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oli kesällä runsaasti yhteistä toimintaa.
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Syyskuun
MESTARI-ILTA

maanantaina 11.9.2017
Rakennusmestarien talo, ravintolasali,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Syksyn ensimmäisessä Mestari-illassa
Mari Fabritius ja Joni Jääskeläinen RKL:stä
kertovat keskusliiton kuulumisia: sekä menneitä ja tulevia.
Yhdistys- ja liittokuulumiset

●

Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat

●

Iltapala

Tervetuloa päivittämään myös omat sekä kollegojen
kesän ja alkavan kauden kuulumiset!

Puheenjohtajan palsta
Hyvät asiantuntijasisaret ja -veljet
K

esä alkaa olla ohi. Piditkö rentouttavaa lomaa?
Nautitko lämpöisistä kesäpäivistä? Kalastitko,
pyöräilitkö, lenkkeilitkö, löhöilitkö, nautitko ystävien
tai läheisten seurasta, marjastitko vai keräsitkö sieniä vai teitkö töitä?
Toivon että kaikki tekivät ainakin puolet edellä
mainituista.
Sääthän ovat olleet vaihtelevia, on ollut kylmää ja
kylmää mutta on se aurinkokin paistanut.
Suomessa on tällä hetkellä myönteiset talousnäkymät. Toivonkin päättäjien ymmärtävän tilanteen,
eikä rahasta kaikkea myönteistä nostetta.
Rakentaminen on ainakin kasvukeskuksissa huipussaan. Rakentajilla menee hyvin ja näkymät ovat
hyviä.
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Syksy alkaa yhdistyksessä kilpailujen ja tapahtumien merkeissä: esimerkiksi yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailu 7.9., syysmaastojuoksu mestaruuskilpailut 14.9., mestari-ilta 11.9. ja veteraanit lähtevät
kylpylämatkalle Viimsiin 17.-21.9. väliseksi ajaksi.
Yhdistyksen Syyskokouskin lähestyy.

Toivotan jäsenistölle hyvää
ja tapahtumarikasta syksyä
osallistukaa tapahtumiimme!!
Hannu Vehviläinen,
Puheenjohtaja
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Suomen suurin
avoin datakeskus Pitäjänmäelle
Valmis keväällä 2018

Helsingin Pitäjänmäelle rakennettava Telia Helsinki Data
Centerissä vietettiin harjannostajaisia kesäkuun alussa.
Datakeskus valmistuu huhtikuussa 2018.

Datakeskus on erittäin energiatehokas. Keskuksen kaiken tekniikan valintakriteerinä ovat olleet kansainväliset energiatehokkuusvaatimukset. Datakeskus tavoittelee muun muassa tärkeitä *LEED- ja **CEEDA -ympäristösertifikaatteja. Datakeskus käyttää uusiutuvia energiamuotoja, ja sen tuottamalla lämmöllä pystytään lämmittämään jopa 20 000 kerrostalohuoneistoa.

Y

li 30 000 neliön kokoinen datakeskus rakennetaan hehtaarin
kokoiselle Höyläämötien ja Valimotien väliselle alueelle. Tontti kului aikaisemmin osittain Soneralle ja osittain Helsingin kaupungille. Tiloissa
sijaitsi aikaisemmin autokauppa.
23 metriä korkeaan uudisrakennukseen tulee kolme maanpäällistä
kerrosta.
Datakeskuksen projektinjohtourakoitsija on rakennusliike SRV ja
projektinjohtokonsultti Ramboll CM.

Moderni ja energiatehokas
Datakeskus on valmistuessaan
Suomen modernein ja energiatehokkain datakeskus. Siellä käyte-

tään vain uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja hukkalämpö kerätään talteen. Telia pystyy
jatkossa muuttamaan hukkalämmön kaukolämpöverkon avulla hyödylliseksi energiaksi.
Datakeskus valmistuu vuoden
2018 huhtikuussa. 150 miljoonaa
euroa maksavaan Telia Helsinki Data Centeriin mahtuu lähes 200 000
palvelinta, jotka voisivat teoriassa
palvella jopa miljoonia yrityksiä yhtä
aikaa. Jokaisessa pitsalaatikon kokoisessa palvelimessa pyörii tulevaisuudessa jopa satojen yritysten
dataa.
"Rakennamme täysin uudenlaista, pitkälle automatisoitua ja erittäin
turvallista datakeskusta, jonka mer-
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kitys esimerkiksi lähivuosina käyttöön otettaville uusille 5G-palveluille on keskeinen", Telian datakeskusliiketoiminnan johtaja Pasi Sutinen kuvailee.
Valmistuessaan uusi datakeskus
on digitalisaatiotehdas, josta tuotetaan muun muassa laitetila-, viestintä- ja verkottamis- sekä IT- ja pilvipalveluita, ja myös esineiden internetiin ja big dataan liittyvät palvelut.
Rakennukseen tarvitaan muun
muassa 28 kilometriä talotekniikan
putkia ja monta kilometriä tietoliikenteen kaapeleita. Kaikki putket ja
kaapelit on ”kahdennettu” eli jos
jokin niistä menisi rikki, toinen vastaava korvaa rikki menneen turvaten häiriöttömän toiminnan.

hrmy 6/2017

Arcadan uudisrakennukseen
urheiluhalli jousien varaan
M
oderniin kahdeksankerroksiseen kerrostalokokonaisuuteen
kuuluu 103 opiskelija-asuntoa kerroksissa 1–5 sekä huippuvarusteltu
urheiluhalli kuntosaleineen ja testilaboratorioineen kerroksissa 6–8.
Urheiluhallin
rakentaminen
asuinrakennuksen päälle on ainutlaatuinen ja rakennusteknisesti vaativa ratkaisu. Oikeastaan rakennamme kaksi taloa päällekkäin: ensin asuinrakennuksen ja sen päälle
urheiluhallin lukuisten jousien varaan, Stiftelsen Arcada -säätiön
kiinteistöyhtiö Arcada Novan toimitusjohtaja Jörgen Wiik kuvailee.
Opiskelija-asuntojen (Fastighets
Ab Majsporten) ja urheiluhallin (Fastighets Ab Arcadahallen) arkkitehti
on Stefan Ahlman. Rakennuttajakonsulttina toimii Haahtela Oy. Hankkeen budjetti on 19 miljoonaa euroa.

