat vielä kor-
keat. Paikalliset olivat haltioissaan, 
laskivat mäkeä ja tekivät lumipalloja 
ja -ukkoja. Pysähdyimme korkeim-
man kohdan näköalapaikalla syö-
mään täytteellisen pitta-leivän leipo-
mon ravintolassa. Kesärenkaisen au-
tomme paikalliset vetivät liikkeelle 
parkkipaikalta traktorilla. Onneksi tiet 
olivat sulat. Lumiset maisemat lop-
puivat n. 500 metriä laskeuduttuam-
me. Maisemaa hallitsivat kukkivat 
mantelipuut, vielä lehdettömät pähki-
näpuut sekä hedelmiä täynnä olevat 
appelsiinipuut. Alhaalla laakson sil-
mänkantamattomilla pelloilla olivat 
kevättyöt menossa.

Uudelleen ylämaahan noustessa 
tulimme hiekka-autiomaahan, jossa 
keskellä ei mitään on Apemean enti-
nen roomalainen rauniokaupunki v. 
100-200 eKr, jossa aikoinaan asui 
puoli miljoonaa asukasta. Pitkän pää-
kadun varrella oli 1800 metrin matkal-
la korkeita pilaririvistöjä. Tasaisen 
kumpuilevassa maastossa lammas-
paimenet kulkivat laumoineen. 

Haman kaupunkiin (n. 1milj.as.) 
saavuimme alkuillasta. Sen läpi vir-
taavan Orontes-joen ylittävältä sillatta 
kuvasimme puisia vesirattaita, joilla 
vettä oli aikoinaan nostettu viljelmille. 
Jäljellä niitä on vielä 14 turistinähtä-
vyytenä aikaisemman 130 sijasta. 
Kaupunki tuhoutui pahoin v. 1982 ra-
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Ristiretkeläisten rakentama Cracan linnoitus vuoristossa Libanonin rajaseudulla.

Elämää Damaskoksesta souqista, presidentti Bashar al-Assad ”valvoo” kuvallaan oikeassa reunassa.
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juissa pommituksissa, kun hallituksen 
joukot tukahduttivat opposition silloi-
sen kansannousun. Siitä tuhosta ei 
merkkejä enää ollut näkyvissä.

Aleppo 
Yö hienossa hotelli Orient Housessa. 
Aamusta kävimme entisessä kameli-
karavaanikeskuksessa, joka oli ollut 
kaiken palvelun suuri “majatalo” sie-
lun ja ruumiin hoidossa. Nyt tämä lai-
tos toimi mosaiikkimuseona ja käsi-
työläiskeskuksena. Tämän jälkeen 
lähdimme kohti pohjoista, Syyrian toi-
seksi suurinta Aleppon kaupunkia (n. 
2 milj. as.) Matkaa siitä Turkin rajalle 
on 50 km. Matkalla pysähdyimme ki-
vikkoisissa kuumaisemissa, pienessä 
rauniokaupunki Al Barassa, jossa oli 
joitakin hyvinkin säilyneitä kauniita 
rakennuksia v. 1500-500 eKr. Tien 
varsilla näkyi marmorilouhoksia ja ti-
heässä kiviveistämöjä. Marmori oli 
beigen väristä ja pehmeämpää kuin 
Carraran valkoinen laatu. Tästä tai 
vastaavasta materiaalista Syyrian 
vanhat kaupungit on pääosin tehty.

Aleppon lähellä oli St Simeonin 
Pylväspyhimyksen munkkiluostarin 
rauniot. Siellä pyhimys Simeon valvoi 
rakennustöitä 36 vuotta 8-18 korkui-
sen pylvään nokassa kuollen 69-vuo-
tiaana v 459. Qalb Lozehin kaunis 
bysanttilaiskirkko ja St Simeonin ba-
silika olivat perusteellisen valvonnan 
lopputulos. Aleppon lähistöllä näkyi 
keskeneräisiä asuntoalueita ja laita-
milla valmiita kauniita varakkaiden 
kerrostaloja. Kaupungista saa väljän 
ja siistin ensivaikutelman. Vanhakau-
punki on 8000-vuotiaana maailman 
vanhin asuttu kaupunki. Se on ahdas 

