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Syysvuosikokous ja 
Mestari-ilta 12. lokakuuta

Pablo Picasso -näyttelyyn
10. lokakuuta

Uinnin tekniikkakurssi 25. lokakuuta
ja 8. marraskuuta

Ilmoittaudu Pikkujoulumatkalle!

Pablo Picasso -näyttelyyn
10. lokakuuta
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Kannen kuva: Ateneumin syksyn vetonaula on
Pablo Picasso –näyttely. KUPE järjestää sinne
tutustumiskäynnin. 
Kuva Sirkka Saarinen

VUONNA 2009 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2009 2.1. 8.12.
2/2009 2.2. 12.1.
3/2009 2.3. 9.2.
4/2009 1.4. 9.3.
5/2009 4.5. 7.4.
6/2009 1.9. 10.8.
7/2009 1.10. 11.9.
8/2009 2.11. 9.10.
9/2009 1.12. 9.11.

*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Mikäli Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen, 

siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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LOKAKUUN 2009 MESTARI-ILTA
maanantaina 12.10.2009, heti Syysvuosikokouksen jälkeen, 

Rakennusmestarien talossa (Freda 51), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Ammunnan ja uinnin palkintojenjaot ● Yhdistys- ja liittokuulumiset 
● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa! 

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheen-
johtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaski-
jat sekä sihteeri läsnä olevista

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen

4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen
alla olevan mukaan kokouksen työjärjestykseksi

5. Vahvistetaan vuoden 2010 toimintasuunnitelma, 
tulo-  ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja 
mahdollisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa

6. Päätetään puheenjohtajien ja muiden hallituksen 
jäsenten palkkioista ja muista korvauksista

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kah-
deksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenistä ero-
vuorossa 31.12.2009 ovat Ari Angervuori, Kai Juur-
tela, Ari Laamanen, Mikko Ojala ja Martti Rissanen 

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 12.10.2009 
klo 18.30

Rakennusmestarien talon juhlasalissa, Freda 51, 
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

9. Päätetään tilintarkastajien palkkion suuruus

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi 
varatilintarkastajaa

11. Päätetään yhdistyksen ehdokas liiton 
puheenjohtajaksi

12. Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen

13. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja 
piirikokousedustajat 

14. Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut asia,
jotka on mainittu kokouskutsussa

15. Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat 

16. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä 
keskustellaan muista mahdollisista asioista

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18. Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtajan palsta

Yhdistyksen hallitus piti jo perinteeksi muodostuneen
yhdistysseminaarin 4.-6.9.2009. Tämän vuoden se-

minaari pidettiin Jämsän Himoksella. Yövyimme Raken-
nusmestarien Säätiön Yhdistyksen käyttöön antamissa
lomamajoissa. Jälleen kerran tuli havaituksi miten hyvä
jäsenetu lomamajat ovat meille jäsenille. Majojen viik-
kohinnat ovat olleet hieman liian edulliset ja vuokrat ei-
vät ole täysin kattaneet käyttö- ja hissilippukustannuk-
sia, joten päätimme nostaa vuokraushintoja 50 %. Seu-
raavan kauden vuokraushinnat ovat siis laskettelukau-
della 300 € ja muuna aikana 150 €.

Seminaarin pääasiallinen tarkoitus oli vuoden 2010 toi-
minnan suunnittelu ja taloustoimikunnan tekemän ta-
lousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman käsittely.
Toimintasuunnitelma ja budjetti noudattavat pitkälti ku-
luvan vuoden toteutumaa pienin täsmennyksin. Tarkoi-
tus on jatkaa tänä syksynä ensimmäistä kertaa toteu-
tettua messustipendikäytäntöä. Vuoden 2010 messu-
matka suuntautunee naapurimaahamme Ruotsiin,
Nordbygg -messuille, messut järjestetään maaliskuun
lopulla. Koulutustilaisuudet toteutetaan RKL:n koulu-
tuspaketteja käyttäen. Myös muiden yhdistysten kans-
sa jatketaan tapaamisia ja yhteistyötä vahvistetaan.
Teemalehti toteutetaan myös ensi vuonna, mahdollises-
ti jo toukokuun jäsenlehden yhteydessä, aiheena kor-
jausrakentaminen. Hallituksen osalta talousarvio on val-
mis, se käsitellään Säätiön hallituksessa ja lopullisen
hyväksynnän tekee Syysvuosikokous.