Ammattikorkeakoulu Arcada aloitti elokuussa uusien
opiskelija-asuntojen sekä urheiluhallin rakentamisen
Hermannin rantatien varteen Helsingin Arabianrantaan.
Rakennuksen arvioidaan olevan muuttovalmis
tammikuussa 2019.

Oodin rakentaminen aikataulussa
K

Keskustakirjasto on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihanke ja sen laajuus on
noin 17 000 bruttoneliömetriä. Pääarkkitehtina toimii Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Projenktinjohturakoitsija on YIT. Kirjasto avaa ovensa joulukuussa 2018. Rakentamiskustannukset ovat noin 98
miljoonaa euroa.
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eskustakirjasto Oodin rakennustyöt ovat jatkuneet lomakaudellakin ripeässä tahdissa. Rakennuksen
teräsrunko valmistui suunnitelmien mukaan heinäkuun
puoliväliin mennessä. Keskustakirjaston runko koostuu harvinaislaatuisen teräsrunkoisen sillan ja rakennuksen yhdistelmästä.
Kirjaston kaksi ensimmäistä maanpäällistä kerrosta saavat puuverhouksen, ja kolmannen kerroksen
julkisivumateriaalina toimii
lasi. Laseja kantavat valkoiset teräsosat jäävät näkyviin
myös lopullisessa rakennuksessa. Alempien kerrosten
harmaat palkit ja pilarit peittyvät verhouksien taakse.

Asuntomessujen rakennustekninen
mallikohde on

KOTIKONTTI

Asuntomessuilla
yli 130 000 kävijää
●

●

●

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n asiantuntijaraati
valitsi Mikkelin asuntomessualueella rakennusteknisesti onnis-

●

Kesän Asunmessuilla Mikkelissä Saimaan rannalla vieraili yli 130 000 kävijää
Neljän viikon ajan messuilla
oli erilaista sisältöä teemaviikkojen ohjaamina. Messujen kantava teema oli asumisen vaikutus ihmisen hyvinvointiin.
Asuntomessukohteita on ensimmäistä kertaa mahdollista
kiertää messujen jälkeenkin
– virtuaalisesti. Asuntomessut VR -palvelussa voi tutustua kotisohvalta käsin 29
messukotiin. Palvelu kattaa
myös sellaisia tiloja, joissa ei
välttämättä messuilla päässyt vierailemaan.
Ensi vuonna 2018 Asuntomessut järjestetään Karjarannassa Porissa.

tuneesti toteutetuksi kohteeksi talon numero 26, Kotikontti.

A

siantuntijaraati kiitti erityisesti
tämänvuotisen asuntomessualueen sijaintia ”upeassa miljöössä
Saimaan rannalla”. Saimaan vesistö
antaa alueen tarjoamien luontovarojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien johdosta ainutkertaisen asumiskokemuksen uuden alueen aktiivisille asukkaille.
Rakennuttajat Johanna ja Pasi
Tiusanen halusivat tähän maisemaan rakentaa modernin skandinaavisen puutalon.
Raati arvosti valinnassa sitä, että
talo erottui selvästi muista alueen
taloista. Kotikontin vahvuuksiin
kuuluivat huolellisesti suunnitellut
tekniset ratkaisut. Valitsijoiden mieleen oli myös talon pohjaratkaisu,
joka luo osaltaan arjen asuttavuutta.
- Kotikontissa näkee, että rakennuttaja on vahvasti ohjannut suunnittelua, ja talosta on syntynyt ra-

kennuttajansa näköinen koti. Tiloja
on selvästi mietitty käytön kannalta,
jonka lisäksi suunnittelussa on huomioitu oivasti hyvät tekniset ratkaisut, raati perustelee.
- Talostamme on tullut selkeä,
linjakas ja kestävillä sekä laadukkailla materiaaleilla rakennettu koti,
Tiusasten rakentajapariskunta iloitsee.
Mallikohteen valinta perustuu
RKL:n rakennusasiantuntemukseen
ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön Suomen Asuntomessujen kanssa. Yhtenä raadin perusteena oli se, että
kohde on nimenomaan rakennusteknisesti hyvin suunniteltu ja toteutettu.
RKL haluaa edistää suomalaista
laadukasta rakentamista. Kohteen
viimeistely on kokonaisuudessaan
huippuluokkaa. Lisäksi puuta materiaalina on käytetty hienosti maisemaan sopivaksi.
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- Valinta on aina haastava. Myös
tänä vuonna Mikkelin alueella on
kaikkiaan useita hienosti toteutettuja kohteita. Tällä kertaa valinnan
painotuksessa on kiinnitetty huomiota talon käytettävyyteen, sen hyvään tekniseen toteutukseen, RKL:n
puheenjohtaja Ari Autio tiivistää valintaprosessia.
Kohteiden valintaraatiin kuuluivat: Puheenjohtajana rkm Ari Autio,
RKL:n puheenjohtaja, jäseninä rkm
Juhani Kukkakorpi, RKL:n II puheenjohtaja sekä rkm Jukka Lintunen, RKL:n III puheenjohtaja, sihteerinä RI Hannu Järveläinen, RKL:n
toimitusjohtaja.
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Mestarit April Jazzeissa

Vuonna 1980 perustetun Espoo Big Band ry:n toiminnanjohtaja Matti Lappalainen kertoi illan konsertista ja kertasi April Jazzin historiaa.

