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”Huh hellettä, sanoi jänis pakkasella”, tiivisti aika-
naan eräs tv-sketsi Suomen kesää. Tänä suvena 

lämpöä on riittänyt etelästä Lappiin. Mennyt kesä on 
kutakuinkin nyt ohi ja katseet on suunnattava jälleen 
syksyyn sekä arkeen. 

Rakennetun ympäristön kehittäminen ja hoito työl-
listävät Suomessa suoraan ja välillisesti 500 000 työn-
tekijää.  Me rakennusmestarit olemme mukana kansan-
taloudellisesti yhdessä Suomen suurimassa liiketoimin-
taympäristössä.

Rakennusmestarit ovat vaativissa tehtävissä. Enkä 
tarkoita sillä sitä, että tehtävämme olisivat aivokirurgin 
hommia vaikeampia, vaan sitä, että vaikutamme päivit-
täin ihmisten elämään. Ihan päivittäin. Aina, jos epäon-
nistumme tehtävissämme, se näkyy välittömästi monen 
ihmisen arjessa. Tai, jos onnistumme työssämme, sekin 
näkyy ihmisten arjessa – mutta siitä harvoin puhutaan 
lehtien palstoilla.  

Henkilökohtaisesti uskon yksinkertaisiin asioihin. 
Vaikka kesälläkin on saanut lukea eri medioista suoma-
laisen rakentamisen heikohkosta laadusta, väitän sen 
silti olevan mainettaan parempaa. 

Ja mielestäni me kaikki rakennusalan ammattilaiset 
voimme vaikuttaa ympäristöömme ja suomalaisen ar-
keen, joka päivä. Uskon, että kun meillä on joka aamu 
asenne kohdallaan startatessamme työmaata, niin hy-
vää tulee. 

RKL mukana arjessa
Syyskuussa meillä alkavat Helsingin yhdistyksessä jäl-
leen tutut ja pidetyt kokoontumiset hahmottumaan 
päivittäiseen kalenteriimme. Erilaisia aktiviteetteja ja 

ammattia palvelevia kokoontumisia järjestetään mo-
neen eri lähtöön tulevan syksyn aikana niin nuorille kuin 
työikäisille sekä senioreille. 

Elokuu lähti räväkästi käyntiin myös liittotasolla, kun 
perinteiset kesäpäivät järjestettiin Porvoossa. Eikä me-
ne kauaa, kun RKL-liittokokous järjestetään marras-
kuussa Torniossa. Kevään kehitysseminaari antoi hyviä 
evästyksiä tulevan vuoden toimintasuunnitelman te-
koon, uskon että meillä on tulossa kiireinen ja mielen-
kiintoinen talvi.  

Ensi vuonna liitolla on juhlavuosi, kun peruskivemme 
muuraamisesta tulee kuluneeksi peräti 110 vuotta. Hel-
singin yhdistyksellä on kunnia järjestää syksyn liittokoko-
us 2015 ja 110-juhla pääkaupungissamme Helsingissä.

Toivottavasti kaikki ammattiveljet olette saaneet hy-
vin levättyä lomanne aikana. Itse ainakin nautin valta-
vasti Suomen kesästä ja yhdessäolosta perheen ja ys-
tävien parissa. Se on mitä loistavinta terapiaa työmme 
vastapainoksi. 

Toivon näkeväni kaikkia teitä upeita ja ammattiylpei-
tä rakentajia syksyn aikana niin omissa tilaisuuksissam-
me kuin myös liiton erilaisissa kohtaamisissa.

Ari Autio
puheenjohtaja

Syksyksi  
luvassa hellettä

Syyskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 8.9. 2014 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53
Illan aiheena työturvallisuus, 

esitelmöitsijänä REIJO S. LEHTINEN Rakennusteollisuus RT ry:stä.

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

Tervetuloa!
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Vesa Koivulalla oli tuomisinaan 
sananmukaisesti myös kättä pi-

dempää. Hän näet luovutti yhdis-
tyksen puheenjohtajalle Ari Autiolle 
uuden puheenjohtajan nuijan. Sillä 
pystytään taas nuijimaan hyviä pää-
töksiä. 

Vesa Koivula kertoi mestari-ilta-
käynnin olevan hänelle erityisen 
mieluinen. Onhan Cramolla, vuon-
na 1953 perustetulla Rakentajan 
Kone, sittemmin Rakentajain Ko-
nevuokraamo Oy:llä ja vuodesta 
2006 lähtien Cramo Oyj:llä ja ra-
kennusmestareilla pitkä yhteinen 
historia. Suomen Rakennusmesta-
riliitto perusti Rakentajain Kone-
vuokraamon vastaamaan sotien 
jälkeisestä vireästä jälleenrakenta-
misesta johtuvaan rakennuskonei-
den ja -laitteiden tarpeeseen. Aja-
tus koneiden yhteisestä käytöstä 
vuokraukseen perustuen lähti ta-
loudellisista tarpeista. 

Viidessätoista maassa
Cramo on palveluyritys, joka on eri-
koistunut kone- ja laitevuokrauspal-
veluihin sekä siirtokelpoisten tilojen 
vuokraukseen. Cramon kone- ja lai-
tevuokrauspalvelut koostuvat ra-
kennuskoneiden ja -laitteiden vuok-
rauksesta ja niihin liittyvistä palve-
luista. 

Cramo on yksi toimialansa joh-
tavista palveluntarjoajista  Euroo-

Toukokuun Mestari-illassa  
Cramo-asiaa
Kevään viimeisessä Mestari-

illassa vieraili Cramo-konser-

nin toimitusjohtaja Vesa Koi-

vula, joka kertoi illan osanot-

tajille yrityksen ajankohtai-

sesta tilanteesta.

passa. Cramo toimii Cramo-brändin 
alla Suomessa, Ruotsissa, Norjas-
sa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, 
Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasa-
vallassa, Slovakiassa ja Venäjällä 
(Kaliningrad). Saksassa, Itävallassa 
ja Unkarissa se toimii tytäryhtiö 
Theisen Baumaschinen brändin al-
la. Venäjällä ja Ukrainassa toimitaan 
nimellä Fortrent. Se on yhteisyritys, 
josta Cramo omistaa puolet.

Cramon noin 2 500  työntekijää 

palvelee yli 150.000 asiakasta  lä-
hes 360 toimipisteessä 15 maassa. 
Vuokrattavia koneita ja laitteita 
on yli 200.000. Suomessa Cramolla 
on noin 60 toimipistettä ja yli 400 
työntekijää.

Haastavassa tilanteessa uskotaan 
elpymiseen
”Haastavan alkuvuoden jälkeen tu-
loksemme alkoi parantua maalis-

Vesa Koivulan (vas.) luovuttamassa uudessa puheenjohtajan nuijassa on taas tilaa yhdis-
tyksen puheenjohtajien nimille. Ari Autio näet kertoi, että vanhassa nuijassa ei nimien 
kaiverrusperinnettä enää pystytty toteuttamaan, koska nuija oli täynnä nimiä.



56/2014 hrmy

kuussa”, Vesa Koivula kertoi touko-
kuussa.

”Leudon talven vuoksi lämmitys-
palveluiden kysyntä jäi poikkeuk-
sellisen vähäiseksi tammi-helmi-
kuussa, mikä vaikutti liikevaihtoom-
me Pohjoismaissa. Näyttää kuiten-
kin siltä, että leudon talven ansiosta 
rakentaminen on päässyt hyvin al-
kuun jo maaliskuussa eli hieman 
tavanomaista aikaisemmin. Odotan 
loppuvuodelle myönteistä kehitystä 
erityisesti Ruotsissa ja Saksassa, 
joissa kasvuennusteet kuluvalle 
vuodelle ovat hyvät. Myös muilla 
markkinoillamme on positiivisia 
merkkejä siitä, että kasvu pääsee 
alkuun vuonna 2014.”

Vaikka ensimmäisen vuosinel-
jänneksen tulos ei hänen mukaansa 
vastannut täysin odotuksia, hän us-
koi Cramo-konsernin silti saavutta-
van tulostavoitteensa koko vuoden 
osalta.

Myönteisen tuloskehityksen var-
mistamiseksi kulutasoa on sopeu-
tettu erityisesti Ruotsissa ja Norjas-
sa. ”Viime vuosina kehittämämme 
joustava toimintamalli mahdollisti 
nopeat sopeutukset esimerkiksi 
vuokratyövoiman käytössä. Opti-
moimme myös toimipisteverkosto-
amme. Saksassa jatkoimme muu-
tosohjelmaamme, jonka uskon tuo-
van tuloksia loppuvuoden aikana”, 
Vesa Koivula kertoi.

Suomessa hyvä tulos
Koska jäsenlehti ei ilmestynyt ke-
sällä, ehti Cramo julkistaa elokuus-
sa myös toisen vuosineljänneksen-
sä osavuosikatsaukseen. Siitä 
muutama poiminta:

Cramo-konsernin tammi-kesä-
kuun liikevaihto supistui 2,8 pro-
senttia ja oli 300,0 miljoonaa euroa. 
Paikallisissa valuutoissa liikevaihto 
kasvoi 0,9 prosenttia. Tammi-kesä-
kuun liikevaihdon muutos paikalli-
sissa valuutoissa ilman Venäjän uu-
delleenjärjestelyä oli 2,2 prosenttia.

