
J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

5 ● 16

Tervetuloa  
kevään viimeiseen  
Mestari-iltaan  
9. toukokuuta!

Kansallismuseon  
torni korjataan



VASTAAVA TOIMITTAJA 
  Sirkka Saarinen 
  sirkka.saarinen@pp3.inet.fi 
 
TOIMITUS JA  
YHDISTYKSEN TOIMISTO 
  Fredrikinkatu 51–53 A 
  00100 Helsinki 
  Puh. (09) 646 343 
  info@hrmy.fi 
  Järjestösihteeri Sanna Eronen
  sanna.eronen@hrmy.fi

TAITTO 
Taittopalvelu

 
PAINOPAIKKA
 
                             
 
www.hrmy.fi

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

SISÄLTÖ   5 •16

 
HRMY JÄSENLEHTI 2016 ILMESTYMISPÄIVÄT

   Aineiston viimeinen jättöpäivä
 1/2016 5.1. 9.12.
 2/2016 1.2. 11.1.
 3/2016 1.3. 9.2.
 4/2016 1.4. 11.3.
 5/2016 2.5. 11.4.
 6/2016 1.9. 12.8.

 7/2016 3.10. 12.9.
         7b/2016* 3.10. 
 8/2016 1.11. 11.10.
 9/2016 1.12. 11.11.

* Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2016 kanssa

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906

Kutsu Toukokuun Mestari-iltaan 3
Kesällä Kallioniemeen! 3

Yhdistykselle kaksi uutta kunniajäsentä 4

Kruunusilta -hankkeesta ei vielä rakentamispäätöstä 6

Kansallismuseon torni korjataan 7

Rakentaminen talouden perävaunusta veturiksi 8

Rakennusmestarien Säätiön matkastipendi 9

Stipendimatka Bautec messuille 10

RKL-viesti: Tervetuloa kesäpäiville Helsinkiin 12

Yhdistyksen hiihdon ja yleisurheilun nykytilanne 14

Kutsu HRV ry 40 vuotta -juhlatapahtumaan 15
Asuntomessumatka Seinäjoelle 15

KUPE järjestää opastetun tutustumisretken Hietaniemen 
hautausmaan taiteilijamäelle 16
Hamina tattoo 2016 marssishow 16

Syksyn toimintaa: Perhetapahtuma Shrek – koko perheen
jättimusikaali 17

Työmarkkinahistoriaa ja aivojumppaa 18

Yhdistys tiedottaa 19

Sukellusjaos järjestää sukellusretken 22
Jäsenlehti on luettavissa  
myös yhdistyksen kotisivulla 
pdf-muodossa.

Kannen kuva: Kansallismuseon torni  
huputetaan ja korjataan kivi kiveltä.  
Tornin ympärille alettiin pystyttää  
rakennustelineitä huhtikuussa. 
Kuva: Sirkka Saarinen



Toukokuun MESTARI-ILTA
maanantaina 9.5.2016 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kevään viimeisen Mestari-illan aiheena on HIRSI- JA PUURAKENTEISET omakotitalot ja 
vapaa-ajanasunnot. Niistä tulee kertomaan Jaakko Koponen Mammuttikoti Oy:stä

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

Tervetuloa!

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saunoa sekä 
grillata vapaasti ja omatoimisesti maanantaisin ja tiistaisin 
klo 12.00 – 20.00 välisenä aikana kesäkuun alusta aina elo-
kuun loppuun asti.

Myös yhdistyksen soutuvene on käytettävissä omalla 
vastuulla (omat pelastusliivit mukaan).

Lisätietoja yhdistyksen toimistosta numerosta 
09 646 343 tai Kallioniemen Tuula Haloselta numerosta puh. 
040 938 9272. Tuulalle voi myös soittaa, mikäli haluaa sau-
nan lämmitettävän etukäteen.

Kallioniemi sijaitsee Helsingin Laajasalossa osoitteessa 
Keulakuvantie 18.
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Kesällä Kallioniemeen!

Tervetuloa viettämään aurinkoista kesäpäivää
Kallioniemeen!

5/2016 hrmy
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Yhdistyksen kevätkokouk-

sessa jaettiin runsaasti huo-

mionosoituksia, kohokohtana 

oli kahden uuden kunnia-

jäsenen kutsuminen. He ovat 

Kalevi Berlin ja Mikko Ojala.

Kevätkokousilta aloitettiin perintei-
sesti Märt Ratasseppiin johtaman 

Mestari-Laulajien sävelin. Avauspu-
heenvuoron jälkeen puheenjohtaja 
Hannu Vehviläinen luki vuoden 2015 
aikana kuolleiden yhdistyksen jäsen-
ten nimet. Heitä muistettiin hiljaisella 
hetkellä.

Ennen virallista kokousta jaettiin 
sekä yhdistyksen että keskusliitto 
RKL:n huomionosoituksia.

Yhdistyksen kultaisen ansiomerkin 
saivat Ari Autio, Hannu Marttila, Eino 

Menlös ja Pentti Paavola. Yhdistyksen 
pöytästandaarin sai Raimo Järvelä.

RKL:n 50-vuotismerkin saajia oli 

yhteensä 17 ja 25-vuotismerkin 15 
ja RKL:n pronssisen ansiomerkin 
yhteensä kuusi.

Puheenjohtajan avaussanat
Arvoisa kunniapuheenjohtaja, hyvät 
ammattisisaret ja -veljet sekä mei-
dän Sanna ja Sirkka.

Kevät näyttää tulevan etuajassa, vai 
luulemmeko vain.

Alkuvuosi on ollut toiminnantäyt-
teistä yhdistyksessä. On juhlittu Fin-
landia-talolla 110-vuotisjuhlia, on 
oltu teatterissa, on oltu elokuvissa.

On valmistauduttu liittomme kesä-
päiviin jotka pidetään Helsingissä 
10. - 12. päivä kesäkuuta. Tapahtu-
mat sijoittuvat pääkaupunkiseudul-
le: golffarit Pikkalassa, ampujat Si-
poossa, laituripilkkijät ja liittohallitus 
Kallioniemessä, keilaajat Talissa, 

yleisurheilijoiden tapahtumapaikkaa 
en vielä tiedä, nuoret /opiskelijat 
Rastilassa ja Kallioniemessä.

Toivon näkeväni jäsenistöä eri ta-
pahtumissa vaikkei itse osallistuisi-
kaan tapahtumiin. Tulkaa kannusta-
maan ”kilpailijoita”. Ja Kallionie-
meen pyyhe mukaan, voi heittää 
talviturkin, sauna on lämpimänä.

Mutta tänään on yhdistyksemme 
kevätkokous jossa käydään viime-
vuoden asiat läpi.

Toivotan kaikki tervetulleeksi kevät-
kokoukseemme.

Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen

YHDISTYKSELLE KAKSI 
UUTTA KUNNIAJÄSENTÄ

Mestari-Laulajat Märt Ratasseppin johtamana avasivat yhdistyksen kevätkokouksen.
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Timo Nieminen veti kokouksen
Kevätkokouksen puhetta johta-
maan valittiin Timo Nieminen ja 
sihteeriksi Sanna Eronen.

Timon ja Sannan vetämänä ko-
kous sujui jouhevasti: kokousväki 
hyväksyi  ja vahvisti vuosikertomuk-
sen 2015, tilinpäätöksen, tilintar-
kastajien lausunnon ja toiminnan-
tarkastuskertomuksen, jotka kaikki 
olivat olleet etukäteen luettavissa 
yhdistyksen huhtikuun jäsenlehdes-
sä. Hallitukselle ja tilivelvollisille 
myönnettiin vastuuvapautus.

Kevätkokous kutsui yhdistyksel-
le kaksi uutta kunniajäsentä, Kalevi 
Berlinin ja Mikko Ojalan. Molemmat 
ovat toimineet aktiivisesti yhdistyk-
sessä ja sen alaosastoissa.

Ennen iltapalaa Rami Järvinen 
veti huhtikuun Mestari-illan: paljon 
on vielä toimintaa ennen kesätau-
koa. - Toki myös kesällä on tarjolla 
paljon toimintaa, esimerkiksi liiton 
Helsingissä pidettävät kesäkisat.

Sirkka Saarinen

Yhdistyksen uusiksi kunniajäseniksi kut-
suttiin Mikko Ojala (kuvassa) sekä Kalevi 
Berlin.