Yhdistyksen kevään Mestari-illat päätettiin tavallisuudesta poikkeavasti:
Espoon Tapiolassa April Jazz festivaalien avajaiskonsertissa.
Myös ajankohta oli poikkeava, toukokuun Mestari-ilta pidettiin jo huhtikuun lopulla.

J

azz -konsertti kokosi Espoon kulttuurikeskukseen noin 50 yhdistyksen jäsentä ja seuralaista. Tapahtuma aloitettiin kuohuviinillä ja pikkusuolaisella
kulttuurikeskuksen
Nuottiparvella.
Hannu Vehviläisen tervetulotoi-

votuksen jälkeen Espoo Big Band
ry:n toiminnanjohtaja Matti Lappalainen kävi kertomassa jo 31. kerran
pidetystä April Jazz -tapahtumasta
sekä illan konsertista.
Vuoden 2017 festivaali alkoi sinivalkoisella jazzkonsertilla, jossa Ta-

piola Sinfonietta ja Tapiolan kuoro
yhdistivät voimansa. Kantaesityksenä kuultiin konsertissa itsekin
esiintyneiden Anna-Mari Kähärän ja
Jarmo Saaren Tapiolan kuorolle tekemiä uusia sävellyksiä ja sovituksia sekä Marzi Nymanin Jukka Eskolalle ja Tapiola Sinfoniettalle säveltämä trumpettikonsertto. Orkesterin kapellimestari oli Marzi Nyman
ja kuoroa johti Pasi Hyökki.
Jukka Eskola taituroi Marzi Nymanin
trumpettikonsertossa, joka on sävelletty
hänelle mittatilaustyönä.
April Jazzin avajaiskonsertissa lavalla
oli ennätysmäiset sata muusikkoa.
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MANNERHEIM JA SAKSALAINEN SUUDELMA
Keskiviikkona 15.11. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki
Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja seuralainen 40 €.
Lippuja on varattu näytökseen 180 kappaletta. Kahvitarjoilu väliajalla.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 6.10.2017 yhdistyksen toimistolle 09 646 343
tai sähköpostitse info@hrmy.fi
Liput maksetaan 6.10.2017 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille
FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään ”Teatteri”.
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.
Juha Vakkurin intensiivinen historiallinen näytelmä Mannerheim ja saksalainen suudelma avaa uusia näkökulmia Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin ja maan pysyviin riippuvuussuhteisiin kahdesta suurvallasta. Samalla näytelmä
piirtää tuoreen ja inhimillisen kokovartalokuvan Suomen ensimmäisestä suurmiehestä, joka pelasti maansa kahdesti.
Tiivistunnelmaisen ja kiehtovan näytelmän ohjaa suurelle näyttämölle Kari Heiskanen. Mannerheimin roolissa nähdään
Helsingin Kaupunginteatterin pitkäaikainen teatterinjohtaja, vuoden alusta eläkkeelle siirtynyt näyttelijä Asko Sarkola.
Helsingin Kaupunginteatteri - Mannerheim ja saksalainen suudelma - Kuvassa Kirsi Karlenius, Kari Heiskanen, Antti Timonen,
Anne Gorlewski-Leino, Matti Rasila, Elina Kolehmainen, Tommi Rantamäki, Unto Nuora, Pertti Sveholm, Eero Saarinen, Asko Sarkola,
Helena Haaranen, Matti Olavi Ranin, Kaisa Torkkel - Kuva Tapio Vanhatalo
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Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n

perinteinen

PIKKUJOULU
vietetään tänä vuonna

Break Sokos Hotel Flamingossa,

Bankett Flamingo (1. krs.), Tasetie 8, 01510 Vantaa

lauantaina 25.11.2017 klo 18.00–24.00
Ohjelmassa on mm. buffet-illallinen juomineen sekä tanssia
Onni Lonka Quartetin tahdittamana.
Illalliskortin hinta on jäseneltä 25 € ja seuralaiselta 50 €.
Illalliskortti sisältää buffet-illallisen ja juomia.