Teimme pieniä säätöjä myös kuluvan loppuvuoden oh-
jelmaan. Yhdistyksen pikkujoulua on perinteisesti vie-
tetty Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.; viime vuosina ti-

laisuus on järjestetty Astoria-salissa, Iso Roobertin ka-
dulla.  Emme nähneet tarvetta muuttaa juhlan päivä-
määrää, mutta RKL:n Kesäpäivien onnistuneesta toteu-
tuksesta rohkaistuneina päätimme järjestää myös Yh-
distyksen pikkujoulujuhlan Tallinnassa. Lähdemme
5.12. aamuna klo 10.30 Tallink Starilla Tallinnaan ja vie-
tämme pikkujoulujuhlaa Tallink Spa & Conference hotel-
lin tiloissa. Paluu Helsinkiin on sunnuntaina 6.12. klo 16.
Toivomme mahdollisimman monen jäsenemme osallis-
tuvan pikkujoulujuhlaan, puitteet ovat hienot ja ruoka oli
ainakin Kesäpäivien illallisella erinomaista. Tarkemmat
ilmoittautumis- ja kustannustiedot löydät tämän lehden
sivuilta. Olkaa Sydämellisesti Tervetulleet.

Parin viikon kuluttua tämän lehden ilmestymisestä
on Yhdistyksen syysvuosikokous, jossa tehdään tärkei-
tä henkilövalintoja, niin Yhdistyksen hallitukseen kuin
Liittohallitukseenkin. Henkilökohtaisesti toivon, että pai-
kat täyttyisivät mahdollisimman kattavasti rakennusliik-
keiden henkilöillä; se turvaisi toimintamme jatkuvuuden.

Mukavaa Syksyn Jatkoa

Raimo Seppänen
puheenjohtaja
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Syyskuun Mestari-ilta jatkoi

yhdistyksen Energiatehokas

rakentaminen -teemalehden

viitoittamalla tiellä. Illan vie-

raaksi oli saatu Mika Airak-

sela, jonka vetämä Raken-

nusliike Reponen on matala-

energiarakentamisen edellä-

kävijöitä.

M ika Airakselalla oli esityksensä
pohjaksi paitsi teoriaa myös jo

vahvaa käytännön tietoa. Raken-
nusliike Reposen kahta jo valmista
ja kolmea käynnissä olevaa matala-
energiakerrostaloa ja heidän kehit-
tämäänsä MERA-kerrostalojärjes-
telmää esiteltiin tarkemmin jo syys-
kuun Teema-lehdessä.

Reposen talot ovat osaltaan esi-
merkkejä siitä, että energiatehokas
rakentaminen alkaa olla jo myös
kustannustehokasta. Tällä hetkellä
MERA-talon rakennuskustannukset

ovat Airakselan mukaan 1,7 % kor-
keammat kuin normikerrostalossa,
siis noin 27 euroa bruttoneliötä koh-
ti. – Mutta ensi vuonna, kun ener-
giamääräykset kiristyvät, MERA-ta-
lo on jo rakennuskustannuksiltaan-
kin halvempi kuin normitalo, hän
huomautti. 

Asia, joka Airakselan mielenkiin-
toisesta esityksestä nousi ylitse
muiden, oli se että vaikka matala- ja
passiivirakentamisessa tarvitaan
yksittäisiä hyviä tuotteita: eristeitä,
ikkunoita, talotekniikkaa, kyse on
kuitenkin aina kokonaisuudesta. –
Joka pitää suunnitella ja toteuttaa
ehdottoman huolellisesti.

Vaikka Airaksela syystäkin yl-
peänä esitteli MERA-järjestelmää,
hän korosti, että ”maailma ei ole
vielä valmis”. Hän näytti energian-
kulutusjakautumaa, joka näytti että
matalaenergiatalossa veden läm-
mittäminen on se juttu, joka kulut-
taa eniten energiaa. – Joka keksii
siihen käytetyn energian hyödyntä-
miseen tekniset keinot, voi kehittää
siitä hyvän bisneksen, hän vinkkasi.

Eivätkä kehitystarpeet lopu sii-
henkään: - Teknisesti moni asia on
jo mahdollinen, korkeat kustannuk-
set suitsivat, Airaksela totesi.

Terveiset RKL:stä

RKL:n järjestöpäällikkö Joni Jääs-
keläinen kävi tuomassa liiton ajan-
kohtaisia terveisiä. Hän kiitti Helsin-
gin yhdistystä Kesäpäivien hyvistä
järjestelyistä. Kiitoksia tuli myös
koulutusrintamalta, Helsingin yhdis-
tys on hyödyntänyt aktiivisesti
RKL:n koulutuspaketteja. Esimer-
kiksi syyskuussa pidetään Pientalo-
jen virhevastuut -kurssi ja marras-
kuussa Rakennusfysiikka -kurssi.

