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Kannen kuva:
Anna-Riitta Kallinen kuvasi asuntomessumatkalla maansiirtokoneen,
jonka materiaali poikkeaa totutusta!
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13.11.

*) 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.
**) Teemalehti, postitus yhdessä 6/2012 kanssa.

Syyskuun MESTARI-ILTA

10.9.2012 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.
Syksyn ensimmäisessä Mestari-illassa Rudus Oy:n edustaja kertoo betoni- ja
tiilimurskeen käytöstä infrarakentamisessa.
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala
Tervetuloa!

YHDISTYKSEN SYYSKAUSI 2012
Yhdistyksen jäsenistölle on syyskaudeksi 2012 tiedossa jo nyt useita mukavia
tilaisuuksia: elokuva, teatteri, tietysti pikkujoulu. ”Virallisempaa osuutta ovat
Syyskokous sekä koulutustilaisuus
Lisäksi yhdistyksen alaosastot aloittavat taas aktiivisen syyskauden, tiedossa on jo niin urheilua ja
peli-iltoja, kuukausitapaamisia, Tukholmanristeilyä kuin viini-iltaakin. Tilaisuuksista tiedotetaan
tietysti jäsenlehdessä. Seuraathan myös ilmoittautumispäivämääriä.

Yhdistys järjestää mm.:

18.9.
24.9.
8.10.
12.11.
1. - 2.12.

Elokuva Puhdistus
RKL-Koulutustilaisuus, Kosteus- ja Hometalkoot
Yhdistyksen Syyskokous ja lokakuun Mestari-ilta
Teatteriesitys: There´s no Harri
Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinaan

Katso
Katso
Katso
Katso
Katso

sivu
sivu
sivu
sivu
sivu

4
7
15
14
15

YHDISTYKSEN TOIMISTO muuttaa eri kerrokseen!
Löydät yhdistyksen toimiston edelleen vanhasta osoitteesta, mutta eri kerroksesta.
Syyskuun ajan toimisto on Rakennusmestarien Säätiön tiloissa toisessa kerroksessa ja
lokakuusta lähtien uusissa tiloissa, kuudennessa kerroksessa.
osoite on siis Fredrikinkatu 51 – 53 A, 00100 Helsinki

hrmy
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Elokuviin 18.9.2012 klo 17.00

PUHDISTUS
Finnkino, TENNISPALATSI, Sali 4/92

Elokuva on yhdistyksen jäsenelle maksuton. Seuralaisen
lipun hinta on 10,50 €, joka on maksettava 14.9.2012
mennessä Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11
Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistoon kirsi.takkinen@
hrmy.fi tai 09-646 343. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vaietun lähihistorian kipeä läpivalaisu
Puhdistus on henkeäsalpaava jännityskertomus kahdesta
naisesta, joita varjostaa ja yhdistää heidän oma häpeällinen menneisyytensä.
Sofi Oksanen Puhdistus on voittanut lukuista kotimaisia ja ulkomaisia kirjallisuuspalkintoja. Kansainvälisesti
merkittävimmät ovat Pohjoismaiden Neuvoston Kirjallisuuspalkinto, ranskalaiset Le Prix du Roman Fnac ja Prix
Femina Étranger sekä Eurooopan Kirjallisuuspalkinto.
Britannian Sunday Times valitsi Puhdistuksen yhdeksi
vuoden 2010 tärkeimmistä kirjoista. Suomessa Oksanen
voitti Puhdistuksella kirjallisuuden Finlandia-palkinnon
2008 ja Runeberg-palkinnon 2009.
Viron suurin sanomalehti Postimees nimesi Sofi Oksasen vuoden henkilöksi 2009. Viron presidentti Toomas Ilves myönsi Oksaselle Marianmaan ristin ritarikunnan IV
luokan kunniamerkin 2010.Suomessa Oksanen voitti

kirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2008 ja Runebergpalkinnon 2009.

Puhdistus -elokuvan Ensi-ilta Suomessa on
7. syyskuuta 2012
Ohjaus: Antti J. Jokinen
Rooleissa mm. Laura Birn, Liisi Tandefelt, Amanda
Pilke, Peter Franzén, Krista Kosonen, Tommi Korpela

Ingel (Krista Kosonen),
Aliide (Laura Birn) ja
Jaan Berg (Taavi Eelmaa).
Kuva Solar Films Oy

Asuntomessuihin TampereenVuoreksessa tutustui runsaat 150 000 kävijää.

Helsingin yhdistyksen ja HeRIA:n yhteisellä

ASUNTOMESSUMATKALLA
31.7.2012
Yhdistys järjesti kesällä perinteisen asuntomessumatkan yhdessä
HeRIAn kanssa, Vuoden 2012 Asuntomessut järjestettiin
Tampereen Vuoreksessa 13.7-12.8.2012.