RKL:n 50-VUOTISMERKIT
Reijo Arvonen
Bjarne Emil Forstén
Kaj Holmberg
Juhani Kallioniemi
Kauko Kekkonen
Reijo Kivistö
Antti Kuparinen
Ari Kurki 
Raimo Evert Lindén
Jarmo Nilson
Pentti Nygren
Kalevi Ojanen
Urpo Ruokonen
Eino Sinkkonen
Heikki Tourunen
Matti Tuure 
Reijo Varakas

RKL:n 25-VUOTISMERKIT
Petri Ahonen
Arto Blomqvist
Petteri Heikkinen
Tapio Kauppinen
Juha Kontturi
Raimo Korhonen
Kari Luoma
Ari Nieminen
Jouni Oksanen
Juha Pekka Perälä
Eero Porkka
Juha Rintala 
Kari Romu
Jorma Suokas 
Matti Virtanen

Yhdistykseen kultaisen 
ansiomerkin vastaanot-
tivat Hannu Marttila 
(vas.), Pentti Paavola ja 
Eino Menlös. Merkki 
myönnettiin myös  
Ari Autiolle.

Raimo Järvelä sai yhdistykseen  
pöytästandaarin.

RKL:n 50-vuotismerkin saajista paikalla oli 
kymmenen.
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RKL:n pronssisen ansiomerkin saivat Rami Järvinen,  
Mika Kuukkanen, Harri Holopainen, Matti Vuorensola,  
Aslak Mattus ja Mauri Ranta.

Suunnitteluvaiheessa oleva Kruu-
nusillat-hanke yhdistäisi toteu-

tuessaan raitiotieyhteydellä Laaja-
salon, Korkeasaaren ja Kalasata-
man osaksi kantakaupunkia. Sa-
malla luotaisiin uusi merellinen ja 
nopea reitti myös pyöräilijöille ja ja-
lankulkijoille. Hankkeen näkyvim-
mät osat ovat kolme siltaa, joista 
Kruunuvuorensilta tulee olemaan 
Suomen pisin silta.

Hankkeessa on käynnissä suun-
nitteluvaihe eikä siitä ole vielä ra-
kentamispäätöstä. Päätöksenteko-
prosessi käynnistyy keväällä 2016. 
Kaupunginvaltuuston päätöstä 
edeltää käsittelyt kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa, yleisten töiden 
lautakunnassa, HKL:n johtokunnas-
sa sekä kaupunginhallituksessa. 
Valtuuston tekemä rakentamispää-
tös ajoittuu näillä näkymin syksyyn 
2016.

Tämän hetkisen aikataulutavoit-
teen mukaisesti yhteyden rakenta-
minen voisi alkaa vuonna 2018 ja 
koko yhteys olisi valmis vuonna 
2025.

Yhteys valmiina 2025?

Kruunusilta -hankkeesta ei vielä 
rakentamispäätöstä

Kruunusillat -hankkeen tunnuslukuja
●	 Raitiotien pituus noin 10 km
●	 Pysäkkejä 15 kpl
●	 Vuoroväli ruuhka-aikana 3-5 minuuttia ja ruuhka-aikojen 
 ulkopuolella 5-10 minuuttia
●	 Matka-aika joukkoliikenteellä Rautatieasemalta Kruunuvuorenrantaan
 nykyisin 35–40 minuuttia, hankkeen toteuduttua 15 minuuttia
●	 Matka-aika pyöräillen nykyisin 40+ min ja hankkeen toteuduttua 
 20 minuuttia
●	 Keskinopeus raitiotiellä 22 km/h. Nykyisin Helsingin kantakaupungin 
 raitioteillä keskinopeus n. 14km/h

RKL:n 25-vuotismerkin sai 15 jäsentä, heistä paikalla oli neljä.
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Kansallismuseon torni on odotta-
nut korjausta jo vuosia. Luon-

nonkiviverhouksen takana oleva tii-
limuuri on läpimärkä ja pääsisään-
käynnin yläpuoliset vuolukivikoris-
teet on jouduttu turvallisuussyistä 
suojaamaan verkolla.

Tarkkuutta ja erityisosaamista 
vaativa työ
Kansallismuseon torni korjataan sa-
malla menetelmällä kuten jo aikai-
semmin korjatut aikalaisrakennuk-
set: Kallion kirkon torni, Turun taide-
museo, Tampereen tuomiokirkko ja 
viimeksi Helsingin rautatieaseman 
torni.  Kivet numeroidaan työn alussa 
huolellisesti ja irrotetaan sekä kulje-
tetaan varastoon odottamaan takai-
sinmuurausta. Tiiliseinästä poiste-
taan hapertunutta pintaa ja siihen 
tehdään tuuletuskanavisto rappaus-

verkosta ja laastista muotoilemalla. 
Lopuksi graniittikivet kiinnitetään ta-
kaisin täsmälleen alkuperäisille pai-
koilleen.

Pääurakoitsijana tornin peruskor-
jauksessa toimii IKJ Rakennus Oy. 
Julkisivujen lisäksi kunnostetaan tor-
nin ikkunat, luukut, pellitykset ja väli-
pohjat. Pääsisäänkäynnin vuolukivi-
koristeet ja pääovi konservoidaan.

Graniittijulkisivuja arvostettiin eri-
tyisesti 1900-luvun alun kansallisro-
manttisessa tyylissä. Massiiviset jul-
kisivut toteutettiin päällystämällä 
paksu tiilimuuri n. 20 cm paksuilla 
graniittikappaleilla. Rakenne ei kui-
tenkaan ole mahdollistanut kaikissa 
tapauksissa seinän riittävää kuivu-
mista. Vaurioituneista kivisaumoista 
rakenteeseen päässyt vesi on kastel-
lut massiivisen tiilimuurin. Etenkin 
kylmissä rakennuksissa kuten tor-
neissa, on tiiliseinä joissain tapauk-

sissa murentunut pinnaltaan. Tällöin 
on vaarana, että julkisivukivet voivat 
irrota taustastaan ja työntyä ulos-
päin.

Pihan puustoa uusitaan
Kansallismuseon pihapiiriä komista-
vat 100 vuotta vanhat jalavat ja vaah-
terat, jotka on pääasiassa istutettu 
museon rakentamisen aikoihin 
1910-luvulla.   Kaikkiaan pihapiirissä 
on noin 70 puuta. Senaatti-kiinteistöt 
on teettänyt pihan 40 iäkkäimmästä 
puusta kuntotutkimuksen, jonka mu-
kaan osaan puista on iskenyt hankala 
jalavanpakurikääpä. Yhdeksän puuta 
joudutaan poistamaan kokonaan tur-
vallisuussyistä. Osassa puita tehdään 
myös hoitoleikkauksia.

Poistettavien puiden tilalle istutaan 
uudet taimet, jotta pihan alkuperäinen 
luonne säilyy entisellään. Tilalle istu-
tettavat taimet ovat samaa jalavalaji-
ketta kuin kaadettavatkin puut. Hak-
kuu- ja hoitotyöt alkoivat maaliskuus-
sa, istutus tapahtuu kesällä. - SS

Kansallismuseon torni korjataan

Kansallismuseon tornin ympärille alettiin pystyttää rakennustelineitä huhtikuussa. Museon sisäänkäynnit ovat käytössä 
koko korjauksen ajan eikä työmaa vaikuta museon avoinna oloon. Meluisat piikkaustyöt pyritään ajoittamaan niin,  
ettei museon kävijöille aiheudu häiriötä.

Kansallismuseon torni huputetaan ja korjataan kivi kiveltä. 
Tornin ympärille alettiin pystyttää rakennustelineitä 
huhtikuussa.
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Rakentaminen kääntyi viime 
vuonna kolmen heikon vuoden 

jälkeen nipin napin plussalle, 0,2 
prosenttia. Tänä vuonna kasvu jat-
kuu vauhdikkaampana. Käynnissä 
on useita mittavia yksittäisiä hank-
keita, mutta suurilla kaupunkiseu-
duilla rakentaminen on piristynyt 
laaja-alaisemminkin.

”Kasvupyrähdystä selittää osal-
taan lähtötason alhaisuus edellis-
vuosien pudotuksen seurauksena. 
Rakentamisen markkinat ovat kuin 
lastenvaatteet, niissä on nyt kas-
vunvaraa. Toisaalta nopea nousu 
voi kohdata resurssirajoitteita sekä 
tiettyjen ammattiryhmien että tuo-
tantokapasiteetin suhteen”, Ra-
kennusteollisuus RT:n pääekono-
misti Sami Pakarinen kuvaa tilan-
netta.

Ensi vuonna rakentamisen kas-
vu hidastunee 1–2 prosenttiin. Ta-
lousnäkymät ovat yhä hauraat, ja 
rakentamisen voimakkaampi elpy-
minen edellyttää investointien läh-
temistä kunnolla liikkeelle. Raken-
taminen on tyypillisesti jälkisuh-
danneala, jolle talouden käänteet 
heijastuvat viipeellä.

