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Syyskuun 
MESTARI-ILTA

maanantaina 14.9.2015 
klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Syksyn ensimmäisen mestari-illan aiheena on 
KOSTEUDENHALLINTA – erityisesti 
työmaalla.

Tärkeästä aiheesta tulee 
alustamaan Sami Niemi. 
Hän työskentelee Vahanen 
-yhtiöissä Rakennusfysi-
kaaliset asiantuntijapalvelut 
yksikön päällikkönä.

Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja 
kysymään!

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

Tervetuloa!

Helsingin 
Rakennusmestarit 
ja -insinöörit 
AMK ry:n jäsenet 

kutsutaan 
sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
joka pidetään

Rakennusmestarien talon ravintolasalissa, 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

12.10.2015 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntö-
jen 8 §:n Syyskokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

Hyvät ammattiveljet ja -sisaret, kesä 
alkaa olla ohi. Toivon kaikkien viettä-

neen rentouttavan ja virkistävän kesän.
Tätä rusnatessa hellepäiviä on ollut 

peräti seitsemän. Säät ovat olleet vaihte-
levia, koskaan ei varmuudella tiedä seu-
raavan päivän säätä. Se asettaa työmail-
le uusia haasteita - tai eihän ne ole mi-
tään uusia haasteita. Suomen säähän on 
ollut aina haastavan yllätyksellinen.

Maamme hallitus toimii uudella taval-
la. Se antaa vaihtoehdot työmarkkinajär-
jestöille. Järjestöjen päätökset ratkaise-
vat pääsemmekö lamasta ja tuleeko 
Suomesta kilpailukykyinen.

En ota tarkemmin kantaa asioihin 
joihin me emme tällä hetkellä voi vaikut-
taa.

Syksy lähestyy ja toiminta yhdistyk-
sessä aktivoituu: syyskuussa mestari-il-
ta, lokakuussa syyskokous ja marras-
kuussa teatteri ja elokuvat sekä Tallin-
nassa pikkujoulutapahtuma.

Toivotan jäsenistölle oikein hyvää alkavaa 
syksyä.

Hannu Vehviläinen
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Tripla-keskusta esitteli hankejoh-
taja Tapio Salo YIT:stä. Tilaisuu-

den toinen alustaja oli liikennesuun-
nittelija Harri Verkamo Helsingin 

Toukokuun Mestari-illassa esiteltiin

Keski-Pasilan isoja hankkeita

Kevään viimeisessä Mestari-illassa toukokuussa oli aiheena 

Uudistuva Pasila – ja nimenomaan Keski-Pasilassa käynnis-

tyneet mittavat uudisrakennus- ja liikennejärjestelyhankkeet.

kaupunkisuunnitteluvirastosta. Hän 
kertoi Keski-Pasilan mittavista lii-
kennejärjestelyistä kuten uudesta 
Pasilan sillasta, Pasilankadusta se-

kä muista ratkaisuista, joiden avulla 
liikenteen sujuvuutta tullaan paran-
tamaan. Lisäksi Liikennevirasto ra-
kentaa läntisen lisäraiteen sujuvoit-
tamaan junaliikennettä.

Keski-Pasilaan rakennettavan 
Triplan myötä Pasilaan nousee Hel-
singin uusi ja elävä keskus ensi 
vuosikymmenen alussa. YIT:n Tripla 
on kolmen korttelin kokonaisuus, 
johon kuuluu mm. kauppakeskus, 
joukkoliikenteen keskus, asuntoja, 
hotelleja ja toimistoja. Triplan koko- 
naislaajuus on yhteensä noin 183 000 
kerrosneliötä. Tomisto-osaan tulee 
14 ja hotelliin 13 kerrosta. Valmistu-
essaan Tripla tarjoaa asuinpaikan 
noin 3 000 ja töitä 15 000 ihmiselle.

Ensimmäinen yksityisen  
omistama asema
Pasilan vanha asema siirtyy YIT:n 
omistukseen maaliskuussa 2016 ja 
se puretaan 2017. Pasilan aseman 
toiminta ei kuitenkaan keskeydy 
missään vaiheessa. Rakennuspro-
jektin aikana käytetään väliaikaista 
asemaa, joka sijaitsee ratojen ylä-
puolelle rakennettavalla siltaraken-
teella. Sen rakentaminen käynnistyy 
tänä syksynä.

Pasilan uudesta asemasta tulee 
ensimmäinen yksityisen omistama 

Tripla pohjoisesta tultaessa. Havainnekuva YIT

YIT:n Tapio Salo ja kaupunkisuunnitteluviraston Harri Verkamo esittelivät Keski-Pasilan 
isoja hankkeita.
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asema Suomessa. Asemasta muo-
dostuu osa kauppakeskusta ja sen 
yläpuoliset tilat ovat  toimistoja.

Ensimmäiseksi valmistui silta
Uuden Pasilansillan rakentaminen 
aloitettiin syyskuussa 2014. Se on 
juuri valmistunut, nyt korjataan van-
haa Pasilansiltaa. Myös asemata-
son alapuolinen rakentaminen 
käynnistyy tänä syksynä. Pysäköin-
tilaitosta aletaan rakentaa 2016. 
Uutta Pasilan asemaa aletaan ra-
kentaa 2017. Vuonna 2018 käynnis-
tyy Business Parkin, hotellin ja mo-
nitoimiareenan rakentaminen. Uusi 
asema ja kauppakeskus valmistu-
vat samaan aikaan syksyllä 2019. 
Asuntojen rakentaminen käynnistyy 
2018, niiden osalta 1. vaihe valmis-
tuu 2020 ja toinen 2021.

Jo Triplan pohja- ja maanraken-
nustyöt ovat mittavat, sillä kellarira-
kenteitakin tulee viiteen tasoon. Ra-
kennuksen ympärille rakennetaan 
vesitiivis RD-paaluseinä, joka työn-
aikaisesti ankkuroidaan kallioon. 
Maanleikkauksia tarvitaan noin  
475 000 m3ktr, louhintaa 165 000 
m3ktr ja täyttöjä 100 000 m3rtr. Maa-
aineksen ja louheen kuormien on 
arvioitu lähtevän 2-3 minuutin välein.

Uusi Pasilan silta
•	 Vanhan	sillan	kaltainen	jännitetty	laattapalkkisilta,	pituus	236	m
•	 Sillan	hyötyleveys	13,25	m
•	 Silta	perustetaan	porapaaluilla	ja	anturoilla	kallion	varaisesti
•	 Betonia	n.	3900	m3, betoniterästä n. 470 tn, jänneterästä n. 67 tn
•	 Kannen	pinta-ala	3225	m2

Vanhan Pasilan sillan korjaus
•	 Pinta-ala	n.	2670m2

•	 Uusitaan	 pintarakenteet	 ja	 eristeet	 sekä	 liikuntasauma-	 ja	 veden- 
 poistolaitteet 
•	 Ulkoreunalle	rakennetaan	uusi	reunapalkki	ja	kaide,	muita	pienempiä	 
 korjaus- ja paikkaustoimenpiteitä
•	 Raideliikenteen	sijaintia	muutetaan

Firdonkatu (Maistraatinportin jatke)
•	 Triplan	 kaivannon	 pohjoispuolelle	 perustettava	 uusi	 katu,	 osittain	  
 paalulaatalle, pituus n. 220 m
•	 Paalulaattaa	n.	2800	m2

•	 Penkereet	ja	kerrokset	yhteensä	n.	10	000	m3rtr
•	 Päällystetyt	alueet	n.	3	200	m2

•	 Kiveysalueet	n.	2	200	m2

•	 Kadulla	ajorampit	Triplan	kellariin	(ja	uudelle	asuinalueelle)
•	 Kadun	rakenteet	ovat	osittain	Triplan	kellaritilojen	päällä

Metron raakatila
•	 Rakennetaan	Triplan	kellarirakenteiden	yhteydessä.	
•	 Noin	215	m	pitkä,	25	m	leveä	ja	10	m	korkea	betonikaukalo
•	 Lisäksi	tehdään	maanleikkauksia,	porapaaluseinää,	länsi-	ja	itäpään	 
 tunnelilähdöt, itäpään huoltotunneli, kuiluja, liukuporrastiloja sekä  
 talotekniikkaa
•	 Väliaikaisesti	Triplan	käytössä,	arvio	käyttöönotosta	2040

Leikkauskuvassa näkyvät Triplan eri toi-
minnot eri värein kuvattuna asumisesta 
kauppaan ja toimistoihin. Kuva YIT 0 5 2010 50

1:1250
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Messuilla nähtiin paljon innovatii-
visia ratkaisuja, joita testataan 

ensimmäisiä kertoja Suomessa, ku-
ten puukerrostalo, kierrätysmateri-
aaleja hyödyntäen rakennettu ker-
rostalo, sekä muun muassa pienta-
lojen ekologiset toteutukset ja uu-
den tyyppiset tiiviiseen kaupunkira-
kenteeseen soveltuvat omakotitalot.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen 
sekä ekologinen rakentaminen oli-
vat tärkeä teema. Kivistön asunto-
messualue on esimerkki pyrkimyk-
sestä tiivistää kaupunkirakennetta, 
samalla kuitenkin huolehtien riittä-
vän monipuolisista asunto- ja hallin-
tamuodoista, vuokra-asuntoja sekä 
omakotitaloja unohtamatta.