Alkuvuoden haastava markkina-
tilanne alkoi Cramon odotusten mu-
kaisesti parantua toisella vuosinel-
jänneksellä, mutta odotuksia hi-
taammin. Markkinatilanne parani 
erityisesti Ruotsissa, Tanskassa ja 
Puolassa. Suomessa Cramo on on-
nistunut liiketoiminnassaan ja kan-

nattavuuden paraneminen jatkui. 
Saksassa Cramon muutosohjelma 
rasitti tulosta. Siirtokelpoisten tilo-
jen tuotealueella kysyntä on jatku-
nut vahvana. Toisen vuosineljän-
neksen liikevaihto laski 0,2 prosent-
tia ja oli 159,8 miljoonaa euroa. 
Paikallisissa valuutoissa liikevaihto 
kasvoi 3,5 prosenttia.

Huolimatta markkinatilanteesta 
tulos oli hyvä Suomessa. Tulos oli 
hyvä myös Ruotsissa, jossa markki-
natilanne piristyi. Cramo alensi kus-
tannustasoaan alkuvuonna Ruot-
sissa ja säästöjen odotetaan näky-
vän tuloksessa toisella vuosipuolis-
kolla. Norjassa tehtiin varauksia 
henkilöstön vähentämiseksi ja toi-
mipisteverkon karsimiseksi. Tans-
kassa markkinatilanne parani mutta 
tulos ei vastannut odotuksia. Tans-
kan ja Keski-Euroopan tuloksen 
odotetaan paranevan toisen vuosi-
puoliskon aikana.  

Itä-Euroopassa liikevaihto ja tu-
los kehittyivät positiivisesti, ja myös 
Venäjällä ja Ukrainassa toimiva yh-
teisyritys Fortrent onnistui sopeut-
tamaan toimintaansa vallitsevaan 

markkinatilanteeseen. Fortrent on 
sopeuttanut kulujaan ja laskenut 
investointitasoaan.

Cramo laajensi huhtikuussa siir-
tokelpoisten tilojen liiketoimintaan-
sa Saksaan ostamalla C/S Raum-
Center -yrityksen ja solmimalla 
merkittävän asiakassopimuksen 
Technische Werke Ludvigshafenin 
kanssa. Suomessa Cramo vahvisti 
markkina-asemaansa maanraken-
nuskoneiden vuokrauksessa osta-
malla OptiRent -yrityksen.

Mestari-illassa valmistauduttiin 
kesään
Mestari-illan aluksi yhdistyksen uusi 
järjestösihteeri Iia Hyvönen kävi 
esittäytymässä illan osanottajille.

Ennen iltapalaa kerrattiin kesän 
ja myös tulevan syksyn tapahtumia. 
Tapahtumia on taas tulossa run-
saasti, ilmoitukset niistä löytyvät 
myös tästä jäsenlehdestä.

Sirkka Saarinen

Petri Pellikka ja Tuomo Makkonen kävivät pokkaamassa yhdistyksen heille myöntämät sti-
pendit. Nuoret miehet valmistuivat jouluna 2013 rakennusmestareiksi Metropolia 
AMK:sta ja ovat nyt tiiviisti mukana työelämässä.
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Laki tiedonantovelvollisuudesta 
tuo päivänvaloon kaikki rakenta-

misen parissa työskentelevät. Ky-
seessä on merkittävä askel pimeän 
työvoiman kitkemisessä, kun tästä 
kesästä alkaen sekä tilaajat ja pää-
toteuttajat että verottaja tietävät, 
ketkä rakennustyömailla työskente-
levät ja kuka heidän palkkansa 
maksaa.

Käsiteltävät tietomäärät ovat 
massiivisia, sillä Rakennusteollisuus 
RT:n arvion mukaan maassamme on 
vuosittain käynnissä jopa 100 000 
rakennustyömaata. Verottajan tieto-
jen perusteella rakennusalalla on lä-
hes 60 000 yritystä tai muuta toimi-
jaa. Rakennusalan veronumerorekis-
teriin on tähän mennessä ilmoitettu 
noin 750 000 henkilöä.

”Näin kattavaa järjestelmää ei ole 
käytössä missään muualla maail-
massa. Muutokseen on varauduttu 
kehittämällä sähköisiä ratkaisuja, joi-
den avulla tietojen siirtäminen ta-
pahtuu mahdollisimman sujuvasti ja 
ilman turhaa byrokratiaa”, sanoo ti-
laajia edustavan RAKLI ry:n tekninen 
johtaja Ilpo Peltonen.

Säännöllisen tiedonsiirron ansi-
osta työmaista ja niillä työskentele-
vistä henkilöistä syntyy kokonaisku-
va, ja mahdollisiin väärinkäytöksiin 
on helpompi puuttua. Verohallintoon 
on palkattu tietovirtaa käsittelemään 
parikymmentä uutta virkailijaa.

”Rakentamisen arvo Suomessa 
oli vuonna 2013 lähes 30 miljardia 
euroa. Nykyisessä taloustilanteessa 
on erittäin tärkeää, että kaikki vero-
tulot saadaan kotiutettua ja työpai-
kat rehellisille toimijoille. Uskon, että 
urakkaketjujen parempi tuntemus ja 
ammattimaisten toimijoiden kilpailu-
aseman parantaminen auttavat mei-
tä myös rakentamisen laadun paran-
tamisessa”, kertoo Rakennusteolli-
suus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio 
Kari.

Velvollisuus koskee 
ammattilaisten lisäksi myös 
taloyhtiöitä ja 
yksityishenkilöitä

Uuden lain myötä jokaisen rakenta-
mispalveluita tilaavan on ilmoitetta-

Tiedonantovelvollisuus  
läpivalaisee rakennustyömaat
Heinäkuun alussa tuli voimaan laki, jonka mukaisesti verottajalle on ilmoitettava 

kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista 

ja työsuhteista. Tiedonantovelvollisuus koskee myös korjaus- ja kunnossapitotöitä.

va verottajalle kuukausittain työ-
maakohtaisesti tiedot tilaamistaan 
rakentamispalveluista, jos tilauksen 
kokonaissumma ylittää 15 000 eu-
roa. Velvoite ei koske vain raken-
nusalalla toimivia yrityksiä vaan yh-
tä lailla esimerkiksi kuntia ja taloyh-
tiöitä. Myös yksityishenkilöiden tu-
lee ilmoittaa maksamansa urakka-
summat ja palkat ennen loppukat-
selmusta. Tiedot on annettava aina 
kun työt edellyttävät rakennuslu-
paa, urakan suuruudesta riippumat-
ta.

Päätoteuttajan tai sen puuttues-
sa rakennuttajan tulee puolestaan 
ilmoittaa kuukausittain verottajalle 
tiedot kaikista työmaalla työsken-
nelleistä henkilöistä. Vastaavasti jo-
kaisen aliurakoitsijan on ilmoitetta-
va päätoteuttajalle tämän tarvitse-
mat tiedot. Aiemmin tällaista velvoi-
tetta ei ole ollut, minkä vuoksi pää-
toteuttajalla ei ole ollut mahdolli-
suutta pitää kattavasti lukua työ-
maan työntekijöistä. Tiedonantovel-
vollisuus on jatkoa vuonna 2013 
rakennustyömailla käyttöön otetulle 
veronumerolle.

Kiinteistö- ja rakentamisala on 
itse ollut aktiivisesti mukana kutis-
tamassa epärehellisten toimijoiden 
pelikenttää jo vuosien ajan. Lisäksi 
alan keskeisten järjestöjen omista-
ma Suomen Tilaajavastuu Oy on 
kehittänyt Veronumero.fi-palvelun, 
jonka kautta tiedonantovelvollisuus 
on helpointa täyttää.

Lisätietoja tiedonantovelvollisuu-
desta ja ilmoituskäytännöistä:
www.veronumero.fi, 
www.rakennusteollisuus.fi/tiedon-
antovelvollisuus

RKL-Koulutusta:

Rakennustyömaan kosteudenhallinta sekä pelastus- ja 
palosuunnitelma
28.10.2014 klo 17.00 - 20.30, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3

Tarkka ohjelma: www.rkl.fi ja seuraavassa jäsenlehdessä

Lisätiedot: Joakim Högström, 045-633 2346 tai 
joakim.hogstrom@rkl.fi 
Ilmoittautumiset 22.10.2014 mennessä 
http://www.lyyti.in/kosteudenhallinta_hki

Yhteyshenkilö: Olli Heire, 0400-894 811 tai olli.heire@gmail.com
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FISE toteaa lakiin ja täydentäviin 
rakentamismääräyksiin perustu-

via suunnittelijoiden ja työnjohdon 
pätevyyksiä. Lisäksi järjestelmään 
on otettu mukaan myös markkina-
lähtöistä, vapaaehtoista, rakennus- 
ja kiinteistöalan asiantuntijapäte-
vyyksien toteamista.