TUNTEMATON
SOTILAS
Keskiviikkona 1.11.2017 klo 18.00,
Finnkino Tennispalatsi (Salomonkatu 15, Helsinki)
Salissa on varattu paikkoja 140 kappaletta.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 6.10.2017
yhdistyksen toimistolle numeroon 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi
Lipun hinta on yhdistyksen jäsenelle 10 € ja seuralaiselle 19 €.
Liput maksetaan 6.10.2017 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11,
viestikenttään ”Elokuva”.
Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on Väinö Linnan samannimisen kirjan hengelle uskollinen tulkinta klassikkoromaanista. Louhimiehen ja Jari Olavi Rantalan käsikirjoitus pohjaa osin myös Linnan
Sotaromaaniin, Tuntemattoman sotilaan alkuperäiseen versioon.
Tuntemattoman sotilaan pääosia näyttelevät Eero Aho, Johannes
Holopainen, Jussi Vatanen ja Aku Hirviniemi. Muissa rooleissa nähdään lukuisia sekä entuudestaan tuttuja että suurelle yleisölle uusia nimiä, esimerkiksi Hannes Suominen, Juho Milonoff, Samuli
Vauramo, Matti Ristinen, Paula Vesala, Arttu Kapulainen, Joonas
Saartamo, Andrei Alén, Marketta Tikkanen ja Diana Pozharskaya.
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Halutessasi sinulla on myös mahdollisuus yöpyä Break Sokos
Hotelli Flamingossa 25.–26.11.2017 välisen yön. Yöpymispaketti sisältää majoituksen, buffet-illallisen juomineen, buffetaamiaisen sekä tutustumiskäynnin Flamingo Spa kylpylään.
Yöpymispaketin hinnat:
Jäsen 35 € jaetussa kahden hengen hengen huoneessa,
seuralainen 105 €.
Jäsen 84 € yhden hengen huoneessa.
Sitovat ilmoittautumiset molempiin vaihtoehtoihin yhdistyksen toimistolle viimeistään perjantaihin 6.10.2017
mennessä joko puhelimitse 09 646 343 tai sähköpostitse
info@hrmy.fi
Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruoka-allergiat.
Sekä illalliskortti että yöpymispaketti -vaihtoehdot ovat
maksettava viimeistään 6.10.2017 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry tilille
FI40 2044 1800 0647 11.
Viestikenttään osallistujien nimet + illalliskortti- tai yöpymispaketti.
Toimithan nopeasti, hotellihuoneita on rajoitettu määrä!
Huom! Paikat lunastetaan vain määräajassa maksaneille.
Peruutustapauksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, jossa peruuttaja vastaa koko matkan hinnasta.
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Wanhan mestarin kulttuurihorinaa 2

Terveisiä Tampereelta

M

uistan kyllä, että olen kirjoittanut tällä otsakkeella aiemminkin. Älkää pelätkö, että kirjoitan saman jutun uudelleen. Ei; kirjoitan
tuoreempia näkemyksiä aiheesta eli
kesäkuun 22. päivältä Tampereelta.
Aloitan ”kevytkulttuurista” ja
säästän painavamman loppuun. No
joku miehiseenkin kauneudentajuun
sopiva kuva aluksi. Tässä ei ole vain
pronssipatsas niin kuin viimeksi kulttuurista kirjoittaessani vaan ihan elävä omin silmin näkemäni ihminen.

Hän on tamperelainen näyttelijä
Elina Keinonen näytelmästä Niskavuoren nuori emäntä. Siinä hän esitti tarinan toista naista Maria Peren
ensimmäistä. Miehistähän ei Hella
Vuolijoen näytelmissä kannata juuri
puhua. Tampereella klassikkonäytelmästä oli tehty mielestäni varsin
onnistuneesti musikaaliversio Pyynikin kesäteatteriin. Näyttelijät ja
avustajat olivat harjoitelleet osansa,
musiikki oli mukavaa ja ainutlaatuinen pyörivä katsomokin pyöri niin
kuin pitikin, joidenkin mielestä liikaakin. Esitysillan sääkin ylitti toiveet, mutta jos jotain pitää moittia

niin osin lavastusta: päänäyttämön
tupa näytti mielestäni liiaksi karjalaistuvalta, vaikka näytelmässa käsittääkseni Hämeessä oltiin.
Erikoista oli se, että katsomossa
olin huomaavinani ja osin tervehtivinäni minun, vaimoni, lähiystävieni
ja muiden yli 53 vuotta sitten tutustumieni miesten lisäksi useita yhdistyksemme jäseniä. Kulddyyriharrastus on siis keskuudessamme lisääntynyt. Oma osansa lienee sillä,
että Tampereen yhdistys oli perinteiseen tapaansa ostanut lippuja
juuri tälle päivälle enemmänkin.
Meidän muiden kulttuuriharrastusta tuki se, että me, 50 v. sitten
Tampereen teknisestä oppilaitoksesta valmistuneet talopuolen rakennusmestarit olimme juuri kokoontuneet läheiseen Hotelli Rosendahliin muistelemaan menneitä.
Kaikki edellä kirjoitettu oli aasinsilta siihen, että pääsin kertomaan
meidän tamperelaisten juhlista. Tosin monet meistä kirjoittajan lisäksi
tunnemme itsemme paremmin helsinkiläisiksi toimittuamme ja toimiessamme aktiivisesti Helsingin yhdistyksen riveissä.
Kouluaikaisesta varsin korkeasta keski-iästämme johtuen paikalla
oli vain 13 miestä. Naisiahan ei silloin valitettavasti ollut yhdelläkään
koulun talo- tai tiepuolen luokalla.
Jotain ainutlaatuistakin 50 v. -valmistumisjuhlissamme oli. Vai väittääkö joku tietävänsä, että vastaavien juhlien ”kulttuuri-osiossa” olisi

esiintynyt kaksi samalta luokalta
lähtenyttä ”rakennusmestari-runoilijaa”, joiden esikoisteokset ilmestyivät juuri juhlia edeltäneen kuukauden aikana.
Kuvassa jäsenemme Tauno Tuomivaara ja Helsingin kautta Ruotsiin
kotoutunut ammattiveljemme Ari
Heikkilä esittivät yhdessä runojaan.