Joni muistutti myös meneillään
olevasta jäsenhankintakisasta, jos-
ta löytyy lisätietoa RKL-viestistä se-
kä tästä jäsenlehdestä että RKL:n
nettisivuilta.

Kai Hagelbergista kunnallis-
neuvos
Illan päätteeksi Raimo Seppänen
kutsui estradille yhdistyksen jäsen
Kai Hagelbergin, joka sai kesäkuus-
sa kunnallisneuvoksen arvonimen.
Monen muun toimen ohella Kai on
myös aktiivinen ”mestariasiamies”.
Kain uraa tarkastellaan lähemmin
tämän lehden henkilökuva -haas-
tattelussa.

Uinnin tekniikka hallussa?
Vielä vinkki niille, joille uinti on/olisi
mieluisaa, mutta tekniikka tökkii.
Kari Laine kertoi, että uintijaosto
järjestää tekniikkakurssin. Ilmoituk-
sen löydät lehdestä jäljempänä.

Sirkka Saarinen

Energiatehokas Mestari-ilta

Toimitusjohtaja Mika Airaksela johdatteli
Mestari-illan osanottajat matalaenergia- ja
passiivirakentamisen maailmaan. Se ei ole
enää tulevaisuutta, vaan ainakin Raken-
nusliike Reposelle jo tätä päivää.
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K ai Hagelbergin ansiot on notee-
rattu monella muullakin huo-

mionosoituksella: cv:stä löytyvät
mm. Helsingin kiinteistölautakun-
nan ja Helsingin Uimarit ry:n kun-
niapuheenjohtajuudet. Lukuisia
huomionosoituksia hänelle on
myönnetty yhteiskunnallisesta toi-
minnasta niin urheilun, yhdistystoi-
minnan kuin politiikankin saralla,
esimerkiksi Suomen Valkoisen Ruu-
sun Ritarikunnan ritarimerkki, Kan-
sallisen Kokoomus rp:n Kultainen
ansiomerkki ja Helsingin Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK ry:n Kul-
tainen ansiomerkki.

Kiinteistökehitystä Helsingin
Leijona Oy:ssä

Aktiivinen ja määrätietoinen on sana,
joka kuvaa hyvin Kai Hagelbergin toi-
mintaa sekä taakse- että eteenpäin
katsoessa. Nykyisyyttä ja tulevaa ku-
vaa hyvin se, että miehen kalenteris-
sa ei juuri vapaapäiviä näy, vaikka
oma yritys KH-Consult Oy Kai Hagel-
berg siirtyi periaatteessa eläkkeelle
vuosituhannen vaihteessa. Myös
luottamustoimistaan, viimeisimpänä
juuri kiinteistölautakunta, hän on vä-
hitellen luopunut.

Yhden uuden luottamustoimen
hän kuitenkin halusi ja sai. Hän on
Helsingin Leijona Oy:n hallituksen
puheenjohtaja. Pesti tullee työllistä-
mään vuoteen 2013 saakka. - Kiin-
nostava tehtävä, Kai kertoo ja sel-
vittää lähemmin mistä oikein on ky-
se. Helsingin Leijona on Helsingin
kaupunkikonsernin tytäryhteisö,
kiinteistökehitysyhtiö, joka hallinnoi,
vuokraa ja markkinoi kaupungin
omistamia 57 000 kerrosneliön tilo-
ja Senaatintorin ja Kauppatorin vä-

lissä sijaitsevissa Elefantti-, Leijona-,
Sarvikuono- ja osin Dromedaari-
kortteleissa. Yhtiö kehittää kortte-
leita yhteistyössä Helsingin kau-
pungin talous- ja suunnittelukes-
kuksen, hallintokeskuksen, kiinteis-
töviraston, kaupunkisuunnitteluvi-
raston, kaupunginmuseon ja raken-
nusviraston kanssa.

- Jos terveyttä riittää, Kai huo-
mauttaa vuodesta 2013 puhuttaes-
sa. Hyvät edellytykset siihen on,
sillä Kain kalenterimerkinnöistä kii-
tettävän moni tarkoittaa liikuntaa:
uintia, kuntovoimistelua, golfia, vä-
lillä kuorolaulua. Maajoukkuetason
kilpauimarin viimeisin Masters uin-
timestaruus on vuodelta 2005. Kai
kertoo, että rintauinnin potkun ai-
heuttama polven nivelrikko estää
kilpailun, muttei onneksi liikkumis-
ta.