Todettu pätevyys on osoitus siitä, 
että päteväksi todetun henkilön pe-
rus- ja lisäkoulutus sekä työkoke-
mus täyttävät niille asetetut yksityis-
kohtaiset vaatimukset. 

Järjestelmä ja asiantuntijat
Järjestelmä muodostuu pätevyydet 
toteavista pätevyyskohtaisista lauta-
kunnista ja niitä hoitavista sihteeri-
järjestöistä sekä pätevyyslautakun-
nat nimittävästä ja pätevyydet rekis-
teröivästä sekä rakennusvirhekortit 
hyväksyvästä FISE Oy:stä. FISE Oy 
tekee sopimuksen sihteerijärjestön 

kanssa tiettyyn rakentamisen osa-
alueeseen liittyvän pätevyyslauta-
kunnan tehtävien hoidosta. FISEn 
sihteerijärjestöjen hoitamissa  päte-
vyyslautakunnissa tekee suurim-
maksi osaksi pyyteetöntä työtä 200 
maamme parasta asiantuntijaa.

Rakennusvirhepankki
FISE ylläpitää myös Rakennusvirhe-
pankkia. Rakennusvirhepankki var-
mistaa tiedon levittämistä hyvästä ja 
turvallisesta rakentamisesta, edistää 
rakentamisen kehittämistä sekä eh-
käisee virheitä ja ympäristöhaittoja.

Eettiset ohjeet
Pätevöitettyjen henkilöiden laaduk-
kaan toiminnan varmistamiseksi 
FISE:llä on eettiset ohjeet, joiden tar-
koitus on varmistaa henkilön sitoutu-
minen korkeisiin ammatillisiin vaati-

FISEn henkilöpätevyydet yhdessä rekisterisssä
muksiin, rehellisyyteen ja hyvän ra-
kentamistavan mukaiseen toimintaan. 
Näin hän voi tarjota yhteiskunnalle 
sekä suunnittelutehtävän toimeksian-
tajalle erityistä tietoa, taitoa ja osaa-
mista, joka on välttämätöntä kehitet-
täessä laadukasta ja käyttäjäystäväl-
listä rakennettua ympäristöä. FISE:n 
eettisiin ohjeisiin liittyvää useampipor-
taista sanktiojärjestelmää on tähän 
mennessä käytetty useampia kertoja.

Oikaisulautakunta
FISEn järjestelmään kuuluu lisäksi 
oikaisulautakunta, joka käsittelee FI-
SEn päätöksiin tyytymättömien ha-
kijoiden oikaisupyynnöt. Oikaisulau-
takunnan jäsenet eivät saa olla 
muissa FISE:n toimintaan liittyvissä 
tehtävissä.

Laaja osakaspohja
FISEn hallituksen puheenjohtajana 
toimii RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junt-
tila. FISEn osakkaat ovat Rakennusin-
sinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, 
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, 
Rakennusteollisuuden Koulutuskes-
kus RATEKO, Suomen Betoniyhdis-
tys r.y., Suomen geoteknillinen yhdis-
tys ry, Suomen LVI-liitto, SuLVI ry, 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
RIL ry, Teräsrakenneyhdistys ry, Puu-
tuoteteollisuus ry, Uusi Insinööriliitto 
UIL ry, Julkisivuyhdistys ry, Suunnitte-
lu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL 
ry, Maanalaisten tilojen rakentamisyh-
distys MTR r.y., VVS Föreningen i 
Finland rf, Suomen Arkkitehtiliitto SA-
FA, Kiinteistöalan Koulutussäätiö ja 
Rakennustietosäätiö RTS

FISEn pätevyydet kiinnostavat
Fise on on 11-vuotisen toimintansa 
aikana todennut yli 13 800 pätevyyt-
tä. Oheinen käyrästö kuvaa todettu-
jen pätevyyksien määrällistä kehitys-
tä FISEn toiminnan alusta 2003 aina 
tähän päivään asti. Pätevyyksien 
määrä alkoi kasvaa vuoden 2012 
aikana. Tahti kiihtyi vuonna 2013 lä-
hinnä energiatodistusten laatijoihin 
liittyvän lakiuudistuksen vuoksi. 

Ylempi käyrä kuvaa kaikkia todettuja pätevyyksiä ja alempi käyrä voimassa olevia päte-
vyyksiä. Energiatodistuksen laatija -pätevyydet poistettiin FISEn rekisteristä keväällä 2014 
ja rekisterissä olevien pätevyyksien määrä putosi 8450:stä 7790:een. Ympäristöministeri-
ön määräysten mukaisesti energiatodistuksen laatijapätevyyksiä ylläpidetään ARAn sivuil-
ta löytyvästä rekisteristä.

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 

toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja 

kokoaa ne yhteen rekisteriin, joka löytyy osoitteesta  

www.fise.fi. Fise on 11-vuotisen toimintansa aikana todennut 

yli 13 800 pätevyyttä. 
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Paljon yhtäläisyyksiä Suomen 
kanssa
Tanskassa kaikki toimii hyvin sa-
malla tavalla kuin Suomessa, mm. 
joukkoliikenne, sairaanhoito ja sosi-
aaliturva. 

Kulttuurillisesti Suomessa ja 
Tanskassa ei ole juuri mitään eroa. 
Veroja maksetaan paljon, bussissa 
istutaan mieluummin yksin kuin ke-

27.1.2014-30.6.2014

Civil Engineering Semester Tanskan 
teknillisessä korkeakoulussa (DTU)

DTU:ssa minua kiinnosti Civil En-
gineering Semester, jossa sai 

valita infra-alan kursseja 30 opinto-
pisteen verran. Suurimmalla osasta 
kursseista opetuskielenä oli englan-
ti. Jälkikäteen ajateltuna olisi kan-
nattanut hakea vain kohteisiin, jois-
sa kaikki opetus on englanniksi ja 
opettajat näin ollen tottuneet ope-
tukseen englannin kielellä.

nenkään vieressä, kahvia ja olutta 
kuluu paljon ja pankkiasiat hoituivat 
omalla kotimaisella kortilla yhtä hy-
vin siellä kuin täälläkin, vaikkakin 
kaikki tuntui olevan Tanskassa kal-
liimpaa. Tanskan kieltä ei tarvinnut 
opiskella, englannilla hoituivat kaik-
ki tarvittavat asiat niin kaupoissa 
kuin virastoissakin.

Koulu alkoi tammikuun lopulla 
viikon tutustumisjaksolla joka ei ol-
lut pakollinen mutta hyödyllinen. 
Viikon tarkoituksena oli saada kaik-
ki vaihto-oppilaat ja tanskalaistuto-
rit tutustumaan toisiinsa erilaisten 
aktiviteettien ja juhlien avulla, mikä 
onnistuikin todella hyvin. Koulun 
aloittaminen helpottui paljon, kun 
olin oppinut tuntemaan jo muita 
opiskelijoita.

Suulliset kokeet uusi juttu
Kaikki valitsemani kurssit olivat 

Vaihto-opiskeluun lähteminen oli mielessäni jo ammattikor-

keaan hakiessa, mahdollista työpaikkaa tai jatkokoulutusta 

ulkomailla silmällä pitäen. Halusin opiskella infra-tekniikkaa 

englanniksi joten hakuvaihtoehtoni olivat Yhdysvalloissa ja 

Tanskassa. Englannista ei löytynyt sopivia ohjelmia. Valinnas-

sa vaihtokohteekseni tuli DTU Kööpenhaminassa.

Albertslundin asuntola.
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kymmenen pisteen kursseja eli 
huomattavasti laajempia, mihin olin 
Suomessa tottunut. Kurssit olivat 
ryhmätyöpainotteisia ja suuri osa 
työskentelystä tapahtui ryhmissä il-
man opettajaa. Jokaisesta kurssista 
täytyi saada aikaan yksi tai useampi 
raportti.

Osassa kursseista raportointiin 
liittyvä ohjeistus oli heikkoa, mikä 
aiheutti ajoittain turhaa työtä ja 
suurta hämmennystä. Kokeet olivat 
suullisia kokeita, joihin en ainakaan 
itse ole tottunut Suomen kouluissa. 
Henkilökohtaisesti pidän enemmän 
normaaleista kokeista koska esiin-
tymistilanteessa, joka suullinen koe 
periaatteessa on, unohtaa helposti 
monia asioita.

Laadukasta opetusta
Koulutuksessa hyödynnetään pal-
jon erilaisia ohjelmistoja mm. auto-
deskiltä ja DHI:ltä. Koulussa ei ollut 
tietokoneluokkia ja ohjelmat täytyi 
asentaa omalle kannettavalle, mikä 
aiheutti paljon ongelmia kannetta-
van muistin riittävyyden ja erilaisten 
lisenssien kanssa.

Yleisellä tasolla koulutus oli laa-
jaa ja laadukasta ja opin paljon asi-
oita, joita en olisi välttämättä oppi-

nut opiskelemalla omassa ammatti-
korkeassa. Koska kurssit olivat 10 
opintopisteen arvoisia, opiskeltaviin 
asioihin ehditään perehtyä hyvin.