Patoutunut asuntokysyntä 
purkautumassa
Asuntotuotanto vilkastui viime 
vuonna. Rakennusteollisuus RT:n 

arvion mukaan asuntoaloitusten 
kokonaismäärä oli 30 500. Pääkau-
punkiseudun osuus kaikista asun-
toaloituksista nousi peräti 40 pro-
senttiin.

Vapaarahoitteisten kerrostalo-
asuntojen aloituksissa nähtiin jyrk-
kä nousu, kasvua kertyi 34 pro-
senttia. Kysyntää on etenkin pienil-
le kaupunkiasunnoille. Asuntora-
hastojen ja kiinteistösijoittajien li-

RT:n suhdannekatsaus

Rakentaminen talouden  
perävaunusta veturiksi
Rakentaminen kasvaa tänä vuonna selvästi kokonaistuotan-

toa nopeammin. Moottorina on kaupungistuminen, joka lisää 

niin asunto- ja liikerakentamisen kuin infrarakentamisenkin 

tarvetta kasvukeskuksissa. Rakentamisen kokonaismäärä 

nousee 3–4 prosenttia, Rakennusteollisuus RT ennakoi ke-

vään suhdanne-katsauksessaan. 
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HOITO- JA VIRKISTYSMATKATKA 
VIRON PÄRNUUN 7.–21.8.2016

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 
24 stipendiä kylpylämatkalle Pärnun Tervis -kyl-
pylään. Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 
RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
RKL ry) jäsenyhdistysten veteraani- ja seniorijä-
senille; 10 stipendiä Helsingin piirille ja muille 14 
piirille 1 stipendi/piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin si-
sältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja 
lounas laivalla sekä bussikuljetus Tallinnan sata-
masta Pärnuun ja takaisin, majoitus 2-hengen huo-
neessa Kylpylä Terviksen 3-talossa, puolihoitoateri-
at, lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät 
hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä), yksi kokopäi-
väretki ja villisikajuhla sekä suomenkielinen opas-
päivystys. 

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa 
seuralaisen, joka maksaa itse matkansa. Matkan 
hinta tarkentuu myöhemmin, mutta on arviolta noin 
1.100 €, yhden hengen huoneen lisä noin 300 €. 
Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki 
myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.

Hakijan tulee olla hyväkuntoinen.

Hakemuksen tulee toimittaa säätiön toimistoon 
keskiviikkoon 11.5.2016 klo 16.00 mennessä 
osoitteeseen:

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

Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteys-
tiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnume-
ro, mahdollinen sähköpostiosoite), lyhyt selvitys 
hakijasta ja maininta aiemmista säätiöltä saaduista 
stipendeistä, sekä ilmoitus mukaan lähtevästä seu-
ralaisesta/puolisosta.

Matkalla on mukana säätiön hallituksen jäsen mat-
kaisäntänä.

Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 
09-612 0870/Kaisa Aho

säksi nyt myös kuluttajat ovat uskaltautuneet asun-
tokaupoille työttömyystilanteen tasaannuttua. Tämän 
ansiosta omakotitalorakentamisenkaan ei pitäisi 
enää supistua kuluvana vuonna.

Asuntoaloitusten odotetaan kasvavan vielä tänä 
vuonna, mutta ensi vuonna määrä taittunee. Muussa 
talonrakentamisessa liikerakentaminen on ollut hy-
vässä nosteessa etenkin pääkaupunkiseudulla, jonne 
muuttoliike valtaosin kohdistuu. Samoin teollisuusra-
kentaminen on monen huonon vuoden jälkeen pääs-
syt kiinni kasvuun.

”Talouden noususuhdanne alkaa yleensä pääkau-
punkiseudulta, joten toimeliaisuus Etelä-Suomessa 
on hyväksi koko Suomelle, kun kerrannaisvaikutuk-
set aikanaan leviävät”, Rakennusteollisuus RT:n hal-
lituksen puheenjohtaja Tero Kiviniemi YIT:stä kom-
mentoi. 

Infrarakentamisen lähiajan näkymät parantuneet
Infrasektorilla suhdannetilanne on myös jossain mää-
rin helpottunut. Talonrakentamisen pohjatyöt ja pe-
rusväylänpidot lisämäärärahat pitävät kasvuvirettä 
yllä. Infran näkymiä synkentää uusien väyläinvestoin-
tien laskeva trendi. Hallituksen kehysriihessä päättä-
mät tie- ja raidehankkeet ovat käynnistettävissä pa-
rin seuraavan vuoden aikana, mutta niiden lisäksi 
näköpiirissä ei ole uusia investointeja koko loppuhal-
lituskaudeksi eikä edes pitkän aikavälin investointi-
suunnitelmaa. Rahoituksen kohdentuminen saa kui-
tenkin rakentajilta kiitosta.

”Niukkojen määrärahojen priorisointi osui nyt 
nappiin. Rahoitusta saavat sekä kasvukeskusten 
asuntorakentamista helpottavat joukkoliikennehank-
keet että sellaiset tie- ja ratahankkeet, joilla poiste-
taan elinkeinoelämän kannalta keskeisiä pullonkaulo-
ja logistiikassa. Tämä on juuri oikeata politiikkaa, 
jolla kasvua Suomessa saadaan sysättyä käyntiin”, 
kiittelee Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tar-
mo Pipatti.

Rakennusteollisuus RT:n ja INFRAn tekemän 
Infrabarometrin mukaan alan suhdannetilanne on 
parantunut kevään edetessä. Vastaajista 70 prosent-
tia arvioi infrarakentamisen kasvavan kesään men-
nessä. Myönteisen kehityksen arvioitiin jatkuvan 
myös loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kapasiteetin 
käyttöaste oli 77 prosenttia, joka on 11 prosenttiyk-
sikköä viime syksyä matalampi taso. Alan yritysten 
mukaan tarjouspyyntöjä on liikkeellä runsaasti, mikä 
voi osaltaan johtua tilaajien etupainotteisesta varau-
tumisesta tulevaan. Joka tapauksessa urakoista on 
edelleen kova kilpailu, ja niiden hintataso säilyy kire-
änä.

Koko rakentamisen kustannuskehitys on pysynyt 
maltillisena. Työllisten määrä kääntyi viime vuoden 
lopulla kasvuun ja alan työttömyys on vähentynyt. 
Tänä vuonna työllisten määrän odotetaan kohoavan 
171 000 henkilöön.
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Opiskelijat valittiin matkalle tiu-
kan seulan läpi ympäri Suo-

mea. Monet valituista olivat jollain 
tavalla osallisia erinäisissä opiskeli-
jajärjestöissä tai yhdistyksen toi-
minnassa, mutta matkalle valittiin 
myös monia henkilöitä jotka ns. 
vain opiskelevat. Itse kuulun jälkim-
mäisiin. 

Vuoden vaihteessa sain viestin 
valinnasta. Tämän jälkeen luokkam-
me WhatsApp-ryhmäkeskustelussa 
kävi kuuma keskustelu siitä ketkä 
olivat saaneet kutsun ja ketkä eivät. 

Metropolian Agricolan toimipis-
teeltä meitä valittiin neljä. Matkan 
lähestyessä ei mennyt päivääkään 
ilman että joku meistä otti Berliinin 
matkan puheenaiheeksi. Odotukset 
stipendimatkalle olivat todella kor-
keat ja ainakin omalta osalta odotus 
palkittiin, sillä se oli yksi hauskim-
mista viikonlopuista pitkään aikaan. 

Kohti Berliiniä 
Vihdoin koitti helmikuinen aamu ja 
aikainen herätys. Lentokentällä tuli 
olla paikalla klo 06.15. Silmät ristis-
sä raahauduin paikalle. Olin hieman 
etuajassa. Pikkuhiljaa paikalle alkoi 
kerääntymään muitakin henkilöitä, 
jotka näyttivät kuuluvan matkalle 
valittuihin. 

Alkuun tutustuminen oli hieman 
jäykkää, kukaan ei oikein uskaltanut 
jutella muille kuin tutuillensa. Saim-
me liput matkan vastuuhenkilöltä 
Ari Autiolta. Lisäksi matkassamme 
oli Joni Jääskeläinen, joka edusti ja 
mainosti RKL:ää. Liput saatuamme 
suunnistimme itse kukin eri suun-
tiin. Itse menin luokkatoverini kans-
sa nauttimaan loungen tarjoilusta. 