Rakentaminen messualueen ym-
päristössä jatkuu kiivaana ja Kivis-
tön keskusta-alue, sisältäen asunto-
messualueen, onkin jo noin 1000 
asukkaan kotipaikka vuoden lop-
puun mennessä. Ensi vuonna Kivis-
töön valmistuu myös palveluraken-
nus Aurinkokivi, jossa sijaitsevat 
muun muassa alakoulu, päiväkoti ja 
neuvola. Kaupunkikeskuksen puo-

Asuntomessuilla vieraili 
138 748 kävijää

Asuntomessuilla Vantaan Kivistössä vieraili 10.7.–9.8. 

välisenä aikana yhteensä 138 748 maksanutta kävijää.

lestaan tavoitellaan avaavan ovensa 
vuonna 2018. Alueen palvelutarjon-
ta moninkertaistuu, kun yli 100 liik-
keen kauppakeskus, hypermarketit, 

kirjasto, terveyspalvelut, majoitus-
palveluja ja bussiterminaali sekä 
uutta asumista rakentuu Kehäradan 
Kivistön aseman ympäristöön.  -ss

Mallikohteen valinta perustuu RKL:n rakennusasian-
tuntemukseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön 

Asuntomessujen kanssa. RKL haluaa edistää suoma-
laista laadukasta rakentamista. Yhtenä raadin perustee-
na Jämerä-Leijan valinnalle oli se, että kohde on nimen-
omaan rakennusteknisesti hyvin suunniteltu ja toteutet-
tu. Lisäksi rakentamisen aikainen työturvallisuus ja 
sääsuojaus hoidettiin esimerkillisesti.

Jämerä-Leijan rakennuttaja Kimmo Karhu päätti jo 
suunnitteluvaiheessa, että talo rakennetaan kokonai-
suudessaan yhdellä ja samalla materiaalilla eli kevytbe-
tonilla. Valinta auttoi aikataulun ja budjetin pitämisessä. 
Talo rakentui Jämerä LUX-toimituksena täydellisesti ai-

RKL valitsi Jämerä-Leijan

Asuntomessujen 
rakennustekniseksi 
mallikohteeksi
RKL, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK, 

valitsi Jämerä-Leijan Vantaan asuntomessujen 

rakennustekniseksi mallikohteeksi.

kataulussaan ja kokonaisuudessaan valmiin talon bud-
jetti ylittyi vain kaksi prosenttia.

Toinen merkittävä päätös oli se, että urakkaan valit-
tiin vain viisi urakoitsijaa: maanrakennustyöt, sähkö- ja 
LVI-asennukset, sisä- ja ulkopintojen rappaukset ja ta-
lotoimittaja.

"Valinta ei ole koskaan helppo. Vantaan asuntomessualueella on 
useita hienosti toteutettuja kohteita. Tällä kertaa valinnassa kiinni-
tettiin huomiota erityisesti talon kestävyyteen, työturvallisuuteen ja 
suomalaiseen rakentamisosaamiseen", RKL:n puheenjohtaja Ari 
Autio kertoi valintaprosessista, jossa Jämerä-leija päätyi voittajaksi.

hrmy 6/20156
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Uutta poikittaislinjaa varten ra-
kennettu tunneli alittaa Keskus-

puiston ja ulottuu Paloheinästä Ku-
ninkaantammeen.

Paloheinäntunnelin rakentami-
nen on jäänyt hieman kahden jätti-
hankkeen, Kehäradan ja Länsimet-
ron, varjoon. Vaikkei jättimäinen, iso 
hanke 1,2 kilometriä pitkä Palohei-
nätunnelikin kuitenkin on.

Erityinen uutisoinnin aihe on se, 
että tunnelin ja siihen liittyvän Kuu-
simiehentien joukkoliikennekadun, 
Malmin bussiterminaalin ja muiden 
muutostöiden rakennustyöt alittivat 
niille varatun budjetin lähes 12 mil-
joonalla eurolla. Tunnelin osalta 
säästöä kertyi kuusi ja puoli ja katu-
urakan osalta viisi miljoonaa euroa. 
Lopullinen kustannus oli 30,5 mil-
joonaa euroa.

Paloheinäntunneli avattiin
Paloheinäntunneli ja runkolinja 560 ovat uusi parivaljakko pääkaupunkiseudun joukkoliiken-

teen sujuvoittamisessa. Tunnelin ja uuden linjan viralliset vihkiäiset pidettiin 7. elokuuta ja  

uusi poikittaisbussilinja 560 aloitti liikennöinnin 10. elokuuta Vuosaaren ja Myyrmäen välille.

Yksiputkinen rakenne
Pääansio säästöön oli se, että tun-
neli tehtiin alun perin kaavaillun kah-
den putken sijasta yksiputkisena.

Yksiputkisessa, noin 13 metriä 
leveässä tunnelissa on 10,6 metriä 
leveä kaksikaistainen korokkeella 
erotettu ajorata sekä erillinen beto-
nitunneliin tehty 1,3 metriä leveä 
pelastautumiskäytävä.

Tunnelin mitoituksessa on va-
rauduttu pikaraitiotien toteuttami-
seen tunnelissa myöhemmässä vai-
heessa. Linjaa on lisäksi tarkoitus 
jatkaa Espoon Matinkylään.

Tunneli on tarkoitettu pelkästään 
joukkoliikenteelle. Tunnelin liiken-
nettä ohjataan itsenäisesti toimivalla 
puomijärjestelyllä, joka päästää tun-
neliin ainoastaan sallitut ajoneuvot.

Tunneli on jatkuvasti valaistu ja 
varustettu kattavalla kameravalvon-
nalla ja kuulutusjärjestelmällä. Se 
on liitetty ympärivuorokautisesti 
pääkaupunkiseudun joukkoliiken-
teen turva- ja tekniseen valvontaan.

50 metrin louhintavauhti
Työt käynnistyivät syksyllä 2013. 
Tunnelia louhittiin samanaikaisesti 
molemmista päistä 25 metrin viik-
kovauhdilla, yhteensä siis 50 metriä 
viikossa. Louhinta valmistui kesällä 
2014.

Tunnelin noin 120 000 louhekuu-
tiota on hyödynnetty paikan päällä. 
Suurin osa louheesta on voitu hyö-
dyntää Kuninkaantammen asuin-
alueen esirakentamisessa ja loput 
Paloheinän majan pysäköintialueen 
ja ulkoilualueen parantamisessa. 
Tunnelin urakoinut Kalliorakennus 
Oy toimii myös Kuninkaantammen 
esirakennusalueen urakoitsijana.

Paloheinän tunneli on usean eri 
viraston yhteistyössä toteuttama 
työmaa. Hankkeeseen osallistuvat 
HKL, HSL, Helsingin rakennusviras-
to, liikennevirasto, kaupunkisuun-
nitteluvirasto ja kaupunginkanslian 
aluerakentamisosasto.

Sirkka Saarinen

1,2 kilometriä pitkä Paloheinäntunneli on tarkoitettu pelkästään joukkoliikenteen käyt-
töön. Uusi Vuosaaren ja Myyrmäen väliä liikennöivä poikittaislinja 560 alittaa sitä pitkin 
Keskuspuiston.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri vihki 
tunnelin viralliseen käyttöön 7. elokuuta 
katkaisemalla Paloheinänpuoleiselle suu-
aukolle viritetyn vihkiäisnauhan.
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Road show 2015

Suunnittelija- ja 
työnjohtajapätevyydet 
– uudet asetukset ja ohjeet
23.9. klo 15.00 – 19.00 Helsinki, 
Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ja Rakennusinsinöörit ja 
-arkkitehdit RIA ry järjestävät yhteistyössä road show’n, jonka teema-
na on suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksiä ja kelpoisuutta 
koskevat uudistukset.

Road show’n ideana on kertoa tiivistetysti ja selkeästi, miten tuoreel-
taan julkaistut asetukset ja ohjeet vaikuttavat suunnittelu- ja työnjoh-
totehtävien vaativuusluokitukseen, kelpoisuuden määrittelemiseen ja 
pätevyyksien hakuprosessiin.

Road show koostuu ympäri Suomea kuudella paikkakunnalla järjestet-
tävistä iltapäiväseminaareista. Seminaarin pääasiantuntijana toimii FI-
SE Oy:n toimitusjohtaja Marita Mäkinen. 