Vapaa-aikaa ei jäänyt koulutöi-
den ja koulumatkojen ohella liian 
paljoa. Suurin osa siitä kului asun-
tolassa tai sen ympäristössä urheil-
len tai Kööpenhaminan keskustas-
sa opiskelijakavereiden kanssa 
pyöriessä.

Metrotyömaa  
Kööpenhaminassakin
Kööpenhaminan keskustassa oli ra-
kennustyömaita melkein joka kul-
massa uuden metrolinjan rakennus-
töihin liittyen. Kuten Helsingissäkin 
Kööpenhaminassa oli yksi haarau-
tuva metrolinja johon nyt rakenne-
taan uutta ympyrä linjaa keskustan 
ympärille. 

Yllättävää oli ettei koulussa no-
teerattu metrolinjan rakentamista 
millään tavalla. Rakentaminen Tans-
kassa on hyvin pitkälle samanlaista 
kuin Suomessakin paitsi että rou-
dasta ei tarvitse juurikaan välittää. 
Tanskalaiset keskittyvät rakentami-
sessa enemmän veden liikkumiseen 
maakerroksissa sekä pohjaveden 
suojeluun ja säästäväiseen käyttöön. 

Teksti ja kuvat:  
Marko Kolehmainen

Vaihto-opiskelija Marko Kolehmai-
nen vapaalla, seurana Magnus :-)

Ekskursiolla Roskildessa pilaantu-
neen maan hoitokohteessa.
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Matkailumainoksia silmäillessä 
tulee mieleen, eikö ryhmä- ja 

seuramatkojen aika olekaan vielä 
ohi. Eikö nykyaikana ole paljon 
haastavampaa kulkea omia polku-
jaan? Näin varmasti on, mutta seu-
ra-, ryhmä- ja teemamatkoillakin on 
puolensa. Ei vain niille, jotka ikänsä, 
kielitaidottomuutensa tai muun 
syyn vuoksi eivät halua lähteä seik-
kailumatkoille. Varmaa on se, että 
ryhmämatkalla pääsee vähemmällä 
matkastressillä ja saa matkatee-
masta enemmän irti kuin satunnai-
nen matkailija.

HYVÄ OPAS on tietenkin A ja O. 

HYVÄ RYHMÄ voi olla joskus sitä-
kin tärkeämpi. Tämä vastaavilta 
matkoiltani muodostunut käsitys 
vahvistui entisestään kun sain on-
nekkaana osallistua Rakennusmes-
tarien Säätiön kulttuuristipendimat-
kalle Andalusiaan 24.4.-4.5.2014.

Noin 30-henkisen stipendinsaa-
japorukkamme koostumus oli mie-
lestäni paras mahdollinen; saman 
koulutuksen saaneita, mutta eri teh-
tävissä toimineita, eri ikäisiä, eri 
puolilta maata olevia ihmisiä. Yhtei-
senä kiinnostus historiaan, nykypäi-
vään ja kulttuuriin.

Malagasta matkaan

Malagan lentokenttä ja kaupunki 
olivat ensimmäinen tuttavuutemme 
matkalla. Jo öisellä lähialueen tu-
tustumisretkeltämme saatoimme 
nähdä rakennuksissa joitakin merk-
kejä kaupungin 3000-vuotisen his-
torian vaiheista v. 711-1487 jaa, 
jolloin maurit hallitsivat kaupunkia: 
arabialaisvaikutteisia kaaria, koris-
teita, parvekkeita ja erilaisia koriste-
kaltereita.  Erinomainen oppaamme 
Sirpa Laine vei meidät aamukäve-
lylle Malagan satavuotiaalta kaup-
pahallilta Pablo Ruiz Picasson pat-
saalle.  Tämän Malagan Suuren 
Pojan vieressä monet halusivat 
ikuistaa itsensä. 

Matka jatkui ennen puolta päi-
vää kauniiden oliivipuu- ym. viljelys-
ten halki kohden Granadaa ja ehkä 
koko Andalucian puhuttelevinta 
nähtävyyttä Alhambraa. Oikealla 
puolella tietä meitä seurasivat  lä-

24.4. - 4.5.2014

Kulttuuristipendimatka Andalusiaan
Rakennusmestarien Säätiö myönsi 24 stipendiä 

kiertomatkalle Espanjan Andalusiaan. Huhti-toukokuussa 

tehdyllä matkalla tutustuttiin kiehtovaan Andalusian 

historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään.

Alhambra ilta-auringon kajossa vanhan kaupungin kukkuloilta nähtynä.
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hes koko matkan Sierra Nevadan 
vuoriston lumihuiput. Granadahan 
oli viimeinen maurilainen kuningas-
kunta, jonka kristityt valloittivat ta-
kaisin. Alhambran muurien kätköis-
tä paljastuvassa satumaailmassa 
kuningas Boabdil joutui antautu-
maan ”katollisille majesteeteille” 
Ferdinadille ja Isabellalle vuoden 
1492 alussa. Mikä sitten oli ”se 
kaikkein hienoin” muurien rajaamal-
la alueella? Onko se Palacio Naza-
ries (Nasiridien palatsi) vai joku 
muu. Siitä on turha kiistellä; hie-
nointa on se, että niinkin vähän al-
kuperäistä rakennustaidetta on hä-
vitetty myöhempien valtiaiden val-
lanmerkkien tieltä.

Generalife oli hallitsijoiden kesä-
palatsi. Sen loistavalle puutarhalle 
niin kuin koko maurilaiselle arkki-
tehtuurille, oli tyypillistä erilaisten 
vesiaiheiden ja tarkan geometrisesti 
leikattujen istutusten määrä. Mie-
lenkiintoinen oli myös Sacramonten 
mustalaiskaupunginosassa sijaitse-
va luolamainen ravintola, jossa 
näimme todella vauhdikkaita fla-
menco-esityksiä. 

Neljäs matkapäivä
Seuraavaksi matkasimme 
Granadasta Cordobaan läpi jo 
tutuksi käyneen punaisen maan, 
Gordoba sijaitsee Granadan ja 
Sevillan puoli välissä. Kaupungin 
kulta-aika oli 700-1000-lukujen 
tietämissä. Se oli silloin Gordoban 

suuren kalifaatin pääkaupunki. 
Emme suinkaan törmänneet 
suoraan menneeseen vaan varsin 
uuteen viiden tähden hotelliin. Oli 
siinä taas ihmettelemistä, kun 
arkkitehti oli ”päästetty irti”. En 
sano mitään ulkopuolen ruosteisesta 
pakkilaatikko-kuosista, mutta lähes 
nelikulmaisten wc-pyttyjen nelikul-
maiset kannet olivat mieleen- ja 
takapuoleen painuvia nähtävyyksiä.

Kaupungin päänähtävyydet si-
jaitsivat kaupunkia halkovan 
Guadalquivir-joen rannalla. Näyttä-
vin kaupungin loistonajoilta periyty-
vä suuri moskeija, La Mesquita. Se 
on nimensä veroinen, 2 hehtaaria. 
Moskeijan etupihalle pääsee usei-
den porttikäytävien läpi. Juhlallisin 
niistä on Puerta del Perdon (An-
teeksiannon portti), jonka kautta 
mekin suuntasimme matkaisäntäm-
me Ari Aution luotettavalla johdolla 
moskejan pääovelle. Sisään astuja 
ei pysty mitenkään heti tajuamaan 
tilan suuruutta. Hämärässä näkyy 
vain loputtoman tuntuisia pylväsri-
vejä, kattoa kannattavia punaval-
koisia kaaria ja sitten uskomatto-
masti koristeltuja kupoleja ja muita 
kattorakenteita. Sanotaan, että se 
on kaikkein kauneinta mitä maurilai-
nen rakennus-taide on tuottanut.

Kristittyjen vallattua kaupungin 
takaisin islaminuskoisilta v. 1236 
rakensivat uudet valtiaat sisälle 
moskeijaan ensin pienet kappelit ja 
sitten 1500- luvun alussa sen kes-
kelle kristillisen katedraalin.  

La Mezquitan kulmalta avautuu 
kapeiden katujen ja kujien, vaurai-
den liikkeiden ja ravintoloiden juuta-
laiskorttelit ja niiden keskellä 
1300-luvulla rakennettu synagooga.

Viidentenä matkapäivänä
Matkasimme Andalusian tasanko-
jen kautta itsehallintoalueen pää-
kaupunkiin Sevillaan. Sekin sijait-
see Cordoban tatavoin Guadalqui-
vir-joen rannalla, mutta joen merki-
tys on kaupungille suurempi, koska 
se on purjehduskelpoinen kaupun-
gin keskustaan saakka. Myös asuk-
kaita on enemmän, n. 750-800.000.

Kaupungin monista nähtävyyk-
sistä ehdimme käydä maailman 
suurimmassa goottilaisessa kirkos-
sa ja ihailla sen kellotorniksi muu-
tettua puretun moskeijan v. 1184 
rakennettua  minareettia La Giral-
daa, kaupungin symbolia.

