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Kannen kuva: Kulttuuri- ja perinnekerho 
järjestää syyskuussa retken Turkuun, 
jossa tutustutaan mm. Carl Larssonin 
näyttelyyn Turun taidemuseossa. 
Pikkukuva: Carl Larsson (1853-1919), 
Lokakuu/Kurpitsat , 1882, Vesiväri 
paperille, 73 x 54 cm, Göteborgin 
taidemuseo, Foto: Ebbe Carlsson / 
Göteborgs konstmuseum
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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



Syksyn ensimmäisessä Mestari-illassa on teemana 
Pientalorakentaminen ja luvassa kaksi mielenkiintoista 
esitystä.

”Rakennusvalvonta - yhteiset tulkinnat, yhteiset  
toimintatavat”
Aiheesta kertoo yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja Jari 
Raukko. Hän tuntee aihealueen erinomaisesti myös 
käytännössä, sillä ”siviilissä” Jari toimii Keravan raken-
nusvalvonnassa rakennustarkastajana.

Mestari-illan tuote-/yritysesittelynä Johan Hindsberg 
H-ikkuna Oy:stä esittelee H-ikkunan ominaisuuksia.
Pohjoismaissa laajalti käytössä oleva H-ikkuna on nyt 
saatavilla myös Suomessa ikkunatyypiksi. H-ikkuna pe-
rustuu norjalaisen AS Spilka Industrin kehittämään sara-
natekniikkaan, jonka ansiosta ikkuna kääntyy täysin 
ympäri. H-ikkuna on yksipuitteinen, ulospäin aukeava, 

sivusaranoitu ikkuna. Sivusaranointi pitää ikkunan aina 
tasapainossa. Tämä helpottaa myös asennusta, kun ik-
kunaa ei tarvitse irrottaa karmin kiinnitystä varten sara-
noilta. H-ikkunan puhtaita ja elegantteja linjoja eivät 
häiritse erilliset tuuletusikkunat, näkyvät saranat tai pin-
tahelat. Toisin kuin perinteiset kotimaiset ikkunat, se 
kääntyy 180 astetta ulospäin.

Puheenjohtajan palsta
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Olemme taas saaneet nauttia poikkeuksellisen läm-
pimästä kesästä. Toivottavasti kaikki ovat saaneet 

nauttia lämpimistä ilmoista jossain vaiheessaan lo-
maansa. Kesän aikana olemme saaneet maahan myös 
uuden pääministerin johdolla hallituksen. Uuden halli-
tuksen tehtävä ei tule varmasti olemaan helppo kasat-
taessa ensimmäistä budjettia. Kevään vaalien lupauksia 
tulisi lunastaa mutta toisaalta viime viikkojen rahoitus- 
ja finanssialojen sekava tilanne on luonnut epävakau-
den koko talouden tulevaisuuden näkymiin.

Toivottavasti talouden epävarmuus ei heijastu välittö-
mästi rakennusteollisuuteen eikä aiheuttaisi paniikki 
toimia esimerkiksi rakennusliikkeiden asuntotuotannos-
sa. Vaikutukset näkyisivät ilmeisesti valitettavan nope-
asti myös lomautuksina ammattitaitoisessa jäsenkun-
nassamme.

Kesän jälkeen myös yhdistystoiminta on taas pikkuhil-
jaa käynnistynyt. Hallituksen talousryhmä on valmistel-
lut yhdistyksen ensi vuoden talousarviota alaosastoiden 
avustuksella. Koko hallitus kokoontuu syyskuun alussa 

vielä seminaariin, missä yhdistyksen talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma viimeistellään tulevalle vuodelle. On-
neksi tehtävä on huomattavasti helpompi kuin alussa 
mainitsemani pääministerin johtaman hallituksen tehtä-
vä.

Syksyn ensimmäinen Mestari-ilta on 12.9. Mestari-illan 
teemana on syyskuun jäsenlehden liitteenä ilmestyneen 
teemalehden mukaisesti pientalorakentaminen. Mesta-
ri-illassa saamme pienet esitelmät ikkunavalmistajan ja 
rakennusvalvonnan näkökulmista tämän päivän pienta-
lorakentamisesta. Haluan myös osoittaa erityisen kii-
toksen teemalehden päätoimittaja Sirkka Saariselle se-
kä kaikille lehden kirjoittajille tai niiden hankinnassa 
avustaneille erinomaisen lehden kasaamisesta.

Mukavaa syksyn odotusta kaikille ja nähdään 
viimeistään mestari-illassa 12.9 

Ari Autio
Hallituksen puheenjohtaja

SYYSKUUN MESTARI-ILTA maanantaina 12.9.2011
Rakennusmestarien talon ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Syksyn ensimmäisessä Mestari-illassa on kaksi mielenkiintoista esitystä.

"Rakennusvalvonta - yhteiset tulkinnat, yhteiset toimintatavat"
Aiheesta kertoo yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja Jari Raukko. Hän tuntee aihealueen 
erinomaisesti myös käytännössä, sillä ”siviilissä” Jari toimii Keravan rakennusvalvonnassa 
rakennustarkastajana.