ja sokkeloinen, Unescon suojelukoh-
de. Hotellimme Zamarias oli mystisen 
itämainen, neljine tähtineen vanhassa 
osassa kaupunkia. Illallisen jälkeen 
lähdimme vielä meille järjestettyyn 
gaala-iltaan, jossa nelimiehinen or-
kesteri soitti ja miesartisti lauloi molli-
voittoisesti sekä ryhmätanssiesityk-
set seurasivat toistaan. Vatsatanssi-
jan kanssa pääsin hetkeksi kutsusta 
vääntelehtimään kokolattiamatolle. 
Yöunet jäivät lyhyiksi pitkään veny-
neen illan ja normaalia aikaisemman 
herätyksen vuoksi. Läheiseltä mina-
reetilta alkoi kuulua kello 4 kova ja 
pitkä rukouskutsu.

Maanantaina lähdimme kaupunki-
kiertoajelulle. Ensikohde oli arkeologi-
nen museo, jossa meille esiteltiin his-
torian kulkua ja esineiden taustoja 
vuosilukuineen. Esihistorialliselta 
ajasta lähtien, pronssi- ja rautakau-
teen, roomalais-bysanttilaisesta ajas-
ta ja eurooppalaisten ristiretkistä 

1100-luvulla, muslimiuskon leviämi-
sen hillitsemiseksi Lähi-idässä sekä 
turkkilaisten osmanien valtaantulosta 
v. 1516 jne.

Aleppon ahtailla ja värikkäillä 
kauppakujilla teimme pikaisia ostok-
sia ja kävimme oliivisaippuatehtaalla. 
Moskeijassa naiset joutuivat pukeu-
tumaan hiukset peittäviin pitkiin kaa-
puihin. Kengät säilöön ja sukkasilla 
suuren etupihan kautta sisään isoon 
saliin. Siellä oli menossa klo 15 ru-
koushetki, jossa naiset ja miehet oli-
vat omalla pitkällä seinustallaan. Lo-
puksi mentiin linnoitukseen. Toinen 
polveni oli jo niin “sökö” viikon ka-
puamisista, että jätin tämän muuta-
man sadan askeleen nousun väliin. 
Odotellessani muita kuvasin yhtenäi-
siin kouluasuihin pukeutuneita iloisia 
lapsia, jotka sitä pyytelivät. He käyt-
täytyivät aivan toisin kuin vanhemmat 
ihmiset, joka olivat totisia ja käänsivät 
mieluimmin selkänsä.
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Entinen silkkitien kamelikaravaanikeskus Aleppossa.

Umaijadin suuri moskeija 
kauniine mosaiikkikoriste-
luineen Damaskoksessa.
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Bagdadiin johtavan vanhan kaupun-
gin portin kuvauksen jälkeen lähdim-
me kohti etelään, ylittäen heti Eufrat-
virran, joka oli kaventunut patoaltai-
den jälkeen joeksi. Pysähdyimme Ar 
Rasafehin pronssikautisessa n. 2000 
eKr. rakennetussa rauniokaupungis-
sa, entisten silkkikaravaaniteiden ris-
teyksessä. Se oli rakennettu katupin-
noitteineen säteilevästä kristallikives-
tä, joka oli kuljetettu vähintään 50 km 
päästä Eufrat-virran rannasta maan 
alta kaivaen. Kaupunki oli kokenut 
monet tuhoisat valloitukset ja se oli 
uudelleen rakennettu aikojen kulues-
sa. Paikka on Syyrian ortodoksikristit-
tyjen vuosittainen pyhiinvaelluspaikka 
lokakuisin.