Sevillassa saimme myös mat-
kamme toisen oppitunnin andalu-
sialaisuuden perusteista. Kyse oli 
tietenkin härkätaistelu-perinteestä. 

Mielenkiintoisia aikamatkoja lä-
hihistoriaan teimme tutustumalla 
Sevillassa pidettyjen maailman-
näyttelyiden pitopaikkoihin. Viimei-
sen v. 1992 pidetyn varsinaisen 
maailmannäyttelyn yli 220 hehtaarin 
alueen kiertäminen ei paljon anta-
nut. Paljon mielenkiintoisempia oli-
vat v. 1929 espanjalais-amerikkalai-
sen maailmannäyttelyn kunniaksi 
keskeiseen puistoon rakennettu pa-
latsi- ja torialue. 

Tuoreinta rakennustaiteen histo-
riaa oli myös Metropol Parasol, jo-
hon tietenkin kävimme tutustu mas-
sa. V. 2011 valmistunut suurimpiin 
puurakennuksiin kuuluva museo-
kauppahalli ja maamerkki muodos-
tuu kuudesta sienenmuotoisesta 
rakennelmasta ja kohoaa 28 metrin 
korkeuteen. Alinna on esiin kaivettu 
roomalaisajan kalatehdas, ylinnä 
Finnforestin toimittamien puuraken-
teiden päällä teräksisten kävelysil-
tojen verkko, mistä voi erinomai-
sesti ihailla näkymiä eri suuntiin. 
Niin  teimmekin.

Kohden muinaista rajaa ja ylikin
Matka Jerez de la Fronteraan oli 
lyhyt. Kaupunki oli nimensä mukaan Ryhmämme Rondan uskomattomien maisemien edessä.
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rajakaupunki. Nimenomaan oli, sillä 
takaisinvaltauksen aikoihin kristitty-
jen hyökkäys maan vapauttamisek-
si maurilaisista jämähti näille main. 
Kaupunki oli silloin tärkeimmillään, 
mutta nykyisin sen tuntevat erityi-
sesti sherryn, brändin ja andalu-
cianhevosten ystävät sekä – sen 
tulimme omin korvin huomaamaan 
-moottoripyöräurheilun ystävät.  
Siellä pidettiin lähtöämme seuraa-
vana viikonloppuna MotoGP-sarjan 
kilpailu ja hotellimme sijaitsi ehkä 
kaupungin ”parhaan harjoittelusuo-
ran” varrella. Sitä ennen ehdimme 
tutustua kaupungin hiljaisempaan 
omaleimaisuuteen niin sherry- ja 
brandyvalmistamossa kuin kunin-
kaallisen ratsastuskoulun manee-
sissakin. Sherryn ja brandyn teosta 
saimme todella asiantuntevan esi-
tyksen yrityksen norjalaiselta omis-
tajalta.

Vapun vastaanotosta ja itse juh-
lapäivästä ei ollut juuri merkkiäkään 
nähtävissä omia ”vastaanottojuh-
liamme” lukuun ottamatta.  

Jos haluaa sanoa joitakin näky-
miä henkeäsalpaavan kauniiksi niin 

seuraavana päivänä näkemiämme 
vuoristomaisemia kyllä voi. 

Rajamaa ja rajakaupunki 
Yksi matkan niin nykyajan kuin 
menneenkin kannalta mielenkiintoi-
simpia kohteita oli Gibraltar. Sehän 
ei kuulu Andalusiaan eikä edes Es-
panjaankaan ainakaan vielä. Sehän 
asian mielenkiintoiseksi tekeekin, 
varsinkin näin ”Krimin valloituksen” 
päivinä. Espanjan ”epäviralliset” 
vaatimukset alueen palauttamises-
ta emämaan yhteyteen lienevät vain 
sisäpolitiikkaa.

Tämän Britannian merentakai-
sen alueen vajaalla 7:llä neliökilo-
metrillä, vuoren päällä ja ympärillä 
asuu n. 30.000 briteiksi ja n. 200 
Magotti-apinoiksi itsensä tuntevaa 
asukasta. Gibraltarin  strateginen  
asema Välimeren porttina on vä-
hentynyt, mutta toki brittiläinen 
maailmanvalta pitää huolta omis-
taan. Alue kuuluu EU:n niin kuin 
Englantikin, hallitsijaa kuningatar 
Elisabethia edustaa kuvernööri. Ar-
vonlisäveroa ei peritä, mitä espan-

jalaiset käyttävät riemurinnoin hy-
väkseen.

Rondan jyrkänteillä
Ronda oli viimeinen kaupunkikoh-
teemme. Hotelli sijaitsi  aivan loista-
valla paikalla Rondan ainutlaatui-
suuden takaavien jyrkänteiden reu-
nalla. Sieltä oli hyvä lähteä alamä-
keen vaatimattoman Guadalevinjo-
en uurtaman, lähes 120 metriä sy-
vän El Tajo -kanjonin ylittävälle 
maailmankuululle Puente Nuevosil-
lalle ja sitä kautta maurien rakenta-
maan vanhaan kaupunkiin. Kau-
punginosat yhdistävän sillan nimes-
sä nuoruus on suhteellista sillä se 
on rakennettu vanhan romahtaneen 
tilalle 1700-luvulla. Ennen Catalonia 
Reina Victoria-hotellista lähtöämme 
ryhmittäydyimme perinteiseen ryh-
mäkuvaan ja ja kiittelimme toisiam-
me ja mielyttävää bussinkuljetta-
jaamme. 

Malagan lentokenttää kohden 
matkatessamme poikkesimme vielä 
taisteluhärkiä ja -hevosia kasvatta-
valle tilalle ilmeisesti osana härkä-
taistelukurssiamme. Siihen liittyi 
myös käytännön harjoituksia, joihin 
urheimmat meistä ottivat osaa. Här-
kä ei tosin ollut aivan aito, mutta 
sarvet ja matadorin muletta, punai-
nen melko raskaalta tuntuva viitta, 
olivat. 

Matkan ja kirjoituksen päätteek-
si voi todeta paljon hankalamman 
matkan tehneiden toteamusta ny-
kykielelle soveltaen: ”Ei paha reis-
su; mukava kun sain olla muka-
na!”

Teksti: Matti Vuorensola
Kuvat: Matti Vuorensola ja Olli Heire

Espanjalaista arkkitehtuuria 
yhdistettynä suomalaiseen 

puuosaamiseen.
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Helsingin ”Tekussa” 1960 

opintonsa aloittaneet ja 1964 

valmistuneet vuosikurssin K-

311/64:n rakennusmestarit 

kokoontuivat huhtikuun lo-

pulla muistelemaan mennei-

tä ja opiskelemaan, miten ra-

kennusmestari amk -koulu-

tus nykyään tapahtuu.

Vuosikurssin K-311/64 yhteis-
henki on jatkunut kouluajoista 

asti kiinteänä. Nyt kokoonnuttiin jo 
15. kerran. Viime aikoina kokoontu-
misissamme on ollut mukana myös 
seuralaisemme, jolloin tilaisuudet 
ovat olleet hillitympiä kuin nuoruus-
vuosiemme railakkaat mestarita-
paamiset. Näinhän ovat muuttuneet 
yhdistyksemme kuukausikokouk-
setkin ”Vanhan Maestron” ajoista.

Tapaamisemme aluksi tutus-
tuimme ravintola Salveen  (Bulevar-
dia on lopetettu). Herrasmiehinä 
olimme tilanneet sinne seuralaisil-

lemme pöydän siksi ajaksi, kun itse 
olimme Metropolia ammattikorkea-
koulussa tutustumassa entiseen 
kouluumme ja kuuntelemaan Kou-
lutuspäällikkö Simo Hoikkalan esi-
tystä mitä on ”Rakennusalan am-
mattikorkeakoulutus tänä päivänä”.

Koulurakennuksemme Bulevar-
dilla Aleksanterin teatterin vieressä 
toimii nykyään AMK:n kirjastona ja 
opintotoimistona. Löisimme kuiten-
kin luokkamme ja saimme tutustua 
1960-luvun oppimateriaaliin kirjas-
tonjohtaja Marjatta Hassin erin-
omaisella opastuksella. Sen jälkeen 

siirryimme Metropolian pääraken-
nukseen kuulemaan rakennusalan 
nykyopetusta. 

Opiskelu on monipuolisempaa, 
suuntautumisvaihtoehtoja on enem-
män kuin ennen. Edelleenkin haki-
joita riittää rakennusalalle riittävästi 
vaikka keskeyttämisprosentti on 
suurempi kuin 60-luvulla, jolloin se 
oli alle 10.  Uutena asiana mieleem-
me jäi, että nykyään LVI-teknikotkin 
ovat LVI-rakennusmestareita AMK.

Noudimme vauhtiin päässeet 
seuralaisemme Salvesta ja siirryim-
me Tallinnan laivaan. Siellä nautim-
me herkullisen juhlaillallisen, jota 
sulattelimme tanssisalongin puolel-
la. Entisajoista poiketen kukaan ei 
tiettävästi jaksanut enää yökerhoon 
asti.

