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Tervetuloa syksyn ensimmäiseen  
Mestari-iltaan 12. syyskuuta!
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Syyskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 12.9.2016 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Syksyn ensimmäisen Mestari-illan esitelmöitsijä on Kalle Laine TTS. 
Hänen aiheinaan ovat TTS Työtehoseuran esittely ja korjausrakentaminen 

sekä korjausrakentamisen koulutus.

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

Tervetuloa!

3

Puheenjohtajan palsta
Hyvät ammattiveljet ja -sisaret, kesä alkaa 

olla ohi.
RKL:n kesäpäivät vietettiin kesäkuussa 

Helsingissä sään ollessa aurinkoinen. Järjes-
tettyihin tapahtumiin oli innokkaita osallistujia, 
kiitos järjestelyissä mukana olleille.

Nyt elokuussa tätä kirjoittaessani hieman 
isommat kisat eli Kesäolympialaiset ovat käyn-
nissä, sieltä ei Suomelle ole vielä tullut mitale-
ja...

Rakentaminen pääkaupunkiseudulla on 
huipussaan. Rakennusmestareista ja insinöö-
reistä on ”pulaa”. On hyvä, että tiedotusväli-
neetkin ovat jo ottaneet kantaa rakennusmes-
tarien ja -insinöörien koulutuksen lisäämisen 
tarpeellisuudesta. - Hyvä että siitä keskustel-
laan.

Toivon kaikkien ladanneen akkunsa hyvin ja 
viettäneen rentouttavan sekä virkistävän ke-
sän.

Syksy lähestyy ja toiminta yhdistyksessä 
aktivoituu: syyskuussa mestari-ilta, lokakuus-
sa syyskokous, marraskuussa teatterit ja Tal-
linnassa pikkujoulutapahtuma. Myös alaosas-
toilla on syyskaudella runsaasti toimintaa.

Toivotan kaikille oikein 
hyvää alkavaa syksyä 
ja menestystä toimissanne.

Hannu Vehviläinen, 
Puheenjohtaja

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

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

10.10.2016 klo 18.30 alkaen

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

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus
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Lippujen hinnat: jäsen 10 €, lapsi (alle 16 v.) 15 €  
ja seuralainen 54 €.

Lippuja musikaaliin on varattu 80 kappaletta. 

Ilmoittautumiset 12.9.2016 mennessä yhdistyksen 
toimistolle puhelimitse( 09) 646 343 tai sähköpostitse 
info@hrmy.fi

Liput maksetaan 12.9.2016 mennessä Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille  
FI40 2044 1800 0647 11.

Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä 
maksaneille.

Hurmaavalla tavalla tunnetuimpia satuja yhdistelevä koko 
perheen romanttinen musikaalikomedia on vastustamaton 
tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja erilaisuuden hyväksymi-
sestä. Suuri, vihreä, yksikseen suolla asusteleva jätti Shrek 
on pelottavasta ulkomuodostaan huolimatta rauhaa rakasta-
va olento. Lörpöttelevä aasi seuranaan hän lähtee urheasti 
pelastamaan kaunista prinsessa Fionaa, ja taistelemaan 
minimittaista, satuja inhoavaa hirmuhallitsija Farquaadia 
vastaan. Menestysmusikaali on iloisen ja vauhdikkaan mu-
siikin sekä kauniiden balladien juhlaa, joka valloittaa huu-
morillaan ja lämmöllään kaikenikäiset katsojansa.

Perhetapahtuma Shrek  - koko perheen jättimusikaali
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aHelsingin Kaupunginteatterin 
Linnanmäen Peacock (Tivolikuja 1) 

lauantaina 22.10.2016 klo 13.00

HeRIA:n ja HRMY:n yhteinen
TEATTERIMATKA TAMPEREELLE
HeRIA ry ja Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry järjestävät yhteisen teatterimatkan 

Tampereen Työväen Teatteriin lauantaina 22.10.2016 klo 13.00  katsomaan

MUSIKAALIESITYSTÄ  CABARET
Matkan hinta on sekä jäseneltä että avecilta 55 €/henkilö. 
Matkan hintaan sisältyy teatterilippu, lounas ja bussimatkat Tampereelle edestakaisin.

Sitovat ilmoittautumiset Ulla Mehikille sähköpostitse ulla.ulriikka@gmail.com 15.9.2016 mennessä. 
Muistathan mainita ilmoittautuessasi, että olet HRMY:n jäsen. 
Molemmille yhdistyksille on varattu 25 lippua.

Katso lisätietoja esityksestä teatterin kotisivuilta www.ttt-teatteri.fi 

Ulla lähettää maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeuduttua. 
Tarkempi ohjelma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ajankohtaa.  
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Teatteriin tiistaina 15.11. klo 19.00

KOMISARIO PALMUN EREHDYS 
Helsingin kaupunginteatterin 
Arena-näyttämö, Hämeentie 2, Helsinki

Lippujen hinnat: 
Yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen 40 €. 
Lippuja varattu 180 kappaletta

Kahvitarjoilu väliajalla.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu viimeis-
tään maanantaina 10.10.2016 yhdistyksen 
toimistolle puhelimitse (09) 646 343 tai 
sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 10.10.2016 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.