Asfalttitie jatkui kumpuilevalla, 
harvaan asutulla hiekka-aavikolla, 
jossa lammaslaumoja liikkui paimeni-
neen syötävää etsien. Sivuutimme 
pieniä savirakenteisia kyliä, joissa ta-
lot olivat usein maalattiaisia ja seiso-
neet paikallaan satoja tai tuhansia 
vuosia. Talojen edustoilla istuskeli 
miesporukoita. Naisia näki vähem-
män ja yleensä silloin työtouhussa 
pihassa tai pellolla. Pysähdyimme 
eräällä koululla tarpeillemme. Siellä 
oli koulupäivä päättymässä ja lapset 
riemuissaan. Naisia odotellessamme 
jotkut miehistä pääsivät kutsuttuna 
sisään opettajien huonetta katso-
maan.

Hirl Sharqin linnoitus oli seuraava 
pysähdyspaikka. Söimme ulkona piz-
zalounaan, jossa lisukkeina oli to-
maattia ja kurkkua. Juomana vesi, 
viini tai tee. Tämän jälkeen lähdimme 
tutustumaan beduiiniyhteisöön aavi-
kolla 0,5 km:n kävelymatkan päässä. 
Kolme pitkiin kaapuihin pukeutunutta 

Illalla juhlimme hotellissa Reinon 
80 v. päivää puhein ja lahjoin sekä 
söimme illallisen. Ikääntyä Reino kyllä 
voit, mutta ei vanheta.

Ar Raqqa
Miellyttävä Aleppo jäi taakse ja suun-
tasimme 100 km koilliseen, kohti 
Qal`aat Najmin linnoitusta Eufrat-vir-
ran länsirannalla. Linnoituksessa oli 
korkeat muurit, mutta sisältä se oli 
rauniokasana, lukuun ottamatta n. 
20-metristä minareetintornia, joka oli 
uhkaavasti kallella, kuin Pisassa. 
Kumpareelta oli hyvät näköalat leve-
älle virralle.

Teetarjoilun jälkeen jatkoimme 
matkaa Al-Assadin 800 MW voimalai-
tospatoa pitkin yli virran itäpuolelle. 
Valokuvaaminen oli ankarasti kielletty. 
Poliisia ja sotilaita oli runsaasti vah-
dissa. Virtaa seuraillen lähdimme aja-
maan etelää kohti. Tasaista maata 
näkyi silmänkantamattomiin riisiviljel-
minä, paksujen keinokasteluputkien 
seuratessa tienvartta. Jokialtaan 

(8x80 km) leveimmän osan alapäässä 
pysähdymme Ja`abin linnaa katso-
massa ja söimme rantaravintolassa 
retkimuonapakkauksemme, teetä ti-
laillen. Wc-käynneistä otettiin 25 
SYRP eli 0,30 euron maksu joka pai-
kassa, vaikka olit maksava asiakas ja 
näitä juoksuja niissä riitti. Maaseudul-
la wc:ssä oli vain korotetut jalansijat 
ja reikä laattalattiassa.

Tuhannen ja yhden yön itämaisista 
tarinoista (Ali Baba, Aladin jne.) jo 
800-luvulta tunnettuun Ar Raqqaan 
oli enää matkaa 30 km. Kaupunki oli 
pölyinen sekä rakennuskannaltaan 
matala ja sekava. Hotelli Odesseen 
tullessamme siellä oli juuri loppunut 
päähallituspuolue Baarhin puolueko-
kous. Asiat meidän osalta olivat täy-
sin rempalla, kuten seuraavana aa-
munakin. Kerkesimme vielä vähän 
pyörähtää kaupungilla ennen illallista.

Ar Raqqasta lähtiessämme näim-
me rakennettavan uutta toriaukiota 
patsaineen sekä sen laitaan komeaa 
virastotaloa ja paloasemaa. Upean 
mosaiikilla koristellun moskeijan ja 

Hallintorakennus valmistumassa uuden toriaukion laitaan Ar Raqqassa.

