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Kannen kuva:
Rakenteilla olevan tornitalon
Tottenham Court Roadilla kuvasi
Jukka Jokinen ollessaan
vaihto-opiskelijana Lontoossa.
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*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Jos Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen,
siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.
**) Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 6/2013 kanssa.

Syyskuussa elokuviin!

Perhetapahtuma
lokakuussa:

SELÄNNE ELOKUVAN
ennakkonäytös
26.9. klo 17.00

Sirkus Finlandia

Finnkino, Tennispalatsi, Sali 4/92

lauantaina 5.10.2013
Kaisaniementie
1-3, klo 13.00

Elokuva on yhdistyksen jäsenelle maksuton, seuralaisen lipun hinta on 15 euroa, joka on maksettava
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
tilille FI40 2044 1800 0647 11

Esitys on yhdistyksen jäsenelle
ilmainen. Seuralaisen lipun
hinta 23,50 €, lapsen lipun
hinta 15 €, joka on maksettava
18.9.2013 mennessä Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit
ry:n tilille
FI40 2044 1800 0647 11.

Ilmoittautumiset ja maksut
23.9.2013 mennessä:
kirsi.takkinen@hrmy.fi tai (09) 646 343.
Selänne on JP Siilin ohjaama dokumenttielokuva
Teemu Selänteestä - kaikkien aikojen parhaasta
suomalaisesta jääkiekkoilijasta. elokuvan ensi-ilta
on 27.9.
Selänteen sankaritarinaa on saatu seurata yli
kaksi vuosikymmentä ja se on ulkoisesti yleisölle
tuttu, mutta nyt Selänteen persoonaan tutustutaan
sisältäpäin. Dokumentissa Teemu päästää katsojan
iholle ja sen alle. Elokuva tekee matkan Selänteen
lapsuusvuosista NHL:n viime kauteen. Poikkeusyksilön elämäntarina avataan läpikotaisin ja ei yksistään Teemun sanoin, vaan läheisten ja kollegoiden
näkemysten saattelemana. Selänne on karismaattinen, sosiaalinen, ärsyttävä, valovoimainen, iloinen
ja aina myöhässä. Tervetuloa Teemun elämään!

Kuva: Sirkus Finlandia

Lippuja esitykseen
on varattu 90 kpl.
Ilmoittautumiset
18.9.2013 mennessä
yhdistyksen toimistolle:
kirsi.takkinen@hrmy.fi
tai (09) 646 343.

Syyskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 9.9.2013 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Illan esitelmöitsijänä on jäähdytysliiketoiminnan päällikkö
Kosti Koski Helsingin Energiasta.
Hän kertoo kaukojäähdytyksestä ja sen saatavuudesta Helsingissä.
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Kesän 2013 ammuntojen palkintojenjako ● Jäsenistön vapaa
sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!
hrmy
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Vanhan kaupungin keskelle uusia tornitaloja.
Kuva otettu Thames-joen rannalta.

Rakennusalan

vaihto-opintoja Lontoossa
Olen kolmannen vuoden rakennusmestariopiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta.
Päätin vielä ennen valmistumista hakea opiskelijavaihtoon, olen näet ulospäin
suuntautunut ja halusin tutustua uusiin ihmisiin eri puolelta maapalloa. Mietin jo lukiossa
vaihtoon lähtemistä. Silloin ei tullut lähdettyä, joten nyt oli aika toteuttaa ajatus.
Kohteeksi valitsin Lontoon, sillä englantilainen kulttuuri on kiinnostanut minua jo pitkään.
Luonnollisesti tiesin, etteivät säät tule olemaan parhaat mahdolliset, mutta muut
positiiviset seikat puolsivat Lontoota.

K

oulu jota kävin, University of
East London, on usean tuhannen opiskelijan yliopisto, jossa on
myös useita satoja vaihto-opiskelijoita. Monet niin sanotut vakio-opiskelijatkin ovat ulkomailta tulleita,
joten paikallisia koulussa oli vain
murto-osa. Sama pätee tietysti koko Lontoon väestöön.

Opetuksen tasossa
toivomisen varaa
Rakennusalan työnjohdon opintoja
vastaavia kursseja ei koululla varsinaisesti ollut, mutta erilaisten insinöörilinjojen kursseista kasasin kolme kurssia (3 x 10 op), joihin kuului
kustannushallintaa, vedenhallintaa
ja projektin suunnittelua. Kaikki
kurssit pidettiin englanniksi.
Opetuksen taso Metropoliaan

Lontoon vaihteleva infrastruktuuri. Etualalla Itä-Lontoon Bethnal Green ja takana häämöttää Canary Warfin liikekeskittymän tornitalot.

4

hrmy

nähden oli mielestäni hyvin alkeellista. Kerroin siitä myös opettajille,
jotka sitä kysyivät. He perustelivat
sitä ”yliopiston opetustyylillä, johon
en ollut tottunut”. Lähiopetustunteja oli viikossa noin 4. Niillä opetettiin
lähes täysin epäoleellisia asioita
kurssin sisältöön nähden. - Tai vaihtoehtoisesti vierailevat luennoitsijat
mumisivat niin hiljaa, ettei eturivikään kuullut mitään, saati nähnyt
fontti nro 5:llä tehtyjä kalvosarjoja.
Koulu itsessään oli hyvin uusi,
2000-luvun alkupuolella valmistunut, joten puitteet opiskeluun olivat
melko hyvät. Tosin jostain syystä
niinkin uusiksi tiloiksi ilmanvaihto
toimi erittäin heikosti suurimmassa
osassa luokkatiloja. Keskittymistä
tietysti haittasi tunkkainen ja kuuma
sisäilma.
Asunnon sain hankittua kiireellisellä aikataululla koulun lähettämän
listan avulla. Vuokrasin yhden huoneen peribrittiläisestä talosta, joka
sijaitsi Itä-Lontoossa Stratfordin
kaupunginosassa. Samalla alueella
olisi ollut University of East Londonin toinen kampus, mutta valitettavasti kaikki omat kurssini olivat toisella kampuksella, johon oli metrolla noin 25 minuutin matka.