Lentokoneessa jää rikkoutui po-
rukan väliltä täysin. Kaikki vaikutti-
vat tulevan toistensa kanssa toi-

meen. Koska matka oli suhteellisen 
lyhyt, torstaista sunnuntaihin, moni 
ei opetellut toistensa oikeita nimiä, 
vaan annoimme toisillemme lempi-
nimiä. Meitä oli mm. Hämeenlinna, 
Kallio, Leppävaara, Svenskat, Tam-
pere, Heinola ja itse taisin olla laby-
rintti. Meillä oli myös matkassa yksi 
”kiintiöinsinööri”. 

Berliini, Bautec ja televisiotorni 
Berliini on todella kaunis kaupunki. 
Matkamme alkoi kiertoajelulla ym-
päri kaupunkia. Kiersimme sekä Itä- 
ja Länsi-Berliinin puolelta kaikki ni-
mekkäimmät rakennukset. Kaikkein 
sykähdyttävimmin mieleeni jäi Sie-
gessäule, eli voitonpylväs. Massiivi-
sen pylvään päällä seisova voiton-
jumalan kullattu patsas. Toinen to-
della hieno kokemus oli kävellä ho-
lokaustin muistomerkin lävitse. 

Stipendimatka Bautec messuille
Rakennusmestarien Säätiö järjesti vuosittaisen stipendimatkan 2. vuoden rakennus-

mestariopiskelijoille Bautec messuille. Tänä vuonna messut järjestettiin Berliinissä. 

Matka järjestettiin 18. - 21.02.
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Toisena päivänä vierailimme 
Bautec messuilla. Siellä jakauduim-
me pareihin ja kiersimme messuja 
omaan tahtiin. Outo ero Suomessa 
järjestettyihin messuihin oli oluttar-
joilu. Muutamilla messuständeillä 

sai olutta kun-
han vain kävi 
pyytämässä. 
Messuilla oli 
myös muuta-
mia messus-
tändejä joista 
sai olutta kun-
han ensin jäi 
j u t t e l e m a a n 
hetkeksi stän-
din pitäjien 
kanssa. 

Messuilla oli monia mielenkiin-
toisia ja innovatiivisia tuotteita. On-
gelma monien tuotteiden kohdalla 
oli niiden aplikointi Suomen kylmiin 
olosuhteisiin. Lisäksi messuilla oli 
yllättävän paljon esittelijöitä jotka 

eivät puhuneet ollenkaan englantia 
tai puhuivat hyvin välttävästi eng-
lantia. Ymmärtääkseni kuitenkin 
messuille saapuu ulkomailta hyvin-
kin paljon kiinnostuneita. 

Kolmantena päivänä suuntasim-
me bussilla televisiotornille. Nykyi-
sen kansainvälisesti uhkaavan tilan-
teen takia tornin turvatoimet olivat 
hyvin tiukat. Jouduimme mene-
mään metallinpaljastimen ja turva-
tarkastuksen läpi. Ylös torniin ei 
saanut viedä edes takkeja. Näky-
mät tornin huipulta olivat mahtavat. 
Ruokapöydät olivat tornin ulkoke-
hällä ja kehä pyöri hitaasti akselinsa 
ympäri. Ruokailun aikana ehti kehä 
kiertämään kokonaisen kierroksen. 
Tässä huomasi vielä paremmin Ber-
liinin arkkitehtuurillisen jaotteluin, 
kuin ensimmäisenä iltana kiertoaje-
lulla. 

Joka ilta kävimme yhdessä ohja-
tusti syömässä. Ruoat olivat pää-
sääntöisesti todella maittavia. Ai-
noa pettymys oli ensimmäisenä ilta-
na oman hotellin ravintolassa. Ho-
tellin ravintola pelasti kyllä kasvon-
sa aamiaistarjoiluilla, mikä oli fan-
tastinen. RKL ei myöskään ollut 
unohtanut vievänsä opiskelijoita 
tälle matkalle, sillä tarjottua juota-
vaa oli riittävästi tarjolla, eikä sen 
kanssa nuukailtu. 

Matkalla oli myös todella hyvä 
balanssi ohjatun ja vapaan ohjel-
man välillä. Oli aikaa käydä tutki-
massa Berliiniä ja ostamassa tuliai-
set. Tätä tekstiä kirjoittaessa mat-
kan jälkeen tulee haikea olo, sillä 
porukkamme hitsautui todella hyvin 
yhteen.

Haluan kiittää vielä Rakennus-
mestarien Säätiötä sekä Aria todella 
hienon matkan järjestämisestä. Ja 
loppuun haluan vielä sanoa: Hei te 
ensimmäisen vuoden rakennus-
mestariopiskelijat, kun vastaava 
matka järjestetään tuossa ensi vuo-
den alusta, niin hakekaa oikeasti 
mukaan! 

Sami Makkonen
2. vuoden rakennusmestariopiskelija

Bautec messut järjestettiin jo seitsemättätoista kertaa. Vuoden 2016 messuilla vieraili 
yhteensä 35 000 kävijää. Näytteilleasettjia oli 17 eri maasta, yhteensä yli 500. 
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Stipendimatkalaisten porukka hitsautui hienosti yhteen.
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Toivotamme tervetulleiksi liittohal-

lituksen jäsenet seuralaisineen, golfin 

pelaajat, ammuntaa harrastavat, maasto-

juoksusta ja yleisurheilusta pitävät sekä 

kolmiottelusta (katukoris, jalkapallo, 

sähly) kiinnostuneet ja kaikki opiskelija-

jäsenet – Helsingin yhdistyksen edustajat 

ja etenkin kaikki RKL-aktiivit kesäpäivil-

le Stadiin 10.–12.6.

Kesäpäivät on tarkoituksella moni-

puolinen tapahtuma, jossa myös per-

heenjäsenet pyritään huomioimaan.

Tervetuloa!

Helsingin Rakennusmestarit  

ja -insinöörit AMK ry

OHEISTAPAHTUMAT

Perjantaina 10.6. (Kallioniemi)

klo 13.00 Valiokunnat

klo 15.00 Liittohallituksen  

  kokous,  

  Kallioniemi

  Valiokuntien kokouk- 

  set (tarkempi aika ja  

  paikka ilmoitetaan  

  erillisellä kutsulla   

  osallistujille)

Lauantaina 11.6.

8.15–  Golf, Pickala  

  Park -kenttä 

11.00–16.00 Yleisurheilu  

  

10.00–18.00 Kolmiottelu  

  (Paikka vahvistuu

  myöhemmin)

12.00–16.00 Ammunta Sipoon  

  ampumaradalla

17.00–21.00 Yhteistapahtuma  

  Kallioniemellä 

  Kilpailuja, pikkupurta- 

  vaa ja juomista kaikil- 

  le RKL-jäsenille ja hei- 

  dän puolisoilleen. 

  Rupattelun, pikkupur- 

  tavan ja hyvän seuran  

  lisäksi laituripilkki,  

  mölkkyä, tikanheittoa  

  ja petankkia. Tilaisuus  

  on maksuton.  

  

  Ilmoittautumiset  

  6.6. mennessä:  

  sanna.eronen@hrmy.fi 

Sunnuntai 12.6.

8.15–  Yleisurheilu,  

  vapaata,  

  Helsinkiin

  tutustumista  

  ja kotiinlähtö

YLEISURHEILU

RKL-yleisurheilukilpailut järjestetään 

sunnuntaina 12.6.2016 klo 11.00 alkaen 

myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Kilpailutoiminnasta vastaa Raimo 

Hartonen. Osanotto-oikeus on kaikilla 

RKL:n jäsenrekisterissä olevilla.

Sarjat:  N30+, M30+

Lajit:  Maastojuoksu 3 km 100 m,  

 1 000 m, pituus, kuula ja

 Ruotsalaisviesti, jossa neljä  

 osuutta 100 m, 200 m, 300 m  

 ja 400 m.

Osanottomaksut 10 €/laji sekä viesti 

20 € maksetaan Helsingin Rakennusmes-

tarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille: 

FI40 2044 1800 0647 11, viitteeksi RKL-

yleisurheilu.

Ilmoittautumiset 6.6.2016 mennessä 

Raimo Hartoselle sähköpostitse  

rharton1@welho.com tai puhelimitse  

044 224 4521.

Kilpailupaikka ilmoitetaan osallistujil-

le sähköpostitse: Kesäpäivien ilmoittelua 

voi seurata myös www.rkl.fi

 Viitteeksi: oma nimi, RKL Yleisurheilu

Jälki-ilmoittautumiset tunti ennen 

kilpailun alkua. Tiedustelut:

Raimo Hartonen, puh. 044 224 4521.