M

atkalle mukaan lähti 14 henkeä ja tästä syystä päätimme
toteuttaa kuljetuksen henkilöautoilla mukavimmin. Kopio Niini oli tukemassa yhden autollisen verran kuljetusta ja paluumatkan välipalaa.
Ruskeasuon Teboililta läksimme
kolmen auton voimin hyvässä säässä ajamaan kohti Villa Hakkaria,
jonne meille oli varattu lounas. Villa
Hakkarin kauniin pihapiirin vanhas-
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sa päärakennuksessa nautimme
maistuvan lounaspöydän antimista.
Lounaan jälkeen läksimme ryhmänä kohti Ideaparkin parkkialuetta. Nousimme sieltä täpötäyteen
messubussiin, joka kuljetti messuvieraita kätevästi kohti messualuetta. Iloksemme Isover tarjosi meille
tänä vuonna messuliput, joilla sisään päästyämme suuntasimme
kohti ammattiluentoa heidän osas-
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tolleen. RI Henri Peltola esitteli
meille Isoverin osastoa ja tuotteiden
teknisiä ominaisuuksia.
Yhteisen aloituksen jälkeen kiersimme omaan tahtiimme messuja ja
katselimme mitä tänä vuonna oli
tarjolla rakentamisessa.
Edelleen runsaskokoiset ikkunalasipinnat ja korkeat tilat tuntuivat
olevan
omakotirakentamisessa
muotia. Ehkä tästä syystä huomio

Helsingin yhdistyksen ja HeRIAn yhteinen asuntomessumatka on jo perinne.

kiinnittyi erityisesti kohteisiin joissa
oli huomioitu kauniisti arkkitehtuurissa perheiden oman yksityisyyden
tarve. Myös monissa kohteissa tulevat huoltotoimet mietityttivät vaikeus- ja kustannustasoltaan meitä.
Tuntui hurjalta että pikkunosturi

tarvitaan moneen omakotitaloon että saisi edes katossa olevan lampun vaihdettua, saati muita talon
vuosihuoltoon kuuluvia asioita tehtyä. Näille asioille ilmeisesti annetaan nykyisin vähemmän painoarvoa suhteessa esteettisiin arvoihin.

Isoverin Henri Peltola esitteli Isoverin osastoa ja tuotteiden teknisiä ominaisuuksia.
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Ryhmäläisemme olivat kukin
huomanneet myös erikoisen seinäratkaisun, jossa kylpyhuone / WC
-tilan seinä oli kokonaan lasi-ikkunaa. Pöntön istumasuunta oli suoraan naapurin grillipaikalle. Mitä ilmeisimmin konservatiivisuus oli
asuttanut mielemme, kun emme
ihan ymmärtäneet tilan toiminnallisuutta lasi-ikkunaseinän kanssa,
mutta sitä samaa moni muukin
messuvieras tuntui päivittelevän
kohteessa.
Silmäniloksi messualueelle oli
mahtunut myös monia virkistäviä
taideteoksia, osa luonnonkivestä,
osa metallilangasta, jopa puisia pieniä rakennustyömaakoneita.
Mainittakoon myös että messuteltassa päivysti hienosti tänäkin
vuonna RKL:n ja paikallisen mestariyhdistyksen yhdessä järjestämä
rakennusklinikka, jossa rakennusalan ammattilaiset neuvoivat kulut-

tajia rakentamisen ja kiinteistönpidon kysymyksissä.
Mukana olleilta saimme välitöntä
palautetta, että he olivat tyytyväisiä
reissuumme ja päivä oli näiden
kommenttien myötä myös järjestäjistä hyvin onnistunut. Kiitos kaikille

mukana olleille ja nähdään syksyllä
yhdistyksen tapahtumissa.
Kaunista syksyä kaikille toivottaen,
Anna-Riitta

Kosteus- ja Hometalkoot

-KOULUTUSTILAISUUS
maanantaina 24.9.2012 klo 14 - 20.30
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Agricolankatu 1-3, Helsinki
Miksi Kosteus- ja hometalkoot käynnistettiin?
Kosteusvaurioiden ja homeen aiheuttamille päästöille altistuu Suomessa päivittäin yli puoli miljoonaa
ihmistä, minkä vuoksi ihmisten sairastuminen on lisääntynyt jatkuvasti. Tämä aiheuttaa suuret
kustannukset julkiselle terveydenhoidolle. Kosteus- ja homeongelmien vuoksi nykyisen
rakennuskantamme korjaamiseen käytetään vuosittain valtavasti resursseja ja rahaa.
Tavoite
Talkoiden tavoitteena on ennaltaehkäistä kosteus- ja homeongelmia sekä vähentää niiden aiheuttamia
terveyshaittoja ja taloudellisia kustannuksia.
Tavoitteena on myös kosteus- ja homevauriokorjaamisen laadun parantaminen.
Koulutustilaisuus
• aikataulu: klo 14 - 17 ammattilaiset, klo 17.30 - 20.30 muut (omakotiasukkaat, rakentajaperheet jne.)
• luennoitsijoina vähintään kaksi alan asiantuntijaa
• aiheena mm. omakotitalojen riskirakenteet ja korjaussuunnittelu, kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy
sekä omakotitalotyömaan kosteudenhallinta
• tilaisuus on maksuton
Ilmoittautumiset 21.9. mennessä tommi.savolainen@rkl.fi tai 09-8770 6516, 050-5709112.
Muistathan ilmoittaa, kumpaan osioon osallistut.
Lisätiedot: www.rkl.fi/koulutus/muu_koulutus tai Tommi Savolainen

hrmy
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Yhdistyksen jäsen,
kuulutko myös RKL:oon?

RKL:n vahvat jäsenedut

RKL tarjoaa jäsenrekisterissä oleville vahvat jäsenpalvelut ja -edut kolmessa paketissa: RKL-Tieto,
RKL-Turva ja RKL-Mahdollisuus. Näiden hyödyntäminen merkitsee sinulle jopa satojen eurojen säästöä vuosittain. RKL:n vuosimaksu maksaa itsensä
takaisin yleensä jo verovähennysoikeudella ja monilla alennuksilla. Kaikki edut saat RKL-jäsenkortilla!

RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK
RKL on yli 100-vuotias rakennusalan ammatillisaatteellinen keskusliitto. RKL:n jäsenyhdistyksiin
kuuluvat rakennusasiantuntijat ovat perinteisesti
teknikon tutkinnon suorittaneita rakennusmestareita, mutta yhä enemmän myös rakennusinsinöörejä,
jotka toimivat usein rakennustuotannon johto-,
suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävissä sekä
talon- että infrarakentamisessa.
RKL on huolehtinut rakennusalan tuotantojohdon arvostuksen ja työmahdollisuuksien edellytysten luomisesta ja ammattikunnan jatkokoulutuksen
järjestämisestä valtakunnallisesti. Samojen asioiden hyvä hoitaminen jatkossakin edellyttää liiton
ulkoisen kuvan hyvää arvostusta.
Yksi lausuntojen painoarvoon vaikuttava tekijä
on RKL:n jäsenmäärä, joka vuoden 2011 lopussa oli
7 333 henkilöä, lisäystä on edellisvuoteen 38 henkilöä. Nyt kun Rakennusmestarikoulutus on jälleen
käynnissä, on tavoitteena jäsenmäärän pieni tasainen kasvattaminen vuosittain.

RKL-TIETO

 FISEn hyväksymä pätevöityskoulutus ja
muu RIL-RKL -täydennyskoulutus
 Alueellinen rakennusasiantuntijakoulutus
 Rakennuslehti (n. 40 nroa/v)
 Rakennustaito-ammattilehti (10 nroa/v)
 Mestari & Insinööri -jäsenlehti (4 nroa/v)
 Rakentajain kalenteri alennuksella
 Sanoma Magazines Oy:n lehtihinnoista -30 %
 Otavamedia Oy:n lehtihinnoista - 30 %

RKL-TURVA
 Maksuton lakiasiainneuvonta, varatuomari
Timo Winter, p. (09) 877 6077, 0400-602 873
 Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
 Ohjaus työttömyyskassojen jäseneksi,
ks. www.rkl.fi >jäsenasiat
 UIL:n työsuhdeneuvonta ja IAET-kassan jäsenyys
ylemmille toimihenkilöille
 Järjestövakuutus liiton tai jäsenyhdistyksen
tilaisuuksissa ja matkoilla
 Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus yrittäjille
(jäsenetuhintaan)
 Pohjolan kotivakuutuksesta ja moottoriajoneuvovakuutuksista -20 % alennus

Nyt on hyvä aika liittyä mukaan!
RKL tarjoaa jäsenilleen vahvat jäsenedut. Helsingin
yhdistyksen jäsen, oletko myös RKL:n jäsen? Ellet,
nyt on hyvä aika liittyä mukaan.
RKL:n jäsenyhdistysten jäsenet maksavat vuonna 2012 jäsenmaksun, joka sisältää liittokokouksen
määräämän liiton vuosimaksun 90 euroa, joka on
verovähennyskelpoinen. Liiton aikaisempien sääntöjen mukaan vapautetuille, entisille vapaajäsenille
ja vähintään 65 vuotta täyttäneille jäsenille vuosimaksu on 40 euroa. Mikäli 65-vuotias jäsen ei halua
Rakennuslehteä eikä Rakennustaitoa, häneltä peritään liiton maksua vain 10 euroa + mahdollinen
paikallisyhdistyksen jäsenmaksu.
RKL voi hakemuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen liiton vuosimaksusta: 1) varusmiespalveluksen suorittamisen tai 2) erittäin vaikean taloudellisen tilanteen takia (esim. pitkäaikainen työttömyys). Maksuvapautus voidaan myöntää myös 3)
vastavalmistuneelle, uudelle jäsenelle huonon taloudellisen tilanteen takia valmistumisvuotta seuraavina, korkeintaan kahtena vuotena sekä 4) sotaveteraaneille (tammenlehvätunnus). Anomuksen voi
tehdä asianomainen itse tai yhdistys.
Ota yhteyttä Helsingin yhdistyksen toimistoon:
09 – 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi

RKL-MAHDOLLISUUS

 yhteystietojen markkinointi rakennusasiantuntijaluetteloissa RKL:n nettisivuilla,
 RKL:n ja jäsenyhdistysten lomamajojen vuokraus
Rukalta, Kalajoelta, Lapista tai Vihdin
Wuoriolasta.
 RKL:n urheilukilpailut, ryhmämatkat ulkomaille ja
ym. valtakunnalliset tapahtumat
 matkastipendit ulkomaille,
 kansainväliset yhteydet (www.aeebc.org)
 RKL:n huomionosoitukset ja valtiolliset
kunniamerkit
 sekä jäsenyhdistysten erikoisedut
Katso lisää www.rkl.fi
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Rakennusmestarien Säätiön

kulttuurimatka upeaan Andalusiaan
17.5 - 27.5.2012
Matkastipendien saajat seuralaisineen kokoontuivat kauniina
kesäpäivänä 17.5.2012 Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Tuskin monikaan 33 hengen ryhmästä aavisti miten antoisa
matka oli edessä.