Asuntojen hinnat pilvissä
Asuntojen hinnat Lontoossa ovat pilvissä, jopa Helsinkiin verrattuna. Pienehköstä huoneesta ja jaetusta kylpyhuoneesta maksoin 460 £ eli noin
550 euroa kuukaudessa. Helsingissä
lähes samalla hinnalla saa jo yksityiseltä taholta vuokratun yksiön.
Muutenkin Lontoo on kallis kaupunki, ja siihen olin varautunutkin.
Esimerkiksi matkakortti kuukaudeksi maksoi opiskelijalta noin 115 euroa, kun taas Helsingissä opiskelija
saa rajattomasti matkustaa arviolta
24 euron kuukausihintaan.

Lontoon päänähtävyydet ovat
hyvin kuuluisia, kuten Big Ben ja
Buckingham Palace. Itselleni ne eivät olleetkaan niitä innostavimpia
nähtävyyksiä. Halusin nähdä niin
sanottua underground -kulttuuria,
kuten baareja, graffiteja, tatuointistudioita ja aitoja brittiläisiä ihmisiä.
Tähän tarkoitukseen parhaita alueita Lontoossa ovat Soho, Camden
Town ja Shoreditch. Vaikka Lontoossa liikkuu kaikenlaisia hämäriä
tyyppejä, koin olevani pääosin turvallisilla vesillä. Riitaa ei yleensä
kukaan tule haastamaan, mutta välillä on parempi vaihtaa kadulla
puolta epämääräisen näköisen joukon kävellessä vastaan.
Alkutakertelujen jälkeen puhuminenkin muuttui koko ajan luonnollisemmaksi, ja suurempia ongelmia ei englannin kielen kanssa ollut.
Tosin brittien ja irlantilaisten puheesta ei välillä tahtonut saada mitään selvää, toisin kuin ”selkeämmin” puhuvista amerikkalaisista.
Tietyllä tavalla positiivista oli, ettei koulussa ollut enempää lähiopetusta. Vaikka kotiin jäi paljon tehtävää, oli silti paljon aikaa tutustua
kaupunkiin ja ihmisiin. Muuten koulusta ei kyllä rehellisesti voi kovin
paljon hyvää palautetta antaa. Koulun asenne jo opittuja asioita kohtaan tuntui olevan se, että jos et
pysty viittaamaan sanomaasi asiaa
johonkin lähteeseen, et asiasta mitään tiedä. Tämä koitui useassa

Tavoitteena tutustua
aitoihin britteihin
Vapaa-aikani kului yllättävän paljon
koulutöiden parissa ja kuntosalilla,
mutta tietysti myös juhliessa muiden opiskelijoiden kanssa. Lontoon
yöelämä on erittäin monipuolista,
vaikkakin monet kuppilat sulkevat
ovensa jo ennen aamukahta.

hrmy

Korjausrakentamista Lontoon ydinkeskustassa.
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kohdassa ongelmakseni, sillä enhän mitenkään voinut suomalaisia
kirjoja tai koulussa / töissä oppimiani asioita laittaa lähdeluetteloon.
Tämä varmasti vaikutti myös lopullisiin arvosanoihini.

Rakentamiskulttuuri ihmetytti
Kulttuuri Englannissa on hyvin monin paikoin samanlaista suomalaiseen kulttuuriin, mutta etenkin rakentamisessa Lontoossa näkyy tietynlainen ”hällä väliä”-kulttuuri. Esi-

Pilvenpiirtäjän ikkuna-asennus kesken
Liverpool Streetin läheisyydessä. Verkko
suojaa tiellä liikkujia putoavilta esineiltä.

merkiksi tietyöt tai katukorjaukset
tehdään hitaasti ja vähän sinne
päin. Myöskään kaikesta sateen ja
tulvien määrästä huolimatta vesivahingot ja kosteusongelmat eivät
tunnu huolettavan paikallisia kovinkaan paljon, ja se näkyi talojen kunnossa.
Oma vuokraisäntäni näytti muutamaa viikkoa ennen Suomeen paluutani maalailevan kylpyhuonetta
vanhojen homejälkien peittämiseksi... En oikein usko, etteikö Englannissa tiedettäisi kosteusriskeistä tai
muista rakentamisen haasteista,
vaan veikkaan että ongelmat ovat
juuri asenteissa. Se taas voi johtua
siitä, että Euroopan pääkaupungeista Lontoossa asuu eniten maahanmuuttajia tai ihmisiä, joiden sukujuuret ovat muualla kuin Englannissa. Tällöin brittiläinen kulttuuri
sekoittuu useiden eri kulttuurien
kanssa ja lopputuloksena on melko
kirjava yhteisö.
Lontoon rakentamiskulttuuri ei
sinänsä poikkea minkä tahansa
muun suurkaupungin kulttuurista.
Uudisrakentaminen on keskittynyt
lähinnä uusien korkeiden tornitalojen ja liiketilojen rakentamiseen, ja
toinen suuri ala on korjausrakentaminen. Vanhoja taloja puretaan uusien liikekeskusten tai toimistorakennusten alta pois, tai sitten paikkaillaan ulkopintoja ja sisäosat uusitaan niin ikää moderniin liike- tai
toimistokäyttöön.
Suomen rakentamiseen verrat-

tuna uusia asuinkerrostalokohteita
näkyi todella vähän, ja koulussakin
keskityttiin opettamaan rakennustekniikkaa brittityylisiin rivitaloihin
liittyen. Tietysti vaikkapa Helsinkiin
verrattuna Lontoo on paljon vanhempi kaupunki. Suomessa vanhasta rakennuksesta puhuttaessa
on yleensä kyseessä noin 100-vuotias talo, kun taas Lontoossa ne
saattavat olla kymmeniä tai jopa
satoja vuosia vanhempia. Ehkä tästäkin syystä Englannin rakentamiskulttuuri ei kovin helposti ole verrattavissa suomalaiseen.