Mestari-illan tuote-/yritysesittelynä Johan Hindsberg H-ikkuna Oy:stä esittelee H-
ikkunan ominaisuuksia.
Pohjoismaissa laajalti käytössä oleva H-ikkuna on nyt saatavilla myös Suomessa 
ikkunatyypiksi. H-ikkuna perustuu norjalaisen AS Spilka Industrin kehittämään 
saranatekniikkaan, jonka ansioista ikkuna kääntyy täysin ympäri. H-ikkuna on 
yksipuitteinen, ulospäin aukeava, sivusaranoitu ikkuna. Sivusaranointi pitää ikkunan aina 
tasapainossa. Tämä helpottaa myös asennusta, kun ikkunaa ei tarvitse irrottaa karmin 
kiinnitystä varten saranoilta. H-ikkunan puhtaita ja elegantteja linjoja eivät häiritse erilliset 
tuuletusikkunat, näkyvät saranat tai pintahelat. Toisin kuin perinteiset kotimaiset ikkunat, 
se kääntyy 180 astetta ulospäin.

+ kuva Mestari_ikkuna

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

Tervetuloa!

SYYSKUUN MESTARI-ILTA
maanantaina 12.9.2011 klo 18.30

Rakennusmestarien talon ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala
Tervetuloa!
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n

SYYSKOKOUS
pidetään maanantaina 10.10.2011 klo 18.30 Rakennusmestarien 
talon ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Hae Rakennusmestarien Säätiön
matkaStipendiä andalusiaan!
Rakennusmestarien Säätiö jakaa yhteistyössä RKL:n kanssa, sen yhdistysten ja piirien 

esityksestä, matkastipendejä rakentamisen kulttuurimatkalle Egyptiin sekä opinto- ja 

kulttuurimatkalle Espanjan Andalusiaan vuonna 2012.

EGYPTIIN suuntautuva rakentamisen kulttuuri- ja opintomatka järjestetään 27.01.-05.02.2012, mikäli 
edellytykset (Egyptin tilanne) matkan toteuttamiseen täyttyvät. Koska viime talvena Egyptin-matka keskeytyi, 
uuteen matkaan osallistuvat jo matkastipendin saaneet seuralaisineen. Rakennusmestarien Säätiö ottaa hei-
hin yhteyttä. Mahdolliset peruutuspaikat täydennetään. Stipendin arvo on n. 3.000 €. Matkastipendin saajan 
edellytetään ilmoittavan verottajalle saadusta stipendistä.

ESPANJAN ANDALUSIAAN suuntautuva matka järjestetään toukokuussa 2012. Stipendin arvo 
on n. 2 700 €. Matkastipendin saajan edellytetään ilmoittavan verottajalle saadusta stipendistä. 

RKL:n jäsenyhdistysten kaikille varsinaisille jäsenille suunnatun matkastipendin vapaamuotoi-
nen hakemus tulee toimittaa omalle yhdistykselle viimeistään 30.9.2011.
Kirjallinen matkastipendihakemus osoitetaan Rakennusmestarien Säätiölle. Hakemuksessa 
tulee todeta, että hakee stipendiä Andalusian-matkalle 2012 ja perustella ansioineen miksi 
hakee. Hakemuksessa tulee olla hakijan tarkat henkilö- ja yhteystiedot, päiväys ja allekirjoitus.

RKL:n jäsenyhdistykset toimittavat kaikki saamansa stipendihakemukset suosituksin RKL:n ko. piirin koko-
ukseen 2011. Piirin kokous tekee niistä Rakennusmestarien Säätiölle osoitetun alustavan esityksen 
1 henkilö/ piiri (Helsingin piiri enint.10 henkilöä). Jokaisen piirin on hyvä myös nimetä varalle 3 – 5 henkilöä.

Piirien kokouksista esitykset ja kaikki hakemukset toimitetaan RKL:n toimistoon, joka toimittaa ne edelleen 
keskitetysti Rakennusmestarien Säätiön toimistoon. Yhteyshenkilö on Kaisa Aho, puh.09 612 0870. 
 
Muuta huomioitavaa
• Molemmille matkoille voi ottaa mukaan seuralaisen omalla kustannuksella (paikkoja rajoitetusti).
• Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki – Vantaan lento- 

kentälle ja takaisin mahdollisine välimajoittumisineen.
• Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. RKL:n vuosi-

maksun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.
• Matkoille edellytetään ryhmäkiertomatkasoveltuvuutta.  Molemmat matkat ovat ns. kiertomatkoja,  

joissa liikutaan paljon.
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ENERGIATODISTUSKOULUTUS
tiistaina 1.11.2011 klo 17.00 – 21.00
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53A, Helsinki
Energiatodistus muuttuu erilaiseksi vuonna 2012. Rakentamista koskevan lainsäädännön 
mukaan rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää 
pääsuunnittelijan allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville 
rakennuksille on vaadittu energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuneen myynnin tai 
vuokrauksen yhteydessä. 

Energiatodistuksella annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttö-
kustannuksista ja sen vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu. 

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina toimivien lisäksi muillekin rakennusalan 
asiantuntijoille.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen 
laatiminen eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten 
ohjelmien avulla. Lisäksi kurssilla perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin 
lämmöneristysmääräyksiin sekä matalaenergia- ja passiivitalosovelluksiin. 

 1. Energiatehokkuutta koskeva uusi lainsäädäntö
 2. Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan
 3. Energiatehokkuuden laskenta
 4. Uudisrakennuksen energiatodistus pääsuunnittelijan vastuulla
 5. Energiatodistuksen merkitys ja energiatehokkuus
 6. Energiatodistuksen laatiminen

Kouluttaja: Hannu Partanen, FinnEnergia Oy

Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä oleville 50 euroa, muille 150 euroa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2011  www.rkl.fi>koulutus>rakennusasiantuntija-
koulutus Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi  

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdessä RKL:n 
kanssa.
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rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää pääsuunnittelijan 
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Energiatodistuksella annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttökustannuksista ja sen 
vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu.  