Golf taitaa tällä hetkellä olla yk-
kösharrastus; upea laji, jota Kai sa-
noo rakastavansa. Lokakuussa hän
onkin juuri eläkkeelle jääneen vai-
monsa kanssa lähdössä kuukau-
deksi Espanjaan. 

Henkilökuvassa 

tuore kunnallisneuvos 
Kai Hagelberg

Rakennusmestari Kai Hagelbergistä voisi kirjoittaa vähintään

yhden kirjan. Niin monessa heinäkuussa 74 vuotta täyttänyt

mies on ehtinyt olla mukana rakentajana, luottamushenkilö-

nä, poliitikkona ja aktiiviurheilijana. Näkyvä paikka oli Helsin-

gin kiinteistölautakunta, jossa hän toimi vuodenvaihteeseen

saakka peräti 24 vuotta; niistä 22 vuotta puheenjohtajan nui-

jan varressa. Myös rakennusmestarien asioita hän on ollut

viemässä eteenpäin sekä RKL:ssä että Helsingin yhdistykses-

sä varsinkin urheilun saralla. Kesäkuussa hän sai tasavallan

presidentin myöntämän kunnallisneuvoksen arvonimen.

Kai Hagelberg on vähitellen luopunut mo-
nista luottamustoimistaan. Muttei sentään
kokonaan: uusi luottamustoimi on Helsin-
gin Leijona Oy:n hallituksen puheenjohta-
juus. Se on Helsingin kaupunkikonsernin
tytäryhteisö, joka kehittää Senaatintorin ja
Kauppatorin väliin sijoittuvia 57 000 ker-
rosneliön tiloja.
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Stadilainen neljännessä 
polvessa

Rakentamisesta Kai kertoo olleensa
kiinnostunut jo nuorena, vaikka ennen
ensimmäistä apumiespestiään byg-
galla hän ehti tehdä töitä mm.
OTK:lla, toimia puhelinvastaajana äi-
din ja isäpuolen autokoulussa Jär-
venpäässä ja autokuskina Nyblinillä.

Kai on neljännen polven stadilai-
nen. Helsingissä hän laskee asuneen-
sa kymmenessä eri osoitteessa. Kah-
teen otteeseen hän oli sotalapsena
Ruotsissa. Kain lapsuus ja nuoruus
oli varsin värikäs, osin karukin. - Näl-
käkin oli välillä, hän kertoo.

Aika rankalta tuntuu, että vasta
14-vuotias Kai jäi Suomeen, kun äiti
ja isäpuoli muuttivat Amerikkaan. Yh-
tenä huoltajana toimi isoisä, jonka
ruokahuolto ei aina ollut riittävä kas-
vuiässä olevalle pojalle.

Omat nuoruusiän kokemukset,
myös asuntopula kihloihin mentyä,
ovat varmasti edesauttaneet sitä, et-
tä Kai on luottamustoimissaan aja-
nut erityisesti nuorten asumis- ja ur-
heiluharrastusmahdollisuuksien pa-
rantamista. Kun hän vuonna 1986
aloitti Nuorisosäätiön hallituksessa,
säätiöllä oli yksi kiinteistö ja 180 asu-
kasta, nyt kiinteistöjä on 40 ja niissä
on yli 3000 asukasta.

Byggalle hiihtäen
Alun perin Kai pääsi byggalle töihin
isäpuolen rakennusmestariveljen
Jorma Paanasen avittamana. En-
simmäinen työmaa oli Tapiolassa,
Alvar Aallon piirtämät pulpettikattoi-
set siporex-talot, jossa Kai oli rap-
parin apulaisena. Tapiolan työmaal-
le Kai kertoo kerran jopa hiihtä-
neensä kotoaan Töölöstä yli Seura-
saaren selän. Karua työmatkaami-
nen oli talvipakkasella muutenkin:
tavallisesti matka taittui kylmässä
kuorma-auton kopissa.

Seuraava työmaa oli hieman lä-
hempänä, Kansaneläkelaitoksen
uudisrakennus Töölössä, jota Kai
kutsuu syystä Rakentajien Akate-
miaksi. Siellä oli näet monia raken-
nusalan tulevia vaikuttajia: valvoja-
na Onni Vanhala, mestarina Erkki
Pekkinen, vastaavana mestarina
Hugo Liedenpohja. Myös Erkki Sai-
nio, RKL:n tuleva puheenjohtaja

hänkin, oli samalla työmaalla töissä.
Kai oli työmaalla ensin apumiehenä,
sitten mittamiehen apulaisena ja lo-
pulta tuntikirvesmiehenä.