L

ento suuntautui Malagaan, jonne
majoituimme. Seuraavana päivänä tutustuimme matkanjohtajamme Sirpa Laineen opastuksella Malagan kaupunkiin. Alueella on ollut
asutusta yli 3000 vuotta. Nykyisin
kaupunki on yli 600 000 asukkaan
metropoli.
Lentoaseman kautta aurinkorannikolle saapuu vuosittain 7 miljoonaa matkustajaa. Historiallisen keskustan lisäksi tutustuimme muun
muassa Malagan upeisiin puistoihin, uimarantaan, satamaan, härkätaisteluareenaan.
Kolme ehkä tärkeintä asiaa kaupunkilaisille ovat: sinisenä pilvenä
kukkivat jakarandapuut, Malagaviini ja Pablo Picasso (25.10.1881 8.4.1973) Picasson pronssipatsas
on hänen synnyinkotinsa edessä
Plaza de la Merced torilla. Koti on
museoitu, joten pääsimme sinne
tutustumaan.
Matkamme jatkui 400 000 asuk-

hrmy

kaan Granadaan. Kaupunki lepää
750 metrin korkeudella, Sierra Nevadan lumihuippuisten vuorten syleilyssä.
Aamulla lähdimme tutustumaan
Espanjan kenties kuuluisimpaan
nähtävyyteen, Alhambran palatsiin.
Maurihallitsijoiden aloittama raken-

Tyytyväiset matkalaiset ryhmäkuvassa.
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taminen ajoittui pääosin 1300-luvulle. Leijonapiha on palatsin tunnetuin osa. Piha on pylväshallin ympäröimä. keskellä sijaitsee 12 mustan
marmorileijonan kannattelema suihkukaivo. Nähdessämme palatsin
mahonki- ja seetrikatot, salakiittiholvit, stukkoseinät arabeskeineen,
jadeikkunat sekä kaakelilattiat, emme voineet olla kunnioittamatta
senaikaisten rakentajien taitoja.
Myrttipiha, kukkivan ruusutarhan
kanssa, oli myös uskomaton elämys. Päivä päättyi mustalaisten
Flamenco-esitykseen Granadan
luola-asuntoalueella. Luolissa asuu
noin 2000 mustalaista.

Granadasta matkasimme 20 000
asukkaan Gordobaan. Ikivanha
kaupunki on foinikialaisten perustama. Kukoistukseensa se kohosi
roomalaisvallan aikana. Myöhemmin maurien hallitessa Gordobiasta
kehittyi islamilaisen maailman läntinen pääkaupunki. Saavuimme kaupunkiin 250 metriä pitkää historiallista monikaarisiltaa pitkin, joka ylittää Guadalquivirjoen.
Vanhassa kaupungissa ja sen
juutalaiskorttelissa talot ovat ns.
patiotaloja. Niissä on hienot sisäpihat täynnä ja koristepuita. 700-luvulta peräisin oleva vanha kaupunki
on Unescon suojelukohde.
Tutustuimme myös maailman
suurimpaan islamilaiseen rakennukseen, valtavaan moskeijaa Mezquitaan. Sitä rakennettiin ja laajennettiin jatkuvasti 700-900-luvuilla.
Vuonna 1236, jolloin kristityt riistivät
vallan maureilta, moskeijan sisäosia
alettiin muuttaa ja sen sisälle rakennettiin kokonainen kirkko! 19 laivaa,
856 kannatuspilaria, kaksinkertaiset
holvikaaret. Kierrätysmateriaaleja
käytettiin muista puretuista rakennuksista. 1600-luvulla rakennetut
urut toimivat edelleen. Rakennukseen mahtuu 24 000henkilöä.
Seuraavana päivänä matkasimme läpi oliivilehtojen Baenan pikkukaupunkiin tutustumaan Nunes de
Pradon öljypuristamoon.

Missä viini, siellä oliivi!
Oliivipuita on kasvatettu yli 3000
vuotta. EU-maat tuottavat 80 %
maailman oliiviöljystä ja Espanja on
maailman suurin yksittäinen oliiviöljyn tuottaja.
Nunes de Pradon tilalla on
100 000 oliivipuuta 700 hehtaarin
alueella. Monet matkalaiset hankkivat tuliaisiksi neitsytoliiviöljyä.
Illansuussa saavuimme kauniiseen Sevillan Guardalquivirjoen
rannalla kulkevaa Kolumbuksen katua pitkin. Vanhan anekdootin mukaan ei ole nähnyt ihmeellistä kauneutta, jos ei ole nähnyt Sevillaa.
Sevilla on Andalusian pääkaupunki,
asukkaita siellä on 1,3 miljoonaa.
Tutustuimme Expo 1929 ja Expo
1992 -alueisiin. Espanjan palatsi
vuoden 1929 näyttelystä hämmästytti upealla arkkitehtuurillaan, joka

Sevillan maailmannäyttelyn arkkitehtuuria, puurakennemateriaali on Suomesta.

Härkätaisteluareenalla.

Alhambraa parhaimmillaan.
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on kuin keskiajalta. Rakennus on
kuitenkin vain 83-vuotias.
Espanja maksaa vieläkin velkojaan Expo 1929 näyttelystä, joka ei
ollut kovin onnistunut. Expo 1992
sen sijaan onnistui erinomaisesti.
Maailmannäyttelyyn osallistui peräti
108 maata.
Kävimme myös Sevillan katedraalissa, joka on yksi maailman
suurimmista. Rakennuksen 95 metriä korkea Giraldi-torni Mirandatuuliviireineen on kaupungin symboli.
Sevillan upeimmat rakennukset
ovat Unescon maailmanperintökohteita. Plaza Major-torilla sijaitsee
erikoinen vuonna 2006 rakennettu
”Metro Major”. Se koostuu kuudesta korkeasta sienimäisestä puurakennelmasta, joiden päällä niitä yhdistää kävelytie. Monumentin puuosat on toimittanut suomalainen
Metsäliitto.
Päivä päättyi illalliseen, joka
nautittiin andalusialaisen flamenco-