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina toimivien lisäksi muillekin rakennusalan asiantuntijoille. 

Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen laatiminen 
eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten ohjelmien avulla. Lisäksi 
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6. Energiatodistuksen laatiminen 
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Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi   

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdessä RKL:n kanssa. 
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allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville rakennuksille on vaadittu 
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Koulutuksen sisältö 
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2. Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan 
3. Energiatehokkuuden laskenta 
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Kaupunkisuunnittelun historiaa mielenkiintoisella tavalla 

valottava näyttely on kesän ajan esitellyt Helsingin muutosta 

Vantaanjoen suulla sijainneesta pikkukaupungista 

dynaamiseksi ja kasvavaksi eurooppalaiseksi  

suurkaupungiksi. Paikka on Narinkkatorin laidalla, 

vanhan linja-autoaseman rakennuksessa sijaitseva Laituri.

3. syyskuuta saakka

Laiturin kesänäyttely: 
Kaupungin sielua etsimässä

Näyttelyn kertomus käynnistyy 
siitä, kun kenraalikuvernööri 

Pietari Brahen aikana Tukholman 
kaupunginarkkitehti Anders Tor-
stensson sai tehtäväkseen suunni-
tella Vironniemelle siirretylle kau-
pungille asemakaavaan. Hänen jäl-
keensä Helsinkiä on rakennettu Carl 
Ludvig Engelin, Johan Albrecht Eh-
renströmin, Eliel Saarisen, Bertel 
Jungin, Birger Brunilan ja monen 
muun oman aikansa huippusuun-
nittelijan visioiden pohjalta. 

Laiturilla ovat esillä Helsingin 
historiaan suuresti vaikuttaneet 
suunnitelmat. Helsingin kaupunki-
kehityksen merkkipaaluja ovat ol-
leet esimerkiksi Viapori suunnittelu 
ja toteutus 1700-luvun puolivälissä, 
empirekaupungin rakentaminen 
1800-luvun alkuvuosikymmeninä 
sekä 1900-luvun alun kasvun aika, 
josta muistuttaa esimerkiksi ainut-
laatuinen jugendarkkitehtuuri.

Sotien jälkeen Helsinki oli uu-
dentyyppisten haasteiden edessä. 

Vuonna 1946 Helsinkiin liitettiin sil-
loiset Haagan kauppala, Oulunky-
län ja Kulosaaren kunnat sekä isoja 
osia Helsingin maalaiskunnasta. 
Tämä käynnisti toden teolla esikau-
punkirakentamisen ajan. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto ja -lau-
takunta aloittivat toimintansa vuon-
na 1964. Tällä haluttiin tehostaa 
Helsingin kaavoitusta, sillä rakenta-
mistarve 1960-luvulla oli suuri eikä 
kaavoitus ollut pysynyt vauhdissa 
mukana.

Tultaessa 1970-luvulle alkoi kau-
punkisuunnittelussa uusi aika. Aika 
ja asenteet olivat muuttuneet. Kri-
tiikki esimerkiksi vanhojen talojen 
purkamista kohtaan voimistui. Puu-
Käpylä ja Puu-Vallila pelastuivat 
purku-uhan alta. Katajanokan kärki 
oli eräs 1970-ja 80-luvun merkittä-
vistä suunnittelukohteista. Siinä pa-
lattiin perinteiseen ruutukaavaan - 
joskin uudella modernilla otteella. 
Vähitellen myös asukkaat alettiin 
ottaa yhä vahvemmin mukaan 
suunnitteluun. Nykyisin asukasvuo-
rovaikutus on aivan olennainen osa 
kaupunkisuunnitteluprosessia.

Kaupungin sielua etsimässä 
-näyttely on avoinna 3.9.2011 saak-
ka. Se on jatkoa Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston alkuvuodesta 
julkaisemalle Pertti Mustosen sa-
mannimiselle teokselle, joka on 
myynnissä näyttelyssä.

Laituri sijaitsee Narinkkatorilla 

Bussimatkalaisia Ulvilantiellä Munkkivuoressa vuonna 1959.
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vanhan linja-autoaseman rakennuksessa, 
ja on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10-
18 ja lauantaisin klo 12-16. Näyttelyyn on 
vapaa pääsy.

Näkymä Senaatintorille, 
etualalla Helsingin 
yliopiston kirjasto.

Katajanokan kärkeen rakennettiin uusi asuinalue 1980-luvulla.

Kampin linja-autoasema vuonna 1977.

Unioninkadun 
rakennuksia 
1870-luvulta.

Itä-Pasila vuonna 1977.

Töölönlahdelle 
suunniteltu 

Finlandiapuisto.

Metron  
rakennustöitä 
Hakaniemessä 
vuonna 1975.

Teksti: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto  
& Annukka Salo Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo
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”Pyysimme asiantuntijatahoja ar-
vioimaan kohteet kannustaak-

semme rakentajia tekemään par-
haansa ja valitsemaan hyviä ratkai-
suja sekä auttaaksemme yleisöä 
löytämään malliratkaisut näistä nä-
kökulmista”, sanoo Suomen Asun-
tomessujen kehitysjohtaja Pasi 
Hulkkonen.