Armeijan jälkeen Kai teki tuntikir-
vesmiehen töitä Puniksen, Suomen
Punaisen Ristin laajennustyömaalla
Töölössä. Siellä, kylmällä laanilla
räntäsateessa kypsyi päätös ha-
keutua koulunpenkille rakennus-
mestarioppiin.

Koulunpenkki houkutteli sikäli-
kin, että Kai kertoo aina rakasta-
neensa numeroita, niin algebran
kuin vaikkapa avomerilaivurin tut-
kintoon liittyvää laskemista. Kirjan-
pitokin häneltä sujuu. Sen oppimi-
nen on perua poikaiän vaihtokau-
pasta: OTK:lla työskennellessään
hän opetti kirjanpito-osaston päälli-
kölle pingistä, hän taas opetti vas-
tavuoroisesti Kaille kirjanpitoa.

Rakennusmestariopintojen aika-
na Kai oli kesähommissa kaupun-
gilla ensin kirvesmiehenä ja toisena
kesänä työnjohtajana. Vuonna 1960
valmistuneen rakennusmestarin en-
simmäinen työmaa oli puolestaan
Herttoniemessä, Concrete Oy:n
urakoima pakastevarasto.

Ensimmäinen vastaavan raken-
nusmestarin paikka Kaille oli Vilho-
vuorenkadun asuinkerrostalotyö-

maan loppu- ja ulkopuoliset työt,
jota urakoi Sileävalu Oy Piispanen.

Yksi ura KOP:ssa, toinen 
yrittäjänä
Kuvaava esimerkki Kain määrätie-
toisuudesta on se, että hän kertoo
jo rakennusmestariopiskelujen al-
kuvaiheessa todenneensa että ha-
luaa johonkin pankkiin töihin, kun-
han on ensin hankkinut työmaako-
kemusta. - Työmaakokemus on jo-
kaiselle mestarille tietysti tärkeä ja
välttämätön. Mutta itse en koskaan
ajatellut tekeväni koko uraa työ-
maalla, hän kertoo.

KOP:n hakiessa valvojaa Otanie-
messä sijaitsevan Aarne Ervin piirtä-
män koulutuskeskuksen laajennuk-
selle, Kai tarttui tilaisuuteen. Hän
kertoo KOP:n luottaneen nimen-
omaan rakennusmestarien osaami-
seen. - Kiinteistöosaston kaikki pro-
jektipäälliköt olivat mestareita.

Työ täytti Kain odotukset: KOP
rakensi paljon eri puolelle Suomea
ja projektipäällikkö pääsi viemään
hankkeet läpi hyvin itsenäisesti. 

- Pankki hankki tontin ja valitsi
suunnittelijat, siitä pääsi jatkamaan.
Vedin suunnittelukokoukset, valvoin
laskenta-asiakirjojen valmistumi-

Kai on myös 
rakennusmestariyhdistysmies
RKL:n ja Helsingin yhdistyksen jäsen Kai Hagelberg on ollut valmistumi-
sestaan (Helsingin Teknillinen Oppilaitos), vuodesta 1960 lähtien.
● Yhdistyksen hallituksen jäsen vv. 1976-1984, Kallioniemen isännistön
jäsen vv. 1976-1980 ja uintijaoston puheenjohtaja vv. 1972-1987.
● RKL:n urheilutoimikunnan jäsen vv. 1972-1986 (pj. vv. 1976-1986), 
jolloin mm. laadittiin kaikille urheilulajeille RKL:n säännöt. 80-vuotisjuhla-
toimikunnan jäsen vv. 1984-1985. RKL:n työnvalvojakursseilla luennoit-
sija vv. 1974-1975.
● Mestari-Laulajissa vv. 1961-1963 ja uudelleen 2004 lähtien.
● Urheilussa monien muiden saavutusten ohella Helsingin yhdistyksen
uintimestaruus peräti 31 kertaa. RKL:ssa henkilökohtaisia ja viestimesta-
ruuksia yhteensä 42.
RKL:n huomionosoituksia
● Urheilun ansiomitali n:o 24 v. 1980
● Kultainen urheilumerkki v. 1980
● Ansiomitali v. 1984
● Ansiomerkki v. 1992
Helsingin yhdistyksen huomionosoituksia:
● Kunniaplaketti v. 1972
● Pöytästandaari v. 1983
● Kultainen ansiomerkki v. 2005
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sen, selvitin alueelta liikkeet, joille
lähetettiin urakkatarjoukset, ura-
koista päätettiin osastopäällikön
kanssa ja vietiin ne johtokunnan hy-
väksyttäviksi. Työmaavaihe loppu-
tarkastuksineen vedettiin läpi reip-
paassa tahdissa. Maantieteellisesti
pääsin rakennuttamaan Hangosta
Kilpisjärvelle, Kai summaa.