esityksen yhteydessä. Flamenco on
syntynyt ja kehittynyt täällä.
Matkamme jatkui 200 000 asukkaan Jerez de la Fonteraan. Kävimme ”Tio Pepen” viinibodegassa, joka on yksi suurimmista viinintuottajista. Vuosituotanto on 42 miljoonaa
pulloa brandyä, sherryä ja viinejä.
Sherry on alueen erikoisuus. Bodegassa nautimme tapas-lounaan
maistellen erilaisia sherryjä.
Seuraavana päivänä pääsimme
seuraamaan kuninkaallisen ratsastuskoulun hevosnäytöstä. Alue on
kuuluisa hevosistaan ja vuosittaisista Feriajuhlistaan.
Seuraavana päivänä tutustuimme Gibraltariin. Gibraltar on Englannille kuuluva erillisalue vuodesta
1704. Sen pinta-ala on 630 km2,
asukkaita on 35 500. Aluetta hallitsee 426 metriä korkea vuori, jonka
sisään on louhittu 28 kilometriä tunneleita. Gibraltarin 14 kilometriä leveän salmen meriliikenteen valvomiseksi alue on erityisen tärkeä.

Vuoren rinteellä elää ja voi hyvin
Euroopan ainoa apinapopulaatio.
Magotteja on noin 250 kappaletta.
Ne hyödyntävät taitavasti matkailijoilta makupaloja kärkkymällä.
Ihailimme st Michel -luolan salakiitteja ja luolan sisälle rakennettua
konserttisalia. Gibraltariin tutustuminen päättyi kiertoajeluun kaupungissa.
Gibraltarilta lähdimme kohti
Marbellaa. Marbellan satamassa
pääsimme hetkeksi nauttimaan huvialusten ympärillä ja rantakadulla
vallitsevasta erikoisesta tunnelmasta. Varallisuutta, kellä sitä oli, ei todellakaan peitelty!
Illalla majoituimme iki-ihanaan
Melia la Quinta hotelliin, jossa nautimme jäähyväisillallisen ulkoterassilla. Terassia ympäröi satumainen
puisto kukkineen, koristepuineen ja
linnunlauluineen. Tuota upeaa kesäiltaa emme unohda.
Matkan viimeisenä päivänä tutustuimme Rondaan. Rondan kaupunki sijaitsee 780 metriä korkean
kallion laella. Quarlevin joen kaivertama yli 100 metriä korkea El Tajo
kanjoni halkaisee kaupungin kahteen osaan. Kanjonin ylittää kolme
historiallista siltaa.
Kaupunki on kuuluisa myös härkätaisteluareenastaan. Ernest Hemingway ja Orson Welles vierailivat
useina kesinä Rondassa ja kirjoittivat kaupungin kauneudesta ja härkätaisteluperinteestä. Tutustuessamme härkätaisteluareenaan kuulimme, että Espanjan ensimmäinen
”härkätaistelu” syntyi täällä 1700-luvulla. Romero-niminen maalaispoika pelasti erään aatelisen raivostuneen härän hyökkäykseltä. Hän
kiinnitti eläimen huomion itseensä
heiluttaen vaatetta (mulettaa).
Matkamme jatkui Torremoliksen
kautta Malagan lentoasemalle, josta saavuimme yölennolla HelsinkiVantaan lentokentälle,
Suuret kiitokset matkanjohtaja
Sirpa Laineelle ja Rakennusmestarien Säätiön matkaisännälle Timo
Niemiselle!
Teksti: Raimo Kekkonen
Kuvat: Martti Passi ja Timo Nieminen
Hienoja sisäpihoja koristepuineen.

Rakennusmestariveteraanit

”Lainahöyhenissä” 19. kesäkuuta
Tampereella
Rakennusmestariveteraanit seuralaisineen
(42 henkilöä) vierailivat kesäkuun ”tuhnuisena”
sadepäivänä Tampereella.

L

nsimmäisenä kohteenamme oli
Tampereen Kivimuseon kivinen, värikäs, maailma. DI Paavo
Korhonen oli aloittanut kivien keruun 1980. Ensimmäinen kivinäyttely oli Tampereen kirjaston Metson vitriinissä 1991. Kivimuseo perustettiin Kirjaston pieniin tiloihin
1995. DI Korhonen on kerännyt,

”Lainahöyhenissä” vasemmalla Jukka Lehtinen (Georges) ja oikealla Jukka Leisti (Albin).

valinnut ja järjestänyt kokoelmat,
jotka hän on lahjoittanut Tampereen kaupungille. Museossa sanotaan olevan yli 7000 näytettä 82:sta
maasta.
Näyttelyssä on esillä jalo- ja korukiviä sekä hiottuna että raakakivinä, koralleja, meteoriittteja ja fossiileja. Lahjoituksina museoon on saatu
valtavan
suuria kivijäljitelmiä.
Näyttelyn

vanhin kivi on löydetty Pudasjärven Siuruasta. Kivellä on ikää 3,5
milj. vuotta.
Kivimuseossa on matkamuistomyymälä, jonka suosituimmat tuotteet ovat luonnon materiaaleista
valmistetut erikokoiset norsut sekä ranne- ja korvakorut. Nykyään
myyntiin tarkoitettuja esineitä hankitaan Intiasta, Kiinasta, Nepalista,
Bhutanista sekä Afrikan maista.
Suosituinta myyntikohdetta norsuja ei ollut saatavissa, mutta syksyksi niiden luvattiin saapuvan Kivimuseoon.
Viime vuosina Tampereella on
kiistelty Kivimuseon sijainnista. Museon perustaja DI P. Korhonen ihmettelee Tampereen kaupungin halukuutta siirtää Kivimuseo pääkir-