Tiileri-koti Matalaenergiatalo  
rakennustuotannon mallikohde
Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK RKL:n asiantuntijaraati valitsi 
rakennustuotannon näkökulmasta 
mallikohteeksi numeron 26, Tiileri-
koti Matalaenergiatalon. Mallikoh-
teen valinta perustuu RKL:n raken-

nusasiantuntemukseen ja pitkäai-
kaiseen yhteistyöhön Suomen 
Asuntomessujen kanssa.

”Valinta ei suinkaan ollut helppo, 
sillä asuntomessualueella Kokko-
lassa on useita erinomaisesti toteu-
tettuja kohteita. Haastajien energia-
tehokkuus ja tiiviys panivat raadin 
pohtimaan valintaa huolellisesti. Va-
linnassaan raati antoi arvoa hyvälle 
työn jäljelle, sillä kohde edustaa 
erinomaisesti suomalaista rakenta-
misosaamista”, sanoo RKL:n toimi-
tusjohtaja Ahti Junttila

Energiatehokkuuden mallitalo 
on Merilinna 
Motiva valitsi Asuntomessujen koh-
teen 6, Merilinna Kreivi-talo, ener-
giatehokkuuden mallitaloksi. Puu-

Asuntomessuilla valittiin 
viisi mallikohdetta
Asiantuntijajärjestöt valitsivat Asuntomessut Kokkolassa 

-messutalojen malliesimerkit rakennustuotannossa, energia-

tehokkuudessa, talotekniikassa, pihoissa ja hoidettavuu-

dessa. Asiantuntijaraadit tekivät arvioinnit ja mallitalojen 

valinnat Suomen Asuntomessujen toimeksiannosta.

Tiileri-koti Matalaenergiatalo on sekä rakennus-
tuotannon että hoidettavuuden esimerkkikohde
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runkoinen Merilinna on energiate-
hokkuusluokkaa A ja sen energiate-
hokkuusarvo (ET) on 109. Talossa 
on panostettu hyvään eristykseen 
sekä ikkunoihin. Päälämmitysjärjes-
telmänä käytetään ilma‐vesilämpö-
pumppua tuettuna nestekiertoisilla 
aurinkokeräimillä. Talon valaistus on 
toteutettu kokonaisuudessaan 12 
voltin led-valoilla. Valaistuksen toi-
mivuus myös sähkökatkojen yllättä-
essä on varmistettu 12 voltin akulla.

”Merilinnan valinnalla haluttiin 
nostaa esiin energiatehokasta ra-
kentamista ja talotekniikkaa sekä 
uusiutuvan energian hyödyntämis-
tä. Puurunko parantaa myös talon 
materiaalitehokkuutta – sen valmis-
tus on ympäristöystävällisempää 
kuin kivitalon”, kertoo viestintäpääl-
likkö Kirsi-Maaria Forssell Motivas-
ta.

Talotekniikassa Meritähti  
kokosi parhaat pisteet
LVI-talotekniikkateollisuus piti koh-
detta 5, Meritähti Jetta-Talo, talo-
tekniikan malliesimerkkinä.   Koh-
teen talotekniikan yhtenä keskeise-
nä ratkaisuna on tehdasvalmistei-
nen tekninen tila, joka on asennettu 
paikoilleen talopaketin pystytysvai-
heessa. Tämä vähentää tekniselle 
tilalle tarvittavaa pinta-alaa, koska 
suurin osa taloteknisistä huoltokoh-
teista on keskitetty yhteen paik-
kaan. Kohteessa käytetään ainoas-
taan energiatehokkaita ja pitkäikäi-
siä 12 voltin led-valaisimia. Valais-
tusta ja koko taloautomaation ohja-
usjärjestelmää palvelevaa akkua la-
dataan kahdella aurinkopaneelilla.

”Tämä talotekniikan mallitalo 
tarjoaa järkevän ja kaikille omaa ta-
loaan harkitseville vertailukelpoisen 
kokonaisuuden”, miettii Marko Pul-
liainen LVI-talotekniikkateollisuu-
desta.

Anvia Kodin piha ylitse muiden
Viheralan järjestöjen edustajat nos-
tivat yhden pihan ylitse muiden 
asuntomessukohteiden piha-arvi-
oinnissa. Kohteen 32, Anvia Koti, 
piha on hallittu ja siisti kokonaisuus, 
jossa on hyvin hyödynnetty tontin 
lähtökohdat.

”Meren puolella rantakiveys jat-

kuu pihassa kiviaiheena erittäin kor-
keatasoisesti – aivan kuin kivet oli-
sivat olleet paikallaan aina. Kivet on 
asennettu erittäin kauniiksi koko-
naisuudeksi. Piha on helppohoitoi-
nen ja kasvivalinnat ovat onnistu-
neet. Myös pihan metsäpohjaistu-
tus, kuntta, on juurtunut hyvin pai-
koilleen. Kaikilta osin pihassa työn-
jälki on korkeatasoinen ja ammatti-
mainen”, pohtivat Viheralueraken-
tajien Seppo Närhi ja Viherympäris-
töliiton Pekka Leskinen valintaa.