Seminaareissa on mukana myös paikallisen rakennusvalvonnan edus-
taja tuomassa omaa näkökulmaansa uudistuksiin sekä Rakennusteol-
lisuus RT paikallisen järjestön sihteeri tuomassa RT rakentamisen 
suhdannekatsauksen.

Tilaisuuden asiantuntijat ovat paikalla tilaisuuden jälkeen vastaamassa 
mahdollisiin kysymyksiin. 

Ohjelma: 
15.00 Suunnittelijan ja työnjohtajan pätevyydet Marita Mäkinen, 
 Fise Oy – vaativuusluokat ja kelpoisuudet – pätevyyskriteerit 
 – keskustelua ja kysymyksiä 

16.15 Rakennusvalvonnan näkökulma pätevyyksiin. 
 Rakennusvalvonnan edustaja Risto Levanto
 – Sähköinen rakennuslupahakemus – Lupa.fi

16.45 Pätevyyskohtaiset hakumenettelyt RIA/RKL ry:n edustaja.

17.00 RT:n suhdannekatsaus.

17.30 Tuote-esittely ja kahvitus 

19.00 Tilaisuus päättyy.

Ilmoittautuminen linkistä: https://www.lyyti.in/road_show_2015

Hannu 
Järveläinen 
RKL:n 
toimitus-
johtajaksi

Rakennusmestarit ja -insi-
nöörit AMK RKL:n hallitus 

on nimittänyt Hannu Järveläisen 
liiton uudeksi toimitusjohtajaksi. 
53-vuotias uusi toimitusjohtaja 
on koulutukseltaan rakennusin-
sinööri, ja hänellä on laaja koke-
mus erilaisissa tehtävissä ra-
kennusalalla. 

Hannu Järveläinen siirtyy RKL:n 
palvelukseen YH-Itä-Savo Oy:n 
toimitusjohtajan tehtävistä, jos-
sa hän on toiminut vajaa viisi 
vuotta. Lisäksi hän on työsken-
nellyt johtotehtävissä kiinteistö- 
ja rakennuttamisorganisaatiois-
sa muun muassa kunnallisella 
puolella Juankosken kaupungil-
la ja TA-Yhtiöissä.  

”Otan uuden haasteen vastaan 
innolla. On hienoa päästä työs-
kentelemään RKL:n osaavan 
organisaation kanssa koko jä-
senistön hyväksi. Osaaminen ja 
tieto takaavat menestyksen yhä 
kovenemassa kilpailussa. Kou-
lutuspalveluiden kehittäminen 
on yksi tärkeimpiä osa-alueita 
mihin haluan panostaa vahvasti 
alusta lähtien.”

RKL:n entinen toimitusjohtaja 
Ahti Junttila siirtyi kesäkuun 
alussa Rakennusliike Koivukos-
ki Oy:n toimitusjohtajaksi, Han-
nu Järveläinen aloittaa tehtä-
vässä 1.9.2015.
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Iltapäiväkurssin aikana keskitytään valokuvauksen il-
maisullisempaan puoleen: valonkäyttöön, sommitte-
luun ja kuvien sisältöön. Syvennetään syväterävyyden 
ja valotusaikojen ymmärrystä ja hallintaa. Kuvaushar-
joitusten avulla perehdytään edellä mainitun lisäksi 
myös esimerkiksi salaman käyttöön. Jos oma järjes-
telmäkamera on jäänyt viime aikoina vähälle käytölle, 
ei huolta! Kurssilla kerrataan myös manuaalivalotuk-
sen perusperiaatteita ja kameran käyttöä yleisesti.

Ilmoittautumiset viimeistään 11.9.2015 KUPE:n sih-
teerille Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpos- 
tilla anna-riitta.kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799.  

Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhte-
ydessä Anna-Riitalle. Kurssille mahtuu 14 henkeä eli 
sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. 
Paikkoja on varattu puolet KUPE:lle ja puolet HeRIA:n 
jäsenille. 
Kurssin hinta HRMY KUPE:n jäsenille on 35 euroa. 
Kurssin hinta on maksettava 11.9.2015 mennessä 
KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66. Odota ennen 
maksua että Anna-Riitta vahvistaa kurssipaikkasi. 

Kurssi pidetään lauantaina 19.9. klo 11-16 ja kurssi-
paikkana on HRMY:n toimisto. Kurssin opettajana 
toimii Paula Virta.

Digijärjestelmäkameran käytön jatkokurssi

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää yhdessä HeRIA ry:n 
kanssa Digijärjestelmäkameran käytön kamerakurssin jatkon 19.9.2015 lauantaina.

Rakennusmestarien talon kolman-
teen kerrokseen remontoitu uusi 
Kerhotila on kesän aikana saanut 
myös kalustuksen.

Avara ja valoisa tila on nyt yhdistyk-
sen alaosastojen ja jäsenten käy-
tössä yhdistykseen liittyvissä ta-
pahtumissa. - Tilaa ei siis vuokrata 
yksityiskäyttöön.

Kerhotilan ison pöydän ääreen 
mahtuu 16 henkilöä ja lisäpöytiä ja 
tuoleja saadaan jopa 20-30 henki-
lölle. Tiloissa on myös pienempiä 
pöytäryhmiä, biljardipöytä ja keittiö-
tilat.

Kerhotilan tilaisuudelle on aina ni-
mettävä vastuullinen henkilö, joka 
on yhdistyksen varsinainen jäsen. 
Hän on mukana tilaisuudessa ja 
myös noutaa ja palauttaa kerhotilan 
avaimen yhdistyksen toimistolle 6. 
kerrokseen. Tila on käytettävissä 
klo 24 saakka.

Kerhotilan varaustilannetta voi tie-
dustella yhdistyksen toimistolta jär-
jestösihteeri Sanna Eroselta nume-
rosta 09 646 343 tai sähköpostitse 
info@hrmy.fi

KERHOTILA 
KÄYTTÖVALMIS
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Lippujen hinnat:
Yhdistyksen jäsen 10 €, seuralai-
nen 40 €. Jäsenillä on etuoikeus 
seuralaisiin nähden. Kahvitarjoilu 
väliajalla.

Lippuja esitykseen on varattu  
180 kappaletta. Ilmoittautumi- 
set 5.10.2015 mennessä yhdis- 
tyksen toimistolle puhelimitse  
(09)	 646	 343	 tai	 sähköpostitse	 
info@hrmy.fi

Liput maksetaan 5.10.2015 men-
nessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.

Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä 
maksaneille.

Yleisömenestyksestä "Munaako herra ministeri" tuttu koti-
maisen politiikan hyvin vatkattu kerma on jälleen koolla! 
Valtakunnan asiat unohtuvat ja Hotelli Vaakunan huonei-
den ovet käyvät vinhaa vauhtia, kun lemmennälkä kurnii 
ministeri Reino Viljasen (Esko Roine) vatsassa. Ministeri 
Viljanen on hankkiutumassa uuden kohun keskushenkilök-

si ja suhde pääministerin hunajai-
seen avustajaan (Sari Siikander) 
uhkaa paljastua, kun järki kärsii 
toistuvasti rökäletappion äänes-
tyksessä viettejä vastaan. Viljasen 
takakireä poliittinen erikoisavustaja 
ja rakkauden amatööri Mika Pönti-
nen (Asko Sarkola) saa jälleen tai-
pua monelle mutkalle ja pitää kie-
len keskellä suuta ministerin jälkiä 
peitellessään. Ministerin sotkuja 
siivoamaan tottuneen Pöntisen 
täytyy nyt ottaa kaikki kyvyt käyt-

töön omienkin kiemuroidensa oikomiseksi – ja pelastaa 
siinä sivussa ministeri jälleen yhdeltä skandaalilta.

Ministeriä viedään on tämän päivän Suomeen päivitetty 
Ray Cooneyn hervoton farssi, joka saa toivomaan, että 
kaikki todella pohjautuu vain villiin ja ehtymättömään 
mielikuvitukseen. Vaalikevään jälkeen katsomossa tul-
laan nauramaan antaumuksella!

Rooleissa	Heidi	Herala,	Santeri	Kinnunen,	Vappu	Nalbantoglu,	Esko	
Roine, Eero Saarinen, Eppu Salminen, Asko Sarkola, Sari Siikander, 
Kaisa Torkkel, Eija Vilpas 

Teatteriin marraskuussa, tiistai 3.11.2015 klo 19.00

Ministeriä viedään – Maailmanluokan munauksia
Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä, Hämeentie 2, Helsinki

Piirrokset Kai Kujasalo, 
valokuvat Mirka Kleemola / Helsingin Kaupunginteatteri

Marraskuussa elokuviin!