1980-luvun lopulla, huonojen ai-
kojen uhatessa myös KOP:a Kai
perusti oman yrityksen KH-Consult
Oy Kai Hagelbergin. Yrityksen aut-
toivat alkuun pankin peruja olleet
valvontatyöt ja harjoitusjäähallin
työt. Iso asia olivat Nuorisosäätiön
15 taloa, jotka Kai rakennutti Uudel-
lemaalle.

- Vedin suunnittelun, laskennan,
ja valvoin. Hankkeisiin oli helppo
hypätä KOP:n rakennuttaja-projek-
tipäällikön tuomalla kokemuksella.

90-luvun huono aika oli huonoa
myös Kain firmalle. - Silloin tehtiin
etupäässä vain aravakohteita, joista
ei juuri jäänyt käteen.

Urheiluharrastus tuuppasi
mukaan politiikkaan
Urheilu on ollut ja on oleellinen osa
Kain elämää. Siihen ovat avittaneet
jo ympäristötekijät: isä oli kolmin-
kertainen nyrkkeilyn suomenmesta-
ri ja myös mestaritason keilaaja,
isäpuoli puolestaan huippu-uimari
ja kilpa-autoilija. Ensimmäinen laji,
jota Kaikin kokeili oli nyrkkeily.  Se
harrastus tosin loppui jo alkuunsa,
kun Kain huuli ensimmäisellä sali-
kerralla halkesi. - Ei ole minun lajini,
Kai tuumasi.

Uinti sen sijaan nappasi. Isäpuoli
vei Kain Yrjönkadun uimahalliin
vuonna 1945, kun toista kertaa
Ruotsissa sotalapsena ollut Kai pa-
lasi Suomeen. Kaista kehittyi maa-
joukkuetason uimari, jolle on kerty-
nyt SM-mitaleja myös aktiiviuran
jälkeen. SM-hopeaa ja pronssia on
tullut myös toisessa vesilajissa, ve-
sipallossa. Ei ihme, että yksi Kain
kunnallisneuvos -arvonimihake-
muksen allekirjoittajista on toinen
tunnettu vesipalloilija, entinen pää-
ministeri Paavo Lipponen. 

Uintiharrastus oli myös se, joka
veti Kain mukaan politiikkaan. - Ak-
tiiviuimarina minua harmitti silloisen
ulkoiluviraston kielteinen suhtautu-

”Mr. Kiinteistölautakunta”
Kiinteistölautakunta oli kaupungin
monista luottamustehtävistä se, jos-
sa Kai vaikutti paitsi pitkään myös te-
hokkaasti. 70-vuotishaastattelussa
kaupungin Kiviset -lehdessä kerro-
taan, että lautakunnan kokoukset su-
juivat Kain vetäminä ripeästi. Pu-
heenjohtaja näet oletti, että kotiläksyt
on tehty. Aikaa ei tuhlattu sisäluku-
harjoituksiin, mutta monipuolinen
keskustelu kyllä sallittiin.

Entä rakentajan, yrittäjän, urhei-
lijan, luottamus- ja yhdistysmiehen
ja poliitikon ajankäyttö? Kolmen
lapsen isä myöntää, että perheeltä
se oli pois. Kain mukaan aikuiset
lapset ovatkin todenneet, että eihän
faija ollut koskaan kotona.

- Ehkä varoittavana esimerkkinä
kukaan lapsista, eikä viidestä lap-
senlapsestakaan näytä seuraavan
isän jälkiä rakentajana, Kai naurah-
taa. Kilpaurheiluvietti sen sijaan
näyttää periytyneen ainakin yhdelle
lapsenlapselle, joka on jääkiekko-
ammattilainen.

Sirkka Saarinen

minen uimareihin. Halusin mukaan
vaikuttamaan siihen, että nuorille
uimareille olisi harjoituspaikkoja.
Näin kunnallispolitiikan parhaana
vaikutuskeinona.

Kokoomukseen liittynyt Kai luo-
kittelee itsensä sosiaalihenkiseksi
kokoomuslaiseksi. Kunnallisvaa-
leissa hän oli ensimmäisen kerran
ehdolla vuonna 1972 ja nousi heti
varavaltuutetuksi. Kaupunginval-
tuutettuna hän oli vv. 1976-1988 ja
uudestaan 1993-2000. ”Välikau-
den” hän oli kaupunginhallituksen
jäsen. Valtuustouran jälkeen hän oli
vielä Helsingin Kokoomuksen pu-
heenjohtaja vuoteen 2005 saakka.