Huom! Paikat lunastetaan vain maksun 
eräpäivään mennessä maksaneille.

Kuva Helsingin kaupunginteatteri Tapio Vanhatalo

Komisario Palmun erehdys on ensimmäinen Suomessa nähtävä 
teatteriversio kaikkien tuntemasta komisariosta. Teos on hieno 
osoitus siitä, että muiden kirjallisuudenlajien ohella Waltari hal-
litsi mainiosti myös jännityskirjallisuuden kirjoittamisen. Uppori-
kas, mutta omalaatuinen Bruno Rygseck löytyy kotoaan kuollee-
na, hukkuneena omaan kylpyaltaaseensa. Komisario Palmu al-
kaa yhdessä Kokin ja Virran kanssa tutkia tapaturmaksi päätel-
tyä tapausta. Ihmetystä herättää, kun kaikki kuuluisan, mutta 
eriskummallisen Rygseckin suvun jäsenet vierailevat Brunon 
talolla juuri tänä samana aamuna. Selviää, että talossa on edel-
lisenä iltana pidetty juhlat, joissa on leikitty pimeiden voimien 
kanssa. Monien käänteiden ja legendaarisen Kämpissä vietetyn 
lounaan jälkeen Palmulle alkaa selvitä tapahtumien koko kuvio.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n perinteinen

PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN 26. – 27.11.2016
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
 - amiainen hotellissa - kuljetus satama-hotelli-satama
 - pikkujouluillallinen ja juomia - ohjelmana Anne Adams orkestereineen

Laivalla on mahdollisuus nauttia omakustanteisesti aamiainen menomatkalla ja lounas paluumatkalla.

Sitova ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle viimeistään 10.10.2016 mennessä joko 
sähköpostitse info@hrmy.fi tai puhelimitse (09) 646 343.
Ilmoitathan samalla osallistujien nimet ja syntymäajat.

Matka on maksettava viimeistään 10.10.2016 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Paikkoja matkalle on varattu 110 kappaletta.

Huom!
•   Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
•   Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, 
     jolloin peruuttaja vastaa koko matkan hinnasta. 
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Emme me, keskimäärin yli 70-vuo-
tiaat, ole varmastikaan ensim-

mäisinä toivomassa militarismin 
nousua.  – Päinvastoin – uskon, että 
useimmat meistä on ”rokotettu” sitä 
vastaan isiltämme tai muilta läheisil-
tämme henkilökohtaisesti kuule-
mistamme ja joidenkin meistä van-
himmista myös henkilökohtaisesti 
kokemista sodan kauhuista.

Mielenkiintoista oli joka tapauk-
sessa tutustua menneeseen niin 
Hämeen linnassa kuin sen alapuo-
lella sijaitsevassa Museo Militarias-
sa (johon on yhdistetty ent. Tykistö-
pioneeri- ja viesti-aselajien museot) 
ja Hanssin Jukan museossa (Sota-
museon erillis-esillepano) Tuulok-
sessa sekä nykypäivään Panssarip-
rikaatissa Hattulan Parolassa. Eri-
tyistunnustus retkiohjelman järjes-
täjille siitä, että olivat saaneet varat-
tua kaikkien, etenkin sotilaskohtei-
den oppaiksi niin korkeatasoiset 
asiantuntijat.

Positiiviseksi koimme sen huo-
mattavan materiaalisten maanpuo-
lustusedellytysten paranemisen 
verrattuna ikäluokkamme varus-
miespalveluaikaan 60- ja 70-luvuil-
la. 

Paremmin takana olevaan työ-
uraamme liittyvään ”raskaaseen 
rautaan” saimme tutustua Teijon 
talotehtailla Tuuloksessa. Uskon et-
tä tämän talovalmistajan patentoi-
mat taloelementtien mukana kulje-
tettavat teräsbetoniset peruslaatat 
olivat melko tuntemattomia muille-
kin kuin minulle.

Teksti ja kuvat: 
Matti Vuorensola

RKL-senioreiden kesäretki

Hämeenlinnan seudulle
”Rautaa rajalle” ei todellakaan ollut RKL- senioreiden Hämeenlinnan seudulle suuntautuneen 

kesäretken teema, vaikka oheisesta kuvastosta voisi ehkä niin päätellä. 

Raskasta rautaa – RKL-Seniorit tutustumassa Panssariprikaatiin kesäkuun alussa.

Museokone Hanssin-Jukka on valmistettu Douglasin Kalifornian tehtaalla Santa Monicassa. 
Sen ensilento oli 5. tammikuuta 1935.

…ensin raudoitukset - Teijon talotehtaalla.
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Lahjapuu istutettiin 
Kallioniemeen
Helsingin yhdistys sai Keski-Uudenmaan yhdistykseltä 
110-vuotislahjaksi puun. Kesäkuun alussa Marit Sivén ja 
Matti Eklund toivat ja istuttivat lahjapuun Kallioniemeen. 
Lahjan vastaanotti Reino Holappa.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n

RAKENNUSMESTARIVETERAANIKERHON

40-vuotisjuhlat
torstaina 27.10.2016 klo 14.00

ravintola Kaarteessa os. Kaivokatu 3
Sokos Hotel Vaakunan 10. kerros

Tervetuliaismalja
Puheet

Mestari-Laulajat
Lounas

Kutsu on kahdelle. 
Osallistumismaksu on 30 euroa/henkilö ja 

se maksetaan kerhon tilille FI72 2044 2000 016055, 
viitteeksi 40 v. ja jäsenen nimi.