Uusi Bond-elokuva: 

Maanantaina 9.11.2015 klo 18.00
Finnkino,	Tennispalatsi,	(Salomonkatu	15)
Paikkoja salissa on 110 kappaletta. Ilmoittautumiset 2.10.2015 
mennessä	 yhdistyksen	 toimistolle	 puhelimitse	 (09)	 646	 343	 tai	
sähköpostitse info@hrmy.fi

Lipun hinta on yhdistyksen jäsenelle 5 € ja seuralaiselle 10 €.  
Liput maksetaan 2.10.2015 mennessä Helsingin Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.

Arvoituksellinen viesti Bondin menneisyydestä lähettää hänet pa-
haenteisen rikollisjärjestön jäljille. Samalla kun M taistelee poliitti-
sia voimia vastaan pitääkseen Salaisen palvelun hengissä, Bond 
kuorii petoksen kerroksia yksi kerrallaan paljastaakseen kammot-
tavan totuuden Spectrestä.

Sam Mendes ohjaa kuten edellisenkin Bond-elokuvan ja Daniel Craig 
nähdään James Bondin roolissa nyt neljännen kerran.

007 SPECTRE
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
perinteinen

PIKKUJOULUMATKA 
Tallinnaan 28.–29.11.2015

Lähtö lauantaina Helsingistä 
klo 10.30–12.30 Tallink Starilla
Paluu sunnuntaina Tallinnasta 

klo 13.30–15.30 Tallink Superstarilla.

Matkan hinta on yhdistyksen jäsenelle 35 € jaetussa 2-hengen huoneessa, 
84 € yhden hengen huoneessa, seuralaisen hinta 105 €.

Hintaan sisältyy
- laivamatka meno-paluu kansipaikoin
- majoitus kahden hengen huoneessa TallinkSpa-hotellissa
- aamiainen hotellissa
- kuljetus satama-hotelli-satama
- pikkujouluillallinen ja juomia
- ohjelmana Anne Adams orkestereineen

Laivalla on mahdollisuus nauttia omakustanteisesti aamiainen menomatkalla ja lou-
nas paluumatkalla.

Ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle viimeistään 5.10.2015 mennessä joko säh-
köpostitse	 info@hrmy.fi	 tai	puhelimitse	 (09)	646	343.	 Ilmoitathan samalla osallistujien 
nimet ja syntymäajat.

Matka on maksettava viimeistään perjantaina 9.10.2015 Helsingin Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 

Paikkoja matkalle on varattu 140 kappaletta.

Huom!
• Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
• Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, 
 jolloin peruuttaja vastaa koko matkan hinnasta.
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Aikaerosta	 ja	 New	 York	 Cityn	 hälinästä	 toivuttuaan	
100-vuotistaivaltaan juhliva Helsingin rakennusmes-

tarien ja -insinöörien mieskuoro Mestari-Laulajat val-
mistautui kahteen konserttiin Delray Beachin hotellis-
saan.  Kuoron mukana matkusti seuralaisten ja RKL:n 
jäsenten muodostama ystäväjoukko. Osallistujia oli 
kaikkiaan 58, joista laulajia 28. 

Kuoron edellisestä vierailusta Floridassa oli vierähtä-
nyt jo 24 vuotta. ”Emme ole unohtaneet.  Meille jäi vuo-
desta 1991 vain mukavia muistoja”, totesi matkanjohta-
jana toiminut kuoron puheenjohtaja Hannu Ahokanto. 

Kuoron ensimmäinen esiintyminen oli lauantai-iltana 
6.	 kesäkuuta	 American	 Finnish	 Clubin	 Kerhotalossa	
Lake Worthissa. Illan emäntänä toimi Anita Tarvainen. 
Hän mainitsi, avauksessaan, että Kerhotalo on raken-
nuttu vuonna 1946 ja sanoi sen olevan Floridan vanhin 
”suomalaishaali". Konsertin jälkeen oli järjestetty läm-
minhenkiset iltamat, joiden kuluessa kuoro esitti ns. 
”sitsilaulujaan”. Karaoken alkaessa yllättävän moni 
kuorolainen tarttui mikrofoniin ja väläytti laulutaitojaan.

Konserttiohjelmassa kuultiin: Jean Sibeliuksen Isän-
maalle ja Venematka, Lasse Dahlquistin Kulkuri ja jout-
sen, Gustav Ernesaksin Hakkame, mehed, minema, 
Toivo Kärjen Laivat puuta, miehet rautaa, J. Isomeren 
Stadin kundin kaiho, Pepe Willbergin ja Markku Johans-
sonin Aamu, jossa soolon lauloi Iiro Rannema, Unto 
Monosen Satumaa, Gerhard Winklerin Malja nosta!,  
Kassu Halosen ja Heikki Harman Pariisi-Helsinki, L. Bar-
tin Jengiin! musikaalista Oliver!, N-E Foughstedtin Ro-
manssi,  Sammy Fainin Niin	paljon	kuuluu	 rakkauteen,	

Mestari-Laulajat ihmettelivät New Yorkin pilvenpiirtäjiä, viihdyttivät Floridan suomalaisia 
Palm Beachilla, latasivat akkujaan Miamin valkoisilla hiekkarannoilla ja etsivät alligaattoreita 
Evergladesin ruohikoissa.

kansansävelmät Oman kullan silmät ja Kun poijat ne 
raitilla, Lennon & McCartneyn When I'm 64,  G. Gersh-
winin	 It	 Ain't	 Necessarily	 So	 oopperasta	 Porgy	 and	
Bess, jossa soolon esitti Esa-Pekka  Pennanen, R. Rod-
gersin Sound of Music -sikermä: Kun vuorille käyn, 
Edelweiss,  Climb Ev’ry Mountain sekä lopuksi kansallis-
hymnit America the Beautiful  ja Finlandia. Lähes puolet 
teoksista oli kuoronjohtaja Märt Ratasseppin sovittamia.

Seuraavana päivänä kuoro esiintyi samalla ohjelmalla 
toisella Floridan suomalaisten klubilla eli American Fin-
nish	Tourist	Clubin	Suomi	Talossa	(Finland	House)	Lan-
tanassa.	Nyt	meitä	emännöi	klubin	puheenjohtaja	Sirpa 
Aho. Hän kertoi, että klubi perustettiin vuonna 1944 ja 
että klubitalo valmistui 1948 ja sen uusin osa vuonna 

Suomi-talolla 
Lantanassa 
7.6.2015. 

Konsertin solistina I tenori Iiro Rannema.

Mestari-Laulajat juhlamatkalla Floridassa
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1992. Erikoisuutena oli yli 350 suomalaisten kaupunkien 
ja kuntien vaakunoiden kokoelma.  Kumpikin suomalais-
klubi otti seurueemme lämpimästi vastaan ja tarjosi 
maittavan aterian ”laulajavelihintaan”. Yleisöä olisi toki 
mahtunut enemmänkin haaleihin, mutta alkanut kostea 
kesäkausi oli jo vienyt paikallista väkeä koti-Suomeen.

100-vuotias Miami Beach
Bussimatkalla Palm Beachin -piirikunnasta Miami 
Beachille pysähdyttiin Fort Lauderdalen kaupungissa, 
jossa tehtiin kanavaristeilyn Jungle Queen -nimisellä 
laivalla. Ihastelimme miljonäärien huviloita ja veneitä ja 
nautimme kauniista säästä ja vilvoittavasta tuulesta. 

Miami Beach on oma kaupunkinsa Miamin kaupun-
gin ja Atlantin valtameren välissä. Kaupunki perustettiin 
1915 eli samana vuonna kuin Mestari-Laulajat Suomes-
sa.  Tämän turistikaupungin asukasluku on alle 100 000, 
ja kaupungin asukkaista yli puolet on ulkomaalaista al-
kuperää, hyvin paljon ns. latinoita.  Miamin puolella, 
Pikku Havannassa asuu pääasiassa Kuubasta siirtynei-
tä maahanmuuttajia 1980-luvulta. Sikareita poltellen he 
odottelevat	 Castron	 vallan	 kaatumista	 entisessä	 koti-
maassaan. Samana iltana Mestari-Laulajat seuralaisi-
neen nauttivat Buffét-illallisen hotellin 18. kerroksen 
Banquet Hallissa, ja laulu raikui Märtin säestäessä.

Torstaina 11. kesäkuuta teimme koko päivän retken 
Evergladesin kansallispuistoon, jossa Sawgrass Parkin 
suoajelulla eräs veneryhmistämme näki alligaattorin 
sieppaavan kilpikonnan. Tutustuimme kaikki tuohon 
petoon erityisessä näytöksessä ja sen jälkeen muihin 
suopuiston eläimiin. Lopuksi nautimme kenttälounaan 
suojaan auringolta hakeutuen.