Kivimuseossa emeritus matkanjohtaja Mikko Ojala ja noviisi mj Martti Saarinen ihmettelevät, mitäköhän sitä vaimolle matkamuistoksi. Kuva Tapani Mäkipää.
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jaston Metson tiloista museokeskus
Vapriikin tiloihin. Lähiaikoina löytynee ratkaisu.
Moniin geologisiin kysymyksiin
löytyy vastaukset Tampereen Kivimuseosta!
Olimme varanneet ennakkoon
Ravintola Pinjasta lounaan, jonka
nautittuamme teimme lyhyen kävelymatkan Tampereen Komediateatteriin. Teatterin näyttämö ja katsomo ovat sateelta ja tuulelta suojattuja Katsomopaikkoja on 800.
Alkuperältään ranskalaisessa
ilottelussa ”Lainahöyhenissä” miehet sipsuttelevat naisina. Röyhelöineen, piikkikorkoineen, kampauksineen ja maskeerauksineen. Siinähän on jo hullunkurisuutta kerrakseen. Eihän kävelykään onnistu
mieheltä, kuten naisena pitäisi tai
sitten ristiin näyteltynä
Kuinka miesnäyttelijä naisen

roolissa pitää ruokailuvälineitä kädessään; siinäkin näyttelijän taitoja
tarvitaan.
Näytelmän juoni on hyvin yksinkertainen. Miespariskunta Georges
(Jukka Pitkänen) ja Albin (Jukka
Leisti) omistavat drag-show-ravintolan. Georges on ollut nuoruudessaan avioliitossa, josta on syntynyt
poika. Poika suunnittelee avioliittoa
vanhoillisen senaattorin tyttären
kanssa. Senaattoripariskunnalle ei
voida paljastaa pojan vanhempien
olevan homomiehiä ja drag-showravintolan pitäjiä. Tästä seuraa
draamaa, asioiden peittelyä, aikaisempia elämän vaiheiden selvittelyä, itkua ja ristiin pukeutumista.
Lopulta Georgesin poika saa konservatiivisen senaattorin tyttären.
Onnellinen loppu, kuten iloisessa
näytelmässä tuleekin olla.
Näytelmän oikeat naiset olivat

senaattorin dramaattinen vaimo ja
iloinen morsian Emilia Pokkinen ja
Mari Turunen.
Ammattiveljeni , joka istui vieressäni näytelmän aikana, nauroi katketakseen ja vaimoni toisella puolen nauroi kyynelet valuen silmistä.
Vieläkin, kun on kolme viikkoa kulunut Panu Raipian ohjaaman ja sovittaman Lainahöyhenissä-näytelmän näkemisestä, muistelen mainioita näyttelijäsuorituksia ja juonen
yllätyksiä.
PS. Kotimatkalla Lehtimäen linja-autossa matkailijoita siisteillä vitseillä viihdyttivät Ari Angervuori ja
Mikko Ojala. Kiitokset esiintymisestä heillekin!
Olinhan siellä minäkin,
Reino Kukkonen

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
RKM-veteraanit järjestävät

Syysristeilyn Tukholmaan 23 -25.10.2012
Lähtö: Katajanokan terminaali klo 17:30 m/s Gabriella
Olemme varanneet 25 A-lk hyttiä (= 50 hengelle) Tukholmaan:
Hintaan sisältyy:
-

hyttipaikka / 2 h (1 h lisämaksu 42 €)
2 x meriaamiainen
Food Garden -illallinen menomatkalla (3 ruokalajin yhtenäinen menu / ruokajuomineen)
Viking Buffet -illallinen ruokajuomineen paluumatkalla
lasillinen kuohuviiniä Food Garden -illallisen alkuun.
Tukholman kiertoajelu

Hinta on jäsenelle 60 € ja puolisolle 160 €

Matkalle tulee ilmoittautua ja maksaa ilmoittautumisen yhteydessä 20.09.2012 mennessä
rkm-veteraanien tilille nro 204420-16055 ja matkalle valitaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.
Ilmoittautumisaika alkaa 04.09.2012.
Ilmoita matkustajan nimi, syntymäaika ja matkapuhelimen nro sekä ruoka-allergia.
Lisäksi kenen kanssa haluat olla samassa hytissä.
Matkavaraus tulee tehdä sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi / Puh. (09) 646 343
Lisätietoja matkasta antavat: Pentti Paavola puh: 0400 933 003 ja Mikko Ojala puh: 0400 961 664

hrmy
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Marraskuun ”Mestari-ilta”:
Teatteriin maanantaina 12.11.2012 klo 19.00

THERE´S NO HARRI

Helsingin Kaupunginteatteri, TEATTERISTUDIO PASILA,
Ratamestarinkatu 5, Itä-Pasila
MIEHET VUOKRAHAALAREISSA

Jussi Lampi, Juha Jokela ja Panu Vauhkonen.
Kuva Helsingin Kaupunginteatteri / Charlotte Estman-Wennström
Esitys on yhdistyksen jäsenelle maksuton, seuralaisen
lipun hinta ilmoitetaan seuraavassa jäsenlehdessä.
Lippuja näytökseen on varattu 150. Ilmoittautumiset
toimistolle kirsi.takkinen@hrmy.fi, 09-646 343

Hurry Up Henkilöstöpalvelut Oy on ajan hengen
mukaisesti haasteiden edessä. HUH:n omistajakaksikko Antti ja Harri päätyy vuokraamaan itsensä työmiehiksi, vaikkei kummallakaan ole kokemusta ruumiillisesta työstä. Kun työmaaparakki
kutsuu valevuokramiehiä, luvassa on komiikkaa
bruttona ja bonukset päälle!
There´s no Harri on Mika Ripatin kirjoittama
hurmaava tarina ihmisen halusta olla muuta kuin
on. Uudesta ja raikkaasta kotimaisesta komediasta odotetaan todellista kestosuosikkia studio Pasilaan. Huumori on terävää ja henkilöhahmot rakastettavia hölmöjä, meille kaikille tuttuja. There´s no
Harrin ohjaa erityisesti komedian saralla ansioitunut näyttelijä, kirjailija ja ohjaaja Tiina Lymi.
Vuokramiehinä Pasilan näyttämöllä hikoilevat
Jussi Lampi ja Ville Tiihonen. Jaanan roolissa nähdään kotimaisen komedian tähtityttö Mari Perankoski, joka on viime vuosina tullut tutuksi television hauskimmista ohjelmista sekä monista draamasarjoista ja menestyselokuvista.