Puisia kasteluveden nostolaitteita 
ja kylpylä  Orontesjoen rannalla 
Haman kaupungissa.
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miestä tuli telttaryhmältä meitä vas-
taan 200-päinen lammaslauma pe-
rässään. Pienen neuvottelun jälkeen 
olimme tervetulleita. Olihan teenkeit-
täjänä toiminut tähän berberiheimoon 
kuuluva mukanamme ja opas Faye-
zimme vanha tuttu. Naiset ja lapset 
pysyttelivät vielä teltoilla. Isoimpaan 
telttaan pääsimme sisälle, miesten 
puolta katsomaan. Se oli pienempi 
osista ja kalustettu paksun lattiama-
ton päällä olevilla tyynyillä. Naisten 
puolella oli ehkä lisänä keittoliesi. 
Naiset ja lapset pyytelivät hieman ra-
haa, mutta arvonsa tuntevat miehet 
eivät moiseen alentuneet.

Palmyra
Historiallisesti ehkä matkamme mie-
lenkiintoisimmassa kohteessa, Pal-
myran pienessä keidaskaupungissa 
on nykyisin n.15000 asukasta. Saa-
vuttuamme sinne iltapäivällä, menim-
me ensimmäiseksi arkeologiseen mu-
seoon. Sen jälkeen hotelli Zeboniaan, 
joka sijaitsi aivan rauniokaupungin 
reunassa, matalan kiviaidan takana. 
Hotelli oli yksikerroksinen, moneen 
suuntaan rönsyilevä, mielenkiintoinen 
kokonaisuus pihapuistoineen. Pieni-
en huoneiden kaikissa pinnoissa oli 
värikäs sinipunaraitakuvioinen kan-
gas, beduiinitelttoja muistuttaen. Liik-
kuvia paimentolaisia, beduiineja on 

maassa noin 1,5 milj.
Seuraavaksi ajoimme 900 m kor-

kealle linnoitusvuorelle. Siellä paikalli-
set rihkamakauppiaat kävivät kovasti 
päälle oppimastamme hätistysko-
mennosta huolimatta. Sinnikkäimmät 
nousivat lähes pystysuoraa rinnettä 
ylös kimpsuineen kauppaa tekemään. 
Huonokuntoiseen arabialaiseen lin-
noitukseen emme turvallisuussyistä 
menneet sisään. Katselimme alla ole-
vaa rauniokaupunkia ja odottelimme 
auringon laskua, jota olimme tulleet 
katselemaan 10 muun turistibussiryh-
män kanssa. Auringonlaskun jälkeen 
heti hotellille. Ylhäältä olisi varmasti 
ollut hieno näkymä, kun valonheittäjät 
sytytettiin valaisemaan rauniokau-
punkia. Me näimme valaistuksen 
maanpinnan tasolta, hotellimme pi-
hasta. Buffet-illallisen jälkeen olimme 
taas rättiväsyneinä valmiit sänkyyn.

Viimeisenä matkapäivänä tutus-
tuimme ensin Palmyran rauniokau-
punkiin. Tämä Unescon suojelukohde 
on osittain uudelleen rakennettu. 
Kaupunki on perustettu v. 1100 eKr. 
ja siellä oli enimmillään noin 30.000 
asukasta v. 400 eKr. Se oli kamelika-
ravaanien levähdyspaikka silkkitietä 
Kiinaan ja Intiaan matkaavilla. Valitet-
tavasti se tuhoutui 1500-luvulla. Jo-
tain on jäänyt jälkipolvillekin ihailta-
vaksi. Kävimme ensin hautatemppe-
lissä, jossa hautaus oli tapahtunut 

sarkofageissa, osastoituna 9 päällek-
käin. Sitten katakombissa, maanalai-
sessa luolastossa, jossa hautaustapa 
oli samanlainen. Palatsi, kauppapaik-
ka ja amfiteatteri (2000 henk.) olivat 
huomattavimmat rakennelmat. 

Teatterinareenan keskellä kotkan-
poikamme Kari Malmstedt kokeili 
rohkeasti paikan akustiikkaa laula-
malla “Elämäni laulu” -nimisen kap-
paleen. Kansainväliset kuulijat tykkä-
sivät, omista puhumattakaan. Paikal-
la oli ainakin jordanialaisia ja japanilai-
sia. Pääkäytävällä huomiota herätti 
neljä neljän pylvään ryhmää. Yksi pyl-
väistä erottui muista harmaana, se oli 
graniittia ja kuljetettu Egyptin Assua-
nista. Kameli- ja hevoskyytiäkin oli 
tarjolla, mutta turvauduimme vanhalla 
kivetyllä sotilastiellä omaan kuljetuk-
seemme. Kolmen tunnin kiertelyn jäl-
keen, puolelta päivin kävimme pan-
nukakkulounaalla ja kadulta hätäisiä 
ostoksia tekemässä, ennen lähtöä 
viimeiselle 245 km:n etapille, kohti 
lounasta ja Damaskosta.