 Kun pääjoukko palasi Suomeen 12. kesäkuuta, 
matkaseurueesta erkani 20 hengen ryhmä Bahaman-
risteilylle. Majesty of the Seas -laivan reitti kulki Miamin 
satamasta	 Coco	 Cayn	 saarelle	 ja	 edelleen	 Bahaman	
pääkaupunkiin	Nassauhun.	Miamiin	paluun	jälkeen	ryh-
mä lensi illalla Lontoon kautta Helsinkiin, jonne saavut-
tiin 16. kesäkuuta.

Teksti ja kuvat Hannu Ahokanto

Fort Lauderdalessa oli tyyliä.

Suoveneellä ”alligaattorijahtiin” Evergladesin kaislarämeikölle.

Perhetapahtumana marraskuussa, 
keskiviikko 25.11. klo 17.30 

Kuva: Hevisaurus © Solar Films / Malla Hukkanen

Hevisaurus on koko perheen seikkailuelokuva, jossa 
kymmenvuotiaat Toni ja Suvi pelastavat oudot, has-
sut, muinaisia dinosauruksia muistuttavat olennot 
ahneen liikemies Maximin kynsistä. Hevisauruk-
siksi itseään kutsuvat olennot rakastavat ennen 
kaikkea syödä ja soittaa railakasta hevimusiikkia.

Hevisaurus-elokuva perustuu Hevisaurus-brändiin 
ja tunnettuihin dinosaurushahmoihin, jotka soittavat 
suosittua ja mieleenpainuvaa musiikkia lapsille ja 
lapsenmielisille. Hevisaurus on osittain animoitu live 
action -elokuva, jossa dinosaurushahmojen ilmeet 
animoidaan eläviksi.

S
seikkailu elokuva
ennakkonäytöksenä koko perheelle 

Finnkino Tennispalatsissa 
(Salomonkatu 15, Helsinki)

Lippujen hinnat:
Yhdistyksen jäsen 5 €, lapsi 5 €, 
seuralainen 15,5 €.

Paikkoja näytökseen on varattu 100 kappaletta. 

Ilmoittautumiset 9.10.2015 mennessä yhdistyksen
toimistolle puhelimitse (09) 646 343 
tai sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 9.10.2015 mennessä Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11.

Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään 
mennessä maksaneille.
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Suurkiitos tästä matkasta kuuluu 
stipendien myöntäneelle Raken-

nusmestarien Säätiölle. Ammattitai-
dolla laaditun ohjelman ja asiantun-
tevan oppaamme ansiosta elämä 
matkalla oli helppoa ja kaikki saivat 
keskittyä nauttimaan vain matkan 
antimista.

Matkalle Malagasta
Yö oli jo pitkällä, kun saavuimme 
matkamme ensimmäiseen kohtee-
seen Malagaan. Pikainen tutustumi-
nen muuhun matkaseurueeseen ja 
oli aika mennä untenmaille. Aamulla 
sateinen Malaga herätti meidät uu-
teen päivään. Kävelyllä vanhan kau-
pungin kujilla saimme kuulla ja näh-
dä ripauksen Malagan 3000-vuoti-
sesta historiasta. Tutustuminen herk-
kuja täynnä olevaan kauppahalliin 
antoi myös esimakua siitä, mitä ma-
kunautintoja eteläinen Espanja meille 
tarjoaa. Pilvet väistyivät taivaalta ja 
aurinko toivotti meidät tervetulleiksi 
kulttuurimatkalle Andalusiaan.

Paratiisin portilla
Sierra	Nevadan	lumipeitteiset	huiput	
pilkistivät pilviverhon takaa kun saa-
vuimme muutaman tunnin ajon jäl-
keen Granadaan. Majoittumisen jäl-
keen tutustuminen kaupunkiin ta-
pahtui omatoimisesti, joko lähi kuji-
en kahviloissa tapasta nautiskellen 
tai vain kävellen ja tutkien lähialuet-
ta. Usea tutustui myös upeaan re-
nessanssiajalla rakennettuun kated-
raaliin, jonne moni kuninkaallinen on 
saanut viimeisen leposijansa. Terve-
tulopäivällisen jälkeen oli jo kaikille 
selvää, että matkaseuralaiset olivat 
mutkattomia mestareita ympäri Suo-
mea.

Granadan tai kenties koko Es-
panjan tunnetuin nähtävyys on Al-
hambra. Tämä kukkulan laella sijait-

seva Unescon maailman perintö-
kohde on arkkitehtuuriltaan yksi 
maurilaisajan helmistä. Kauniit puu-
tarhat solisevine suihkulähteineen, 
palatsit upeine koristeineen, syvältä 
rotkosta kohoavat jylhät muurit ja 
korkeat vartiotornit kertoivat sen ai-
kaisesta mahtipontisesta rakennus-
kulttuurista. Paikallisoppaamme ker-
toi Alhambran asukkaista ja heidän 
elämästään eri aikakausilta. Valitet-
tavasti emme päässeet katsomaan 
kenties hienointa palatsia Alham-
brasta, mutta rakentajina ymmär-
rämme, että huoltokorjauksillakin on 
oma aikansa. 

Illalla matkasimme Sacromonten 
mustalaiskaupungin osaan. Siellä 
saimme kokea kiihkeän surumielisen 
flamencoesityksen paikallisessa 
mustalaisravintolassa. Iltakävely vie-
lä kapeiden ja hämyisten kujien 
kautta johti meidät näköalapaikalle, 
jolta saimme nähdä vielä koko Al-
hambran ja Granadan upeassa ilta-
valaistuksessaan. Kolmas matkapäi-
vä oli saatu päätökseen.

Kulttuuristipendimatka Andalusiaan
Me 24 onnellista stipendin saajaa matkasimme kymmenen päivän ajan halki keväisen 

Andalusian. Saimme tutustua satojen, jopa tuhansien vuosien takaiseen historiaa. 

Näimme arkkitehtuurin helmiä maurilaisajoilta nykypäivään.

 

Alhambran puiston suihkulahteet 

Alhambran puiston suihkulähteet.

Oliivipuita ja  
arkkitehtuurin helmiä
Matka Gordobaan kuljettiin kumpui-
levien ja silmänkantamattomien olii-
vipuulehtojen keskellä. Hotellistam-
me avautui näkymä roomalaisajalla 
rakennettuun siltaan, joka johdattai-
si meidät joen yli kierrokselle van-
haan kaupunkiin. Gordoballa on 
myös pitkä historia roomalaisesta 
suurkaupungista pieneen espanja-
laiseen kaupunkiin. Gordoba eli ku-
koistuskauttaan, kun vuonna 786 
suuren moskeijan, La Mezquitan ra-
kentaminen aloitettiin. Moskeija sa-
toine pylväineen ja kaarineen on is-
lamilaista arkkitehtuuria kauneimmil-
laan. Kristittyjen vallattua Gordoba 
1236, moskeija muutettiin kristitty-
jen kirkoksi ja 1500-luvulla moskei-
jan sisälle rakennettiin katedraali. 
Historian kerrostumat päällekkäin, 
sisäkkäin ja lomittain ovat eläneet 
sovussa jo vuosisatoja.

Ennen saapumistamme Andalu-
sian pääkaupunkiin Sevillaan, söim-
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me lounaan kukkulan laella sijaitse-
vassa	pienessä	Carmonan	 kaupun-
gissa. Oliivipuulehdot olivat vaihtu-
neet huikean laajoiksi tasangoiksi ja 
viljelymaiksi. 

Majoituimme Sevillassa matkam-
me hienoimpaan hotelliin. Iltapäivä ja 
ilta kuluivat leppoisasti tuliaisia ostel-
len, porealtaassa väsyneitä jalkoja 
lepuutellen tai jokivarressa tapasta ja 
viiniä maistellen. Sevillassa kun ol-
tiin, niin parturissakin kuului käydä.

Retkemme kuudenteen päivään 
oli merkitty tutustuminen Sevillaan 
kävellen ja bussilla ajellen. Ensim-
mäinen kohde oli härkätaisteluaree-
na ja sen yhteydessä oleva museo. 
Saimme tuhdin tietopaketin härkä-
taistelun traditioista, kuin myös här-
kien elämästä ennen näytöksen al-
kamista. Jokainen sai ajattelemisen 
aihetta siitä onko härkätaistelu tai-
detta vai urheilua, vai pitäisikö se 
kieltää kuten Kataloniassa on tehty. 

Seuraavaksi hyppäsimme bussiin 
ja näimme läpileikkauksen vuoden 
1992 maailmannäyttelyalueesta. 
Alue oli suuri, mutta harmiksi monet 
rakennukset ja puutarhat olivat jo 
pahasti rapistuneita. Sen sijaan vuo-
den 1929 maailmannäyttelyyn raken-
nettu puolipyöreä uusrenessanssia 
edustava Plaza de Espana oli säily-
nyt ihasteltavaksi myös nykypäivään. 