Suomea osaa nyt arvostaa
Myönnettäköön, että lähdin Suomesta hieman sillä asenteella, että
halusin päästä pois hetkeksi ja irti
suomalaisesta arjesta. Tämä oli siinä mielessä erittäin hyvä kokemus,
sillä huomasin yksinkertaiseltakin
tuntuvia asioita, jotka ovat meille
Suomessa itsestäänselvyyksiä,
mutta muualla ei. Modernissa yhteiskunnassa tämän huomasin ensimmäisenä niinkin pikkumaisesta
asiasta kuin rajattoman mobiilidatan puutteesta älypuhelimelle. Tämän tyyppisiä pieniä asioita huomaa arvostavansa vasta sitten, kun
niitä ei ole saatavilla.
Omasta alastani en koe oppineeni kovinkaan paljon, sillä koulussa
opetetut asiat olivat joko todella
suurpiirteisiä (esimerkiksi tehtävänanto: ”suunnittele huvipuisto”), tai

Erilaisia rakenneratkaisuja: teräksestä saa
ohuet parvekelaatat.
sitten keskityttiin muutamaan pikkuseikkaan rakentamishankkeessa.
Käytännön työelämän kannalta
kovinkaan oleellisia asioita ei oppinut.
Englantiin en heti näillä koulussa
saamillani opeilla lähtisi töihin, vaan
tarvitsisin todennäköisesti jonkun
toisenlaisen oppimiskanavan. Suomeen palattuani jatkoin suoraan
oman alani töitä kerrostalotyömaan
työnjohtoharjoittelijana.
Teksti ja kuvat: Jukka Jokinen

Stratfordissa uudella toimitilarakennuksella on selkeät ja yksinkertaiset linjat.

Purkutyön vaiheita Tottenham Court Roadilla. Purkutöiden jätteet
kuljetetaan hihnalla suoraan rakennuksesta auton lavalle. Jälkimmäinen kuva on otettu noin 2,5 kk myöhemmin purkutöiden päätyttyä.
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”Edelweiss, Edelweiss, kukka kaukaisten vuorten…”

Mestari-Laulajat vei
lauluterveiset Alpeille
Mestari-Laulajat teki kesäkuun alussa onnistuneen
kulttuurimatkan Sveitsiin.
Pääesiintyminen oli marsalkka
Mannerheimin muistotilaisuudessa Montreuxissa.
Kuoro konsertoi Bernissä ja
Baselissa, tutustui viininviljelyn, nousi vuorille ja näki
kauniin alppimaan. Matkalla
oli mukana 30 laulajaa ja 17
seuralaista.

M

annerheim-muistotilaisuus
(Mannerheim Gedenkfeier) alkoi suomalaisella jumalanpalveluksella Montreu`ssa St. Johnin kirkossa Genevejärven tuntumassa. Mestari-Laulajat esitti kolme laulua ilman säestystä Pauli Ahvenaisen
johdolla. Kuoron maestro Märt Ratasepp pääsi työkiireittensä takia
mukaan vasta myöhemmin illalla.
Kirkosta arvovaltainen kutsuvierasjoukko siirtyi Mannerheim-puistoon, jossa ryhmityttiin muistomerkin ympärille. Mestari-Laulajat kajautti avauksena Heikki Klemetin
säveltämän OI kallis Suomenmaa,
jota seurasivat seppelten laskut.
Seppeleen laski mm. Suomen
Ranskan-sotilasasiamies, komentaja Jan Engström, joka oli saapunut
tilaisuuteen Pariisista asti. Juhlapuheen piti Suomen Sveitsin-suurlähettiläs Alpo Rusi. Tervehdyksensä
esittivät Montreuxin kaupunki ja
sveitsiläis-suomalainen upseeriyhdistys.
Kuoro esitti vielä kaksi Sibeliuk-

hrmy

Mannerheimin muistotilaisuus Montreux´ssa oli koskettava sateesta huolimatta.
sen sävellystä Isänmaalle ja Finlandian. Tunnelma oli sateesta huolimatta juhlava ja koskettava. Montreuxin kaupungin tarjoamien aperitiivien jälkeen siirryttiin ”funicularilla” ylempänä sijaitsevaan Glionin
kylään, ravintola Victoriaan lounaalle. Victorian terassi oli aikanaan
Marskin kantapaikka.
Suomalais-sveitsiläinen upseeriyhdistys on ottanut tehtäväkseen
marsalkka Mannerheimin vuotuisen
muistotilaisuuden järjestämisen kesäkuun ensimmäisenä lauantaina.
Mannerheim vietti viimeiset elinvuotensa 1947 – 1951 Genevejärven ja
Montreux´n lähistöllä sijaitsevassa
Valmontin yksityissairaalassa. Hänen suhteensa Sveitsiin ja sveitsiläisiin oli lämmin. Suomen ystävät
Sveitsissä pystyttivät vuonna 1956
Genevejärven rantaan Mannerheimmuistomerkin.
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Viini, laulu ja naiset
Montreuxissa tehtiin retki oppaamme Ulla Gertschin johdolla kaupungin lähellä sijaitsevaan Aiglen
linnaan, jossa tutustuttiin viinimuseoon. Sieltä jatkettiin suomalaisen
Tutta Dubois`an omistamalle viinitilalle, jossa maisteltiin Tutan viinejä ja
nautittiin maalaislounas kellaritiloissa. Kuoro intoutui Märtin johdolla
esittämään tilanteeseen sopivia lauluja ja tietenkin serenaadin naisille.
Seuraava kohteemme oli Aarejoen varrella sijaitseva Sveitsin pääkaupunki Bern ja erityisesti sen
vanhakaupunki. Mukavaa oli seurata myös Bernin kuulujen karhujen
temmellystä avotarhassaan joen
rantamaisemassa. Illalla oli MestariLaulajien konsertti täydessä Antonius-kirkossa, jossa järjestelyistä
vastasi suomalaisen seurakunnan