Seuraavana päivänä kukin kertoi 
lyhyesti rakentajaurastaan. Pois-
menneiden luokkatovereiden muis-
toksi pidettiin hiljainen hetki, heitä 
oli noin kolmasosa vuosikurssis-
tamme.

Lopuksi mietimme seuraavan 
yhteisen tapaamisemme ohjelmaa 
ja toivotimme toisillemme lämmintä 
tulevaa kesää.

Muistiin kirjoitti Ari Angervuori

”50-vuotiaat Rakennusmestarit täydennyskoulutuksessa”

Metropolia ammattikorkeassa ja  
juhlaristeilyllä 28.04.2014

Mestarit seuralaisineen tervetulomaljaa kohottamassa kokouksen alkajaisiksi.

Vuosikurssimme aktiivisimmat yhteiskuvassa vasemmalta oikealle. Istumassa Järjestelyryh-
mä Arvo Olkkonen, Ari Angervuori, Martti Saarinen ja Pauli Niskanen. Seisomassa Eeli 
Mäntymäki, Veikko Salomäki, Tuomo Räty, Juhani Mäntykoski, Reijo Saarenoja, Rauno 
Halme, Pentti Mäkiö, Reijo Helminen ja Esa Levänen.



Tapahtumia

Perhetapahtuma lokakuussa, perjantaina 31.10. klo 18.30

TARZAN-Disney seikkailumusikaali
Helsingin Kaupunginteatterissa, Ensi linja 2, Helsinki

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, lapsi 25 €, seuralainen 57 €.
Liput maksetaan 25.9.2014 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.

Lippuja esitykseen on varattu 100 kpl. Ilmoittautumiset 25.9.2014 mennessä yhdistyksen toimistolle: 
info@hrmy.fi tai (09) 646 343.

Edgar Rice Burroughsin romaaniin Tarzan, apinain kunin-
gas ja Disneyn rakastettuun animaatioelokuvaan pohjau-
tuva musikaali kertoo Länsi-Afrikan rannikolle haaksirik-
koutuneen englantilaispariskunnan pojasta, joka joutuu 
apinalauman kasvattamaksi keskellä viidakkoa.

Vasta aikuisiässä hän tapaa ensimmäiset lajitoverinsa – ja 
tulevan suuren rakkautensa Janen, jonka täytyy ensi töik-
seen opettaa hurjalle villimiehelle sivistyneitä tapoja.

Phil Collinsin Oscar-palkitussa musiikissa yhdistyvät iske-
vät pop-melodiat, tarttuvat musikaalisävelmät ja afrikka-
laiset rytmit. Tarzan on elämys kaikenikäisille, musikaali, 
joka loihtii yleisön eteen viidakon ihmeet, tutkimusmatkai-
lijat ja gorillalaumat.

Kuvat: Helsingin Kaupunginteatteri / Mirka Kleemola

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen  
55 €. Jäsenillä on etuoikeus seuralaisiin nähden. Kahvi-
tarjoilu väliajalla 

Liput maksetaan 6.10.2014 mennessä Helsingin Ra-
kennusmestarit ja -insinöörit ry:n tilille FI40 2044 1800 
0647 11. Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään 
mennessä maksaneille.

Lippuja esitykseen on varattu 200 kpl. Ilmoittautumiset 
6.10.2014 mennessä yhdistyksen toimistolle: 
info@hrmy.fi tai (09) 646 343.

Miten menestyä vaivatta liike-elämässä on upeiden tans-
sinumeroiden täyttämä, näyttävää silmänruokaa tarjoa-
va, hauska ja värikäs musikaalikomedia. Näyttävän vauh-
dikasta menoa säestää vivahteikas Broadwayn kultakau-
den musiikki.

Musikaalikomedia kertoo nuoresta miehestä, J. Pierre-
pont Finchistä, joka pestautuu postipojaksi Globaalit 
pakettinappulat –firmaan ja aloittaa alta aikayksikön ki-

Teatteriin marraskuussa, maanantaina 10.11. klo 19.00

Kuva: Helsingin kaupunginteatteri / Tapio Vanhatalo

Miten menestyä vaivatta liike-elämässä
Helsingin Kaupunginteatterissa, Ensi linja 2, Helsinki

puamisen yhä ylem-
mäs firman hierarki-
assa. 
Finch ammentaa tie-
tonsa oppikirjasta, jo-
ka opastaa vaivatto-
maan menestykseen 
työelämässä. Kirjan ja 
neuvokkuutensa an-
siosta hän etenee ik-
kunanpesijästä suur-
yrityksen toimitusjoh-
tajaksi. Yrityksen, jo-
ka on ”niin suuri, että 
kukaan ei tarkalleen tiedä mitä muut tekevät”. 
Lopulta Finchin epätavalliset ja moraalisesti hyvin ky-
seenalaiset busineskoukerot vaarantavat sekä lupaavasti 
alkaneen uran, että romanttisen suhteen kauniin sihteerin 
kanssa.  

Esitys kestää 2,5 tuntia. Ikäsuositus: kouluikäisestä ylöspäin.

hrmy 6/201414
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Lähtö laivalla lauantaina Helsingistä klo 10.30, Tallinnassa klo 12.30 - Superstar.
Paluu laivalla sunnuntaina Tallinnasta klo 13.30, Helsingissä klo 15.30 - Superstar.

Matkan hinta yhdistyksen jäsenelle on 35 € jaetussa 2-hengen huoneessa, 84 € 
1-hengen huoneessa, ja seuralaiselle 105 €.
 
Hinta sisältää
- laivamatkan kansipaikoin meno-paluu
- majoituksen kahden hengen hotellihuoneessa, TallinkSpa -hotelli
- aamiaisen hotellissa
- kuljetuksen satama-hotelli-satama
- pikkujouluillallisen ja juomia
- ohjelman, tanssiorkesteri solisteineen: Anne Adams ja orkesteri

Laivalla mahdollisuus nauttia omakustannushintaan aamiainen menomatkalla ja 
lounas paluumatkalla.

Ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle viimeistään 14.10, sähköposti info@hrmy.
fi tai puh. 09 646 343. Samalla on ilmoitettava osallistujan nimi ja syntymäaika.

Matka maksettava 17.10.2014 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11. 
Paikkoja matkalle on varattu 140 kpl.

Huom!
Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän 
peruutusehtoja, jolloin peruuttaja vastaa 
koko matkan hinnasta.

TALLINNAAN
29.11. - 30.11.2014

PIKKUJOULUMATKA

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry:n 
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KALAN KÄSITTELY, VALMISTUS JA VIININ VALINTA
Kurssin osallistumismaksu 15 €/yhdistyksen jäsen. Avecilta veloitetaan kurssin todellinen kustan-
nus 45 €. Majoitus tarvittaessa 38,50 €/henkilö. Majoitusvaraukset ilmoittautumisen yhteydessä 
Reino Holapalle.

Tilaisuus järjestetään TTS Työtehoseuran tiloissa Werlanderintie 170, 09220 Sammatti.

Tapahtuman kouluttajana toimii Tuula Riutta TTS Työtehoseura. Lisätietoa yrityksestä löytyy 
osoitteesta www.tts.fi/.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset Reino Holappa 040 532 2272, reino.holappa@tts.fi ja 
osallistumismaksut 5.9.2014 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11:

Kaikki yhdistyksen jäsenet ja avecit tervetuloa!

KALAKERHO ja KUPE järjestävät yhdessä
Kalastuksen koulutustapahtuman 12.9.2014 18:00

Viime talvena vireästi toimintansa 
aloittanut yhdistyksemme kalaker-
ho järjesti ensimmäiset rantaongin-
takilpailunsa lauantaina 7.6.2014. 
Kilpailusarjoina olivat aikuisten sekä 
lasten sarjat. Kilpailuun osallistui 
kaikkiaan 12 henkeä, joista kaksi 

lasten sarjaan. Ilmeisesti alkanut 
mökkikausi vähensi osallistujien 
määrää.

Kilpailun loppupuolella alkanut 
vähäinen sade ei tuntunut haittaa-
van innostuneita kalamiehiä. Punni-
tukseen kilpailusaaliita tuotaessa 
jouduttiin havaitsemaan, että jou-
kossamme oli todellisia kalamiehiä, 
sekä miehiä, joilla oli kaloja, yleensä 
muutama pieni sintti.

Lasten sarjassa voittajaksi selvi-
ytyi Axel Enkvist 268 g saaliillaan. 
Aikuisten sarjaa hallitsi ylivoimai-
sesti kalakerhomme puheenjohtaja 
Reino Holappa. Reino varmisti voit-
tonsa pikkukalojen lisäksi saamil-
laan kahdella lahnalla yhteispainon 
ollessa 3016 g. Toiseksi tuli yhden 
lahnan narrannut Heikki Romppai-
nen 1233 g kokonaissaalilla. Kun 
koko kilpailun kalamääräksi tuli 
6410 g, voidaan huomata näiden 
”lahnamiesten” huimat osuudet 
muihin nähden. Kukaan osallistujis-
ta ei jäänyt ilman saalista, mikä oli 
hieno juttu.