Alustava aikataulu:

Maastojuoksu 11.00

100 m  12.30

1 000 m  14.00

Pituus  13.00

Ruotsalaisviesti 15.00

KOLMIOTTELU

Jo neljättä kertaa järjestettävä kolmiotte-

lu pidetään Helsingissä (Paikka vahvis-

tuu myöhemmin).

Katukoris, jalkapallo ja sähly pelataan 

niin sanotulla pienellä kentällä kolmi-

henkisin joukkuein. Kolmiottelussa on 

sekä yhdistysten oppilasjäsenpainottei-

sia joukkueita että RKL:n joukkueita. 

TERVETULOA HELSINKIIN
RKL:n kesäpäivät järjestetään Helsingissä 10.–12.6.

Golf on kesäpäivien ehdoton ykköslaji.

�

RKL-viesti



 Mukaan voi ilmoittautua (25.5. mennes-

sä) osoitteella: jari.kostiainen@rkl.fi

Joukkueessa voi olla minimissään 

neljä (4) ja maksimissaan kahdeksan (8) 

pelaajaa, otteluaika on 2X4 min. Joukkue 

pelaa toista ryhmää vastaan kolme lajia. 

AMMUNTA

Haulikkolajit kilpaillaan Sipoon ampu-

maradalla (www.smyry.fi).

Metsästysammunta ja metsästystrap, 

50 kiekkoa. 

Ilmoittautuminen 1.6. mennessä:  

esa.santti@gmail.fi, puh. 050 3900 925

GOLF

RKL:n golfmestaruuskilpailut pidetään 

lauantaina 11.6.2016 kello 8.15 alkaen 

Pickala Golfin Park-kentällä. 

RKL:n edustajana on Joni Jääskeläi-
nen ja yhdistyksen edustajana Raimo 
Kostiainen. 

Osanotto-oikeus on kaikilla RKL:n 

jäsenillä, joiden virallinen pelitasoitus  

on max. 36. Kilpailussa noudatetaan  

Suomen golfliiton kilpailusääntöjä,  

ko. kentän paikallissääntöjä sekä RKL:n 

omia järjestelyohjeita. 

Kilpailusarjat:     
Miesten A-mestaruus   
scr / lp  18 r 

Naisten A-mestaruus   
hcp / lp  18 r  

Miesten B-mestaruus   
hcp / lp 18 r tasoitus 0–18,4 

Miesten C-mestaruus   
hcp / lp 18 r tasoitus 18,5–36 

Seniorimestaruus   
scr / lp 18 r 55 vuotta* 

Veteraanimestaruus   
scr / lp 18 r 65 vuotta* 

Veteraanimestaruus   
scr / lp 18 r 70 vuotta* 

Veteraanimestaruus   
scr / lp 18 r 80 vuotta*  

* tänä vuonna täyttävät 

Kussakin sarjassa tulee olla vähintään 

viisi (5) kilpailijaa, jotta SM-mitalit voi-

daan luovuttaa.

Kaikille avoin pistebogey-kilpailu/hcp. 

Joukkuekilpailu 3-henkisin joukkuein, 

jokaisen osallistuvan yhdistyksen 3 pa-

rasta scr-tulosta ( joukkue/yhdistys) 

Kilpailu pelataan yhteislähtönä kello 

9.00 teeltä 1–18. Miehet keltainen tee, 

naiset sekä 70- ja 80-v miehet punainen 

tee. 

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 

14.4.2016 ja päättyy viimeistään 13.5.2016. 

Ilmoittautumisten yhteydessä on hyvä va-

rata golfauto (30 euroa), jos on oikeus sen 

käyttöön (lääkärintodistus esitettävä).

Max. 120 osanottajaa ilmoittautumis-

järjestyksessä. Ilmoittaudu suoraan  

Caddiemasterille sähköpostilla:  
caddie.master@pickalagolf.fi tai  
puhelimella numeroon 0600 550 984.

Ilmoitettava: oma nimi, rkm-

yhdistys, golfseura, tarkka tasoitus, 

kilpailu sarja, RKL:n jäsennumero sekä 

ikärajoitteisiin sarjoihin osallistuvilta 

syntymävuosi. Ilmoita myös jos sinulla 

on jokin erityisruokavalio. Jälki-ilmoit-

tautumisia ei huomioida, eikä ilmoittau-

tumisajan päättymisen jälkeen tehtyjä 

sarjasiirtoja. 

Kilpailijoiden on oltava paikalla 45 

min ennen starttiaikaa, eli viimeistään 

kello 8.15. Ravintolasta on mahdollista 

ostaa aamupalaa kello 7.15 lähtien.  

Kilpailuinfo alkaa kello 8.30. 

Harjoituskierrokseen on mahdolli-

suus kilpailuun osallistuvalle ja tämän 

avecille arkisin hintaan 30 €/hlö ja vii-

konloppuisin 50 €/hlö. 

Osallistumismaksu 80 € on makset-

tava viimeistään 13.5.2016. Helsingin 

 Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK ry:n 

tilille: Nordea FI40 2044 1800 0647 11. 

Viitteeksi: oma nimi RKL GOLF. 

Osallistumismaksu sisältää: poletin, 

golfkärryn, tulospalvelun, saunan + pyyh-

keen, lounaan ja palkinnot. 

Kiertopalkinnot on toimitettava kil-

pailupaikalle. Palkintojen jako on välittö-

mästi tulosten selvittyä. 

Virallisen kilpailun ohessa RKL:n jä-

senten perheenjäsenille tasoituksellinen 

pistebogey-kilpailu. Ilmoittautuminen ja 

maksu, kuten virallisessakin kilpailussa. 

KEILAILU

Helsingin RKM-keilaajat järjestää oh-

jatun keilaharjoituksen, lähinnä vasta-

alkajille, vähän keilaajille tai niille, jotka 

haluavat kokea jotain uutta, lauantaina 
11.6. klo 12.00–14.00 Talin keilahallis-
sa. Tapahtumaa varten on varattu kaksi 

rataa. Ennakkoilmoitukset viimeistään 
8.6. mennessä, lars.anas@elisanet.fi tai 

puh. 0400 839614 Lars Ånäs.

Jotta voidaan järjestää ko. tapahtu-

ma – minimi osallistujamäärä on neljä 

(4) osallistujaa. Jokaiselle osallistujalle 

lahjoitamme RKM:n virallisen kilpailu-

keilapaidan.

MAJOITUS

Jokainen kilpailija hoitaa majoituksen 

henkilökohtaisesti.

Tervetuloa! 
Rakennusmestarit  

ja insinöörit AMK RKL 
&

Helsingin rakennusmestarit  
ja -insinöörit AMK ry

RKL-viesti
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Oletko kiinnostunut golfista?

Golfjaos järjestää lajiin tutustumistilaisuuden
PICKALA GOLF ACADEMY:ssa RKL:n 
kesäpäivien yhteydessä 11.6.2016. 
Pääset kokeilemaan golfia opettajan ohjauksessa.

Kesto 1-2 h ryhmän koosta riippuen.

Pickalassa on varattuna:
- pelivälineet
- pallot

Hinta 10 €/ henkilö. Hintaan sisältyy kahvi ja 
pulla.

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä: 
raimo.k.kostiainen@gmail.com

Ryhmään mahtuu 20 henkeä.

Tervetuloa golfaamaan!

JÄÄKIEKON  
MM-KISOJEN  
KISASTUDIO  

KERHOTILASSA

Kisastudio avaa ovensa, mikäli Suomi  
pelaa välierissä, pronssi- tai  

loppuottelussa.

Kisastudio pystytetään yhdistyksen  
kerhotilaan osoitteessa  

Fredrikinkatu 51-53 A, 3. krs.

Kisastudion aukioloaikoja voi seurata  
yhdistyksen nettisivuilta www.hrmy.fi

Tervetuloa kannustamaan Suomi voittoon!

Olen toiminut yhdistyksemme 
hiihto- ja yleisurheilujaoston 

puheenjohtajana 25 vuotta sekä 
keskusliiton urheilutoimikunnan pu-
heenjohtajana kymmenen vuotta. 
Minä ja muut toiminnassa mukana 
olevat ovat olleet jo vuosia huoles-
tuneita näiden vanhojen perinteis-
ten lajien hiipumisesta ja osanottaji-
en vähenemisestä sekä liiton, että 
yhdistyksen kilpailuissa. 

Liiton hiihtomestaruuskilpailut 
viime talvena Lieksassa peruttiin 
vähäisen ilmoittautumismäärän joh-
dosta.  Nykyisin vain golf ja keilailu 
voivat erittäin hyvin. Olemme erilai-
silla keinoilla yrittäneet saada nuo-
ria enemmän mukaan mutta tur-
haan. Kilpailujen järjestämisessä on 
kuitenkin kohtuullisen paljon töitä ja 
kustannuksia. Kilpailupaikkojen 
vuokrat nousevat nykyisin lähes 
vuosittain melkoisesti. Yhdistyksen 
kilpailujen pitäminen tulisi kilpailijaa 

kohti maksamaan liikuntapaikkojen 
osalta jo helposti 15 euroa/kilpailija.