Hoidettavuudeltaan paras  
Tiileri-koti Matalaenergiatalo
Tiileri-koti Matalaenergiatalo, kohde 
26, sai hoidettavuudeltaan parhaan 

arvosanan. Hyvä puhtaus -lehden 
tekemän arvioinnin perusteina oli-
vat harkiten valitut pintamateriaalit 
sekä helppohoitoiset tilaratkaisut. 
Kohde sai korkeat pisteet muun 
muassa pesu- ja WC-tiloista. Ko-
dinhoitohuoneessa lattiapinta oli 
hyvin selkeä ja vapaa, laskutilaa 
reilusti ja säilytystiloja runsaasti.   
Keittiötiloissa arvostettiin keittiön 
selkeää erottamista oleskelu- ja 
ruokailutiloista.

”Yleisesti pintamateriaalivalinnat 
olivat laadukkaita, ja harmoniset, 
rauhalliset värit parantavat tilojen 
säilymistä siistin näköisinä myös 
siivouskertojen välillä”, kokosi Hyvä 
puhtaus -lehden päätoimittaja Mar-
jatta Lausjärvi raadin mietteet.

Merilinna on energiatehokkuuden mallitalo.

Meritähti on talotekniikan esimerkkikohde.

Anvia Koti rankattiin piha-arvioinnin parhaaksi.
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Järjestämme 24.9.2011 kulttuuriretken Turkuun. Ensin 
menemme Muurlaan ja syömme lounaan, sen jälkeen 

tutustumme myös Muurlan lasihyttiin ja myymälään. 
Muurlasta jatkamme matkaa Turkuun ja käymme ensin 
katsomassa opastettuna Turun taidemuseolla Carl 
Larssonin näyttelyn. Taidemuseolta jatkamme vielä 
kulttuurikeskus Logomoon katsomaan opastettuna 
”TULI ON IRTI -näyttelyn” ja juomme kahvit leivonnai-
sen kera. Retki tehdään kerhon tilaamalla yhteiskulje-
tuksella bussilla.

Matkalle lähdetään Kiasman edestä la 24.9.2011 
klo 10.30 tasan, jotta sovittu aikataulumme vierailuille 
saadaan pidettyä. Helsingissä ollaan takaisin illalla noin 
klo 19 mennessä.

Retkijärjestelyjen takia on välttämätöntä, että teet il-
moittautumisesi mielellään ensi tilassa mutta viimeis-
tään 15.9.2011 mennessä toimistoon Kirsi Takkiselle 
puh. 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi. 

Ilmoittautuessasi ilmoita kännykkänumerosi ja 
mahdolliset ruokarajoitteet. 

Jokainen Hels. RKM ja INS. jäsen on myös Hels. 
RKM-KUPE jäsen. Yhdistys tarjoaa jäsenille retken. 

Jäsenen seuralaisen retken hinta on 30 €, maksu si-
sältää kuljetukset, opastuksen, sisäänpääsyn museoi-
hin, lounaan ja kahvit makean leivonnaisen kera. Seura-
laisen retken hinta on maksettava Hels. RKM ja INS. 
AMK Kulttuuri- ja perinnekerhon tilille 101030-6100366 
15.9.2011 mennessä.

Jos tulee este, ilmoita ehdottomasti siitä välittömästi, 
jotta varaamasi paikka voidaan antaa seuraavalle, sillä 
opastusten takia paikkoja on enintään 25. Retken vetä-
jänä toimii kerhon sihteeri Anna-Riitta Kallinen, puh. 
040 770 9799.

TERVETULOA RETKELLE!
Kerhon hallitus

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURIKERHO 
järjestää lauantaina 24.09.2011 opastetun kokopäiväretken

EUROOPAN KULTTUURI-
PÄÄKAUPUNKI Turkuun

Carl Larsson 
(1853-1919), 
Omakuva 1912, Malmö 
konstmuseum. 
Kuva © Jenny Thornell / 
Malmö Konstmuseum
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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. Ilmoittatuminen toimistoon  
09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi.  

Lippujen maksu HRMY:n tilille 204418-64711. 

Huom! Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.

Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Katri Helena musikaali
14.11.2011 klo 19.00

Helsingin Kaupunginteatterissa

Musikaalin on kirjoittanut Ilpo Tuomarila ja sen ohjaa 
Tiina Brännare. Nimiroolin näyttelee Sanna Majuri.

Näytökseen on varattu 140 paikkaa. Ilmoittautuminen 
ja lippujen maksu 27.9 mennessä.

Yhdistys maksaa jäsenen lipun,  
avecin lippu 51 €.  
Väliajalla kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen toimistolle  
09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi. 
Lippujen maksu HRMY:n tilille 
204418-64711. 

Huom! Liput lunastetaan vain  
määräajassa lipun maksaneille.
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Jo mereltä näimme ennen Tallin-
naan saapumista matkakohteem-

me sijainnin. Laivan saapuessa Tal-
linnaan näkyi laivan vasemmalla 
puolella ensin Aegnan saari, jonka 
jälkeen alkaa heti Viimsin niemi. 
Satamassa Saga -matkojen bussi 
odotti matkalaisia ja 8 kilometrin 
matka Viimsin kunnassa sijaitse-
vaan kylpyläämme sujui joutuisasti. 
Perille saavuttuamme meille oli jär-

jestetty kylpylän palveluiden esitte-
lytilaisuus ja -kierros.

Kylpylä sijaitsee voimakkaasti 
kehittyvän Viimsin kunnan alueella 
ja on rakennettu vuonna 2002. Sitä 
on uudistettu siten, että se on tänä 
päivänä nykyaikainen ja jatkuvasti 
kehittyvä ”medical ja wellness” 
-kylpylä, joka tarjoaa sekä huippu-
laatuisia hoitopalveluita että upeita 
hyvinvointipalveluita. Uudesta kyl-

pylä- ja vapaa-ajankeskuksesta 
löytyy höyry- ja löylysaunojen lisäk-
si suolakivi-, puu- ja katajasauna. 
Hemmottelua tarjoavat eri lämpöti-
loilla olevat altaat ja porealtaat sekä 
useat vedenalaiset suihkuhieronnat.