Tutustuminen maailman kolman-
neksi suurimpaan tuomiokirkkoon 
tunsi hetkessä pienuutensa jykevien 
ja korkealle kohoavien pilareiden 
juurella. Mahtavat suippokaariholvit 
kohosivat korkeiksiin. Tämä kated-
raali on myös maailman suurin goot-
tilainen kirkko. Runsaasti koristellut 
kullatut kappelit maalauksineen ja 
patsaineen ovat muistutus meille 
kauan sitten eläneistä kuninkaista ja 
pyhimyksistä. Maailmanmatkaaja 
Kristoffer Kolumbus on saanut myös 
yhden hautapaikoistaan tänne hä-
myiseen katedraalin.

Matkan varrella ruokailuun eteem-
me kohosi ympäristöönsä nähden 
aivan eri aikakauteen poikkeava 
puurakennus, Metropol Parasol. Ra-
kennus koostuu kuudesta erimuotoi-
sesta ”sienestä”. Muodot tälle suu-
relle arkkitehtoniselle maamerkille on 
rakennettu Finnforest Kerto -levyillä. 

Päivä päättyi flamencon rytmei-
hin monipuolisen ja tunteikkaan esi-
tyksen nähtyämme. 

Jerez de la Frontera oli matkamme 
seitsemännen ja kahdeksannen päivän 
kohde. Kaupunki tunnetaan maailmalla 
moottoriurheiluradastaan, sherrytä, 
brändistä, hevosista ja flamencosta. Il-
tapäivällä lähdimme tutustumaan pai-
kalliseen kellarikulttuuriin.  Tämä kult-
tuurimuoto johdatti meidät sherryn ja 
brändin valmistuksen ihmeelliseen 
maailmaan. Asiantuntevan esityksen 
jälkeen norjalainen isäntämme tarjosi 
meille maistiaisia tuotteistaan. Iloisesta 
puheensorinasta tiesi, että vierailu kel-
larikulttuuriin oli onnistunut.

Seuraavan päivän ohjelmaamme 
kuului näytös Andalusian kuninkaalli-
sessa	ratsastuskoulussa.	Näytökses-
sä näimme läpileikkauksen koulun 
tarjoamasta sisällöstä. Hevosten yk-
sittäiset tai ryhmässä tehdyt taiteelli-
set taidon näytteet saivat satapäisen 
yleisön osoittamaan huomiotaan.

 

Gordoban kaunis silta. 

 

Suomalaista osaamista maailmalla, Metropol Parasol. 

Gordoban kaunis silta.

 

Gordoban kaunis silta. 

 

Suomalaista osaamista maailmalla, Metropol Parasol. 

Suomalaista osaamista maailmalla, 
Metropol Parasol.

Maailman laidoille

Matkan yksi mielenkiintoisimmista 
kohteista historiansa puolesta oli 
Gibraltar. Gibraltar on ollut valloituk-
sen kohteena monen kansakunnan 
toimesta vuosituhansien ajan. Tämän 
strategisesti tärkeän alueen on otta-
nut haltuun vuonna 1704 Iso-Britan-
nia, joten olimme saapuneet ulko-
maille ja passit oli otettava esille. 
Teimme pikkubusseilla kierroksen 
saaren kapeilla teillä ja pysähdyimme 
katsomaan huikeita maisemia alas 
laaksoon ja kaupunkiin. Sää oli aurin-
koinen, joten saimme nähdä myös 
Gibraltarinsalmen yli Marokkoon. Ku-
vattuja kohteita täällä oli myös Eu-
roopan ainoa apinalaji, magotti. 

Tämän päivän matka jatkui vielä 
Estepoman ja Marbellan kautta Ron-
daan. Serpentiinitie vei meidät vuorien 
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ja laaksojen yli tasangol-
le, jota halkoo yli 100 m 
syvä rotko, El Tajo.  Mai-
semallisesti tämä oli 
matkan kaunein ja vai-
kuttavin osuus. Hotellim-
me sijaitsi myös huikeis-
sa maisemissa jyrkän-
teen reunalla. Päivällisen 
jälkeen, pimeän tullen 
monen tie vei vielä kat-
somaan rotkoa iltavalais-
tuksessa. 

Aamulla ennen koti-
matkalle lähtöä teimme 
opastetun kierroksen 
Rondan vanhimpaan, maurilais-
osaan. Jyrkkäreunaisen rotkon etelä-
puolella sijaitsee tämä maurilainen 
osa, joka nykyisin yhdistyy 1700- lu-
vulla rakennetulla sillalla uudempaan 
kaupungin osaan.  Vanha kaupunki 
kapene kujineen ja arkkitehtuurei-
neen oli jo tutun turvallinen kokemus 
saman historian omaavan kaupungin 
kautta, joissa olimme jo vierailleet 
matkamme aikana.

Matkamme viimeinen tutustumis-
kohde oli maatila, jossa kasvatettiin 
härkiä ja hevosia taisteluareenoille. 
Saimme nähdä härkien elämää aidos-
sa elinympäristössä. Lisäksi paikalli-

nen matador esitteli meille taitojaan, 
onneksi ei sentään aidolla härällä.

Torremolinoksessa nautitun päi-
vällisen jälkeen oli aika lähteä koti-
matkalle ja heittää hyvästit aurinkoi-
selle Andalusialle.

Tapaksista sherryyn
Kertomalla kulttuurikokemuksista 
Andalusiasta ei voi olla ohittamatta 
ruokaa ja juomaa. Voin olla varma, 
että moni sai ensimmäisen makuelä-
myksen jostakin tarjolla olleista ruo-
ka-aineista. Herkulliset tapakset 
vahva makuisine juustoineen ja 

Stipendit	on	tarkoitettu	ensisijaisesti	RKL:n	(Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	RKL	ry)	jäsenyhdistysten	varsinaisille	jäsenille:	
RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.

Matkat järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta mukaan matkan-
johtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien Säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huoneissa, 
puolihoito, retket ja kiertokäynnit pääsymaksuineen, suomalainen matkanjohto. Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa 
seuralaisen, omalla kustannuksellaan.

Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon ti 5.11.2015 mennessä joko postitse tai sähköpostitse. Rakennusmestarien 
Säätiön kotisivuilla www.rakennusmestariensaatio.fi  on nähtävillä tarkempi matkaohjelma sekä lomake hakua varten. Hakemuk-
sen voi toimittaa myös vapaamuotoisena.

 Kaisa Aho / Rakennusmestarien Säätiö
	 Fredrikinkatu	51	-	53	A,	00100	HELSINKI
 tai
 kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
 Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.

Ennakkoilmoitus 
Rakennusmestarien Säätiön stipendimatkoista

Rakennusmestarien Säätiö järjestää jälleen ensi keväänä kaksi kiertomatkaa, 

toinen suuntautuu MAROKKOON 21.-31.01.2016 ja toinen ANDALUSIAAN 14.-20.04.2016.  
Molempiin matkoihin jaetaan 24 stipendiä.

maustettuineen chori-
zo-makkaroineen nau-
tittuna hyvän viinin 
kanssa saa vieläkin ve-
den kielelle. Gazpachot 
erilaisine versioineen al-
kuruokana antoi hyvän 
alun illallisella tai päiväl-
lisellä tarjotulle lihalle tai 
kalalle. Espanjan tunne-
tuimman ruoan, paellan 
kanssa pääsimme myös 
herkuttelemaan. Katka-
ravut, mustekalat ja 
simpukat sekä riisi oli-
vat pääosassa tässä 

espanjan perinneruuassa. Jälkiruu-
aksi saimme nauttia kauden tuoreita 
hedelmiä tai paahtovanukasta. 

Oman kappaleensa tässä kuli-
naarisessa kokemuksessa saa tie-
tenkin juomat. Paikalliset viinit, niin 
punaiset kuin valkoiset saivat kan-
nattajansa herkuttelijoiden joukosta. 
Ruokailun kruunasi aina paikallinen 
sherry tai brändy, unohtamatta olut-
ta virkistymishetkiin.

Gracias!
Teksti: Ritva Kutvonen

Kuvat: Leena Kaskinen, 
Pekka Vaittinen ja Ritva Kutvonen

 

Maailman laidalla, Gibrattarilla 

Maailman laidalla, 
Gibrattarilla.
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Seinäjoen rautatieläisten v. 1909 
harrastustoimintaansa varten ra-

kennuttama, ”Museovirastotasoi-
sesti” entisöity talo ”Alma”-ravinto-
loineen oli ensimmäinen rastimme. 
Sen jälkeen Seinäjoen, Härmien ja 
Lapuan ammattiveljiemme järjestä-
mää ohjelmaa riitti niin, että hei-
kompia hirvitti.