Damaskos
Tasainen hiekka-aavikko jatkui suu-
rimman osa matkaa, välillä 500-1000 
m korkuisiksi vuoriksi länsipuolella 
nousten. Seutu oli lähes asumatonta. 
Kuivassa maastossa näkyi vain pai-
mentolaisia laumoineen ja telttaryh-
miä. Viljelykset olivat vähissä, mutta 
istutettuja oliivi- ja mantelipuutarhoja 
näkyi. Kapearaiteinen rautatie seuraili 
maantietä 85 km Al Basiriin, josta 
pysähdyimme Bagdad-nimisessä 
kuppilassa. Irakin rajalle kaakossa 
olisi ollut matkaa 130 km.

Damaskokseen tultuamme kävim-
me kahdessa herkkukaupassa tuli-
aisostoksilla. Ihmettelimme Kassiou-
nin näköalavuorelta kaupungin suu-
ruutta. Tuttuun hotelliin saavuimme 
klo 17.30. Illallisen jälkeen nukku-
maan, koska herätys oli aikainen. 
Lähtö lentokentälle oli jo klo 3, sillä 
lento Istanbulin kautta Helsinkiin lähti 
klo 5.20. Helsingissä olimme klo 
13.20.

* * *

Matka oli erittäin mielenkiintoinen ja 
jännittäväkin. Kulttuuri ja näkymät oli-
vat totutuista poikkeavia. Olo tuntui 
kuitenkin turvalliselta ja ihmiset olivat 
ystävällisiä ja lapset iloisen estotto-
mia.

Teimme matkaa 10 päivän aikana 
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Matkaseurue 9.3.2011 Syyrian kansallismuseon ulkoportailla Damaskoksessa. 
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Matkareitti: Helsinki – Aleppo (3 yötä), Algamishli 
(2 yötä), Deir-az-Zor (2 yötä), Palmyra (2 yötä), Tartus  
(2 yötä) ja Damaskos (3 yötä) – Helsinki. Reitti esitetty 
oheisessa kartassa.

Matkan hinta-arvio: 2 HH/RKL-Sen n.1290 €, 
ei RKL:n jäsen n.1340 €; 1 HH lisämaksu 300 €.

Hintaan Syyriassa sisältyy: Avustetaan lentoasemil-
la tulo- ja lähtöselvityksissä, kuljetukset lentoasema-
hotelli-lentoasema, kuljetukset tutustumiskohteisiin 
pienoislinja-autolla, junakuljetus Hasake–Deir-ar-Zor, 
venekuljetus Tartus–Adward–Tartus, 14 yöpymistä 4* 
hotelleissa aamiaisella ja 12 x päivälliset, englannin-
kieliset (vähän suomeakin) opastukset ja sisäänpää-
syt  tutustumiskohteisiin, Syyrian yhteisviisumin han-
kinta, oppaan ja kuljettajan juomarahat, kantajien 
palkkiot lentoasemilla ja hotelleissa ja 1 kenttälounas. 

Hintaan ei sisälly: Mitkään henkilökohtaiset pyynnöt 
oppaalle ja juomat päivällisillä. Lentoliput HKI – Alep-
po ja Damaskos – HKI; arvio n. 550 €.

Matkan toteutus: Normaaliolosuhteissa Syyriassa 
Suomen UM:n toteamana. Matka toteutuu, jos 12 
henkilöä ilmoittautuu. Matkalle otetaan enintään 18 
henkilöä. Ennakkomaksut 100 € RKL -jäsen, ei jäsen 
150 €. Tilinumero ja maksupäivämäärä ilmoitetaan, 
kun olosuhteet Syyriassa ovat normalisoituneet. Len-
tolippujen tilausta ja hotellien varausta varten matkat 
tulee kuitenkin tilata mahdollisimman pian.