Jos kilpailussa olisi jaettu pie-
nimmän kalan palkinto, olisi sen 
kumartanut Martti Saarinen n. 3 g 

Tulokset:
Nimi sarja Tulos g
Axel Enkvist lapset 268
Reino Holappa aikuiset 3 016
Heikki 
Romppainen aikuiset 1 233
Olli Heire aikuiset 408
Teemu Säntti aikuiset 349
Jouko Ripelinen aikuiset 298
Niklas Enkvist aikuiset 241
Esa Säntti aikuiset 198
Timo Rissanen aikuiset 182
Martti Saarinen aikuiset 140
Aslak Mattus aikuiset 77

MATOA KOUKKUUN KALLIONIEMESSÄ
Kalakerhon rantaongintakilpailut 7.6.2014

”kolmipiikkisellään”.
Kilpailun jälkeen nautimme jou-

kolla grillimakkaraa, ja jotkut vielä 
Kallioniemen saunan löylyistäkin. 
Kilpailun kokemuksien jälkeen voi 
vain innostaa kaikkia muitakin seu-
raamaan kalakerhon tulevasta toi-
minnastaan julkaisemia ilmoituksia, 
ja osallistumaan niihin suurella jou-
kolla.

Isoa kalaa kannattaa pyytää, vaikka 
ei sitä saisikaan!

Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa 
nappasi tällä kertaa isoimman saaliin.
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Helsingin Rakennusmestariveteraanit järjestää Tukhol-
manristeilyn 21.-23.10.2014. Matka toteutetaan yhteis-
työssä Viking Linen kanssa. Tukholmassa ohjelmassa on 
tutustuminen ABBA-museoon, jonka jälkeen halukkailla 
on mahdollisuus jäädä omatoimisesti tutustumaan kau-
punkiin.

Matkan hintaan sisältyy henkilölippu ja hyttipaikka, 
Viking Buffet-illalliset sekä meriaamiaiset meno- ja pa-
luumatkalla, sekä käynti ABBA-museossa bussikuljetuk-
sineen.

Mukaan mahtuu enintään 50 henkilöä, joten pitäkää 
kiirettä ilmoittautumisen kanssa. Ilmoittautumiset 
huomioidaan saapumisjärjestyksessä.

Hinnat hyttiluokittain / henkilö:
A-hyttiluokassa 2 henkilöä hytissä jäsenet 86 € / hlö, 
seuralaiset 146 € / hlö
A-hyttiluokassa 1 henkilö hytissä jäsenet 105 € / hlö
LXB-hyttiluokassa 2-henkilöä hytissä jäsenet 100 € / hlö, 
seuralaiset 160 € / hlö
LXB-hyttiluokassa 1-henkilö hytissä jäsenet 133 € / hlö
LXB-hytti on A-hyttiä tilavampi, ja siinä on kaksoisvuo-
de.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 1.9.2014 ja päättyy 
18.9.2014.
Sitovat ilmoittautumiset 1.-11.9.2014 Veteraanikerhon 
sihteerille Leila Niemiselle arkipäivisin ma-to, sähköpos-
tilla: niemisenleila@gmail.com, tai puhelimella: 050 431 
2580, ja mikäli vapaita paikkoja vielä on, 15.-18.9.2014 
Olli Heirelle: sähköpostilla olli.heire@gmail.com tai puhe-
limella 0400 894811

Ilmoittautumisviestiin nimi, syntymäaika, sukupuoli, 
kansalaisuus, mikäli ei Suomen, puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite, myös mahdollisen seuralaisen osalta. 
Mikäli haluatte jakaa hytin jonkun määrätyn jäsenemme 

kanssa, tehkää hyttikohtainen yhteisilmoittautuminen, 
tai kertokaa siitä ilmoittautumisenne yhteydessä. Mat-
kan maksu suoritettava välittömästi sähköposti-/ puhel-
inilmoittautumisen jälkeen.

Maksut 
Matkalle ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla 
matkan hinta Helsingin Rakennusmestariveteraani-
en tilille FI72 2044 2000 016055.

Maksu suoritettava 7vrk:n kuluessa ilmoittautumi-
sesta, muutoin ilmoittautuminen raukeaa. Maksua suo-
ritettaessa on ”viestikenttään” kirjoitettava: Tukholma + 
lähtijän nimi, myös mahdollisen seuralaisen. 
Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruu-
tusehtoja. 

Aikataulu
21.10.2014  klo 16.00-16.30 lippujen jako Viking-termi-
naalissa Katajanokalla
21.10.2014  klo 17.00  lähtö Helsingistä M/S Gabriellalla
22.10.2014  klo 10.00 saapuminen Tukholmaan ja lähtö 
ABBA-museoon
22.10.2014  klo 15.30 paluu viimeistään laivalle
22.10.2014  klo 16.30 laiva lähtee Tukholmasta
23.10.2014  klo 10.10 saapuminen Helsinkiin

Ruokailuihin ja muuhun ohjelmaan liittyvät aikataulut 
jaetaan matkan alkaessa.

Lisätietoja: Olli Heire p. 0400 894811 tai Pentti Paavola 
p. 0400 933003

Tarkista, että sinulla on mukanasi voimassa oleva passi 
tai poliisilaitoksen antama henkilökortti, sekä myös voi-
massa oleva matkavakuutus. RKL:n jäsenmaksun mak-
saneilla on Pohjolassa tällä matkalla matkavakuutus, 
joka on voimassa 85-vuotiaaksi.

Helsingin Rakennusmestariveteraanit

Veteraaniristeily Tukholmaan 21.-23.10.2014

Kuva: VisitSweden / Ola Ericson
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN  
JÄSENET 2014

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

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

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

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

Niilo Hämäläinen, 040-823 7058
Niilo.Hamalainen@ncc.fi

Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mika.kuukkanen@peab.fi

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

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

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

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

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

UUDET JÄSENET
Marko Juhani Karjalainen
Pirjo Iiris Laurén
Juha Ilmari Leppälä

Tervetuloa!

Helsingin Rakennusmestarit ja  
-insinöörit AMK ry:n jäsenet kutsutaan 

sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon ravintola-
salissa, Fredrikinkatu 51-53 , Helsinki
13.10.2014 klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 
8§:n Syyskokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Hallitus

Helsingin rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho

Vuosikokous pidetään 
13.10.2014 kello 17.00
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin 
RKM-KUPE jäsen.

Tervetuloa vuosikokoukseen
Hallitus

HUOM
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2015 hallituksen 
järjestäytymiskokous H1/2015 pidetään 
välittömästi vuosikokouksen jälkeen
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Rakennusmestariveteraanit

VETERAANIKERHON 

syksyn 2014 ohjelma
Syyskuu
Kylpylämatka Viimsi Spa kylpylään 14.09.- 
18.09.2014
Veteraanikerhon syysvuosikokous 22.09.2014 klo 
13.00 yhdistyksen toimistolla.

Lokakuu
Veteraaniristeily Tukholmaan 21.10 - 23.10.2014
Veteraanikerhon kuukausikokous 27.10.2014 klo 
13.00 yhdistyksen toimistolla.

Marraskuu
Veteraanikerhon kuukausikokous 24.11.2014 
klo.13.00 yhdistyksen toimistolla.

Joulukuu
Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen pikkujouluti-
laisuus 15.12.2014 klo 13.00 yhdistyksen toimis-
tolla.

✣ ✣ ✣

Rakennusmestariveteraanit

SYYSVUOSIKOKOUS
22.09.2014 klo 13.00 yhdistyksen toimistolla, 
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki, 6. krs

Tervetuloa!
Hallitus

VETERAANIKERHON 
HALLITUS
Yhteystiedot vuonna 2014
Puheenjohtaja Pentti Paavola
0400 - 933 003
paavolapentti@gmail.com

Sihteeri Leila Nieminen
050 - 431 2580
niemisenleila@gmail.com

Heikki Autio
050 -  5727 491
heikki.autio@kolumbus.fi

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

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

Mikko Ojala
0400 - 961 664
mikko.ojala3@luukku.com
mikko.ojala@hotmail.com

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

Rakennusmestarien Rouvat
”Syysunelmaan vie meidät uudestaan” johtokunta, 
kutsumalla Rouvat syksyn ensimmäiseen 
kerhoiltaan
to 11.9.2014 klo 18.00 Rakennusmestarien talolle.

✣ ✣ ✣

KISAKALLIO
”sopivalla sykkeellä” -kuntoloma
6. - 8.10.2014

Sitovat ilmoittautumiset 15.9.2014 mennessä mak-
samalla osallistumismaksu 100 €/Rouva ja 200 €/
ystävätär Rouvien tilille FI 591 332 33000 101248.
Lisätietoja Aune Korkeamäki  p. 050 309 5263

Helsingin Rakennusmestarikeilaajat 
ry:n sääntömääräinen

Vuosikokous
pidetään 24.09.2014 klo 19.15
Talin keilahallin kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
12 § mukaiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus 
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Helsingin Rakennusmestari- 
veneilijät HRV ry:n sääntö-
määräinen

SYYSKOKOUS
torstaina 23.10.2014 klo 18.00 Kallioniemessä, 
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista!
Hallitus

✣ ✣ ✣

Kallioniemessä veneilykauden päättäjäiset ja 
lipunlasku syyskokouksen jälkeen.