Seinäjoelta jatkoimme pienen 
naisen ohjastamalla suurella 
”pikavuoro”-bussilla Lapualle. Tu-
tustuimme entisen Lapuan Patruu-
natehtaan rakennusten onnistu-
neelta vaikuttaneeseen muodon-
muutokseen todella monipuoliseksi 
kulttuurikeskukseksi.

Lapualta matka jatkui Härmän 
kuntokeskukseen, missä kuntoam-
me testattiin mm. saunalla, uinnilla, 
ohjelmallisella iltajuhlalla ja ennen 
kaikkea naistentansseilla. Hyvin nu-
kutun yön jälkeen jätimme tylsän 
Suomemme ja siirryimme Alahärmän 
kautta Power Parkin Huvivaltioon.

Siellä näimme minkälaista nähtä-
vää ja koettavaa teollisuusneuvos 
Jorma Lillbacka oli ehtymättömällä 
mielikuvituksellaan ja suurella rahal-
la saanut aikaiseksi entisille kotipel-
loilleen. Lyhyesti sanoen paljon ja 
monenlaista. Istuttuamme siellä vii-
meistä huutoa olevan 5D-elokuvate-
atterin moneen suuntaan heiluvissa 
tuoleissa palasimme mielellämme 
vakaalle maalle ja Seinäjoelle ja sen 
melko uudelle monitoimiareenalle.

Seniorimestarit kesäpäivillä
Junamatkastahan se alkoi, 

meidän ”Etelän miesten” 

kokoontuminen Seinäjoelle 

RKL:n Senioreiden 

kesäpäiville v. 2015.

Siellä kuultiin niin järjestäjien, 
Etelä-Pohjanmaan Rakennusmes-
tarien kuin isännän E-P:n Pytinki 
Oy:n ja RKL:n kunniapuheenjohtaja 
Raimo Joroisen puheenvuorot.

Iltapäivällä tutustuimme kau-
punginarkkitehdin asiallisella opas-
tuksella Seinäjoen arkkitehtuuriin 
tavanomaista tutustumiskohdetta, 
Aalto- keskusta laajemmin. 

Yövyttyämme hienolla paikalla si-
jaitsevassa Sorsanpesässä saimme 
vielä aamutuimaan tutustua niin Sei-
näjoen menneeseen kuin tulevaan-
kin. Mennyttä aikaa edusti Seinäjoen 
vanhimpiin rakennuksiin kuuluva Up-
palan kartano, jonne kokoonnuimme 

päätöslounaalle. Kartanon 1700-lu-
vulta peräisin olevan päärakennuk-
sen entisöinti toimivaksi ravintolaksi 
edusti ”järjen voittoa entisöintibyro-
kratiasta”. Syystä ettei rakennusta 
oltu luokiteltu suojeltavaksi.

Tulevaisuuteen pääsimme tutus-
tumaan Pruukinrannassa, minne oli 
nousemassa hyvää vauhtia ensi 
vuoden asuntomessualue.

Todella ISOT kiitokset tämän-
vuotisten kesäpäivien järjestäjille 
olivat mielestäni enemmän kuin pai-
kallaan. 

Teksti:  Matti Vuorensola: 
Kuvat: Seppo Huhtakangas 

ja Matti Vuorensola

Tervetuloa mukaan 
rakennusmestariveteraanikerhon toimintaan!

Hei sinä jo eläkkeelle jäänyt tai kohta jäävä jäsenemme! Olethan huo-
mannut, että yhdistyksen kokousten ja tilaisuuksien lisäksi sinulla on 
mahdollisuus osallistua veteraanikerhon toimintaan.

Kerho kokoontuu syyskuusta toukokuuhun kerran kuukaudessa 
maanantaipäivisin. Kokoontumisien lisäksi järjestämme kerhon omana 
toimintana esitelmätilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä uusiin rakennus-
kohteisiin.

Kunto- ja terveysmatkoja tehdään Viron tai kotimaan kylpyläkohtei-
siin	ja	virkistysmatkoja	mm.	Ruotsiin.	Näille	matkoille	sinulla	on	mahdol-
lisuus ottaa myös seuralainen mukaan.

Veteraanikerhon järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin ovat tervetul-
leita kaikki eläkkeellä olevat jäsenemme ikään katsomatta!

Veteraanikerhon puheenjohtaja Pentti Paavola
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YHDISTYS tiedottaa

UUDET JÄSENET OPISKELIJAJÄSENET

Teurokoski, Olavi Mikael Kuusisto, Jonne
 Vilen, Jukka Tapio
 Ansamaa, Jasmiina

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT
VETERAANIKERHON syksyn 2015 
ohjelma

Syyskuu

Kylpylämatka Viimsi Spa kylpylään 17.–20.9.2015

Syysvuosikokous 28.9.2015 klo 13.00 yhdistyksen 
Kerhotilassa

Lokakuu

Kuukausikokous 26.10.2015 klo 13.00 
yhdistyksen Kerhotilassa

Marraskuu

Veteraaniristeily Tukholmaan ja Uppsalaan 4.–6.11.2015

Kuukausikokous 23.11.2015 klo 13.00 
yhdistyksen Kerhotilassa

Joulukuu

Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen pikkujoulutilaisuus 
14.12.2015 klo 13.00 yhdistyksen Kerhotilassa

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2015
Puheenjohtaja 
Hannu Vehviläinen 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

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

2.varapuheenjohtaja
Timo Saarikko 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

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

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

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

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

Kari Mikonsaari 050-367 3110
kari.mikonsaari@jmoy.fi

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

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

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

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

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

toimisto
info@hrmy.fi

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT
SYYSVUOSIKOKOUS

28.9.2015 klo 13.00 yhdistyksen Kerhotilassa 

Fredrikinkatu 51–53 A Helsinki 3. kerros.

Kokouksessa käsitellään mm. kerhon sääntömuutosehdotus.

Tervetuloa!
Hallitus

Helsingin 
Rakennusmestarikeilaajat ry:n 
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään 23.9.2015 klo 19.15 
Talin keilahallin kabinetissa. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 12§ mukaiset asiat.

Tervetuloa!  Hallitus
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Helsingin Rakennusmestariveteraanit järjestää 
4.11.–6.11.2015 Risteilyn TUKHOLMAAN ja opastetun retken UPPSALAAN

Risteily ja suomeksi opastettu retki Uppsalaan toteute-
taan yhteistyössä Viking Linen kanssa. Uppsalan retki 
5.11.2015 klo 10.30–15.00 käsittää mm. kiertoajelun, 
tutustumisen Tuomiokirkkoon ja Yliopistoon, lisäksi 
nautimme pyttipannulounaan. Ostosaikaa on varattu 
noin yksi tunti.

Matkan hintaan sisältyy henkilölippu ja hyttipaikka, Vi-
king Buffet-päivälliset ruokajuomineen sekä meriaami-
aiset meno- ja paluumatkalla.

Olemme varanneet matkan 40 henkilölle, paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottajan paikka 
risteilylle varmistuu kun osanottajamaksu on maksettu.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen alkaa 1.9.2015 Veteraanikerhon sih-
teerille Leila Niemiselle arkipäivisin (ma–to) puhelin  
050 431 2580 tai sähköpostilla niemisenleila@gmail.com.
Ilmoita myös syntymäaikasi ja puhelinnumerosi.

Maksut
Matka maksetaan Helsingin Rakennusmestariveteraa-
nien tilille FI72 2044 2000 016055. Sitovat ilmoittautu-
miset ja maksut 30.9.2015 mennessä.

Matkan hinta jäsenelle kahden hengen A-luokan hy-
tissä on 95 euroa ja seuralaiselle 180 euroa. Yhden 
hengen hytin lisämaksu on 35 euroa.

Hinta jäsenelle kahden hengen B-luokan hytissä on 

85 euroa ja seuralaiselle 170 euroa. Yhden hengen hytin 
lisämaksu on 27,50 euroa. Peruutuksissa noudatamme 
matkanjärjestäjän peruutusehtoja.

Aikataulu
4.11.2015 klo 16.30–17.00 lippujen ja matkaohjelman 
jako Viking – terminaalissa Katajanokalla (sisääntuloker-
ros). Laivan menoportit suljetaan 10 minuuttia ennen 
lähtöä.

Laiva-aikataulut: 
Helsinki – Tukholma 4.11.2015 klo 17.30, 
Tukholma 5.11.2015 klo 10.00
Tukholma – Helsinki 5.11.2015 klo 16.30, 
Helsinki 6.11.2015 klo 10.10
Laivamme sekä meno- ja tulomatkalla on M/S Mariella.

Lisätietoja matkasta antavat 
Pentti Paavola puhelin 0400 933 003 ja 
Eino Menlös puhelin 045 6781 933.

Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai vuoden 
1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilöllisyystodis-
tus sekä myös, että sinulla voimassa oleva matkava-
kuutus. RKL:n jäsenmaksun maksaneella on OP-Pohjo-
lan matkavakuutus, joka on voimassa 85-vuotiaaksi 
asti.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Viking Line.