RKL-Seniorit 

TerveTuloa opasTeTulle 
SYYRIAN maTkalle 11.–25.3.2012

Matkan vastuullinen järjestäjä Syyriassa: 
Doura Europos Travel and Tourism, operaattori 
Mr Fayez AlTabbaa, puh. +963 944 2384121, 
F-tabbaa@scs-net.org

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Mikko Ojala, 0400-961 664, 
mikko.ojala3@luukku.com tai 
Reino Kukkonen, 040-507 3484, 
reino.kukkonen@welho.com

yhteensä n.1600 km ja näimme paljon 
historiallisia kohteita, mutta vielä jäi 
kolmisen tuhatta katsomatta. Ihmet-
telimme suurta rakenteilla olevien se-
kä lähes muuttovalmiiden asuinra-
kennusten määrää. Niissä makaa jät-
tiomaisuus tuottamattomana. Tien 
varret olivat erittäin roskaiset, kuten 
yleensä Arabimaissa. Suurella puh-
distusoperaatiolla kansa työllistyisi ja 
viihtyvyys lisääntyisi.

Käytössämme oli uusi 35 hengen 

pikkubussi, jossa oli turvavyöt ja kyl-
mälaukku, mutta ei wc:tä, joka olisi 
ollut tarpeen. Ajo oli vauhdikasta hy-
villä asfalttiteillä, mutta ei riskitöntä. 
Matkalla syyrialainen operaattorimme 
jakoi meille päivittäin ”lahjoiksi” pai-
kallisia herkkuja sekä Arak-nimistä 
anisviinaa “vatsalääkkeeksi“. Ilmei-
sesti siitä oli apua tai siten se johtui 
hyvätasoisista hotelleistamme.

Ohjelma olisi saanut olla väljempi. 
Liikkeessä olimme nyt aamusta iltaan 

kulkien linnoituksesta ja rauniokau-
pungista toiseen, joissa liikkuminen ei 
ollut aina helppoa. Omaa aikaa ei 
jäänyt kuin nukkumiseen. Matka oli 
rankka, mutta onnistunut. Tämän ikäi-
nen porukka oli fyysisyytensä äärira-
joilla, mutta me selvisimme. Kansan-
nousun Syyriassa alkoi maastalähtö-
päivänämme.

Teksti ja kuvat: Raul Ahllund
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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

 

RAKENNUS-
MESTARIKLUbI RY 
Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan
tiistaina 3.5.2011 klo 16.30 alkaen 
mukaan pääsee kello 17.30 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51–53, 
Helsinki.

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.
Hallitus

VETERAANIKERHO
16.5. Kuukausitapaaminen Kallioniemessä klo 13.00

Tervetuloa!

Puheenjohtaja Pentti Paavola 0400-933 003
paavolapentti@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
ri.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

VETERAANIKERHON 
HALLITUKSEN JÄSENTEN 
PÄIVITETYT YHTEYSTIEDOT 
2011

KALLIONIEMESSÄ
7. toukokuuta klo 15.00
Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto

Tervetuloa!

Uusia jäseniä
Honkanen, Jari Sakari
Lehtinen, Matti Juhani
Pellikka, Kimmo Johannes
Turpela, Hannu Pekka
Sirén, Heikki Samu Valdemar
Törmä, Mikko Olavi Vilhelm

Opiskelijajäsen

Hovilampi, Markku

Kannattajajäsen

Padden, Dominic
   

Tervetuloa!
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Rakennusmestarien Rouvat

Rouvien vuotuisen KEVÄTRETKEN aika lähestyy.

Tänä vuonna teemmekin tosi lähiretken: matkustamme nimittäin Suomenlinnaan!

Tavataan kauppatorilla Suomenlinnan lauttarannassa 26.5.2011 klo 12.30
Perillä tutustumme saaren historiaan sekä nautimme lounaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 10.5. mennessä:
Maila Luoma 050-521 2987 / 5487590, Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 5630838

Tervetuloa mukaan!