✣ ✣ ✣

Kallioniemen talkoot: 4.10. ja 11.10. 
alk. klo 10.00 Kallioniemen sekä laitureiden 
talvikuntoon laittaminen.

Tervetuloa!

Yhdistyksen 

Golf-mestaruuskilpailut
Torstaina 11.9.2014 klo 12.00
Keimola Golfin 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 on vähintään 5 osanottajaa.
 
Kilpailumaksu : pelilippu + 15 €
 
Seura tarjoaa kevyen lounaan.
 
Ilmoittautumiset 7.9. klo 12.00 mennessä
Matti Väätäselle 045 127 6571  tai
mvaatanen@gmail.com
 
Kaikki greencardin haltijat, tervetuloa mukaan

Golfjaos / kilpailutoimikunta

YHDISTYS tiedottaa URHEILUA

SYYSMAASTOJUOKSU-
MESTARUUSKILPAILU

Pirkkolan pururadalla torstaina 
25.9.klo 18.00.

Matkana kaikille on 3km. Sarjat M/N -M/N35+ 
viiden vuoden välein.
Rouville myös oma sarja.
Avoin kuntosarja myös perheenjäsenille ilman 
ajanottoa kävellen tai sauvakävellen.
Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.

Ennakkoilmoittautumiset Raimolle 044-2244521 
tai rharton1welho.com tai kilpailupaikalla  
klo 17.45 mennessä.

 
Tervetuloa mukaan myös oppilasjäsenet

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Rakennusmestariklubi Ry 
Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin 
13.5.2014 Rakennusmestarien talon pelitilassa. 

Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti 
Timo Matomaa, toinen Esa Annala ja kolmas 
Heikki Lehmusmies. 

Onnittelut voittajille !!

ja muille osanottajille hyvää syksyn harjoittelu-
kautta.

Syksyn viikkobiljardi aloitetaan tiistaina 
23.9.2014  klo 16.30.

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan

Hallitus
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Mailapelijaos/Tennis tiedottaa
Tenniksen sisäpelikausi alkaa syyskuussa, pe-
laamme pääkaupunkiseudun halleilla.

Oletko kiinnostunut tenniksestä harrastuksena?
Haluatko tenniksen perusopetusta tai 
valmennusta?
Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.

Yhteystiedot:
Martti Rissanen 050-5269 725
martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045-6781933
eino,menlos@luukku.com

Tervetuloa kokeilemaan!

URHEILUA

Helsingin Rakennusmestarit ja  
‐insinöörit AMK ry

Keilamestaruuskilpailut 
2014

Kilpailut käytiin RKM-keilaajien Remonttikisan yh-
teydessä 10.-23.2.2014. Helsingin yhdistyksestä 
osanottajia oli 32 keilaajaa.

Kilpailu oli 6 sarjaa amerikkalaisella pelitavalla. 
Palkinnot jaettiin 28.05.2014 ravintola Pikku 
Ranskassa.

A‐Mestaruus
1. Arvi Korhonen Rkm‐Hki 1294
2. Markku Pennanen Rkm‐Hki 1227
3. Olavi Arminen Rkm‐Hki 1131

B‐Mestaruus
1. Timo Matomaa Rkm‐Hki 1202
2. Tommi Inkeroinen Kiffen 1199
3. Ilkka Jaakkola Rkm‐Hki 1173

C‐Mestaruus
1. Seppo Rautiainen Rkm‐Hki 1083
2. Kalervo Finnilä Rkm‐Hki 1062
3. Antti Kuparinen Rkm‐Hki 1036

Veteraanit
1. Leo Paananen Rkm‐Hki 1288 + 96 = 1384
2. Lasse Larne HK 1134 + 162 = 1296
3. Eino Papinniemi Rkm‐Hki 1050 + 162 = 1212

YHDISTYKSEN  
MESTARUUSKILPAILUJEN 
tuloksia

Maastojuoksu 24.4.2014 
Pirkkolan pururata.

6 km 
M45 1. Kai Juurtela 31,30

4 km
M65 1. Raimo Hartonen 15,55
 2. Ilkka Wastimo 20,08
 3. Kalevi Vikman 29,48

2 km
M70 1. Voitto Torniainen 11,23
 2. Veikko Luode 12,24
M75 1. Jaakko Virtanen  11,41

Yleisurheilu 21.5.2014 
Pukinmäki
100 m
M75 1. Jaakko Virtanen 18,37
M70 1. Veikko Luode 19,77
 2. Voitto Torniainen 23,94
M65 1. Raimo Hartonen 16,42
 2. Jorma Tuominen 16,44
M60 1. Paavo Tomminen 15,04
M 1. Kuisma Tuukka 13,58

1500m
M75 1. Jaakko Virtanen 8,00
M70 1. Voitto Torniainen 9,03
M65 1. Raimo Hartonen 5,43
 2. Ilkka Wastimo 6,42
M40 1. Esko Paukkonen 5,42
M 1. Kuisma Tuukka  5,25

Kuula 4 kg
M75 1. Jaakko Virtanen 7,32
M70 1. Veikko Luode 7,81
 2. Voitto Torniainen 6,89
Kuula 5kg
M65 1. Jorma Tuominen 9,56
 2. Raimo Hartonen 6,19
M60  1. Paavo Tomminen 9,17

Pituus
M75 1. Jaakko Virtanen 290
M70 1. Veikko Luode  290
 2. Voitto Torniainen 209
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Varausmaksut 2014:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11-16: 
 350 €/viikko
- viikko 17 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 18-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikko): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

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 myös 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 on kielletty.
 
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko 
vierailijoiden paikallaoloajan.

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

 NESTORI -maja

Hinta syys-huhtikuussa 65 €/viikko ja 35 €/viikonloppu.
Majan vaihtopäivä on sunnuntai.
Varaukset yhdistyksen toimistolta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

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

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

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

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



Tapahtumakalenteri 2014

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

Syyskuu
 8.9. Syyskuun Mestari-ilta, Rakennus- 
  mestarien talo, klo 18.30
 11.9. Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut, 
  Keimola Golfin kenttä klo 12.00
 11.9. Rakennusmestarien Rouvat, 
  syyskuun ilta, klo 18.00
 12.9. Kalastuksen koulutustapahtuma, 
  Kalakerho ja KUPE, Sammatti, klo 18:00
 14.-18.9. Veteraanikerho, kylpylämatka 
  Viimsi Spa, Tallinna
 22.9. Veteraanikerho, syysvuosikokous 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 24.9. Helsingin Rakennusmestarikeilaajat, 
  Vuosikokous, Talin keilahalli, klo 19.15
 25.9. Yhdistyksen syysmaastojuoksumestaruus-
  kilpailu; Pirkkolan pururata, klo 18.00

Lokakuu
 4.10. Kallioniemen talkoot, klo 10.00
 6. - 8.10. Rakennusmestarien Rouvat, kuntoloma, 
  Kisakallio
 9.10. Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta
 11.10. Kallioniemen talkoot, klo 10.00
 13.10.  KUPE, Vuosikokous, yhdistyksen toimis-
  tolla, klo 17.00
 13.10. Yhdistyksen Syysvuosikokous, Raken-
  nusmestarien talo, klo 18.30
 13.10. Lokakuun Mestari-ilta, Rakennusmestarien 
  talo, Syysvuosikokouksen jälkeen
 21. - 23.10  Veteraaniristeily Tukholmaan
 23.10. Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV 
  ry, syyskokous, Kallioniemi, klo 18.00
 23.10.  Veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku, 
  Kallioniemi, HRV-syyskokouksen jälkeen
 27.10.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 28.10.  Rakennustyömaan kosteudenhallinta 
  sekä pelastus- ja palosuunnitelma, 
  Metropolia AMK,  klo 17.00
 31.10.  Perhetapahtuma: TARZAN - Disney seik-
  kailumusikaali, Helsingin Kaupungin-
  teatteri, Ensi linja 2, Helsinki, klo 18.30

Marraskuu
 10.11.  Teatteri: Miten menestyä liike-elämässä, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, Ensi linja 2, 
  Helsinki, klo 19.00
 13.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta
 22.11.  Rakennusmestarien Rouvat, myyjäiset
 24.11.  Veteraanikerhon kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto klo 13.00
 29.-30.11 Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan

Joulukuu
 15.12.  Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen 
  pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen toimisto 
  klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2014
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

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

RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070, 
http://hrmv.wordpress.com/

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

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

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

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

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

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

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190, 
t.arrasvuori@gmail.com

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

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933, 
eino.menlos@luukku.com

NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134, 
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058, 
niilo.hamalainen@gmail.com

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502, olavi.jarvi@hotmail.com

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

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

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

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