Kuoro seuralaisineen ”Paratiisin viinitarhan” portilla.
rovasti Juha Eklund.
Kuoro esitti seuraavan ohjelmiston: Suomen laulu, Kaunehin maa,
Suvisia suruja, Oman kullan silmät,
Saunalaulu, Kun vuorille käyn, Edelweiss, Climb Ev`ry Mountain, Alppilaulu, Die Nacht, Malja nosta ja
tauon jälkeen Sotilaskuoro, Barcarolle, Vangittujen kuoro (Nabucco),
When I`m Sixty Four, Gute Nacht,
Unchained Melody (solo Iiro Rannema), Jengiin!, Kulkuri ja Joutsen,
Pariisi-Helsinki.
Bernistä teimme kokopäiväretken Interlakenin kautta Lauterbrunnen-laaksoon ja Mürrenin kylään,
josta nousimme köysiradalla 3 000
metriä korkean Schilthorn-vuoren
huipulle. Näköala huipulla olevasta

pyörivästä Piz Gloria -ravintolasta
on ainutlaatuisen kaunis. Kyllä kelpasi nauttia lounasta! Täällä oli käynyt myös James Bond tyttöineen
erään elokuvan kuvauksissa. Mielenkiintoinen paikka.
Seuraavana päivänä matka jatkui kauniin Emmental-laakson kautta Luzerniin, jossa teimme aurinkoisen laivaristeilyn Vierwaldstättersee-järvellä. Sen jälkeen tutustuimme kävellen idyllisen kaupungin
keskustaan. Täällä perustettiin
Sveitsin valaliitto (Eidgenossenschaft) vuonna 1291, kun kolmen
kantonin Schwyzin, Uhrin ja Unterwaldenin edustajat vannoivat valan
läheisellä Rütlin nummella.
Illaksi ehdimme hyvin Baseliin.

Mestari-Laulajat jumalanpalveluksessa St.
Johnin kirkossa.
Kaupunki sijaitsee aivan Sveitsin,
Ranskan ja Saksan rajojen yhtymäkohdassa, mikä tarjosi mahdollisuuden piipahtaa naapurivaltioissa.
Baselissa Mestarilaulajat piti konsertin ja karonkan QuBa-kulttuurikeskuksessa. Ohjelmisto oli sama
kuin Bernin konsertissa. Järjestelyistä vastasi jälleen Suomen ystävät Sveitsissä SVFF -yhdistyksen
paikalliset puuhanaiset ja SVFF:n
puheenjohtaja suomalainen Outi
Zumbühl, jonka ansiosta MestariLuzernin katettu puusilta 1300-luvulta kulkee yli Reuss-joen.
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Laulajat sai kutsun esiintymään
Sveitsiin.

Ystävyyttä ja sympatiaa
Suomen Ystävät Sveitsissä SVFF
ylläpitää ja edistää Sveitsin ja Suomen välistä kulttuurivaihtoa ja maidemme välisiä ystävyyssuhteita.
Yhdistys perustettiin vuonna 1946
Zürichissä Gubert von Salis`n aloitteesta. Hän oli ollut talvisodan aikana Sveitsin armeijan tarkkailijana
Suomessa, jonka taistelu määrältään ylivoimaista vihollista vastaan
herätti Sveitsissä suurta myötätuntoa ja auttamishalua, mm. rahankeräystä ja tarvikeapua. Nykyään yhdistyksellä on noin 3 000 jäsentä
kahdeksassa paikallisosastossa.
Outi Zümbühl totesi Sveitsin olevan alueellisesti pieni valtio, mutta
kulttuurin, kielten ja luonnon osalta
hyvin vaihteleva. Maan virallisia
kieliä ovat ranska, saksa, Italia ja
retoromania. Lisäksi esim. Baselin
kouluissa tietoa on saatavilla yhdeksällä kielellä, mm. englanniksi,
serbiksi, turkiksi ja tamiliksi. Sveitsin väestöstä keskimäärin 37 % on
ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia.
”Kansainvälisyys ja toisaalta perinteiden vaaliminen yhdistyvät
Sveitsissä, jossa eri alueet ovat onnistuneet säilyttämään myös omintakeisen rakennustyylisiä. Montreux´ssa näkee viitteitä ranskalaisesta tyylistä. Bernin vanhan kes-

Liki 3 000 metrin korkeudesta, Schilthorn-vuoren huipulta avautuvat maisemat ovat aivan
mahtavat.
kustan erikoisuutena ovat arkadit,
katetut jalkakäytävät. Bernin maaseutu tunnetaan kauniista puurakennuksistaan, kun taas Graunbundenin vuoristoseudulla ja
Ticinossa
ihastuttavat
jyhkeät kivitalot. Uusi ja
vanha kohtaavat Luzernissa, jossa
on mm. Euroopan van-

hin katettu puusilta vuodelta 1365”,
Zumbühl kertoi.
Teksti ja kuvat: Hannu Ahokanto

Maestro Märt Ratassepp
johti taidolla myös
viinikellarissa.

Kuoro valmistautuu
konserttiin Baselissa.

hrmy
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Siperiasta tuodulla lehtikuusella verhoiltu kivitalo.

Asuntomessumatkalla Hyvinkäällä
Yhdistys järjesti kesällä perinteisen asuntomessumatkan
yhdessä HeRIAn kanssa 8. elokuuta. Vuoden 2013
Asuntomessut järjestettiin tänä kesänä Hyvinkäällä 12.7-11.8.