1991 Timo Pallas
1992 Maunu Vähälä
1993 Seppo Kontto
1994 Ilmo Suikki
1995 Ilmo Suikki
1996 Anssi Mäkelä
1997 Veikko Haapalehto
1998 Reijo Sytelä
1999 Markku Pennanen
2000 Jouko Karjalainen

2001 Markku Toppari
2002 Seppo Kuokkanen
2003 Reijo Heinänen
2004 Pekka Kiljunen
2005 Leif Österberg
2006 Jari Mäkelä
2007 Vesa Merisalo
2008 Raimo Kostiainen
2009 Tapio Vuorinen
2010 Seppo Kuokkanen

Golf-jaoksen perustamiskokous pidettiin 4.3.1991, 
jolloin paikalla oli 15 yhdistyksen jäsentä. Jaoksen 
toiminta on ollut aktiivista ja tällä hetkellä jäseniä on 
jo yli 80. 

Jaos on pitänyt joka vuosi omat mestaruuskilpailut, 
joista ensimmäiset järjestettiin Keimolan golfkentällä. 
Jo perustamisvuonna 1991 Rakennusmestarien Sää-
tiö lahjoitti kilpailuun kiertopalkinnoksi ”Lyöjä-pat-
saan”.  Patsaan on voittaja saanut vuodeksi haltuun-
sa. Kolmella voitolla kiertopalkinnon saa omakseen.  
Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan palkinto on jatka-
nut kiertoaan 20-vuoden ajan.

Nyt patsas on päättämässä kierrostaan. Nimilaatat 
ovat täyttyneet ja ”Lyöjä-patsas” sijoitetaan yhdis-
tyksen toimistoon kertomaan omaa tarinaansa golf-
jaoksen historiasta. - RK

-patsas jo 20-vuotias
Golfin Lyöjä

Palkinnon ovat voittaneet: 
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URHEILUA

HIIHTO- JA YLEISURHEILU-
JAOSTON toimintaa

YLEISURHEILUMESTARUUS-
KILPAILUT
Pukinmäen kentällä lauantaina 3.9.2011 klo 11.00

Sarjoja naisille ja miehille 5-vuoden välein

Lajit: 100 m, pituus, kuula ja 1500 m

Ennakkoilmoittautumiset Raimolle
rharton1@welho.com tai 
puh. 044-2244521 (1.7. 2011 alkaen)

Kilpailupaikalla ilmoittautuessasi muista mainita, että 
olet yhdistyksen jäsen, koska samassa yhteydessä 
on myös Sporttiveteraanien mestaruuskilpailut.
 

SYYSMAASTOJUOKSUT
Pirkkolan pururadalla torstaina 29.9.2011 klo 18 00

Matka kaikilla 3 km
Sarjat naisille ja miehille 5-vuoden välein.
Rouville myös sarja

HUOM! 
RKL:n mestaruuskilpailuihin 18.6 lähtijät ilmoittau-
tukaa Raimolle.
Kilpailukutsu tulee Mestari-insinööri lehteen ja liiton 
nettisivuille

TERVETULOA TOIMINTAAN MUKAAN 
MYÖS OPPILASJÄSENET!

Jäsenlehden toimitus
toivottaa lukijoille

kaunista kesää,
tavataan taas
1. syyskuuta!

Kilpailut käytiin RKM-keilaajien Remonttikilpailujen yhteydessä 
14.3.-27.3.2011 Talin keilahallissa.
Helsingin yhdistyksestä osanottajia oli 36 henkilöä.