Suosittelen.
Eivät runot todellakaan pure. Toivon
vain, että yhdistyksemme hallitus
kutsuisi esittäytymään johonkin
myöhäissyksyn tai talven ”kulttuuripainotteiseen” Mestari-iltaan. Ei
Tukholmastakaan niin pitkä matka
ole ja takaan, että tekstiä tulee. Tämän voi tulkita vaikka KUPE:n esitykseksi yhdistyksen hallitukselle.
Matti Vuorensola, KUPE:n sihteeri

Varsinainen kuva-tietokilpailukysymys; Kuinka monta helsinkiläistynyttä tamperelaista kuvasta voi bongata?
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Lämminhenkinen

50-vuotisluokkakokous

”T

odella mieleenpainuva ja mukava tilaisuus”, kertoivat muutama viikko myöhemmin kokouksen
puuhamiehet Risto Louhos ja Timo
Saari.
Risto ja Timo kertoivat, että aikaisemminkin on kokoonnuttu pienemmillä porukoilla. Nyt oli mukaan
kutsuttu kaikki kolme luokkaa, kaksi
talonrakennuksen ja yksi tiepuolen
luokka. Osalle porukasta tapaaminen olikin ensimmäinen jälleennäkeminen viiteen vuosikymmeneen.
Moni on jo joukosta poistunutkin, heitä muisteltiin ja muistettiin
hiljaisella hetkellä.

Huhtikuussa kokoontui Katajanokalle Ravintola Sipuliin iloinen porukka. Yli kolmekymmentä vuonna 1967 Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta valmistunutta rakennusmestaria
seuralaisineen kokoontui muistelemaan menneitä ja päivittämään nykytilannetta.

Rakentamisen laadussa
takapakkia
Tervetuliaispuheessaan Risto kertasi rakentamisen muutoksia 50 vuoden aikana. Iso asia on rakentamisen laatu, jossa valitettavasti on
menty takapakkia. Miksi näin -vastauksena Risto arvioi yhdeksi ratkaisevaksi asiaksi ’kikkailun’.
”Jos ja kun julkisivussa on seitsemää eri materiaalia, virheriski
moninkertaistuu”, hän kertoi esimerkin todellisesta tämän päivän
rakentamisesta.

Mestari-Laulajat sekä Marino ja Frank -duo vastasivat luokkakokousillan musiikkipuolesta.
Myös energiansäästön nimissä
on tehty lukuisia virheitä, kun eristepaksuuksia on kasvatettu ja unohdettu fysiikan lait, kuten kastepisteen muodostuminen.
Risto kertasi myös rakennusmestarikoulutuksen ja ammattinimen vaiheita. Pahimmillaanhan
koulutus lopetettiin, onneksi sentään järki voitti. Välivuosista kärsitään kuitenkin työmailla edelleen.

Luokkakronikan tekstit
muistinvirkistyksenä

Tervetuliaispuheessaan Risto Louhos muisteli, että 1960-luvulla puhuttiin varainsinööri -nimikkeen käyttöönotosta. Mallia
haettiin tuomari ja varatuomari -sanaparista. ”Onneksi rakennusmestari -nimi, nyt
AMK-päätteellä täydennettynä on säilynyt”, hän totesi.

6/2017 hrmy

”Mukavaa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja musiikkia”, he tiivistävät onnistuneen tapaamisen reseptin.
Viihdyttämässä oli Marino ja Frank
-duo. Musiikin lisäksi he kertoivat
hauskoja, myös rakentamiseen liittyviä juttuja.
Mukana olivat myös MestariLaulajat isolla joukolla. - Ei ihme,
onhan Risto ollut pitkään yksi kuo-
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ron kantavia voimia. ”Rakentajien
laulu, stadihenkistä lauluja, Vanhoja
poikia viiksekkäitä ikäluokallemme
sopien, seuralaisille omistettu Serenadi naisille ja lopuksi sykähdyttävä
Finlandia”, Risto kertaa kuoron esitykset.
Pöytäkunnittain kerrattiin tietysti
’mikä minusta tuli isona’ -kertomuksia. Hyvänä virikkeenä olivat 50
vuoden takaisen luokkakronikan
tekstit, jotka Timo oli jokaiselle kopioinut.

Kokoontukaa toki!
”Ilman muuta mukava tapaaminen,
johon kannustamme muitakin”, Risto
ja Timo sanovat. Toki yhteystietojen
etsiminen sekä juhlapaikka- ja ohjelmajärjestelyt teettivät puuhamiehillä
– ja Riston vaimolla töitä. ”Mutta
ovat sen väärtti”, he vakuuttavat.
Kuvat Tauno Tuomivaara

Rakennusmestariveteraanit
Kallioniemessä
Kesäkin oli tulollaan tosi komeasti ja mieleenpainuvasti, kun Rakennusmestariveteraanikerho
piti kevään viimeisen kokouksensa perinteiseen tapaan Kallioniemessä.

Etelä-Pohjanmaan rakennusmestareiden senioripomo Lasse Vuorenmaan puheenjohtajallemme lahjoittamasta kirjasta ”Lakeus nauraa”
saimme lukea mille pohjanmaalla nauretaan. Toivottavasti ei pelin jälkeen kuitenkaan helsinkiläisille kyykän pelaajille.
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S

uurin ansio tilaisuuden kaikenpuoliseen onnistumiseen ”yläkerran isännän” lisäksi kuului MestariLaulajille, joita oli pyynnöstämme
saapunut tilaisuuttamme juhlistamaan odottamaammekin enemmän.
Laulu soikin ehkä siitä johtuen tosi
komeasti. Erityiskiitos heille, jotka
olivat esitetyn ohjelmiston valinneet:
Paremmin ”kalliolla kukkulalla” sijainneelle esityslavallenne sopivia
lauluja ei varmasti ole olemassa.
Tarkoituksemme oli tilaisuutta
suunnitellessamme myös toimia hyvinä isäntinä vieraaksemme kutsumillemme Etelä-Pohjanmaan Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n
senioreille. Heidän iskuryhmäänsä
johti ymmärtääksemme sulassa sovussa senioreiden puheenjohtaja
Lasse Vuorenmaa ja sihteeri ja ”rahavartija” Erkki Ketola. Uskoisimme, että pääsivät sovussa takaisin
Lakeuksille, kun autonkuljettajanakin toimi ammattiveli, tosin hieman
nuoremmasta päästä.
Mukavinta oli, että joukossa oli
niin monta jo ennestään koulu-, työtai yhdistystoiminnasta tuttua ammattiveljeä.