Helsingin rakennusmestarien
Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää
Valkoviinit 6.9 klo 17 alkaen, Vinoteekissa*
Viinialueen esittely 20.9 klo 17 alkaen, Vinoteekissa*

viinikursseja

*Vinoteekki sijaitsee Katajanokalla (Kauppiaankatu 6, 00160 Helsinki)
Viinikursseilla tutustutaan erilaisiin viineihin asiantuntijan opastamana.
Sitovat Ilmoittautumiset valkoviini- ja viinialuekurssille 4.9.2012 mennessä
Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi.

Wine

Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille. Opastuksen ja tilan vuoksi
osallistujamäärä on rajattu 20 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan.
Viinikurssin omavastuu osuus on 5 euroa / kurssi, joka maksetaan KUPEn tilille
FI08 1010 3006 1003 66 ilmoittautumispäivänä.
Tilaisuus on vain HRMY:n jäsenille tarkoitettu.
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä

HALLITUKSEN JÄSENET
VUONNA 2012

Janne Mikael Heinilä,
Juho Antero Jäkälä
Martti Armas Raulus

Puheenjohtaja
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

Kannattajajäsen
Aarne Yrjänä Nietosvaara

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko, 040-3182 132/t.,
040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi;
jari.raukko@kolumbus.fi

Tervetuloa!

Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:n

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

SYYSVUOSIKOKOUS

Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

pidetään maanantaina 8.10.2012 18.30
Rakennusmestarien talon ravintolasalissa,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Kalevi Hiltunen, 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

Korjaus

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi

Ossi Werner Jussila on Helsingin yhdistyksen jäsen.
Toimintakertomustekstissä (jäsenlehti 4-2012) hänen nimensä oli virheellisesti erotetuissa jäsenissä.

Jukka Multanen, 050-4013 682/t.,
040-7358 266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com

Pahoittelemme virhettä

Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com
Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi

PIKKUJOULUNVIETTO
TALLINNASSA

Esa Säntti, 044-3491491
esa.santti@gmail.com

Yhdistyksen pikkujoulu järjestetään taas Pikkujoulumatkana Tallinnaan 1.- 2. joulukuuta.
Lähtö lauantaina klo 10.30 ja paluu sunnuntaina
klo 15.30.

Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

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

hrmy

Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
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Rakennusmestarien
Rouvat

VETERAANIKERHO
syksyn 2012 tapahtumia
24.9. klo 13
Rakennusmestariveteraanien
syysvuosikokous, yhdistyksen toimistolla

Jälleen on kesä vierähtänyt kohti syksyä ja on aika
aloittaa kuukausitapaamisemme, joten johtokunta
toivottaa kaikki mestarien Rouvat tervetulleeksi
syyskauden avajaisiin yhdistyksen toimistolle (Rakennusmestarien talo)

23.-25.10.		
Syysristeily Tukholmaan

torstaina 13.9.2012 klo 18.00 alkaen

22.10. klo 13
lokakuun kuukausikokous, kokouksen aiheena
on kerätä jäseniltä materiaalia mahdollisesti
myöhemmin julkaistavaa kerhotoimintaa
käsittelevään julkaisuun

Terveisin johtokunta

Yhdistyksen

17.11.
RKL-Seniorien vuosikokous Espoon Hanasaaressa
RKL:n liittokokouksen yhteydessä

Golf-mestaruuskilpailut

26.11. klo 13
Marraskuun kuukausikokous

Torstaina 6.9.2012 klo 12.00
Keimolan Saras-kentällä

17.12. klo 13
Joulukuun kuukausikokous ja Pikkujoulu, joka
vietetään yhdessä KUPE:n kanssa

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

Helsingin
rakennusmestarien
Kulttuuri- ja perinnekerho

Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v.

Vuosikokous pidetään

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

08.10.2012 kello 17.00
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.

Kilpailumaksu:
- pelilippu + 15 €
- ilman pelilippua 46 €

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin
RKM-KUPE jäsen.

Seura tarjoaa kevyen lounaan.

Tervetuloa vuosikokoukseen
Hallitus

Ilmoittautumiset 4.9. mennessä
Matti Väätäselle 045 127 6571
Kaikki greenille mielivät,
tervetuloa mukaan

HUOM
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2013 hallituksenjärjestäytymiskokous H1/2013 pidetään välittömästi
vuosikokouksen jälkeen

Golfjaos / kilpailutoimikunta
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Rakennusmestariklubi Ry
Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin
15.5.2012 Rakennusmestarien talon pelitilassa.
Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti
Veikko Saukko, toinen oli Seppo Nuolikoski
ja kolmas Heikki Lehmusmies.

Onnittelut voittajille!!

ja muille osanottajille hyvää syksyn
harjoittelukautta.
Syksyn viikkobiljardi aloitetaan
tiistaina 4.9.2012 klo 16.30.
Uudet harrastajat tervetuloa mukaan
Hallitus

YHDISTYKSEN
KEVÄTMAASTOJUOKSUT

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK:n keilamestaruuskilpailujen tuloksia
v. 2012
6 sarjaa am (19.03.2012-15.04.2012)
Kilpailut käytiin RKM-keilaajien Remonttikilpailujen
yhteydessä 19.3.-15.4.2012 Talin keilahallissa.
Helsingin yhdistyksestä osanottajia oli 31 keilaajaa.

6 sarjaa am
LUOKAT M-A
1. Markku Pennanen Rkm-Hki

1267

LUOKAT B
1. Ilkka Jaakkola
Rkm-Hki
2. Timo Matomaa
Rkm-Hki
3. Tommi Inkeroinen Rkm-Hki

1254
1143
1142

LUOKAT C-D
1. Antti Kuparinen
2. Vesa Merisalo
3. Harri Lindholm

1135
1111
1058

Rkm-Hki
Rkm-Hki
Rkm-Hki

Veteraanimestaruus
LUOKKA M-D
1. Arvi Korhonen
2. Raimo Säde 		
3. Leo Paananen

Rkm-Hki 1271
Rkm-Hki
Rkm-Hki

(54)
1212 (120)
1172 (84)

Palkintojen jako oli 30.5.2012 Ravintola Pikku Ranskassa

Onnittelut voittajille!

Kilpailut pidettiin 26.4 Pirkkolan pururadalla.
Matka 4 km ja yli 70-vuotiailla 2 km.

Mailapelijaos/Tennis
tiedottaa

Tulokset:
M65
1. Ilkka Wastimo 19,22
2.Esko Kuoksa
22,47
3. Voitto Torniainen 24,34
4. Kalevi Vikman 27,14

Oletko kiinnostunut tenniksestä?
Haluatko tenniksen perusopetusta tai
valmennusta?

Rouvat
1. Eila Hartonen 25,04
M70
1. Jaakko Virtanen 10,33
2. Kalevi Hänninen 10,38
3. Veikko Luode 11,58

Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.
Yhteystiedot:
Martti Rissanen 050-5269 725,
martti.rissanen@evl.fi

M75
1. Eero Wastimo 12,06
2. Kauko Wira
12,40
3. Kalevi Vartiainen 14,07

hrmy

Eino Menlös 045-6781 933,
eino.menlos@luukku.com

Tervetuloa tenniksen pariin!
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NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko
liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia
siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.
Kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana
on elokuvia, museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka
ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi
uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa
liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.
Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343.
Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista
löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja
Tietoa kulttuuriseteleistä à käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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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 2012 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 2012: viikot 16-48: 200 €/viikko, viikot 49-12: 350 €/viikko, viikko 52: 450 €/viikko
Vuoden 2013 hinnat ilmoitetaan lokakuun jäsenlehdessä 7/2012.
VUODEN 2013 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2013 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta 2013 koskevat
varausanomukset on toimitettava Kirsille toimistoon 26. 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.

hrmy
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tapahtumakalenteri 2012
Syyskuu
6.9.
		
6.9.
		
10.9.
		
13.9.
		
		
18.9.
		
20.9.
		
24.9.
		
		
24.9.
		
		
		
		
27.9.
		
Lokakuu
8.10.
		
8.10.
		
		
8.10.
		
11.10.
		
		
23.-25.10.
		
22.10.
		
		
Marraskuu
8.11.
		
12.11.
		
17.11
		
25.11.
		
26.11.
		
Joulukuu
1.-2.12 .
17.12.
		
		

Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut,
Keimola, Saras-kenttä, klo 12.00
Viinikurssi: valkoviinit, Vinoteekki
klo 17.00
Syyskuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo klo 18.30
Rakennusmestarien rouvat,
syyskauden avajaiset, johtokunta,
yhdistyksen toimistolla, klo 18.00
Elokuva Puhdistus, Tennispalatsi,
sali 4/92, klo 17.00
Viinikurssi: viinialueen esittely,
Vinoteekki, klo 17.00
Rakennusmestariveteraanit,
syysvuosikokous, yhdistyksen toimisto,
klo 13
Koulutustilaisuus, Kosteus- ja
Hometalkoot, Metropolia ammattikorkeakoulu, Agricolankatu 1-3, Helsinki,
ammattilaisille klo 14 - 17,
muille klo 17.30 - 20.30
Syysmaastojuoksut, Pirkkolan pururata,
klo 18.00
Kulttuuri- ja Perinnekerho, Vuosikokous,
yhdistyksen toimisto klo 17.00
Yhdistyksen Syyskokous,
Rakennusmestarien talo, ravintolasali,
klo 18.30
Lokakuun Mestari-ilta heti
Syyskokouksen jälkeen
Rakennusmestarien Rouvat,
ohjelmatoimikunnan ideoima ilta,
klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit,
Syysristeily Tukholmaan
Rakennusmestariveteraanit,
Lokakuun kuukausikokous,
yhdistyksen toimisto, klo 13
Rakennusmestarien Rouvat, N - T
-kirjainryhmä toteuttaa, klo 18.00
Teatteriesitys: There´s no Harri,
Teatteristudio Pasila, klo 19.00
RKL-Seniorien vuosikokous,
Hanasaari, Espoo
Rakennusmestarien Rouvat, myyjäiset,
klo 14.00
Rakennusmestariveteraanit,
Marraskuun kuukausikokous, klo 13.00
Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan
Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,
yhteinen Pikkujoulu,
yhdistyksen toimisto, klo 13.00

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

YHDYSHENKILÖT 2012
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 044-3491491
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
Heikki Autio 050-572 7491
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933
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
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)