L

äksimme matkalle Kiasman
edestä yhteisbussilla, matkan
varrelta poimimme vielä monesta
paikasta mukaan tulijoita. Ensimmäinen matkakohteemme oli ISOVERin tehdas Hyvinkäällä. Siellä
meitä odotti kahvitarjoilu jonka lomassa RI Henri Peltola esitteli meille ISOVERin tuotteita ja niiden teknisiä ominaisuuksia yhdessä Isoverin tuotespesialistien kanssa. Tämän jälkeen meille esiteltiin tehdasta ja näytettiin vaiheittain tuotantoprosessia ja sen tuloksia. ISOVER
tarjosi meille messulippujen ja tehdaskierron lisäksi myös maistuvan
lounaan ruokalassaan ja kylläisinä
läksimme kohti asuntomessualuetta.

Aloitimme messukäynnin tutustumalla Villa ISOVERiin. Yhteisen
aloituksen jälkeen kiersimme omaan
tahtiimme messuja ja katselimme
mitä tänä vuonna oli tarjolla rakentamisessa. Monena vuonna messuja kiertäneenä tuntui, että tarjonta
oli samankaltaista muutamia erikoisempia kohteita lukuun ottamatta.
Erikoisuuksina mitkä minun silmiini
osuivat, olivat yhden hengen kaareva ”omakotitalo”, konttitalo ja laudoilla pinnoitettu kivitalo, sekä messualueen maiseman koristeeksi
tehdyt erilaiset taideteokset.
Ennen en osannut ajatella että
kivitaloa tarvitsisi ulkonäön vuoksi
puuverhoilla, mutta nyt olemme
senkin nähneet. Kohteiden piha-
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RI Henri Peltola isännöi ISOVERin tehdaskäyntiä.
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Yhden hengen ”konttitalo”, jossa kaksi merikonttia on yhdistetty. Messujen jälkeen se siirretään Tuusulaan.

alueet oli tietyllä messualueella tehty japanilaiseen henkeen kivikkopuutarha tyylillä ja alueen läheltä
löytyi myös yleiseltä virkistysalueelta japanilaishenkinen puutarha lampineen.
Mainittakoon myös että jälleen
kerran messuteltassa päivysti hie-

nosti RKL:n ja paikallisen mestariyhdistyksen yhdessä järjestämä rakennusklinikka, jossa rakennusalan
ammattilaiset neuvoivat kuluttajia
rakentamisen ja kiinteistönpidon
kysymyksissä.
Mukana olleilta saimme palautetta, että he olivat tyytyväisiä reis-

Asuntomessumatkalaiset ryhmäkuvissa Villa ISOVERin edessä.

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

Kallioniemessä juhlahetki

40 vuotta mestareiden
virkistyspaikkana
K
allioniemen 40-vuotista vuokrasopimusta juhlistettiin paikan
päällä toukokuisena perjantai-iltapäivänä. Paikalla oli niin vuokrasopimusta aikoinaan sorvaamassa olleita kuin vuosikymmenien ajan Kallio-

Risto Louhos

niemessä ahkeroineita talkoolaisia.
Kallioniemi näytti parastaan: kevätsää suosi, Jussi Raittisen ja
Mestari-Laulajien esitykset viihdyttivät. Ari Autio toivotti tervetulleeksi
ja Risto Louhos piti juhlapuheen.

Ari Autio

Hän muisteli virkistyspaikan välillä
värikkäitäkin vaiheita vuosikymmenien varrelta. Niitä voi halutessaan
kerrata kaikille jäsenille toukokuussa postitetusta Kallioniemi-julkaisusta. - SS

Jussi Raittinen
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Helsingin Rakennusmestariveteraanit
Kalevi Spa kylpylä 03.11 - 07.11.2013 (sunnuntai – torstai ) 5 pv
Helsingin Rakennusmestariveteraanit järjestävät kylpylämatkan
Kalev Spa kylpylään Tallinnaan 03.11 – 07.11.2013 (sunnuntai-torstai) 4 yötä
Olemme varanneet 50 paikkaa ko. matkalle paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Ilmoittautuminen alkaa 2.9.2013.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu 20.09. 2013 mennessä
tilinro FI72 2044 2000 0160 55
Ilmoita myös syntymäaika (ilman sos.tunnusta) ja puhelin nro
Kirsi Takkinen puh. 09646 343 ja sähköpostitse: kirsi.takkinen@hrmy.fi
(Kysy Kirsiltä vapaat paikat)
HUOMIOI!! On tärkeää, että ilmoittaudut ajoissa, koska joudumme ilmoittamaan
matkatoimistolle lähtijöiden määrän 01.10 .2013 mennessä ilman peruutuskuluja.
Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja
Lisätietoja: Olli Heire puh. 0400 894 811, Eino Menlös puh. 045 678 1933,
Mikko Ojala puh. 0400 961 664, Pentti Paavola 0400 933 003
Matkan hinta on jäsenille 150 € ja puolisolle 310 € jaetussa 2 hengen huoneessa
1-hengen huoneen lisämaksu on 100 €
Hintaan sisältyy laivamatkat edestakaisin kansipaikoin
Kuljetukset Tallinnassa satama - Kalev SPA - satama
Majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
Kylpylän oppaiden palvelut
Saunojen, kuntosalin ja uima-altaan vapaa käyttö
Kylpytakin käyttö
Aamujumppa ja sauvakävely
Hoitoja: 6 valinnan mukaan
Puolihoito- ruokailut
Laiva-aikataulut: (muista tarkistaa syksyn aikataulut)
Tallin Star / Superstar
Helsinki (Länsiterminaali) – Tallinna (D-terminaali) klo 10:30 – 12:30
Tallinna (D-terminaali) – Helsinki (Länsiterminaali) klo 14:00 - 16:00
Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai poliisin antama henkilökortti
sekä myös vakuutus on voimassa.
RKL:n jäsenmaksun maksaneella on liiton matkavakuutus Pohjolassa
85-vuotiaaksi asti v. 2013
Vastuullinen matkanjärjestäjä Ikaalisten Matkatoimisto Oy

hrmy
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Järven lumo

Valoa syksyyn

–näyttelyyn
tutustuminen
26.10.2013

-konsertti 12.10.2013

Helsingin rakennusmestarien
Kulttuuri- ja perinnekerho on varannut
60 lippua Valoa syksyyn
-konserttiin.
Valoa syksyyn -konsertin
järjestää Helsingin Seudun
Sotaveteraanipiirin Naistoimikunta.
Tilaisuus järjestetään
Helsingin Seudun sotaveteraanipiirin
hyväksi.