6 sarjaa am

Nimi  Seura Liitto Tulos (tas) 

LUOKKA M-A
1. Markku Pennanen Rkm-Hki Helsinki 1205 (0)
2. Arvi Korhonen  Rkm-Hki Helsinki 1173 (0)
3. Olavi Arminen Rkm-Hki Helsinki 1164 (0)

LUOKKA B
1. Aimo Peltonen  Rkm-Hki Helsinki 1190 (0) 
2. Kari Haavisto Patteri Helsinki 1121 (0) 
3. Vesa Heikkola Rkm-Hki Helsinki 1116 (0) 

LUOKKA C-D
1. Harri Lindholm  Rkm-Hki Helsinki 1156 (0) 
2. Lars Ånäs  Rkm-Hki Helsinki 1102 (0) 
3. Veijo Piispanen Rkm-Hki Helsinki 1047 (0) 

veteraanimestaruus, 
6 sarjaa am

Nimi  Seura Liitto Tulos (tas) 

LUOKKA M-D 
1. Raimo Säde  Rkm-Hki Helsinki 1370 (114)
2. Eino Papinniemi  Rkm-Hki Helsinki 1270 (144)
3. Lasse Larne HK Helsinki 1268 (144)

Palkintojen jako 25.5.2011 klo 19.30 
Ravintola Pikku Ranska, Ulvilantie 19 (Munkkivuori).

Tervetuloa!

Helsingin Rakennusmestarit  
ja -insinöörit AMK:n  
keilamestaruuskilpailujen  
tuloksia v. 2011
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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  touko–elokuussa 110 €/vko
Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.



Toukokuu
	 3.5.	 Kesäkasi	-biljardikisa,	Rakennusmestariklubi,	
	 	 Fredrikinkatu	51-53,	klo	16.30
	 7.5.		 Kevättalkoot	Wuoriolassa	/	RKL,	alk.	klo	10
	 7.5.		 Veneilykauden	avajaiset	ja	lipunnosto,	
	 	 Kallioniemi	klo	15.00
	 9.5.		 Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo,	
	 	 ravintolasali	klo	18.30
	 16.5.		 Veteraanikerho,	
	 	 kuukausitapaaminen	Kallioniemessä
	 19.5.		 Koulutustilaisuus	väestönsuojien	
	 	 rakentamisesta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo,	alk.	klo	17.30
	 26.5.		 Ampujat,	Metsästysammunta
	 26.5.		 Rakennusmestarien	rouvien	kevätretki	
	 	 Suomenlinnaan	klo	12.30

Kesäkuu
	 8.6.		 Ampujat,	Skeet	ammunta
	 18.6.		 RKL:n	kesäkisat,	Joensuu
	 21.6.		 Teatterimatka	Pyynikin	kesäteatteriin

Heinäkuu
	 5.7.	 Matka	Mäntyharjun	Loma-asuntomessuille		
	 	 yhdessä	HeRIAn	kanssa

Elokuu
	 10.8.		 Ampujat,	Trap	ammunta
	 17.8.		 Ampujat,	Hirvi	ammunta
	 27.8.		 RKL:n	golfmestaruuskisat,	
	 	 Hämeenlinna	Tawast-golf&Country	club
	27.-28.8.		 RKL:n	suunnistusmestaruuskisa,	Pori

Syyskuu
	 3.9.		 Yhdistyksen	Yleisurheilumestaruuskilpailut,	
	 	 Pukinmäen	kenttä	klo	11.00
	 12.9.		 Syyskuun	Mestari-ilta	klo	18.30
	 24.9.	 Kokopäiväretki	Turkuun,	KUPE
	 29.9.		 Yhdistyksen	Syysmaastojuoksut,	
	 	 Pirkkolan	pururata	klo	18.00

Lokakuu
	 10.10.		 Lokakuun	Mestari-ilta	klo	18.30	
	 22.10.		 Perhetapahtuma:	Kolme	iloista	rosvoa,	
	 	 Helsingin	kaupunginteatteri

Yhdistyksen toimisto on remontissa.
Järjestösihteeri	Kirsi	Takkisen	tavoittaa	
Rakennusmestarien	Säätiön	tiloista.	
Katuosoite	on	sama,	mutta	kerros	yhtä	alempi	eli	toinen.	
Puhelin	ja	sähköposti	pysyvät	remontin	ajan	entisinä.	
Remontoituihin	tiloihin	palataan	kesäkuun	lopulla.

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)
1.7. alkaen 044-224 4521

KALLIONIEMI
Kai	Juurtela			09-7745	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)
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