Kain ensimmäinen lautakunta-
paikka oli luonnollisesti urheilu- ja ul-
koilulautakunta. Helsingin liikunta-
paikkarakentamisessa onkin sitten
70-luvun ollut lukuisia Kain mieltä
lämmittäviä projekteja, kuten Mylly-
puron jalkapallokupla, Nuorisojää-
kenttä ja Vuosaaren uimahalli, jonka
saamiseksi Kai naurahtaa ”kontan-
neensa” kokoon 55 valtuutetun kan-
natuksen raha-aloitteeseensa.

Ehdoton helmi, Kain sanoin täyt-
tymys, oli Mäkelänrinteen Uintikes-
kus, jonka rakentamiselle löytyi sekä
jarruttajia että kannattajia.

Kai on edesauttanut liikuntahar-
rastusten edellytysten parantamista
myös lukuisissa liikuntajärjestöissä.
Lajiliittojen lisäksi hän on ollut mm.
Suomen Olympiakomitean hallituk-
sen ja valtuuskunnan jäsen.

hrmy

Kai Hagelbergin vuonna 1945 Yrjönkadun
uimahallista alkanut uintiura on ollut pitkä
ja menestyksekäs. Se on myös ulottunut
toiselle puolelle maapalloa: vuonna 2002
hän osallistui Uudessa-Seelannissa pidet-
tyihin VII Masters MM-kilpailuihin.
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maanantai 16.11.2009 klo 16.30 - 21.00
Ravintola freda 51 (Rakennusmestarien talo), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

hrmy

Koulutusta marraskuussa:

RAKENNUSFYSIIKKA

Ohjelma
Ilmoittautuminen
Maanvaraiset alapohjat
- Tuulettuvat alapohjat
- Märkätilat
Rakennuksen ulkovaipan vuodot (konvektio)
Kahvitauko
Sisäilman kosteuteen vaikuttavat tekijät
- Kosteuslähteet, ilmanvaihto
- Rakenteiden kyky luovuttaa ja sitoa kosteutta
- Monitoimihallien sisäilman kosteussisällöt

Rakennusfysiikka on noussut keskeiseksi osaamis-
alueeksi nykyisessä rakentamisessa. Mm. rakenteiden
kosteusvauriot ja homeongelmat sekä kiristyvät ener-
giansäästötavoitteet ovat aiheuttaneet sen, että raken-
nusala kaipaa jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiik-

kaan liittyvistä ongelmien ratkaisemisesta. Koulutuk-
sen tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan am-
mattilaisille. Koulutus kestää neljä tuntia.

Rakennusfysiikka-koulutus soveltuu kaikille raken-
nus- ja korjaushankkeen osapuolille kuten rakenne-
suunnittelijat, arkkitehdit, rakennuttajat, isännöitsijät,
vastaavat mestarit, kuntoarvioitsijat.

Kouluttajana toimii DI Tapio Korkeamäki Hämeenlin-
nan ammattikorkeakoulusta, HAMK

Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä oleville
40 € muut osallistujat 140 €. Hinta sisältää koulutusai-
neiston ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Ilmoittautuminen viimeistään 9.11.2009, ilmoittautu-
mislomake RKL:n nettisivulla.

Hinta sisältää
- laivamatkan kansipaikoin meno-paluu
- majoituksen kahden hengen huoneessa
- aamiaisen hotellissa
- kuljetuksen satama-hotelli-satama
- Pikkujouluillallisen
- ohjelman

Laivalla mahdollisuus nauttia:
•   Aamiainen menomatkalla 9.50 euroa
•   Lounas paluumatkalla 20 euroa

Sitovat ilmoittautumiset maksamalla matkan hinta
22.10.2009 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -
insinöörit AMK ry:n pankkitilille 204418-64711. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä osallistujan nimi ja syntymäaika
on ilmoitettava Kirsi Takkiselle p. 646 343, sähköposti:
kirsi.takkinen@hrmy.fi. 