Tulopäivän illallisen jälkeen ryh-
mämme piti oman illanvieton, jossa 
kukin esitteli itsensä muille matka-
laisille ja myös kohotimme maljan 
kuohuvaa matkamme onneksi. 

Perjantai- ja lauantaipäivinä ryh-
mämme jäsenet nauttivat kolmesta 
matkaan kuuluvasta hoidosta, jois-
ta jokainen oli saanut valita omansa 
14 eri vaihtoehdosta. Lisäksi oli 
myös mahdollista valita yli sadasta 
vaihtoehdosta lisämaksusta. 

Eräs näistä hoidoista oli kalate-
rapia eli Garra Rufa-hoito, jossa 
sadat pienet kalat hoitavat jalkoja. 
Altaassa on noin 500 turkkilaisen 
Kangalin kuumavesilähteistä peräi-
sin olevaa tohtorikalaa (Garra Rufa), 
jotka syövät kuollutta ihosolukkoa. 
Kaloilla ei ole hampaita ja toimenpi-

Rakennusmestariveteraanit 
virkistyslomalla 

Virossa 14 - 17.4.2011

Kauniissa ja lämpimässä kevätsäässä kokoontui yhteensä 

44 veteraanin ja heidän seuralaistensa ryhmä torstai-

aamuna 14.4.2011 Länsisatamaan suuntanaan Viimsi Tervis 

Spa - hotelli. Matkamme Euroopan toista kulttuuripää-

kaupunkia Tallinnaa kohti alkoi aikataulun mukaisesti Tallink 

Superstar -aluksella. Matkamme Tallinnaan sujui tyynessä 

aallokossa rauhallisesti itse kunkin nauttiessa laivaan 

palveluista ja ostosmahdollisuuksista.

Viimsin Tervis SPA kylpylä.
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de on erittäin nautinnollinen. Kuol-
leen ihosolukon poistamisen lisäksi 
kalat tekevät myös jalkahierontaa, 
joka vilkastuttaa verenkiertoa ja vir-
kistää. 

Lauantaina oli hyvää aikaa tu-
tustua Viimsin kunnan keskustaan 
tai käydä ostoksilla Tallinnassa, jon-
ne pääsi kätevästi bussilla hotellin 
edestä Viru-keskuksen bussitermi-
naaliin. Kylpylä järjesti halukkaille 
Tallinnan kiertoajelun lisäksi myös 
mahdollisuuden käydä illalla Esto-
nia-teatterissa. Viimsin keskustassa 
oli tarjolla ostoksien tekoa kahdes-
sa kauppakeskuksessa tai päiväkä-
vely kylpylän lähellä sijaitsevassa 
upeassa kartanon puistossa. Puis-
tossa sijaitsee myös Viron sotamu-
seo, jonka mielenkiintoinen näyttely 
kertoo Viron sotahistoriaa v.1919-
2001.

Viimsin keskustan ehkä tunne-
tuin rakennus on kylpylää vasta-
päätä sijaitseva Viron valtion raken-
nuskustannuksiltaan kallein koulu-
rakennus, joka tuli maksamaan yli 
250 miljoonaa kruunua ylittäen kus-
tannusarvion yli 40 miljoonalla kruu-

nulla. Osa ryhmämme jäsenistä 
pääsi tutustumaan kouluun, kun he 
olivat sen nykyaikaisessa palloilu-
hallissa kannustamassa Suomen 
naisten käsipallojoukkuetta maaot-
telussa Viroa vastaan!

Sunnuntaina 17.4.2011 oli ko-
tiinlähdön aika. Bussi nouti ryh-
mämme kylpylästä klo 13 ja kun 
laiva lähti vasta klo 16, jäi meille 
vielä aikaa Tallinnassa tehdä ostok-
sia tai muuten tutustua kulttuuri-
pääkaupungin nähtävyyksiin.

Laivamme oli tulomatkalla Ecke-
rö Linen m/s Nordlandia, joka kulki 
tasaisen varmasti kohti Helsinkiä, 
jossa äänestäjät tekivät vielä viimei-
siä valintoja eduskuntavaaleissa. 
Ryhmämme oli äänestänyt jo ennen 
matkaa ja saapui matkanjohtaja 
Mikko Ojalan johdolla levänneenä ja 
virkistyneenä ajoissa kotiin kuule-
maan omalle kotisohvalle tv:stä 
”isoa jytkyä” ja juhlimaan sitä itse 
kukin omalla tavallaan.

Teksti: Pentti Paavola
Kuvat: Raul Ahllund

Viimsin koulu, vastapäätä kylpylää. 
Eestin kallein koulurakennus, joka 

valmistui muutama vuosi sitten. Julkisivut 
ovat värjättyä betonia. Rakennuksessa on 

mm. uimahalli ja suuri liikuntasali. 

Sotamuseo, Viimsin vanhan kartanon isossa puistossa, sen entisessä päärakennuksessa. Eestiläinen (oik.), suomalainen ja 
venäläinen upseeri neuvottelussa? 