Ilmoittautumiset viimeistään 29.9.2016 mennessä 
yhdistyksen toimistolle puhelimitse (09) 646343 

tai sähköpostitse info@hrmy.fi.
Kutsu postitetaan lokakuun alkupuolella 

ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tervetuloa!
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Osanottajia oli yhteensä 26 ja lajisuorituksia kertyi 
viidestä lajista 73. Järjestelyt myös onnistuivat erit-

täin hyvin ja kaikki kilpailijat olivat tyytyväisiä. Kilpailujen 
organisoinnista vastannut liiton urheilutoimikunnan pu-
heenjohtaja Raimo Hartonen oli kuitenkin tulevaisuu-
desta erittäin huolestunut.

”Löytyykö järjestämishalukkuutta ja kilpailijoita tule-
vaisuudessa. Olisi surullista, jos hieno perinne katkeaisi 
tai kilpailtaisiin vain 10 - 15 osallistujan voimin kuten 
joskus on käynyt”, hän kysyy aiheellisesti.

Kesäkisojen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan 
liiton kotisivuilta www.rkl.fi -> vapaa-aika

Kesäkisat järjestettiin Helsingissä
RKL:n kesäpäivien yhteydessä kilpailtiin 12.6 liiton maastojuoksun ja yleisurheilun 
mestaruuksista Vuosaaressa. Kilpailuja suosi kaunis alkukesän sää.

Kilpailujen organisoinnista vastasi Raimo Hartonen.

Maastojuoksun 1 km matkan palkintoja vastaanottamassa ykkö-
senä Ilkka Wastimo, toisena Heikki Räsänen ja kolmantena Esko 
Kuoksa, kaikki Helsingin yhdistyksestä. Palkinnot jakoivat RKL:n 
Joni Jääskeläinen ja Helsingin yhdistyksen Hannu Vehviläinen.

Kuvat Jari Kostiainen, RKL, lisää kuvia www.rkl.fi
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Rakennusfysiikkakoulutus työnjohtajille, 
Helsinki
1. jakso 6.-7.9., 2. jakso 27.-28.9.

Työpäällikön pätevöityskoulutus, Helsinki
1. jakso 13.-15.9., 2. jakso 11.-13.10.
3. jakso 8.-10.11.

Paikallisvalvojan pätevöityskoulutus, Helsinki
1. jakso 20.-21.9., 2. jakso 18.-19.10.

Kesäkisoissa 
golfattiin

Helsingin yhdistyksestä kilpailuun osallistui 31 jäsentä 
ja viiden parhaan joukkoon sarjoissaan selvisivät:

B-sarja 2. Raimo Kostiainen, 3. Tapio Vuorinen
S 55 2. Pekka Punnonen, 3. Hannu Taskinen
V 65 3. Jouni Hasu, 4. Aimo Peltonen, 
 5. Veijo Piispanen
V 70 2. Jouko Pentikäinen, 3. Matti Väätänen, 
 4. Reijo Heinänen
V 80 2. Kai Hagelberg
Naiset 3. Eija Lehmusoksa

Kilpailun tulokset kokonaisuudessaan löytyvät RKL:n 
nettisivuilta http://www.rkl.fi/vapaa-aika/fi_FI/golf/ 
Valokuvia kilpailuista on nähtävänä linkissä: 
http://jari1.kuvat.fi/kuvat/Kes%C3%A4p%C3%A4iv%
C3%A4t+Helsinki+10.-12.6.2016/

Palkintoja kilpailuun olivat lahjoittaneet EkoRoofing, 
Pickala Golf, Smart Golf, Golf Balance, Consti Julkisivut 
ja EH-Inlook.

Golf-jaos kiittää palkintojen lahjoittajia sekä Pickala 
Golfin henkilökuntaa hienosti järjestetystä Golf-tapah-
tumasta.

Golf-jaos, Raimo Kostiainen

RIL-RKL YHTEISKOULUTUS, syksy 2016

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori
9.6., jatkopäivä 25.8., Helsinki

Lisätietoja: RKL-Palvelut Oy/Merja Salomaa, puh. (09) 8770 6512, 040 192 0063, merja.salomaa@rkl.fi

Betonityönjohtajien päivityskoulutus, Helsinki
4.-5.10.

Betonityönjohtajan pätevöityskoulutus 
(ent. 1-lk betonityönjohtaja)
1. jakso 25.-27.10., 2. jakso 29.11.-1.12., Oulu
1. jakso 15.-17.11., 2. jakso 13.-15.12., Helsinki
3. jakso 17.-19.1.2017, 4. jakso 14.-16.2.2017, Helsinki

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP nro 27, Helsinki
1. jakso 28.-29.9., 2. jakso 26.-27.10., 
3. jakso 22.-23.11.,4. jakso 18.-19.1.2017, 
5. jakso 8.-9.2.2017

Lisätietoja: RIL/Ville Raasakka, puh. 050 366 8687, ville.raasakka@ril.fi

RKL:n kesäpäivien ykköslajin, Golfin mesta-
ruuskilpailut pidettiin Pickala Golfin Park-
kentällä 11.6. Kenttä oli hyvässä kunnossa ja 
sää suosi noin sadan kilpailijan kisapäivää.

Kuvat Jari Kostiainen

Väylällä 11 EkoRoofingin 
edustajat tarjosivat kilpailijoille 
virvoitusta.

Palkintojenjakoa.

Puttaaminen vaatii keskittymistä.
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Juhlallisuudet avasi kommodori Niklas Enkvist, joka 
toivotti toistasataa vierasta lämpimästi tervetulleeksi 

ja kertasi kerhomme vaiheita kuluneilta vuosilta, uusim-
pia kuulumisia ja yhteistyökumppaneita unohtamatta. 
Lopuksi nostettiin kuohujuoma kerhon kunniaksi. 

Ohjelmaa oli rennosti pitkin iltapäivää: Naapurit Mato-
saaresta toivat esittelyyn meripelastusseuran veneen, 
johon pääsi tutustumaan, kerhon veneisiin oli vieraille 
avoimet ovet, valokuvasuunnistus juoksutti nuoria ja vä-
hän vanhempiakin Kallioniemeä ristiin rastiin, tietovisa 
kutitteli aivonystyröitä ja kohokohtana -  Mestari-Laulaji-
en viihdyttävä kuoro.

Välillä tarjottiin kuumaa lohisoppaa, joka vilpoisessa 
säässä maistui ja jota riitti santsattavaksi kaikille haluk-
kaille.

Ennen kesäisiä mansikkakakkukahveja vastaanotti 
kommodorimme vieraiden onnittelut ja antoi huomion-
osoitukset seuran ansioituneille jäsenille.

Seuran 40-vuotista taivalta onnittelivat paikan päällä 
Helsingin meripelastusseura, Merihaan veneilijät Heikki 
Kettusen johdolla ja Helsingin rakennusmestariyhdis-

Helsingin Rakennusmestariveneilijät 40 vuotta

ILOISET JUHLAT KALLIONIEMESSÄ
Venekerho juhlisti 40-votista taivaltaan 28.5.2016. Kallioniemessä. Päivä valkeni tuulisena 

ja viileänä edellisviikon aurinkopäivien jälkeen. Juhlille onnekkaasti poutasää kuitenkin 

säilyi koko päivän.

tyksestä Reino Holappa ja Harri Holopainen.
Seuramme kunniakommodori Pauli Pesonen sai 

80-vuotisonnittelut niin seuralta kuin yhdistykseltäkin.
Seura nimitti historiansa ensimmäiseksi kunniajäse-

nekseen #1 Hannu Marttilan. Hannun ansioksi luettiin, 
perusmukavan luonteen lisäksi aktiivinen osallistuminen 
toimintaan ja sadat pyyteettömät talkootunnit kerhon 
hyväksi. Hannulle luovutettiin juhlissa kunniakirja ja taisi 

Mestari-Laulajat ja Esa-Pekka Pennasen hersyvä ”Stadin kundi” 
-soolo.
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hän pokata illan lämpöisimmät aploditkin.
Iltasella lämmiteltiin puukiukaan löylyissä ja truba-

duuri Hautis viritteli kitaransa.  Päivän päätteeksi siirryt-
tiin grillikatoksen äärelle jossa tarjoiltiin grilliherkkuja. 
Musikantti jaksoi viihdyttää iltamyöhäiselle ja sai väen 
tanssilattiallekin pyörähtelemään.

Väkeä oli päivän mittaan paikalla runsaasti, olivathan 
innokkaimmat vieraat rantautuneet veneillään Kallionie-
men laituriin jo perjantain puolella.

Juhlista jäi hyvä mieli ja illalla joku innokas ehdotti 
kerran vuodessa toistuvaa juhlapäivää. Kaikki ideat lai-
tetaan harkintaan…

Seura kiittää Säätiötä saamastaan rahallisesta tues-
ta, mainostajia juhlajulkaisun mahdollistamisesta, Mes-
tari-Laulajia ja Trubaduuri Hautista eli Jaakko Hautavii-

taa tunnelmasta ja kokkeja Jaska Penttistä sekä Toni 
Hautamäkeä herkullisista eväistä.  Juhlien lähtölaskenta 
alkoi hallituksen syyskokouksessa 2015, josta eteen-
päin juhlatoimikunta kokoontui säännöllisesti. Seuran 
jäsenten talkootyöllä juhlat saatiin järjestettyä ja Kallio-
niemen alue juhlakuntoon, varsinkin kulkusillan teko 
Messistä laiturille oli suururakka, väen peruskevätkiirei-
den lomassa. Juhlajulkaisun osalta kiitetään kaikkia 
juttujen tekijöitä ja taittoon osallisia. 40v juhlajulkaisu on 
luettavissa Rakennusmestariveneilijöiden sivulla www.
hrmy-hrv.info.

Vieraat tekevät juhlatunnelman, joten ensisijaisesti kii-
tos kaikille osallistujille!

Kirsi Rontu

Helsingin Meri-
pelastusseuran 

”lippulaiva” 
Pv Rautauoma 

esittelyssä.

Merihaan 
veneilijät: 
Terttu Terho, 
Heikki Kettunen 
ja Katja Ceder.

Helsingin Meripelastusseuran onnittelijat.

Kunniakommodori Pauli Pesonen, kommodori Niklas Enkvist, Reino 
Holappa ja Harri Holopainen.

Seuran kunniajäsen 
#1 Hannu Marttila 
ja kunniakirja.

Juhlijoita Kallioniemessä.
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Wanhan mestarin kulttuurikalenteri
Kulttuuri; Mitä se oikein on? Sitä en totta vieköön tiedä minäkään, 
mutta yhdistelenpä tässä sen sanan alle joitakin yhdistystoimintaamme 
liittyviä tapahtumia menneen kesän alusta sen loppupuolelle.

Rakennusmestariveteraanien kevätmatka Ahvenanmaalle 15.-18.5.

Teksti ja kuvat: 
Matti Vuorensola

Miten se onnistui? Sanon, että  
minun mielestäni varsin hyvin, vaik-
ka olenkin täysin jäävi sitä arvioi-
maan. Matkaohjelma oli laadittu 
varsin kulttuuripitoiseksi. Oli Meren-
kulkumuseota, Parkkilaiva Pomme-
ria, Lars Sonckin suunnittelemaa 
kirkkoa ja ennen kaikkea Kastelhol-
man linna. Sen 1300-luvulla alka-
neesta todella monipolvisesta his-
toriasta nykypäivään havainnoimme 
monia yksityiskohtia ja kuulimme 
tarinaa erinomaiselta paikallisop-
paaltamme Marianne Grunerilta. 
Hänen ansioksensa on ehdotto-
masti luettava myös se, että emme 
kokonaan unohtaneet ensimmäistä 
ammattisisartamme Hilda Hongel- 
lia (16.1.1867-10.6.1852) Hän val-
mistui Helsingin teollisuuskoulusta 
v. 1894. Hänen uskomattoman ah-
keruutensa ja Maarianhaminan kau-
punginisien kulttuuri-tahdon ansi-
osta saimme ihailla – tosin vain 
bussin ikkunasta - kymmeniä hänen 
suunnittelemiaan pientaloja. 

Pienet ongelmat Stallhagenin 
panimon olutkulttuuriin tutustumi-
sessa eivät johtuneet ainakaan tar-

Aamun käskynjako Maarianhaminassa.

Purjehdusseuran 
paviljonki.

jotun oluen määrästä. Se oli kuiten-
kin oleellisesti henkilökohtaisempaa 
kuin Bomarsundin linnakkeen ja 
päivän puheenaiheen, ahvenan-
maalaisen perunalastuteollisuuden 
kohtalonhetkiin perehtyminen. Se 
tapahtui lähinnä bussilla ohiajaen. 
Ensin mainittuhan päättyi täydelli-
seen tappioon Oolanin sodassa ja 
jälkimmäinen ahvenanmaalaisten 
yllättävään voittoon, josta saimme 
lukea vasta matkan jälkeen.

…ovatko 
telineet 
kehittyneet 
700 
vuodessa?
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HRMY Kulttuuri- ja perinnekerhon 
perinteinen Tattoo -matka Hami-
naan onnistui ainakin allekirjoitta-
neen mielestä jopa hieman oletet-
tua paremmin. Perinteisten sotilas-
soittokuntien marssishow -esitys-
ten taso oli tosin jonkin verran epä-
tasainen. Mustien miesten – näin 
kai saa trininad- ja tobacolaisista 
sanoa – peltirumpuorkesterin ja 
avustajien esitys oli tällaisesta taus-
toja tuntemattomasta lähinnä värik-

RKL-Senioreiden 
kesäretki 
Hämeenlinnan 
seudulle

6.-8.6. oli seuraava kesän 2016 
”kulttuuripläjäys”. Siitä on tässä 
lehdessä oma ”militariapainottei-
nen” kuvajuttu, joten riittänee lisä-
ys, että toki Hämeen linnassakin 
käytiin ja tutustumassa vuoden 
1952 Olympialaisten peruskorjattui-
hin suorituspaikkoihin.

3. elokuuta ja Mänttä

Eihän me siellä tänä vuonna käyty 
vaan ainoastaan vaimoni, ystäväm-
me ja minä. Otan sen mukaan siitä 
syystä, että kävimme Gösta-muse-
olla KUPE:n porukalla onnistuneesti 
yli vuosi sitten.

Olisiko siellä kannattanut käydä 
tänäkin vuonna? Mielestäni ei. Pet-
tymystä ei yleensä kannata jakaa. 
Aiemmin suuresti kehumani, espan-
jalaisarkkitehtien suunnittelemat 
hienot seinät eivät lisänneet aina-
kaan minun ja osin matkakumppa-
neittenikaan kiinnostusta tämän ke-
sän Göstan päänäyttelyyn. Vielä 
vähemmän innostuin keskustan 
teollisuusalueen hylkytilaan Mäntän 
kuvataideviikkojen merkeissä koot-
tuun, Anssi Kasitoinnin kuratoimaan 
”Rento ote, Kommandonna”- näyt-
telyyn. Kiinnostusta ei lisännyt edes 
nimessä esiintyvän sivistyssanan 
jostain jälkikäteen lukemani suo-
mennos: ”ilman alushousuja”.

Sikamaista taidetta / Mänttä kesällä 2016.

Asuntomessut Seinäjoella
Eipä vähätellä omaa ammattialaa; 
on se rakentaminenkin kulttuuria. 
Tämän päivän tasoon saimme tu-
tustua 4.8. perinteisellä HRMY:n ja 
HeRIA:n yhteisellä messumatkalla. 
Retki oli huonohkosta sääonnesta 
huolimatta onnistunut. Varsinaista 
messujen antia en yritäkään analy-
soida, sillä sen ovat tehneet jo mo-
net minua paremmat asiantuntijat. 
Aikaperspektiiviä kyllä olisi. Mielui-
ten palaisin Kangasalan asunto-
messuihin v. 1971. Asian vierestä 
löytyy kyllä mielipidettä.

Jo tulo Seinäjoelle onnistui täl-
laisen rautatiehullun mielestä hyvin. 
Juna oli melkein ajassa. Menimme 
heti junalta tutustumaan aivan mat-
kakeskuksen vieressä vanhoissa 
VR:n rakennuksissa toimivaan Ho-
telli Almaan. Taas oli aistittavissa jo 
vuoden takaisissa kommenteissani 
vilpittömästi kehumaani pohoja-
laasta uhoa, uskallusta ja yrittäjyyt-
tä. Sitä ilmensi niin aikanaan rauta-
tieläisten yhdistystoiminnan kes-
kuksena toiminut, nyt ravintolaksi 
hienosti entisöity, jugend-henkinen 
kerhotalo kuin sen viereen raken-
nettu täysin samanhenkinen hotel-
liksi suunniteltu uusvanha ”replika”. 

Kokonaisuuden ja ennakkoluu-
lottomuuden kruunasi samaan ra-
kennuskompleksiin kuuluneen höy-
ryvetureille aikanaan elintärkeän ve-
sitornin v. 2015 valmistunut ”sanee-
raus ” seitsemän uniikin hotellihuo-
neen tornihotelliksi. (Kadehtikaa 
tamperelaiset!) Parasta oli kuitenkin 
todella asiantunteva ja sydämellinen 
tilojen esittely, jonka suoritti Alma-

Group-Hotellien yrittäjäpariskun-
nasta ”toinen puoli” Heidi Ylikoski.

Kiitän omasta ja ”meikäläisten” 
puolesta matkan järjestelyistä vas-
tanneita ja teen ehdotuksen tulevai-
suuden varalle: Voisiko messualu-
een kierron jälkeen järjestää esim. 
tuntia ennen junan tai bussin lähtöä 
yhteisen ”mielipiteiden kirjaustilai-
suuden”.

Erikoisimmat seinäjokelaisen Hotelli Al-
man huoneet löytyvät 1920-luvulla raken-
netusta VR:n höyryvetureiden vesitornista.

Seinäjoen Asuntomessuihin tutustui heinä-
elokuussa runsaat 130 000 kävijää. 
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Hamina Tattoo 6.8.2016

Hamina Tattoon kaukaisimmat esiintyjät 
olivat Trinidad ja Tobagosta.
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
STIPENDIMATKA ITALIAN BOLOGNAAN
SAIE3 -RAKENNUSMESSUILLE 21.–24.10.2016 (pe–ma)

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 matkastipendiä SAIE3-rakennusalan messuille 
Bolognaan.

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

Lento Milanoon perjantaina 21.10.2016 klo 08.00 ja paluu Helsinkiin maanantaina 24.10.2016 klo 22.55.

Stipendi sisältää alustavan suunnitelman mukaisesti edestakaiset lennot Helsingistä Milanoon, josta kuljetus 
Bolognaan, matkan varrella lounas mahdollisesti viinitilalla, majoituksen **** hotellissa, kahden hengen huo-
neessa aamiaisella, lauantain messupäivän kuljetuksineen, sunnuntaina retki esim. Ferrari museoon ja lounas, 
illalliset Bolognassa pe–su sekä maanantaina opaskierros sekä yhteinen lounas Milanossa ennen paluulentoa 
Helsinkiin. 

Stipendin arvo on noin 1.500 €, säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntämänsä yli  
1.000 €:n suuruiset stipendit.

Hakemus tulee toimittaa säätiön toimistoon keskiviikkoon 14.09.2016 mennessä osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100  HELSINKI

tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
tai säätiön kotisivujen kautta valmiilla lomakkeella 
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit

Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, sähkö-
postiosoite ja maininta mahdollisesti aiemmin säätiöltä saaduista stipendeistä.

Matkaisäntänä toimii säätiön hallituksen jäsen ja matkanjärjestäjä on Suomen Matka-Agentit Oy.

Tarkempia tietoja saa säätiön toimistosta 09-6120870/Kaisa Aho

paiseva. ”Sotilaspoliittisesti” esitys-
tä arvioiden vastahakoisten liitto-
laistemme ruotsalaisten tykistö 
osasi kyllä hommansa, mutta mars-
sishown aseveljiemme valinta osui 
mielestäni nappiin.  Sveitsiläisiltä 
meillä olisi näissä maanpuolustus-
asioissa muutakin oppimista kuin 
heidän punatakkisen sotilassoitto-
kuntansa esiintyminen. 

Ehkä vain minun turhankin kriit-
tistä mieltäni tökki jotenkin pakon-
omaisesti tilaisuudelle tyrkytetty 
”YK- ja kansojen ystävyys” -teema. 
Onneksi idyllin säilymiselle ei Pori-
laisten marssia sentään laulettu.  
Musiikkihan oli tietysti pääasia.

kään hauska, mutta näyttelijä-laula-
ja Maria Ylipään ote musikaalista 

Kristiina från Duvemåla mahtavan 
orkesterin säestämänä lähinnä rii-
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YHDISTYS tiedottaa

UUDET JÄSENET 
Kankaanranta, Mika Eerik

Opiskelijajäsenet 
Forsback, Tony Sebastian Markus 
Leskinen, Sampo Jussi 
Narinen, Joonas Antero 
Salminen, Tuomas Heikki Hermanni 
Vulli, Juha Ensio

Te r v e t u l o a !

RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

SYYSVUOSIKOKOUS
26.9.2016 klo 13.00 
yhdistyksen Kerhotilassa 
Fredrikinkatu 51–53 A Helsinki 3. kerros.

Kokouksen virallisen ohjelman jälkeen pidetään 
syksyn ensimmäinen kuvatietokilpailu, jossa pää-
palkintona on aiheeseen liittyvä kirja.

Tervetuloa!   Hallitus

Helsingin Seudun 
Sotaveteraanien hyväksi

Valoa Syksyyn 
-konsertti

lauantaina 8.10.2016 klo 14.00, 
Helsingin konservatorio, 

Ruoholahdentori 6

Kaartin soittokunta
Helsingin Faktorilaulajat

Kaaderilaulajat ja Kadettikuoro
Helsingin Poliisilaulajat

Helsingin Sotaveteraanikuoro ja
Viipurin Lauluveikot

Solisteina Katri Paukkunen 
ja Ari Luoma

Järjestää 
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri

KUPE on varannut konserttiin 30 lippua.

Lipun hinnat: jäsen 10 € ja seuralainen 20 €.

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse 
heikki.autio@kolumbus.fi
viimeistään 19.9.2016 mennessä. 
Odota ennen maksua, että Heikki vahvistaa 
ilmoittautumisesi.

Liput maksetaan 19.9. mennessä 
KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66.

Helsingin 
Rakennusmestarikeilaajat ry:n
sääntömääräinen
 
VUOSIKOKOUS
pidetään 28.9.2016 klo 19.15

Talin keilahallin kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen
12 § mukaiset asiat.

Tervetuloa! 
Hallitus 
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YHDISTYS tiedottaa

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry:n 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
torstaina 20.10.2016 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: 
la 8.10. ja 15.10. alk. klo 10.00

Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen.

Tervetuloa!

Rakennusmestarien 
Rouvat

SYYSKUUN ILTA
Tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin jäsenet syksyn 
aloitukseen 

torstaina 8.9.2016 klo 18.00 yhdistyksen toimistolle.

Tarjoilun hoitaa johtokunta.

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2016

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

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

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

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

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

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

Jan-Erik Jusslin 050-440 3300
jan-erik.jusslin@yit.fi

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

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

Jouko Röpelinen 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

Enni Lianko kuoli 22.5.2016 
98-vuotiaana.

Hän oli Rouvien toiminnassa mukana yli 75 vuotta.

Enni oli loppuun asti aktiivisesti toimimassa niin vii-
koittaisessa askartelu- ja käsityökerhossa, johtokun-
nassa kuin myös kuukausi-illoissa ja juhlissa.

Ennin hyväntuulisuus, valmius ja uskallus lähteä kokei-
lemaan uutta sekä auttaa kaikessa, olkoon meille oh-
jenuorana tulevaan.

Rakennusmestarien Rouvat /johtokunta

Enni on poissa
1918-2016
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Kalakerhon rannalta ongintakisa 2016

URHEILU

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY
Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin 10.5.2016 
Rakennusmestarien talon 3. kerroksen kerhotilassa.

Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti Timo Matomaa,  
toinen oli Esa Annala, kolmannen sijan jakoivat  
Seppo Nuolikoski, Jorma Rissanen ja Heikki Lehmusmies.

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

* * *

Syksyn viikkobiljardi aloitetaan tiistaina 13.9.2016 
klo 16.30 (säävaraus).

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan!

Hallitus
ps. kinkkukisa la 3.12.2016, vuosikokous ti 31.1.2017

Kalakerhon onkikisat toteutettiin per-
he ulkoilutapahtumana, onkimisesta 
ja ulkoilusta nauttien. Kallioniemi on 
totisesti paikka, jossa sielu lepää. 

Kalakerhon rannalta onginta -kisatapahtuma 
järjestettiin 28.5.2016. Aurinkoinen mutta 
lämmin sää helli kilpailijoita. Odotukset olivat 
luonnollisesti korkeat onkikisassa.

Nautimme onkikisan jälkeen rillikatokses-
sa makkaroita ja limua. Kiitokset grillimakka-
roiden ja juomien sponsorille Precast Oy:lle. 
Kiitokset kaikille rantaonkikisaan osallistuneil-
le.

Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa Saaliin lisäksi osallistujat saivat tavarapalkintoja.

Aikuiset:
1. Martti Raulus 1382
2. Jarkko Heikkinen 1219
3. Reino Holappa 1071
4. Timo Rissanen 565
5. Jouko Röpelinen 558
6. Esko Paukkonen 485

7. Olli Heire 393
8. Raimo Hartonen 328
9. Eila Hartonen 291
10. Aleksandra Manninen 234
11. Jukka Manninen 86
12. Sanna Holopainen 85
13. Martti Saarinen 41

Lapset:
1. Arttu Heikkinen 338
2. Kasper Paukkonen 49
3. Elmer Manninen 12

Tulokset (saalispaino g)

SYYSMAASTOJUOKSU 
MESTARUUSKILPAILU
Pirkkolan pururadalla 
torstaina 13.10. 2016 klo 18.00

Matkana kaikilla 3 km

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
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YHDISTYKSEN 
GOLF-MESTARUUSKILPAILUT

Torstaina 8.9.2016 klo 12.00 Keimola Golfin 
Saras-kentällä.

Kilpailusarjat:
Keltaiselta tiiltä
PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Veteraanit 65 v
Paras lyöntipelitulos palkitaan.
 
Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v. 
 
Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun on vähintään 5 osanottajaa. 
 
Kilpailumaksu: pelilippu + 15 €, hintaan sisältyy 
ruokailu.
 
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä Matti Väätäselle 
045 127 6571  tai mvaatanen@gmail.com
 
Varaa aika kalenteriisi jo nyt sekä pelilippu 
yhdistyksen toimistosta hintaan 25 euroa.
 
Tervetuloa 
Golfjaos / kilpailutoimikunta

MAILAPELIJAOS / TENNIS

Tenniksen sisäpelikausi alkaa jälleen syys-
kuussa. Pelaamme edelleen pääkaupunkiseu-
dun halleilla.

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

Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.

Yhteystiedot:
Martti Rissanen 050 526 9725, 
martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045 6781933, 
eino.menlos@luukku.com
Olavi Malminen 0400 206527, 
olli.malminen@luukku.com

URHEILU

 

Yhdistyksen 
UINTIMESTARUUSKILPAILUT

lauantaina 29.10.2016 
klo 15.00
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 
Helsingissä

Lajit: vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Tervetuloa joukolla mukaan!
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella 
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tu-
pakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava 
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoi-
den paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

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 osoit-
teesta 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 sete-
lin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai muiden perheen-
jäsenten 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 Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja maksettujen se-
telien määrä.

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

Varausmaksut 2016:
- viikot 1-7: 350 €/viikko
- viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 
   450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14: 350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen): 450 €/viikko

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

- viikot 15-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 
   (Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot): 
   350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

HRI1606_15-19.indd   19 18.8.2016   7:48:55



  

Tapahtumakalenteri 2016

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

Syyskuu
 8.9. Yhdistyksen golf-mestaruuskilpailut, 
  Keimola, klo 12.00
 8.9. Rakennusmestarien Rouvat, syyskuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 12.9. Syyskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 18.–22.9. Rakennusmestariveteraanit, 
  kylpylämatkan Laulasmaa Spa kylpylään
 26.9. Rakennusmestariveteraanien syyskokous, 
  yhdistyksen Kerhotila, klo 13.00
 28.9. Helsingin Rakennusmestarikeilaajat, 
  vuosikokous, Talin keilahalli, kabinetti, 
  klo 19.15

Lokakuu
 8.10. Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
 8.10. Valoa Syksyyn -konsertti, KUPE, 
  Helsingin konservatorio, klo 14.00
 10.10. Yhdistyksen Syyskokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 10.10.  Lokakuun Mestari-ilta, 
  Syyskokouksen jälkeen
 13.10.  Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta 
  (ohjelmatoimikunta), yhdistyksen toimisto
 13.10.  Syysmaastojuoksu mestaruuskilpailu, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00
 15.10.  Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
 20.10.  HRV, Syyskokous ja veneilykauden 
  päättäjäiset, Kallioniemi, klo 18.00
 22.10.  Perhetapahtuma: Shrek-musikaali, 
  Linnanmäen Peacock, klo 13.00
 22.10.  Teatterimatka Tampereelle, 
  TTT Caparet, HeRIA ja HRMY 
 27.10.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kerhon 40-vuotisjuhla, 
  ravintola Kaarre, Sokos Hotel Vaakunan 
  10. kerros, Kaivokatu 3, klo 14.00
 29.10.  Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut, 
  Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00

Marraskuu
 10.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta (L-N kirjainryhmä), 
  yhdistyksen toimisto
 15.11.  Teatteri: Komisario Palmun erehdys, 
  Helsingin Kaupunginteatterin 
  Arena-näyttämöllä, Hämeentie 2, klo 19.00
 19.11.  Myyjäiset, Rakennusmestarien Rouvat, 
  Rakennusmestarien talo
 26.–27.11.  Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan
 28.11.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00

Joulukuu
 3.12.  Kinkkukisa, Rakennusmestariklubi
 19.12.  Rakennusmestariveteraanit ja KUPE, 
  pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2016
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413
rantahiukka@gmail.com

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.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

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

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
martti.rissanen@evl.fi

NUORTEN KERHO
Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@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
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen  
Mestari-iltaan 12. syyskuuta!
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