Helsingin rakennusmestarien Kulttuurija perinnekerho järjestää opastetun
taidenäyttely käynnin Ateneumin
taidemuseoon Järven lumo –
näyttelyyn 26.10.2013.
Näyttely kertoo tarinoita Tuusulanjärven
taiteilijayhteisön elämästä ja sen
kiehtovista kodeista. Esillä on
taiteilijakotien teoksia ja esineistöä.

Konsertin ohjelma
Kaartin soittokunta
Helsingin Faktorilaulajat
Kaaderilaulajat ja Kadettikuoro
Helsingin sotaveteraanikuoro ja
Viipurin lauluveikot

Haave omasta talosta järven rannalla, hyvien
kulkuyhteyksien päässä pääkaupungista väikkyi
nuorten taiteilijoiden mielissä sata vuotta sitten.
Kirjailija Juhani Aho ja hänen taiteilijavaimonsa Venny Soldan-Brofeldt muuttivat Tuusulanjärven tuntumaan vuonna 1897. Pian perässä seurasivat Eero Järnefelt, Jean Sibelius ja Pekka
Halonen perheineen. Vilkas kanssakäyminen ja
yhteisen ihanteen jakaminen tekivät Tuusulanjärven taiteilijayhteisöstä ainutlaatuisen Suomen historiassa.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.10.2013 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla
kirsi.takkinen@hrmy.fi. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille.
Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu
25 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Tavataan lauantaina 26.10
klo 12.00 Ateneumin taidemuseossa osoitteessa
Kaivokatu 2, Helsinki. Näyttelykäynti on maksuton HRMY:n jäsenille, puolison lipun hinta on 10
euroa. Varaathan tasarahan mukaasi.

Solistina Johanna Rusanen-Kartano
Juontaa Rauno Loukkola
Ilmoittautumiset viimeistään
15.9.2013 Kirsille toimistoon
p. 646 343 tai sähköpostilla
kirsi.takkinen@hrmy.fi,
Muista jättää puhelinnumerosi
ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille.
Tavataan lauantaina 12.10 klo 13.45,
Helsingin konservatorion konserttisalissa,
Ruoholahdentori 6.
Konsertti on maksuton HRMY:n jäsenille,
puolison lipun hinta on 20 euroa.
Puolison lipun hinta on maksettava
15.9.2013 mennessä Hels. RKM ja INS.
AMK Kulttuuri- ja perinnekerhon tilille
101030-6100366.
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Marraskuun ”Mestari-ilta”:
Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri, Mirka Kleemola/Jani Forsberg/Imagenary Oy

Teatteriin torstaina 14.11.2013 klo 19.00

HOTELLI PARADISO
Helsingin Kaupunginteatteri
(Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5)

Esitys on yhdistyksen jäsenelle
maksuton, seuralaisen
lipun hinta on 47 € (paikat
permannolla), joka on maksettava
10.10.2013 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:n tilille
FI40 2044 1800 0647 11.
Lippuja näytökseen on varattu
170 kpl. Ilmoittautumiset
10.10.2013 mennessä
yhdistyksen toimistolle:
kirsi.takkinen@hrmy.fi
tai (09) 646 343.
Neil Hardwick ohjaa suurella näyttämöllä elokuun 22.
ensi-iltansa saaneen romanttis-kaoottisen farssin Hotelli Paradiso.
Tämä hotelli on tapahtumapaikka kuumien tunteiden lemmenseikkailulle,
joka alkaa uhkaavasti kääntyä päättömäksi lemmensekoiluksi.
Rooleissa Santeri Kinnunen, Tiina Lymi, Iikka Forss, Sanna-June Hyde,
Antti Lang, Nelly Hristova, Jari Pehkonen, Risto Kaskilahti, Sauli Suonpää,
Matti Olavi Ranin, Rauno Ahonen, Kari Mattila, Katiana Chatta

Yhdistyksen

PIKKUJOULUA

vietetään jo perinteiseen tapaan Tallinnassa
30.11. - 1.12.2013
Lähtö laivalla lauantaina klo 10.30 ja paluu sunnuntaina Tallinnasta, lähtö klo 13.00.
Hinta- ja muita tietoja seuraavassa jäsenlehdessä. Paikkoja on varattu 160 kpl. Ilmoittautua voi jo nyt
edellisvuosina erittäin suosituksissa osoittautuneelle matkalle: kirsi.takkinen@hrmy.fi tai (09) 646 343.

hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Helsingin
Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n jäsenet
kutsutaan sääntömääräiseen

Syyskauden 2013 tapahtumat

3. - 5.9.
Rakentajien Viipurin matka
23.9. klo 13.00 Veteraanikerhon Syyskokous,
yhdistyksen toimisto
12.10. klo 13.00 Konsertti ”Valoa ikkunassa”
Ruoholahden konservatorion
salissa yhdessä KUPE:n kanssa
28.10 klo 13.00 Lokakuun kuukausikokous,
yhdistyksen toimisto. Matti
Vuorensola kertoo Tallinnan raitiotielinjoista ja niiden turisteja
palvelevista reiteistä
3. - 7.11.
Virkistysmatka KALEV Spa
kylpylään
16.11.
RKL-Senioreiden vuosikokous,
Mikkeli
25.11. klo 13.00 Marraskuun kuukausikokous,
yhdistyksen toimisto. Olli Heire ja
kumppanit kertovat Viipurin
matkasta
16.12. klo 13.00 Joulukuun kuukausikokous ja
pikkujoulu yhdessä KUPE:n
kanssa, yhdistyksen toimisto

SYYSKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon
ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53 ,
Helsinki

14.10.2013 klo 18.30 alkaen.
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen
8§:n Syyskokoukselle määräämät asiat.
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

Helsingin Rakennusmestarikeilaajat
ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Toimintaa vuoden 2014 alussa

pidetään 25.09.2013 klo 19.15
Talin keilahallin kabinetissa.

24.2. klo 13.0

27.1. klo 13

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 12 § mukaiset asiat.

Tervetuloa!

Veteraanikerhon kevätvuosikokous, yhdistyksen toimisto
Kuukausikokous ja ulkoilupäivä
Paloheinässä

Rakennusmestariklubi Ry

Hallitus

Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin
7.5.2013 Rakennusmestarien talon pelitilassa.
Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti
Esa Annala ja toisen sijan jakoivat Veikko
Saukko ja Seppo Nuolikoski.

Rakennusmestarien
Rouvat

Onnittelut voittajille!! - Ja muille osanottajille
hyvää syksyn harjoittelukautta.

Syksyn tapaamiset
12.09. klo 18.00 johtokunta järjestää
10.10. klo 18.00 ohjelmatoimikunta
14.11. klo 17.30 L – M/ askarrellaan helmistä
erilaisia koruja
24.11. klo 11.00 - 14.00 myyjäiset

Syksyn viikkobiljardi aloitetaan
tiistaina 3.9.2013 klo 16.30.
Uudet harrastajat tervetuloa mukaan

Joulukuussa N - Y ryhmäläiset järjestävät
Rouville pikkujoulun (aika ja paikka avoin)

Hallitus
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UUSIA JÄSENIÄ

Jonne Juhani Kiminki
Markku Tapio Leskinen
Tom Westerlund

SYYSMAASTOJUOKSUT
Juho Korkeila
Jari Pekkala

Pirkkolan pururadalla
torstaina 5.9.klo 18.00
Tervetuloa myös oppilasjäsenet!

Opiskelijajäseniä

Lauri Kalevi Karhunen
Martti Juho Johannes Kokko

Tervetuloa!

Mailapelijaos/Tennis tiedottaa
Oletko kiinnostunut tenniksestä? Haluatko
tenniksen perusopetusta tai valmennusta?

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.

SYYSKOKOUS

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

23.9. klo 13.00 yhdistyksen toimistolla,
Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs

Tervetuloa tenniksen pariin!

Tervetuloa!
Hallitus

Yhdistyksen

Golf-mestaruuskilpailut
Torstaina 12.9.2013 klo 12.00
Keimola Golfin kentällä

Helsingin
Rakennusmestariveneilijät
HRV ry:n sääntömääräinen

Kilpailusarjat:

SYYSKOKOUS

Keltaiselta tiiltä

lauantaina 26.10.2013 klo 15.00

18 r lyöntipeli ilman tasoitusta

Kallioniemessä, osoite Keulakuvantie 18,
00870 Helsinki.

PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Veteraanit 65 v

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v.

Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä
asioista!
Hallitus

Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun on vähintään 5 osanottajaa.
Kilpailumaksu:
- pelilippu + 15 €

✽✽✽
Kallioniemessä veneilykauden päättäjäiset
ja lipunlasku syyskokouksen jälkeen.

Seura tarjoaa kevyen lounaan.
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä
Matti Väätäselle 045 127 6571
tai mvaatanen@gmail.com

✽✽✽
Kallioniemen talkoot: 5.10. ja 12.10. alk.
klo 10.00 Kallioniemen sekä laitureiden
talvikuntoon laittaminen.

Kaikki greenille mielivät,
tervetuloa mukaan
Golfjaos / kilpailutoimikunta

Tervetuloa!

hrmy
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Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n

Ammunnat vuonna 2013

KALAKERHON
PERUSTAMINEN

SMY radalla Sipoossa 4.6.2013
		
Metsästysammunta 50 kiekkoa
Yleinen sarja
1.
Aki Känkänen
38
		
Y 50
1.
Esa Säntti
40
2.
Timo Rissanen
28
3.
Pentti Känkänen
15
4
Jari Tiimonen
5
		
Y 70
1.
Paavo Ruusuvuori
2
		
Skeet ammunta 50 kiekkoa 11.6.2013
Yleinen sarja
1.
Aki Känkänen
28
2.
Mika Heino
18
3.
Jyri Tiimonen
10
4.
Heikki Romppanen
7
		
Y 50
1.
Esa Säntti
23+2
2.
Timo Rissanen
23+1
3.
Pentti Känkänen
14
4.
Jari Tiimonen
1
		
Metsästys Trap 50 kiekkoa 6.8.2012
Yleinen sarja
1.
Aki Känkänen
37
2.
Mika Heino
36
3.
Petri Salmi
33
4.
Jyri Tiimonen
28
5.
Heikki Romppainen
18
		
Y 50
1.
Esa Säntti
40
2.
Pentti Känkänen
28
3.
Timo Rissanen
23
4.
Jari Tiimonen
14
		
Y70
1.
Matti Jantunen
16
		
SSG;n radalla Sipoossa
Hirviammunta 4+6+10 14.8.2012
		
Yleinen sarja
1.
Petri Salmi
154
2.
Aki Känkänen
145
3.
Jyri Tiimonen
116
4.
Kimmo Laitinen
71
		