Kustannusten karsimiseksi ja kil-
pailujen pitämisen mielekkäänä 
olemme jo vuosia tehneet yhteis-
työtä Sporttiveteraanien kanssa, jo-
ka urheiluseurana saa alennusta lii-
kuntapaikkojen vuokrista. Samalla 
saamme toimitsija-apua.

Helsingin yhdistys järjestää 
tänä vuonna liiton kesäpäivät
Yleisurheilun ja maastojuoksun kil-
pailuajankohta ja paikka varmistui 
vasta huhtikuun alussa liikuntavi-
rastosta. Kilpailut pidetään 12.6. 
Vuosaaren kentällä alkaen maasto-
juoksulla klo 11 00.

VETOANKIN NYT kaikkiin yhdis-
tyksemme maastojuoksun ja yleis-
urheilun harrastajiin, että tulisitte 
mukaan kilpailemaan ei välttämättä 

Yhdistyksen  
HIIHDON JA YLEISURHEILUN nykytilanne

ryppyotsaisena ja verenmaku suus-
sa. Sarjoja on kaikille 5-vuoden vä-
lein ainakin 85-vuotiaisiin ja van-
hemmillekin tarvittaessa. Ylivies-
kassa oli viime vuonna yhteensä 
vain 5 kilpailijaa.  Odotan kuitenkin 
näihin kisoihin vähintään 30 kilpaili-
jaa ja mikäli määrä jää alle 20 koen 
sen myös henkilökohtaisena tap-
piona ja kyseenalaistan sen, että 
kannattaako yleisurheilussa ja 
maastojuoksussa yleensä  järjestää 
liiton mestaruuskilpailuja. Pienissä 
yhdistyksissä näiden kilpailujen jär-
jestäminen tuottaa jo taloudellises-
tikin varmasti vaikeuksia.

Kilpailijat odottavat kuitenkin hy-
viä järjestelyjä ja toimivaa ajanotto-
järjestelmää, jotka yhdistykset jou-
tuvat ostamaan palveluna paikalli-
silta seuroilta.

Raimo Hartonen 
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HRMY järjestää elokuussa perin-
teisen matkan asuntomessuille 

yhdessä HeRIA:n kanssa. Matkan 
paikoista on puolet varattu HRMY:n 
ja puolet HeRIA:n jäsenille.

Lähdemme matkaan Helsingin 
keskustasta aamulla ja palaamme 
saman päivän iltana.

Ilmoiautuminen jouni.hiltunen@demaco.fi 

Tiedustelut tapahtumasta 040-180 1559 tai 050-5616325.  

Kallioniemi osoite: Keulakuvane 18, Helsinki Jollas 

Ohjelma löytyy hp://hrmy-hrv.info/ 

Matkan hinta on 20 €/osallistuja. 
Matkan hinta sisältää bussimatkat 
edestakaisin, Saint-Gobain Raken-
nustuotteet Oy ISOVERin lahjoitta-
mat messuliput sekä lounaan. 

Mikäli matka tehdään junalla, ve-
loitetaan avecin junalippu erikseen.

Sitovat ilmoittautumiset Ulla Me-

hikille sähköpostitse ulla.ulriikka@
gmail.com 30.6.2016 mennessä. 
Muistathan mainita ilmoittautuessa-
si, että olet HRMY:n jäsen.

Ulla lähettää maksuohjeet sähkö-
postitse ilmoittautumisen jälkeen.

Päivän tarkempi ohjelma lähete-
tään matkan maksaneille myöhemmin.

Asuntomessumatka Seinäjoelle torstaina 4.8.2016
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Taiteilijamäki, jota kutsutaan myös 
Taiteilijakukkulaksi, on pääasias-

sa Hietaniemen vanhan hautaus-
maan alueen kortteli 21a siihen lä-
heisesti liittyvään vanhempaan 
osaan. Taiteilijainmäelle, kulttuurihis-
toriallisesti merkittävälle paikalle, on 
haudattu vain erittäin ansioituneita 
taiteilijoita, joita ovat mm. kirjailija ja 

taiteilija Tove 
Jansson se-
kä runoilija 
Eino Leino. 
Kansalliskir-
j a i l i j a m m e 
J.L. Rune-
berg sekä 
hänen poi-
kansa, ku-
vanveistäjä 
Walter Ru-
neberg, jon-
ka veistoksia 
on runsaasti 
alueella. Hä-

nen omalla haudallaan oleva suuri 
ylösnousemista esittävä pronssi-
veistos on hänen oma työnsä. Wal-
ter Runebergin töitä ovat mm. Rune-
bergin ja Aleksanteri II:n patsaat 
Helsingin keskustassa. Säveltäjä ja 
muusikko Toivo Kärki sekä muusik-
ko, legendaarinen YL:n johtaja, pro-
fessori Heikki Klemetti, jonka muis-
tomerkki on Yrjö Liipolan työ. Suo-
men satusetä Sakari Topelius, jon-
ka muistomerkin ”Koivu ja tähti” on 
luonut Walter Runeberg. Näyttelijä 
Ida Aalberg, kuvanveistäjä Essi 
Renvall.  Matkailun ja maisemaku-
vauksen harrastaja Into Inha. Unoh-
tamatta viihdetaiteilija Pertti ”Spe-
de” Pasasta. Myös taiteilijoiden 
puolisoilla on oikeus hautapaikkaan 
Taiteilijainmäellä. Hautapaikan on 
saanut viisikymmentä taiteilijaa. Alu-
een kaikki hautapaikat ovat käytös-
sä. Viimeisen hautapaikan sai helmi-
kuussa 2010 taidegraafikko Pentti 
Kaskipuro. Taiteilijainmäen täytyttyä 

ei uutta vastaavaa aluetta aiota pe-
rustaa. 

Taiteilijakukkula sijaitsee pää-
käytävän vasemmalla puolella noin 
sadan metrin päässä Mechelininka-
dun portista (Hietaniemen vanhas-
ta kappelista, jossa tapaaminen, 
oikealle).

Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 9.5.2016 KUPE:n Harri 
Holopaiselle holopainen.h.rkm@
gmail.com tai p.050-3097351. 
Muista jättää puhelinnumerosi il-
moittautumisen yhteydessä Harrille. 
Osallistujamäärä on rajattu 20 hen-
keen, eli sen verran sopii opastet-
tuun ryhmään. Opastuksen kesto 
on 2 tuntia. P4-alueella on kahden 
tunnin pysäköintimahdollisuus.

Tämän retken hinta on 5 €, johon 
sisältyy opastus. Retki on makset-
tava 13.5 2016 mennessä KUPE:n 
tilille FI08 1010 3006 1003 66. Odo-
ta ennen maksua, että Harri vahvis-
taa osallistumisen.

Hamina Tattoo huipentuu värikkäisiin marssishow-
esityksiin historiallisella Hamina Bastioni tapahtuma-
areenalla. Marssishow'ssa pääset nauttimaan niin 
kotimaisten kuin ulkomaisten sotilassoittokuntien 
näyttävistä kuviomarssiesityksistä sekä taidokkaas-
ta soitosta, unohtamatta upeiden uniformujen väri-
loistoa. Lisäksi ensimmäistä kertaa Hamina Tattoon 
historiassa marssishow’n avausnumero kokoaa est-
radille kaikki suomalaiset sotilassoittokunnat. Soitto-
kunnat esiintyvät uusittuina, täysikokoisina sotilas-
soittokuntina, musiikkieverstiluutnantti Elias Seppä-
län johdolla.

Matkalle lähdetään klo 9.00 Kiasman tilausajopy-
säkiltä. Ennen Hamina Tattooseen menemistä käym-
me klo 11 lounaalla Lounashuone Kustaassa Hami-
nassa.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset viimeistään 1.7.2016  
KUPE:n puheenjohtajalle Heikki Autiolle sähköpostil-
la heikki.autio@kolumbus.fi  tai p. 050-5727491. 
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen  
yhteydessä Heikille. Osallistujamäärä on rajattu  
30 henkeen eli sen verran olemme varanneet pääsy-
lippuja.

Matkan hintaan kuuluu yhteiskuljetus bussilla, lou-
nas ja Marssishow -tapahtumaan pääsylippu. Hami-
na TATTOO käynti maksaa 50 euroa HRMY:n jäse-
nille, puolison lipun hinta on 83 euroa. Matkan hinta 
on maksettava 1.7.2016 mennessä KUPEn tilille 
FI08 1010 3006 1003 66. Odota ennen maksua, että 
Heikki kuittaa ilmoittautumisesi.