Niin isäntäväen kuin vieraidenkin
viihtyvyyttä Kallioniemessä edisti
kauniin ilman ja kuorolaulun lisäksi
”Riston keittiön” kalasoppa ja mansikkaleivokset.
Toivottavasti vieraita lämmitti
myös se, että annoimme kohteliaina isäntinä heidän voittaa ”kansallisen Kyykkä2- sarjan” ensimmäisessä ottelussa. Totuus asiassa oli kyllä
valitettavasti se, että muuhun emme pystyneet.
Ennen kulttuuri-, kulinaari- ja urheilu- ohjelmaa pidimme tavanomaisen kuukausikokouksemme
Taisto Malisen johdolla, minne kutsuimme myös vieraamme mukaan.
Kaikki kokouksen osanottajat esittelivät siellä itsensä ja kertoivat lyhyesti koulusta pääsemisen jälkeisestä työelämästään. Uskoimme
sen omalta pieneltä osaltaan lisänneen koko 100-vuotiaan Suomen
rakennusmestareiden ammatillista
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja
uskoa koko ammattikunnan – tällä
hetkellä melko hyvältä näyttävään
– tulevaisuuteen.
Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN STIPENDIMATKA PARIISIN
BATIMAT-RAKENNUSMESSUILLE 9. - 12.11.2017 (TO-SU)
Rakennusmestarien Säätiö järjestää yhteistyössä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n
kanssa messumatkan Pariisiin marraskuussa 2017 ja julistaa haettavaksi 30 matkastipendiä ko. matkalle.
Matka on tarkoitettu Rakennusmestarit ja -insinöörit RKL AMK ry:n jäsenyhdistysten työikäisille jäsenille.
Stipendi sisältää edestakaiset lennot, majoituksen **** hotellissa, kahden hengen huoneessa, puolihoidon, kaupunkikierroksen suomenkielisen oppaan johdolla, messuliput ja kuljetukset messuille, Seinen illallisristeilyn ja mahdollisesti muita retkiä, tarkkaa matkaohjelmaa ei ole vielä vahvistettu.
Stipendin arvo on noin 1.400 € ja säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntämänsä yli
1.000 €:n suuruiset stipendit.
Hakemus tulee toimittaa säätiöön 13.9.2017 mennessä:
- säätiön kotisivujen kautta valmiilla lomakkeella www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
- sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
- säätiön postiosoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maininta mahdollisesti aiemmin säätiöltä saaduista stipendeistä,
jäsenyhdistys ja liittymisvuosi, sekä lyhyt selvitys hakijasta.
Matkaisäntänä toimii säätiön hallituksen jäsen.
Tarkempia tietoja saa säätiön toimistosta 09-6120870/Kaisa Aho
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ATENEUM ja KUPE
Erinomainen mahdollisuus
tutustua oppaan johdolla

ke 13.9. klo 18.00

ALVAR AALTO - TAIDE JA MODERNI MUOTO -näyttelyyn
Kokoontuminen kahvilan
ja vaatesäilytyksen välitilaan.
Kesto noin 1 tunti.
Hinta 10/18 € jäsen/muu.
Maksu KUPEn tilille
FI08 1010 3006 1003 66.

Alvar Aalto toimistossaan, 1945. © Alvar Aalto - säätiö. Kuva: Eino Mäkinen / Alvar Aalto -museo

Ilmoittautumiset
6.9. mennessä
mielellään sähköpostiin:
matti.vuorensola@elisanet.fi tai
050 516 8142

Helsingin Seudun Sotaveteraanien hyväksi

Valoa Syksyyn konsertti
lauantaina 14.10.2017 klo 13.00
Aalto-yliopiston Kauppakorkean päärakennus, Runeberginkatu 14 - 16

Konsertissa esiintyvät mm.
Kaartin Soittokunta
Viipurin Lauluveikot
Kadettikvartetti
Aimo Kokkola
Eino Grön

KUPE on varannut konserttiin 20 lippua. Lippujen hinta jäsen 15 € ja seuralainen 20 €.
Ilmoittautumiset Heikki Autiolle heikki.autio@kolumbus.fi tai puh. 050 – 5727491
30.9.2017 mennessä ja maksut 2.10.2017 mennessä KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66.

Konsertin järjestää Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
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YHDISTYS tiedottaa
UUDET JÄSENET
Hietanen, Tomi Petteri
Kivimäki, Tommi Juhani
Mellanen, Ari

Opiskelijajäsen

Balde, Taneli

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

SYYSVUOSIKOKOUS
25.9.2017 klo 13.00 yhdistyksen kerhotilassa

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2017
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
1. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@srv.fi
2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 618
timoksaarikko@gmail.com

Fredrikinkatu 51–53 A Helsinki, 3. kerros.
Tervetuloa!
Hallitus

Heikki Autio, 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY

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

VUOSIKOKOUS

Trang Huynh-Nguyen, 050 384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi

Helsingin Rakennusmestarikeilaajat ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidetään

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

27.9.2017 klo 19.15 Talin keilahallin kabinetissa.

Jan-Erik Jusslin, 050 3210 911
janerik.jusslin@gmail.com

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §
mukaiset asiat.