Lentosataman hallit muuttumassa 
merimuseoksi Koplin kaupungin osassa 
Tallinnassa. Valmistuu syksyllä 2011, 
kulttuurikaupunkivuoden kunniaksi.
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Veteraanikerho järjestää viiden päivän kuntoilutapahtuman

KUNTOVIIKK0 70+ LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDESSA

Aika: 30.10 - 3.11.2011 (sunnuntai - torstai)

Varaus on tehty 30 henkilölle, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Meidän malliohjelmaamme sisältyy liikuntatilat ja ohjaukset 
sekä inbody-testi.

Jäsenen omakustannushinta: 100 € / henkilö. 
Opistotason majoitus 2-hh huoneissa.

Täysihoitoruokailut alkaen tulopäivän päivällisellä,  
päättyen lähtöpäivän lounaalle.

Yhden hengen huoneen lisämaksu on 100 €.

Yhteiskuljetus Pajulahteen lähtee Lahden rautatieasemalta 
30.10.2011 klo 13.00.

Z- lähijuna Helsingistä Lahteen lähtee klo 11.41 
Osanottajat maksavavat itse matkakustannukset Helsinki - Lahti - Helsinki.

Ilmoittautumiset ja maksu 19.09.11 mennessä Veteraanikerhon  
tilille 204420-16055.

Ilmoittautumiset: Pentti Paavola 0400-933003, 
Mikko Ojala 0400-961664 tai Eino Menlös 045-6781933

Pajulahdessa on saatavissa myös lisäpalveluja kuten 
jalka- ja muut kosmetologin hoidot, hieronnat, kunto- 
ja toimintakykytestaukset.

TERVETULOA KUNTOILEMAAN PAJULAHTEEN!

Syystalkoot Wuoriolassa 29.10. alkaen klo 10

Tervetuloa Vihtiin!
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä 
Kari Pertti Uolevi Lehtinen
Hannu Juhani Marttinen
Mika Antero Sakari Mulari
Folke Einar Nyberg
Kimmo Johannes Pellikka
Ari Kauko Nestor Sakala
Frans Wiljam Salminen
Tom Samuli Sandén
Simo Risto Johannes Saukkonen
Riitta Anita Wallsten

Uusi opiskelijajäsen
Ismo Lehtonen

HALLITUKSEN YHTEYS-
TIEDOT VUONNA 2011
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.antero.multanen@welho.com

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

Veteraanikerhon 
kuukausitapaamiset, 
syksy 2011
26.09. klo 13.00 Kerhon syysvuosikokous 

24.10. klo 13.00 Jukka Karilan esitelmä 
”RKL-raadin ratkaisuja riitatilanteissa” 

28.11. klo 13.00 Senioriliiton Heli Stenvall 
esitelmöi aiheesta ”Uusi vanhustenpalvelu-
laki” 

19.12. klo 13.00 Kerhon ja KUPEN yhtei-
nen Pikkujoulu

Tervetuloa!

 

Muistellaan kesää ja tavataan tuttuja
omalla kerholla 
torstaina 8.9.2011 klo 18.00.

Tervetuloa toivottaa johtokunta

Rakennusmestarien 
Rouvat 
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Rakennusmestariklubi Ry 
Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin 
3.5.2011 Rakennusmestarien talon pelitilassa. 
Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti Esa Annala. 
Jaetulle toiselle sijalle tuli Raikas Rissanen ja Heikki 
Lehmusmies. 

Onnittelut voittajille!! ja muille osanottajille hyvää 
syksyn harjoittelukautta

Syksyn viikkobiljardi aloitetaan tiistaina 6.9.2011 
klo 16.30 

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan

Hallitus

Korjaus:
4-2011 lehdessä ollut hallituksen nimilista oli 
tietoteknisen taitamattomuuden takia edellisen 
vuoden.

Vuoden 2011 hallitus on:
Esa Annala puheenjohtaja
Hannu Marttila varapuheenjohtaja
Heikki Lehmusmies sihteeri 
Veikko Saukko klubimestari
Väinö Itkonen jäsen 
Mikko Ojala jäsen 
Jorma Rissanen jäsen
Raikas Rissanen jäsen
Raimo Järvelä  varajäsen
Seppo Nuolikoski   varajäsen

Sihteeri pahoittelee kömmähdystä.

YHDISTYS tiedottaa

Pikkujouluristeily 
Tallinnaan

Yhdistyksen pikkujoulu järjestetään taas 
Pikkujouluristeilynä Tallinnaan. Ajankohta tosin 
on hieman edelliskerroista poikkeava. 
Risteilemme jo 3. - 4.12. Lähtö lauantaina 
klo 10.30 ja paluu sunnuntaina klo 16.00.

Hinta- ja muita tietoja seuraavassa 
jäsenlehdessä. Ilmoittautua voi kuitenkin 
jo nyt edellisvuosina erittäin suosituksi 
osoittautuneelle risteilylle - 
puh. toimistolle 09-646 343, 
s-posti kirsi.takkinen@hrmy.fi.

Kallioniemessä
22.10. klo 15.00 Veneilykauden päättäjäiset ja 
syyskokous sekä lipunlasku.

8.10. ja 15.10. alk. klo 10.00 Kallioniemen sekä 
laitureiden talvikuntoon laittaminen.

Tervetuloa!
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URHEILUA

 
Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut

20-vuotisjuhlakilpailu
Torstaina 8.9.2011 klo 12.00
Keimolan Saras-kentällä.
 
Kilpailusarjat:

Keltaiselta tiiltä
18 r lyöntipeli ilman tasoitusta
PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Veteraanit 65 v

Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v. 

Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun vähintään 5 osanottajaa.

Kilpailumaksu: pelilippu + 15 €

Seura tarjoaa kevyen lounaan.

Ilmoittautumiset 2.9. mennessä Matti Väätäselle 045 127 6571 

Kaikki greenille mielivät, tervetuloa mukaan!

Golfjaos / kilpailutoimikunta

 
Sukellusjaos 
järjestää 
marraskuussa
Sukellusintron Veikkolassa

jossa voi kokeilla laitesukellusta 
kouluttajan opastamana.
Sukellusjaos maksaa puolet 
kustannuksista.

Myös oppilasjäsenet ovat 
tervetulleita!

Lisätietoja seuraavassa jäsen-
lehdessä.

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

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

Syysmaastojuoksut
 
Pirkkolan pururadalla 
torstaina 29.9.2011 
klo 18.00
 
Matka kaikilla 3 km
Sarjat naisille ja miehille 
5-vuoden välein.
Rouville myös sarja

TERVETULOA TOIMINTAAN 
MUKAAN MYÖS OPPILASJÄSENET!

Hiihto- ja yleisurheilujaoston toimintaa

Yleisurheilumestaruuskilpailut

Mailapelijaos/
Tennis tiedottaa
Oletko kiinnostunut tennikses-
tä? Haluatko tenniksen perus-
opetusta tai valmennusta?

Ota yhteys harjoitusten vetäjiin. 

Yhteystiedot:
Martti Rissanen 050-5269 725,  
martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045-6781 933,  
eino.menlos@luukku.com
Mika Menlös 044-5717 100,  
mika.menlos@gmail.com

Tervetuloa tenniksen pariin!
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LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko lii-
kuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molem-
pia 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 oh-
jattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi ui-
mahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisis-
sa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

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

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Kuvat: Tapani Mäkipää

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.

Loppuvuoden 2011 osalta 
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 18-48: 150 €/viikko, 
viikot  49-52: 300 €/viikko
Vuoden 2012 hinnat ilmoitetaan lokakuun jäsenlehdessä 7/2010.

VUODEN 2012 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2012 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta 2012 koskevat 
varausanomukset on toimitettava Kirsille toimistoon 28. lokakuuta mennessä. Samaa 
viikkoa haluavista viimeksi kohteessa ollut joutuu väistymään ja tasatilanne ratkaistaan 
arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja voi hakea pitkin vuotta toimittamalla 
varaushakemuksen noin kuukautta ennen aiottua käyttöä.



Syyskuu
	 3.9.		 Yhdistyksen	Yleisurheilumestaruuskilpailut,	
	 	 Pukinmäen	kenttä	klo	11.00
	 6.9.		 Rakennusmestariklubin	syksyn		 	
	 	 viikkobiljardit	käynnistyvät,	klo	16.30
	 8.9.		 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 omalla	kerholla,	klo	18.00
	 8.9.		 Yhdistyksen	Golf-mestaruuskilpailut,			
	 	 Keimolan	Saras-kenttä,	klo	12.00
	 12.9.		 Syyskuun	Mestari-ilta,		 	 	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30
	 24.9.		 KUPE,	kokopäiväretki	Euroopan		 	
	 	 kulttuuripääkaupunki	Turkuun,	
	 	 lähtö	Kiasman	edestä	klo	10.30
	 26.9.		 Veteraanikerhon	syysvuosikokous,		 	
	 	 yhdistyksen	toimistolla	klo	13.00
	 29.9.		 Yhdistyksen	Syysmaastojuoksut,		 	
	 	 Pirkkolan		pururata	klo	18.00

Lokakuu
	 8.10.		 Kallioniemen	talkoot,	alk.	klo	10
	 10.10.		 Yhdistyksen	Syyskokous,		 	 	
	 	 Rakennusmestarien	talon	ravintolasali,		
	 	 Fredrikinkatu	51-53,	klo	18.30
	 10.10.		 Lokakuun	Mestari-ilta,	
	 	 heti	syyskokouksen	jälkeen
	 15.10.		 Kallioniemen	talkoot,	alk.	klo	10
	 22.10.		 Veneilykauden	päättäjäiset,	
	 	 HRV:n	syyskokous	ja	lipunlasku	
	 	 Kallioniemessä	klo	15.00
	 22.10.		 Perhetapahtuma:	Kolme	iloista	rosvoa,		
	 	 Helsingin	kaupunginteatteri	klo	13.00
	 24.10.		 Veteraanikerho,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00
	 29.10.		 Syystalkoot	Wuoriolassa	Vihdissä,	
	 	 alk.	klo	10.00
	30.10.	–	3.11.	Veteraanikerho,	Kuntoviikko	70+,	Pajulahti	

Marraskuu
	 1.11.		 Koulutustilaisuus:	Energiatodistus,		 	
	 	 Rakennusmestrien	talo	klo	17.00
	 14.11.		 Katri	Helena	-musikaali,	
	 	 Helsingin	Kaupunginteatteri	klo	19.00
	 28.11.		 Veteraanikerho,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00

Joulukuu
	 3.-4.12.		 Yhdistyksen	Pikkujouluristeily	Tallinnaan
	 19.12.		 Veteraanikerho	ja	KUPE,	
	 	 yhteinen	pikkujoulu	klo	13.00

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry

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	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)

YHDYSHENKILÖT 2011tapahtumakalenteri 2011