HAMINA TATTOO 2016 MARSSISHOW
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää retken 
Hamina TATTOO 2016 tapahtumaan lauantaina 6.8.2016 klo 14 
Marssishow-esitykseen. 

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho 
KUPE järjestää opastetun  tutustumisretken
HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN TAITEILIJAMÄELLE
lauantaina 21.5.2016 klo 11.00.



Helsingin Kaupunginteatterin Linnanmäen Peacock 
(Tivolikuja 1) lauantaina 22.10.2016 klo 13.00.

Lippujen hinnat: jäsen 10 €, lapsi (alle 16 v.) 15 € ja 
seuralainen 54 €.

Lippuja musikaaliin on varattu 80 kappaletta. 

Ilmoittautumiset 12.9.2016 mennessä yhdistyksen 
toimistolle puhelimitse( 09) 646 343 tai sähköpostitse 
info@hrmy.fi

Liput maksetaan 12.9.2016 mennessä Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille  
FI40 2044 1800 0647 11.

Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä 
maksaneille.

Hurmaavalla tavalla tunnetuimpia satuja yhdistelevä koko 
perheen romanttinen musikaalikomedia on vastustamaton 
tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja erilaisuuden hyväksymi-
sestä. Suuri, vihreä, yksikseen suolla asusteleva jätti Shrek 
on pelottavasta ulkomuodostaan huolimatta rauhaa rakasta-
va olento. Lörpöttelevä aasi seuranaan hän lähtee urheasti 
pelastamaan kaunista prinsessa Fionaa, ja taistelemaan 
minimittaista, satuja inhoavaa hirmuhallitsija Farquaadia 
vastaan. Menestysmusikaali on iloisen ja vauhdikkaan mu-
siikin sekä kauniiden balladien juhlaa, joka valloittaa huu-
morillaan ja lämmöllään kaikenikäiset katsojansa.

Jäsenlehden toimitus 
toivottaa lukijoille reipasta 
kesää 2016!
Seuraava jäsenlehti ilmestyy 
1. syyskuuta

Syksyn toimintaa:

Perhetapahtuma Shrek  - koko perheen jättimusikaali

Ku
va

 H
el

sin
gi

n 
ka

up
un

gi
nt

ea
tte

ri,
 M

irk
a 

Kl
ee

m
ol

a

5/2016 hrmy



18 hrmy 5/2016

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT

Rakennusmestarien ”Rouvat 100-vuotta”  iltajuhlaan osallistuneet 
Suomalaisella klubilla.

Hyvää kesää  kaikille ja tapaamisiin syksyllä!

TYÖMARKKINAHISTORIAA JA AIVOJUMPPAA 
HRMY Veteraanien maaliskuun kuukausiko-

kouksessa 21.3. kuultiin työmarkkinahistori-

asta ja jumpattiin aivoja.

Kuukausikokouksessa vanha järjestöjyrä Esa Koukkari 
kertoi rakennusmestarien ja muiden teknisen alan toimi-
henkilöiden työmarkkinapoliittisen järjestäytymisen vai-
heista 1960-luvun loppupuolelta 70-ja 80-luvulle. Sa-
malla hänellä tarjoutui mahdollisuus mainostaa kirjaan-
sa ”RAL se oli rattoni ja työni”.

Esitelmöitsijä vältti vahvasta rakennusmestari-taus-
tastaan huolimatta oman ammattikuntamme palkkapoliit-
tisen historian yksityiskohtaisemman ruotimisen ja keskit-
tyi laajempiin kuvioihin.  Omasta porukastamme lähteneet 
ja todella suuren työn meidän kaikkien ”renkien” puolesta 
tehneet saivat kuitenkin heille kuuluvan arvostuksen. 
Meille kaikille tutuista  nimistä siirryttiin joustavasti Jorma 
Reiniin ja muihin maamme keskeisiin ay-johtajiin. Hän 
kertoi laajasti myös ay-kentän rakenteenmuutoksista.

Oman keskeisen paikkansa Esan puheenvuorossa 
saivat myös idän suurprojektien tapahtumat. Maamme 
rakentajien ja rakennusalan yritysten kansainvälisen mai-
neen kannalta vientiprojektien työrauha ja sopimukset 
ovatkin olleet keskeisiä.

Kirjaesittelyn jälkeen kokouksen ohjelmassa oli 30:n 
kysymyksen kuvatietokilpailu. Se onkin vakiinnuttanut 
asemansa lähes joka kokouksen vakio-ohjelmana sen 
jälkeen kun uusi 3. kerroksen kerhotila mahtavine skriinei-
neen saatiin käyttöön ja sinne hankittua hallituksen myön-
tämällä erillisellä määrärahalla tarvittavat av-laitteet.

Kilpailun idea on se, että näytölle heijastetaan kuva ja 
siihen liittyvä kysymys. Kysymyksistä suuri osa liittyy ra-
kentamiseen ennen ja nyt sekä  muutoksiin Helsingin 
katukuvassa. Osa kysymyksistä kysyy Suomen historiaa, 
henkilöitä, tapauksia ja kulkuneuvoja ja osa on täysin 
päivänkohtaisia aiheita. Ensimmäiseksi oikein tai mahdol-
lisesti samanaikaisesti vastaavat saavat yhden tai kahden 
pisteen paperilapun. kilpailun voittajaksi julistetaan se, 
jolla on eniten pistelappuja.

Palkintohan on kaikkien kilpailujen liikkeelle paneva 
voima. Sanotaan mitä sanotaan. Niin näissäkin, lähinnä 
muistin ja älynystyröiden hierontaan pakottavissa kisois-
sa. Sellainenkin palkinto – olkoonkin vaikka keittokirja niin 
kuin helmikuussa - on jaossa, jossa riittää hyvä arvausky-
ky, mutta sen sääntöjen selostamiseen tila ei riitä.

Maaliskuun kokouksessa pääpalkinnon voitti Tauno 
Tuomivaara ja erikoispalkinnon,  Esa Koukkarin kirjan, 
tasapisteistä johtuvan arvonnan jälkeen Pentti Paavola.

Vastaavia kilpailuja on tarkoitus järjestää vastakin; 
seuraava todennäköisesti Veteraanien syyskuun kokouk-
sessa, mikä täten kaikille veteraaneille kutsuna ilmoitan.

Kuva ja teksti: Matti Vuorensola

Muistathan kevätretkemme  
12. toukokuuta!

Syksyn tapaamiset: 

8.9. Johtokunta
13.10. Ohjelmatoimikunta
10.11. L - N kirjainryhmä 
19.11. Myyjäiset klo 11-14
Joulukuu  Pikkujoulu O - Ö kirjainryhmä
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jouko Röpelinen 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

UUDET JÄSENET

Forsberg, Vesa Antero
Juopperi, Teemu
Koskinen, Jerkko
Kuronen, Sini
Lantto, Juhani Olavi
Pärnapuu, Ivo
Väliviita, Hannu Olli
Waulu, Janne

Opiskelijajäsen
Korhonen, Veli Valtteri

Te r v e t u l o a !

NUORTEN 
KERHO
järjestää 
Paintball-tapahtuman 
ja saunaillan (K-20)

lauantaina 14.5.  
klo 16:00 – 21:00.

Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen
9.5. mennessä 
 
Teemu Appelgren 
045 234 0433.

RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

Toukokuu 23.5.2016 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous 
Kallioniemessä.

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Perinteinen ”KESÄ KASI” BILJARDI  
kilpaillaan

tiistaina 10.5.2016 klo 16.30 alkaen
mukaan pääsee kello 17.30 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53,  
Helsinki. 3. krs 

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Hallitus
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TEATTERIIN 
MARRASKUUSSA

Komisario Palmun erehdys 
Helsingin kaupunginteatterin  
Arena-näyttämöllä.

Lisätietoja syyskuun lehdessä.

Kuva Helsingin kaupunginteatteri Tapio Vanhatalo

Merkitse kalenteriin!

Yhdistyksen PIKKUJOULUMATKA 
Tallinnaan 26.- 27.11.2016.

Lisätietoja syyskuun jäsenlehdessä.

MAILAPELIT / TENNIS tiedottaa

TENNIKSESTÄ ILOA  
VAPAA-AIKAAN!

Tenniksen sisäpelikausi jatkuu huhtikuun 
loppuun. Kun tarvitset ulkopelikaudella ten-
niksen perusopetusta, valmennusta tai tila-
päistä pelikaveria, soita tai meilaa Martille, 
Einolle tai Olaville niin järjestämme treenit.

Sisäpelikauden aloitamme jälleen syyskuus-
sa. Pelaamme edelleen pääkaupunkiseudun 
halleilla.

TULE KOKEILEMAAN, 
VOIT LÖYTÄÄ UUDEN HARRASTUKSEN!

Yhteystiedot:
Martti 050 526 9725, martti.rissanen@evl.fi
Eino 045 6781933,  eino.menlos@luukku.com
Olavi 0400 206527,   olli.malminen@luukku.com

 

VENEILYKAUDEN AVAJAISET JA 

LIPUNNOSTO Kallioniemessä

7.5.2016 klo 12.00

Tervetuloa!

Kalakerho

RANTAONGINTAKILPAILUT

lauantaina 28.5.2016 klo 9.00 - 12.00
Kallioniemessä Laajasalossa, 
Keulakuvantie 18, Helsinki

Ilmoittautuminen 20.5.2016 mennessä:
Reino Holapalle sähköpostilla 
reino.holappa@tts.fi tai puh. 040 532 2272

Hyvät palkinnot!

Kilpailujen jälkeen on mahdollisuus saunoa. 
Omat pyyhkeet mukaan.

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen 
tervetuloa!
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YHDISTYKSEN 
YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren urheilukentällä Heteniityntie 2,

keskiviikkona 24.08. klo 17.30

Lajit: 100 m, 1500 m, pituus kuula ja kiekko
Sarjat: miehet, naiset ja kaikki veteraanisarjat 35+ viiden vuoden välein
Pituushypyssä ja kuulantyönnössä on kolme lajisuoritusta.

Kilpailut ovat samalla Sporttiveteraanien mestaruuskilpailut ja samalla yhdistyksen jäsenillä on 
osallistumismahdollisuus 400 m juoksuun, 1000 m kävelyyn, keihään- ja saappaanheittoon.

Ennakkoilmoittautumiset ja aikataulu yms. -tiedustelut: 
Raimo Hartonen, rharton1@welho.com tai 044-2244521

Tervetuloa myös oppilasjäsenet!

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

HELSINGIN  
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT

RKL Helsingin mestaruus, 6 sarjaa am
tulokset (14.3 - 10.4.2016)

LUOKKA M-A
1. Arvi Korhonen 1302

LUOKKA B
1. Ilkka Jaakkola 1232
2. Tommi Inkeroinen 1171
3. Janne Kolhonen 1072

LUOKKA C-D  
1. Veijo Piispanen 1088
2. Viljo Pietiäinen 1019
3. Kari Nordqvist 992

Veteraanimestaruus
1. Leo Paananen 1378 (108)
2. Markku Pennanen 1290 (6)
3. Kari Haavisto 1202 (78)

Palkinnot jaetaan kauden päättäjäisissä 
25.5.2016 kello 19:30 Ravintola Pikku Ranska.

 

YHDISTYKSEN 
GOLF-MESTARUUSKILPAILUT

Torstaina 8.9.2016 klo 12.00 Keimola Golfin 
Saras-kentällä.

Kilpailusarjat:
Keltaiselta tiiltä
PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Veteraanit 65 v
Paras lyöntipelitulos palkitaan.
 
Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v. 
 
Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun on vähintään 5 osanottajaa. 
 
Kilpailumaksu: pelilippu + 15 €, hintaan sisältyy 
ruokailu.
 
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä Matti Väätäselle 
045 127 6571  tai mvaatanen@gmail.com
 
Varaa aika kalenteriisi jo nyt sekä pelilippu 
yhdistyksen toimistosta hintaan 25 euroa.
 
Tervetuloa 
Golfjaos / kilpailutoimikunta
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Sukellusjaos järjestää

RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT
SUKELLUSRETKI

Lauantai 21.5.2016
Sukellusoppaana:  Sami Kassimäki

Lähtöpaikka: Lauttasaari
 Vattuniemenranta 5, 00210 Helsinki 
 Ravintola Piraten vieressä oleva  
 Helsingin kaupungin laituri 

Lähtöaika: Klo: 09:00 
Paluuaika noin: Klo: 16:00

Alustavat kohteet: Hylkypuisto – Kronprins Gustav Adolf
  Koolaroo  hylky

Mukaan tarvitset: Omat sukellusvarusteet
 ● Normaali sukellusvarustus
 ● Säiliöt kahdelle sukellukselle
 ● Olosuhteisiin riittävä sukelluspuku (kuivapukua suositellaan)
 ● Merkinantoväline (esim. pilli tai pintapoiju)
 ● Kompassi

Mikäli tarvitset mukaasi varusteita, voit vuokrata ne Sea Safetyn retkille erikoishintaan. 
Vuokravarusteet toimitetaan tarvittaessa suoraan veneelle.

 Muuta
 ● Omat eväät
 ● Juotavaa
 ● Termariin lämmintä juotavaa
 ● Lämpimät vaihtovaatteet

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2016 mennessä Markku Siikanen 050 461 6692 tai  
markku.siikanen@pp2.inet.fi. Retken hinta 70€, josta sukellusjaos maksaa 20€.

HUOM!!! SÄÄVARAUS.
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella 
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tu-
pakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava 
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoi-
den paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo
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Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä voi 
käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta ja osoit-
teesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, 
teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

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

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että sete-
lin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai muiden perheen-
jäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja maksettujen se-
telien määrä.

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

Varausmaksut 2016:
- viikot 1-7: 350 €/viikko
- viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 
   450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14: 350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen): 450 €/viikko

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

- viikot 15-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 
   (Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot): 
   350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko



  

Tapahtumakalenteri 2016

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

Toukokuu
 7.5.  Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto, HRV, 
  Kallioniemi, klo 12.00
 9.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien  talo, klo 18.30
 10.5.  ”kesä kasi” -biljardikisa, Rakennusmestari-
  klubi, Kerhotila 3. krs, klo 16.30
 14.5.  Paintball-tapahtuma ja saunailta, 
  Nuorten kerho, klo 16.00
 16. - 18.5.  Rakennusmestariveteraanien virkistysmatka 
  Ahvenanmaalle
 20. - 23.5.  Talkoot Konkaan kämpällä, Kuntoliitto, 
  Puolanka
 21.5.  Tutustuminen Hietaniemen hautausmaan 
  Taiteilijamäkeen, KUPE, klo 11.00
 21.5.  Hylkysukellusretki, Sukellusjaos, 
  lähtöpaikka Lauttasaari klo 9.00
 23.5.  Rakennusmestariveteraanit, kevätkauden 
  päätöstilaisuus ja kuukausikokous, 
  Kallioniemi, Keulakuvantie 18, klo 13.00
 24.5.  Metsästys ammuntakilpailu, SMY:n rata, 
  Sipoossa, klo 17.00
 25.5.  Helsingin Rakennusmestarikeilaajat, kauden 
  päättäjäiset, Ravintola Pikku Ranska, 
  klo 19.30
 28.5.  Rantaongintakisa, Kalakerho, Kallioniemi, 
  klo 9.00
 28.5.  HRV:n 40-vuotisjuhla, Kallioniemi, klo 14

Kesäkuu
 7.6.  Skeet  ammuntakilpailut, SMY:n rata, 
  Sipoo, klo 17.00
 10. - 12.6.  RKL:n kesäpäivät, Helsinki
 11.6.  Golfjaos järjestää lajiin tutustumis-
  tilaisuuden, Pickala Golf Academy

Elokuu
 4.8.  Asuntomessumatka Seinäjoelle yhdessä 
  HeRIA:n kanssa
 6.8.  Retki Hamina Tattoo 2016 -tapahtumaan, 
  KUPE, lähtö klo 9.00
 10.8.  Hirviammuntakilpailut, SSG:n rata, 
  Sipoossa klo 17.00
 24.8.  Trap ammuntakilpailut, SMY:n rata, 
  Sipoo, klo 17.00
 24.8.  Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, 
  Vuosaaren urheilukenttä, klo 17.30

Syyskuu
 8.9.  Yhdistyksen golf-mestaruuskilpailut, 
  Keimola, klo 12.00
 8.9.  Rakennusmestarien Rouvat
 12.9.  Syyskuun Mestari-ilta
 18. - 22.9.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kylpylämatkan Laulasmaa Spa kylpylään

Lokakuu
 10.10.  Yhdistyksen Syyskokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 10.10.  Lokakuun Mestari-ilta, Syyskokouksen 
  jälkeen
 22.10.  Perhetapahtuma: Shrek-musikaali, 
  Linnanmäen Peacock, klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2016
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