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

Tervetuloa!
Hallitus

Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi
Jouko Röpelinen, 044-210 3225
jropelinen@gmail.com
Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
Toimisto
info@hrmy.fi

6/2017 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK ry:n
jäsenet
kutsutaan sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
joka pidetään

Rakennusmestarien talon ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

9.10.2017 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8§:n Syyskokoukselle määräämät asiat.
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

RAKENNUSMESTARIVETERAANIEN

SYKSYN 2017 TAPAHTUMIA
SYYSKUU
17.–21.9. Rakennusmestariveteraanien kylpylämatka Viron Viimsiin
25.9. Rakennusmestariveteraanien syyskokous, yhdistyksen kerhotila 3. kerros, klo 13.00
LOKAKUU
23.10. Rakennusmestariveteraanien kuukausikokous, Docrates Syöpäsairaalan auditorio,
Saukonpaadenranta 2 Jätkäsaari, klo 14.00.
Lähin joukkoliikenneyhteys on raitiovaunu 8, Crusellin sillan pysäkki.
Kokousasioiden jälkeen sairaalan ylilääkäri Timo Joensuu luennoi meille uusimmista syöpäsairauksien diagnostiikkaan ja sädehoitoon liittyvistä menetelmistä. Hänen erityisalansa on eturauhassyövän hoito. Meillä on myös mahdollisuus tehdä hänelle kysymyksiä.
SYÖPÄ, salakavala tauti voi yllättää niin nuoren kuin vanhankin. Arvioidaan, että joka kolmas
suomalainen joutuu syövän kanssa tekemisiin jossain elämänsä vaiheessa. Tule kuulemaan
viimeisintä ajantasatietoa syövän hoidosta, kutsu on tarkoitettu myös seuralaisille.
Luennon jälkeen meille järjestetään sairaalan esittelykierrokset.
Sairaalan tarjoilu- ja esittelykierrosten vuoksi ennakkoilmoittautuminen 2.10.–10.10.2017 välisenä aikana veteraanikerhon sihteeri Leila Niemiselle sähköpostilla niemisenleila@gmail.com,
tekstiviestillä tai jättämällä viesti p. 050 431 2580.
MARRASKUU
20.11. Rakennusmestariveteraanien kuukausikokous, yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 14.00.
Suomi 100-juhlavuoden merkeissä professori Martti Häikiö pitää esitelmän aiheesta ”Suomen
itsenäistyminen 1917–1918”.
JOULUKUU
11.12. Rakennusmestariveteraanien ja KUPE:n pikkujoulutilaisuus,
yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00
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RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Torstaina 14.9. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla.
Johtokunta aloittaa perinteisesti syyskauden tapaamiset ja toivottaa kaikki Rouvat
tervetulleiksi syksyn toimintaan.
Muut syksyn kokoontumisillat:

12.10.
9.11.
25.11.
joulukuu

ohjelmatoimikunta
O – Ö kirjainryhmä
myyjäiset
A – K kirjainryhmä, pikkujoulu

***

Teatteria tarjolla:

MYRSKYLUODON MAIJA / suurmusikaali
Lauantai 21.10. klo 13.00 Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö.
Esitys maksaa 35 €/Rouva ja 73 €/seuralainen.
Maksa osallistumisesi 8.9. mennessä Rouvien tilille (FI59 1323 3000 1012 48)
tai kerhoiltana torstaina 14.9. Mailalle.
Lisätietoja Aune Korkeamäki 050-3095263

URHEILU
SYYSMAASTOJUOKSU
MESTARUUSKILPAILU
Pirkkolan pururadalla,

torstaina 14.9.2017 klo 18.00
Matkat: 2 km M75+, naiset ja rouvat,
kuntosarja perheenjäsenille ilman ajanottoa
3 km muut sarjat
Sarjat: M/N ja kaikki ikäsarjat alkaen 35 vuodesta
5 vuoden välein + rouvat
Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.
Ennakkoilmoittautumiset
Raimolle 044-2244521 tai rharton1@welho.com tai
kilpailupaikalla klo 17.30 mennessä.
Tervetuloa myös oppilasjäsenet!
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

6/2017 hrmy
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URHEILU
MAILAPELIT/TENNIS
Kutsumme tenniksen harrastajat yhteisiin
sisäpelikauden avajaisharjoituksiin

sunnuntaina 10.9.2017 klo 16.00-18.00

Laajasalon tennishalli, Sarvastonkaari 23, Laajasalo
ilmoittautumiset 6.9.2017 mennessä jaoston vetäjille:
martti 050 526 9725, marttiv.rissanen@gmail.com
eino 045 678 1933, eino.menlos@luukku.com
olavi 0400 206 527, olli.malminen@luukku.com
tervetuloa myös oppilasjäsenet!
Nähdään laajasalossa!
Mailapelijaos Martti Rissanen

YHDISTYKSEN GOLFMESTARUUSKILPAILUT

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Kesäkasi tulokset

Torstaina 7.9.2017 klo 12.00 alkaen Keimolassa
Kilpailusarjat:
Keltaiselta tiiltä
PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Veteraanit 65 v
Paras lyöntipelitulos palkitaan.

Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin 9.5.2017
Rakennusmestarien talon 3 krs kerhotilassa. Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitto jaettiin tasapistein
kolmen, Esa Annala, Hannu Marttila ja Heikki Lehmusmies, pelaajan kesken.

Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v.
Erikoiskilpailut:
Pisin drive
Lähimmäs lippua

Onnittelut voittajille ja muille osanottajille hyvää syksyn harjoittelukautta.

Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun on vähintään 5 osanottajaa.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä Matti Väätäselle
045 127 6571 tai mvaatanen@gmail.com
Varaa aika kalenteriisi jo nyt.
Tervetuloa!
Golfjaos / kilpailutoimikunta

Syksyn viikkobiljardi aloitetaan
tiistaina 12.9.2017 klo 16.30. (säävaraus).
Uudet harrastajat tervetuloa mukaan.
Hallitus

KALAKERHON Rantaongintakilpailut

Golfkilpailujen tuloksia

Kaloja narrattiin 27.toukokuuta Kallioniemessä.

Golf-jaoksen edustajat mukana kaupunkiotteluissa.
Kotkan yhdistys järjesti
"Kaakonkulman turnauksen"
14.6.2017 Kymen Golfin kentällä.

Helsingin ja Tampereen välinen kilpailu pelattiin viisimiehisillä joukkueilla 1.8.2017
Tapiola Golfin kentällä.

Joukkuekilpailussa Helsingin
yhdistystä edustivat Aimo
Peltonen, Jouni Hasu, Matti
Väätänen ja Jouni Jauhiainen.

Helsingin yhdistyksen joukkueessa pelasivat Jouni Jauhiainen, Seppo Kuokkanen,
Jorma Laakkonen ja Jouni
Hasu.

Tulokset:
Helsinki
110
Kuusankoski 107
Kotka
107
Lahti
93

Tulokset:
Helsinki
Tampere

158
145

18

Tulokset
Lapset:
Arttu Heikkinen
221
Kia Purunen-Kuoksa
43
Hilkka Purunen-Kuoksa 4
Emma Purunen-Kuoksa 4

Aikuiset:
Martti Raulus
Martti Saarinen
Esko Kuoksa
Olli Heire
Jarkko Heikkinen
Jouko Röpelinen
Tuula Mäkeläinen
Reino Holappa
Asko Mäkeläinen
Markku Pietarinen
Minna Kuoksa
Jari Mulari
Timo Rissanen

608
92
90
60
44
32
23
14
9
5
4
4
4
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella.
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa,
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös
täysimittainen golfkenttä.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

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.

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

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.

Kuvat: Tapani Mäkipää

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

Varausmaksut 2017:
-

viikot 1-7: 350 €/viikko
viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
viikot 11-15: 350 €/viikko
viikko 16 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
viikot 17-35: 200 €/viikko

- viikot 36-48: 100 €/viikko
- viikot 49-51: 350 €/viikko
(Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot)
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi áhintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 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 kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (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, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on noudettava viimeistään marraskuun 2017 loppuun mennessä.
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Tapahtumakalenteri 2017
Syyskuu
7.9. Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut,
		 Keimola, klo 12.00
10.9. Tenniksen sisäpelikauden avajaisharjoitukset,
		 Laajasalon tennishalli, klo 16.00
11.9. Syyskuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
12.9. Syksyn viikkobiljardit alkavat,
		Rakennusmestariklubi,
		 yhdistykseen kerhotila 3. krs, klo 16.30
13.9. Alvar Aalto – taide ja moderni muoto -näyttely,
		 KUPE järjestää opastetun käynnin,
		 Ateneum, klo 18.00
14.9. Rakennusmestarien Rouvat, syyskauden
		 avajaiset, yhdistyksen toimisto, klo 18.00
14.9. Syysmaastojuoksu mestaruuskilpailu,
		 Pirkkola, klo 18.00
17.–21.9. Rakennusmestariveteraanien kylpylämatka
		 Viron Viimsiin
25.9. Rakennusmestariveteraanien syyskokous,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00
27.9. Helsingin Rakennusmestarikeilaajat,
		 Vuosikokous, Talin keilahallin kabinetti,
		 klo 19.15
Lokakuu
7.10. Kallioniemen syystalkoot, klo 9.00
9.10. Yhdistyksen Syyskokous,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
9.10. Lokakuun Mestari-ilta,
		 heti Syyskokouksen jälkeen
12.10. Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta
14.10. Kallioniemen syystalkoot, klo 9.00
		
14.10. Valoa syksyyn -konsertti, KUPE,
		 Aalto-yliopiston Kauppakorkean päärakennus,
		 Runeberginkatu 14-16, klo 13.00
21.10. Myrskyluodon Maija -musikaali,
		 Rakennusmestarien Rouvat,
		 Helsingin kaupunginteatteri, klo 13.00
23.10. Rakennusmestariveteraanien kuukausikokous,
		 Docrates Syöpäsairaalan auditorio,
		 Saukonpaadenranta 2, Jätkäsaari, klo 14.00
26.10. HRV:n syyskokous ja veneilykauden
		 päättäjäiset, Kallioniemi, klo 18.00
Marraskuu
1.11. Elokuva, Tuntematon sotilas,
		 Tennispalatsi, klo 18.00
9.11. Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun ilta
15.11. Teatteri, Mannerheim ja saksalainen suudelma,
		 Helsingin Kaupunginteatteri, klo 19.00
20.11. Rakennusmestariveteraanien kuukausikokous,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 14.00
25.11. Rakennusmestarien Rouvat, myyjäiset
25.11. Yhdistyksen pikkujoulu,
		 Viihdekeskus Flamingo, Vantaa
Joulukuu
2.12. Biljardin ’kinkkukisa’,
		Rakennusmestariklubi,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs.
11.12. Rakennusmestariveteraanien ja
		 KUPE:n pikkujoulutilaisuus,
		 yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00

Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

Yhdyshenkilöt 2017
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
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
marttiv.rissanen@gmail.com
NUORTEN KERHO
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi