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Syksy saapuu ja meidän on aika jälleen kokoontua.

Vanhan kaavan mukaan johtokunta toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi syksyn ensimmäiseen 
KERHOILTAAN 10.9, klo 18.00 yhdistyksen toimistolle.

* * *

Rouvien KOKOUSRISTEILY 
Tallinnaan 22.9.–23.9.2015

Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 
7.9. mennessä 
Rouvien tilille FI 591 3233000 101248; 
40 € / Rouva ja 89 € / seuralainen.

Lähtö Tallinnaan Länsisatamasta ti 22.9. klo 18.30. 
Lippujen jako terminaalin 2. kerroksessa tunti 
ennen lähtöä.
Paluu Tallinasta ke 23.9. klo 12.30 ja saapuminen 
Helsinkiin klo 16.00

* * *

TEATTERIESITYS
”Rakkauslaulu” Kouvolassa la 3.10.2015, klo 13.00
(Salpausselänkatu 38, omat kyydit)

Esityksen jälkeen nautimme päivällisen, jossain kivassa 
paikassa. Päivällisen seuralainen kustantaa itse.
Teatterimaksu on kaikille sama 20 € / Rouva / seuralainen.

Sitova ilmoittautuminen maksamalla teatteriliput 
10.9. mennessä 
Rouvien tilille FI 591 3233000 101248.

Lisätietoja Aune Korkeamäki  p. 050 309 5263
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Mailapelijaos / Tennis
Tenniksen sisäpelikausi alkaa jälleen 
syyskuussa. Pelaamme edelleen 
pääkaupunkiseudun halleilla.

Oletko kiinnostunut tenniksestä harrastuksena?
Haluatko tenniksen perusopetusta tai valmennusta?
Tarvitsetko tilapäistä pelikaveria?

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

SYYSMAASTOJUOKSU-
MESTARUUSKILPAILU

Pirkkolan pururadalla 
torstaina 24.9.klo 18.00.

Matkana kaikille on 3km. 

Sarjat:
M/N ja kaikki ikäsarjat alkaen 
35 vuodesta 5 vuoden välein + rouvat
Avoin kuntosarja myös perheenjäsenille ilman 
ajanottoa.
Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.

Ennakkoilmoittautumiset 
Raimolle 044-2244521 tai rharton1@welho.com 
tai kilpailupaikalla klo 17.45 mennessä

Tervetuloa myös oppilasjäsenet!

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Golfia: 
Helsinki tällä kertaa parempi
Helsingin ja Tampereen yhdistysten välinen golfkilpailu 
pelattiin 27. heinäkuuta Helsingin järjestämänä Kytäjä 
Golfin kentällä.

Mukaan saatiin tällä kertaa ajankohdasta johtuen vain 
16 golfaria. Pelattiin pistebogey-kilpailu, jossa kum-
mankin joukkueen kuusi parasta tulosta huomioitiin kil-
pailuun. Helsinki voitti tuloksella 163-152.

Parhaan henkilökohtaisen tuloksen, 30 bp, pelasi Vesa 
Merisalo.

Raimo Kostiainen vastaanotti kiertopalkinnon Antero Pentikäiseltä.

 
Yhdistyksen 
GOLF-mestaruuskilpailut
 
Torstaina 3.9.2015 klo 12.00
Keimola Golfin kentällä
 
Kilpailusarjat:
 

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

Kaikilta väyliltä tuloksen saaneet osallistuvat myös
lyöntipelikilpailuun ilman tasoitusta.
 

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 2.9. klo 12.00 mennessä.
Matti Väätäselle 045 127 6571  tai 
mvaatanen@gmail.com
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URHEILUA

Jigikalastus on yksi heittokalastuksen mielenkiintoisim-
mista muodoista. Jigaus eri muotoineen on saavuttanut 
maassamme suuren suosion viimeisten vuosien aikana.

Yhdistyksen Kalakerho järjesti jigikalastuksesta koulu-
tustilaisuuden 23.4.2015. Mukana oli runsaslukuinen 
joukko jigikalastuksesta kinostuneita henkilöitä, jotka 
innokkaasti myös kyselivät ja tutustuivat kouluttajan 
esittelemiin välineisiin.

Sopivia vesiä jigipyyntiin on paljon ja monet kalalajimme 
ottavat hanakasti jigiin. Jigien suosio ahvenen ja kuhan 
heittokalastuksessa on lisääntynyt nopeasti. Syy on 
yksinkertainen: jigillä pyynti on aktiivista ja hauskaa ja 
tapahtumia on runsaasti.

Jigillä kalastetaan tavallisilla heittokalastusvälineillä. 
Viehe heitetään veteen ja sen annetaan painua pohjaan. 

Vavalla nykäistään ja pyöräytetään muutama kammen 
kierros ja odotetaan, että jigi painuu takaisin pohjaan. 
Näin jatketaan kunnes kala iskee tai siima on kelattu 
pois.

Terveisin kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa

Opastusta jigikalastukseen

              Helsingin 
              Rakennus-
              mestarikeilaajat
RKL Helsingin mestaruus, 6 sarjaa am
(23.3.2015–12.4.2015)

LUOKKA M-A
1. Arvi Korhonen Rkm-Hki  1203
2. Timo Matomaa Rkm-Hki  1158
3. Markku Pennanen Rkm-Hki  1116

LUOKKA B
1. Tommi Inkeroinen  Kiffen  1105
2. Ilkka Jaakkola Rkm-Hki 1096
3. Reijo Heinänen Rkm-Hki 1064

LUOKKA C-D
1. Seppo Rautiainen  Rkm-Hki 1105
2. Jouni Jauhiainen Rkm-Hki 1069
3. Lars Ånäs  Rkm-Hki 1063

Veteraanimestaruus
1. Olavi Arminen Rkm-Hki 1275 (42)
2. Leo Paananen Rkm-Hki 1262 (102)
3. Kari Haavisto Patteri  1172 (72)

Palkinnot on jaettu kauden 
päättäjäisissä 27.5.2015

Rakennusmestariklubi Ry

Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin 
12.5.2015 Rakennusmestarien talon 3. krs kerhoti-
lassa. 

Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti Heikki Leh-
musmies, toinen oli Seppo Nuolikoski ja kolmas Esa 
Annala.

Onnittelut voittajille ja muille osanottajille hyvää syk-
syn harjoittelukautta!

* * * * * * *

Syksyn viikkobiljardi aloitetaan tiistaina 15.9.2015  
klo 16.30.

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan!
Hallitus
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Varausmaksut 2015:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11-14: 
 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 16-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-52 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko
- viikko 53 (Joulu): 
 450 €/viikko

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.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
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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 2015

Syyskuun Mestari-illan aiheena 
KOSTEUDENHALLINTA

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

Syyskuu
 3.9. Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut, 
  Keimola Golf, klo 12.00
 10.9. Rakennusmestarien Rouvat, syyskuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 14.9. Syyskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 17.–20.9. Rakennusmestariveteraanit, 
  Kylpylämatka Viimsi Spa kylpylään
 22.–23.9. Rakennusmestarien Rouvat, 
  kokousristeily Tallinnaan
 23.9. RKL Road Show, 
  infotilaisuus uusista pätevyyksistä, 
  Metropolia, Agricolankatu 1-3, klo 15.00
 23.9. Helsingin Rakennusmestarikeilaajat, 
  vuosikokous, Talin keilahallin kabinetti, 
  klo 19.15
 24.9. Syysmaastojuoksu - mestaruuskilpailu, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00
 28.9. Rakennusmestariveteraanit, 
  syysvuosikokous, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00

Lokakuu
 3.10. Rakennusmestarien rouvat, 
  Teatterimatka Kouvolaan
 8.10. Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta
 12.10. Yhdistyksen Syyskokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 12.10. Lokakuun Mestari-ilta, 
  heti syyskokouksen jälkeen
 26.10. Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00

Marraskuu
 3.11. Teatteri: Ministeriä viedään - 
  maailmanluokan munauksia, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, 
  Arena-näyttämö, Hämeentie 2, klo 19.00
 9.11. Bond-elokuva: 
  007 Spectre, Tennispalatsi, klo 18.00
 4.–6.11. Veteraaniristeily Tukholmaan ja Uppsalaan
 12.11. Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta
 23.11. Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00
 25.11. Perhetapahtuma: 
  Hevisaurus-seikkailuelokuva, 
  Finnkino Tennispalatsi, klo 17.30
 28.11. "musta kasi" -kinkkubiljardikisa, 
  Rakennusmestariklubi, 
  Fredrikinkatu 51-53 A, 3. krs, klo 10.00
 28.–29.11. Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan

Joulukuu
 14.12.  Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,  
  pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen toimisto, 
  klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2015
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 050-430 9558, 
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

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