Y 50
1.
Esa Säntti
156
2.
Pentti Känkänen
119
3.
Heikki Iisakkila
97
4.
Jari Tiimonen
85
5.
Timo Rissanen
67
		
Y80
1.
Eino Papinniemi
23
		
Naiset
1.
Hanna Terho
21

Kalamiehen rukous: ”Ahti, suo minulle anteja, niin ei
tarvitse poiketa kalatorille kotimatkalla.” Tuskin olemme ainoat kalamiehet, jotka ovat näin hengessään
miettineet...
Kalakerhon pohjimmainen tarkoitus on vastapainon
antaminen kiireiselle työelämälle, alkukantaisen saalistusvietin tyydyttäminen, sekä myös hyvässä seurassa luonnosta ja kalaruoasta nauttiminen.
Tarkoituksemme on löytää uudelleen ”unohtuneita” kalastusmuotoja, kuten pilkkiminen, mato-onginta, virvelöinti yms. Ennen kaikille niin jokapäiväiset
saalistusmuodot antavat tänäpäivänäkin suurta tyydytystä, kunhan ne vain malttaa löytää.
Tarkoituksemme ei suinkaan ole kilpailla toiminnalla eikä jäsenmäärällä muiden kerhojen ja seurojen
kanssa. Haluamme vain antaa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme mieleenpainuvia kokemuksia harrastuksen parissa, tietenkin hyvässä kaveriporukassa. Haluamme luoda myös uusia kestäviä suhteita muihin vastaaviin kalastuksen harrastajiin ja yhteistyökumppaneihimme sekä tehdä retkiä
ja tutustumiskäyntejä ympäri Suomea.
Kalakerhon perustamisesta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Reino Holappaan sähköpostilla
reino.holappa@tts.fi, puh. 0405322272

Jäsenetu: LIIKUNTA- ja
KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenten liikunta- ja kulttuurisetelietua on
päivitetty. Erillisten Liikuntaseteli ja Liikunta- ja kulttuurisetelien sijasta jäsenet saavat jatkossa Liikunta- ja kulttuuriseteliedun, joka käy maksuvälineenä sekä kulttuuri- että
liikuntapalveluihin.
Jäsen voi vuoden aikana ostaa 5 euron arvoisia Liikuntaja kulttuuriseteleitä enintään 42 kpl á-hintaan 2,5 € (yhteisarvo 105 €).
Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Sillä voi myös maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja
sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.
Liikunta- ja kulttuurisetelit noudetaan henkilökohtaisesti
yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs. puh.
09-646 343. Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa
liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös
internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta Tietoa
liikunta- ja kulttuuriseteleistä  käyttöpaikat. Helsingin
seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat
sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia,
marjastusta, sienestystä. Himoksella on avattu täysimittainen golfkenttä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.
Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa kielletty.
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 kohteista.

Varausmaksut 2013:

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

hrmy

- viikot 1–7:
350 €/viikko
- viikot 8–10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11–13:
350 €/viikko
- viikko 14 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 15-48:
200 €/viikko
- viikot 49-51
(Itsenäisyyspäivä –
joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu):
450 €/viikko
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tapahtumakalenteri 2013
Syyskuu
3.-5.9.
		
9.9.
		
5.9.
		
12.9.
		
12.9.
		
23.9.
		
25.9.
		
26.9.
		

Suomalaisten rakentajien Viipuri, KUPE
ja Veteraanikerho
Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
klo 18.30
Yhdistyksen syysmaastojuoksut,
Pirkkolan pururata, klo 18.00
Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut,
Keimola Golf, klo 12.00
Rakennusmestarien Rouvat,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Veteraanikerho, Syyskokous,
yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Helsingin Rakennusmestarikeilaajat,
Vuosikokous, Talin keilahalli, klo 19.15
Selänne-elokuva, Finnkino,
Tennispalatsi klo 17

Lokakuu
5.10.
Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
5.10.
Perhetapahtuma: Sirkus Finlandia,
		 Kaisaniementie 1-3, klo 13.00
10.10.
Rakennusmestarien Rouvat, ohjelmatoi		 mikunta, yhdistyksen toimisto, klo 18.00
12.10.
Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
12.10.
”Valoa ikkunassa” konsertti, Veteraani		 kerho ja KUPE, Ruoholahden konserva		 torion sali, klo 13.00
14.10.
Yhdistyksen Syyskokous, Rakennus
		 mestarien talo, klo 18.30
14.10.
Lokakuun Mestari-ilta,
		 Syyskokouksen jälkeen
26.10.
HRV, Syyskokous, Kallioniemi klo 15.00
26.10.
Järven lumo -näyttely, KUPE, Ateneum
26.10.
Veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku,
		 Kallioniemi, HRV Syyskokouksen jälkeen
28.10
Veteraanikerho, lokakuun kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Marraskuu
3. - 7.11. Veteraanikerho, Virkistys		 matka KALEV Spa kylpylään
14.11.
Teatteriesitys: Hotelli Paradiso, Helsingin
		 Kaupunginteatteri, suuri näyttämö, klo 19.00
16.11.
RKL-Senioreiden vuosikokous, Mikkeli
25.11.
Veteraanikerho, marraskuun kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Joulukuu
30.11.-1.12. Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan
14.11.
Hotelli Paradiso -teatteriesitys, Helsingin
		 kaupunginteatteri, klo 19.00
16.12.
Veteraanikerho, joulukuun kuukausiko		 kous ja pikkujoulu yhdessä KUPE:n
		 kanssa, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
2014
Tammikuu
27.1.
Veteraanikerho, Kevätvuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto, klo 13
Helmikuu
24.2.
Veteraanikerho, kuukausikokous ja
		 ulkoilupäivä Paloheinässä, klo 13.00
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
kirsi.takkinen@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

YHDYSHENKILÖT 2013
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
Kari Mikonsaari 050-367 3110
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)