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN

5.-6.12.2009
5.12 Helsinki - Tallinna
Meno klo 10.30-12.30 
Star Länsisatama / D-terminaali
Satamasta bussikuljetus Tallink-
Spa Conference hotelliin, 
jossa majoittuminen
Pikkujouluillallinen klo 19.00

6.12 Tallinna - Helsinki
Aamiainen
klo 12.45 Bussikuljetus hotellilta satamaan
Paluu klo 14.00-16.00 Star D-terminaali / Länsisatama

Matkan kustannus yhdistyksen jäsenelle 25 euroa ja
seuralaiselle 90 euroa
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Näin Beata itse kuvailee näyttely-
ään: ”Näyttely sai kipinänsä kun

löysin vanhempieni hääkuvan. He
katsoivat toisiaan ilmeellä johon py-
sähdyin. Päätin etsiä ympäriltäni
asioita jotka sykähdyttäisivät minua
vastaavasti. Kaikki muuttui. Muutin
Saksaan. Muutin työhuonetta. Mat-
kustin Intiaan ja Islantiin. Rakastuin.
Syntyi Päivien Kimallus, sekoitus
kahdesta kuvamaailmasta jotka
kulkevat rinnakkain näyttelyssä, vä-
lillä sekoittuen toisiinsa.

Uniikkivariaatio on pieni muuta-
man vedoksen sarja aiheesta, jossa
kaikki vedokset ovat ainutkertaisia
ja keskenään erilaisia. Uniikkigrafii-
koiden maailmassa perhoset, ku-
kat, puut ja rakennukset ovat lähes
aineettoman kevyitä. Tekniikaltaan
ne ovat enemmän maalauksia kuin
grafiikkaa, eräänlaista kerroksellista
monotypiaa, jota jatkan läpikuulta-
villa japanilaisilla silkkipaperileik-
kauksilla. Tämä kehittämäni tekniik-
ka oli esillä taidekeskus Salmelassa
toissa kesänä ja nyt se oli ensim-

mäistä kertaa esillä omana laajem-
pana kokonaisuutenaan Helsingis-
sä Galleria Duetossa. Aurinkoa, toi-

hrmy

Päivien Kimallus

Beata Joutsenen taidenäyttely 
galleria Duetossa kesällä 2009
Kävin kesällä katsomassa taidemaalauskerhomme opettajan

Beata Joutsenen Päivien kimallus -näyttelyn galleria 

Duetossa. Saimme Beatalta luvan esitellä näyttelyn teoksista

muutamia tässä lehtemme numerossa. Näyttelyyn oli hyvällä

maulla koottu väreiltään ja tunnelmiltaan erilaisia teoksia.

Tuntui että Beata oli löytänyt jälleen uudenlaisen hienon 

tyylin ja tunnelman töihinsä, niistä nousi esille hänen 

omakohtaisen elämän uudet ilon kokemukset.

Paratiisilunnit, Beata Joutsen 2009

Beata Joutsen
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voa, värien ilottelua, leikkiä ja löytä-
misen riemua. Belles de jour / Päi-
väperhot sekoittavat todellisuuden
ja fantasian, sillä välillä fantasia tun-
tuu enemmän todelta ja välillä to-
tuus on fantasiaa ihmeellisempi.
Heleiden värien rinnalla kulkevat
ohuen kevyet viivapiirrokset val-
kealla paperilla. Onni, Uneliaat ja
Kumma uni lainehtivat samassa
kaikkeuden meressä aistimuksina
ja tunnetiloina.

Toinen, lähes kaikkia perinteisiä
syövytysmenetelmiä ja polymeeri-
gravyyriä yhdistävä maailma on ai-
neellisempi ja lihallisempi. Nämäkin

työt kurottavat toiseen ulottuvuu-
teen, syvemmälle kuin silmä näkee.
Ensin on Haaksirikkoinen läpikuul-
tavana myrskyssä, Valo-työssä hän
on löytänyt jo uuden elämän. Työt
viestivät usein käännekohdasta ja
uuden alusta, jolloin löydämme sen
merkityksen minkä näemme vain
kun kyseenalaistamme kaiken mikä
on ollut ja pysähdymme hetkeksi. ”

Beatan töihin voit tutustua hä-
nen nettisivuillaan www.beatajout-
sen.com. Suunnitteilla on myös jat-
koa loppuvuodesta kulttuuri- ja pe-
rinnekerhon taidemaalauskerholle.
Tiedotamme jäsenlehdessä kun tar-
kempi ajankohta saadaan sovittua.

Anna-Riitta Kallinen

hrmy

Muusa, 
Beata Joutsen 

2009

Valo, 
Beata Joutsen 
2009

Tuulien talo, Beata Joutsen 2009
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Valmistautuminen RKL:n liittokokoukseen
2009
RKL:n liittokokous pidetään Lahdessa kongressikeskus
Fellmannissa 15.11.2009. Liittokokouksessa käsitellään
RKL:n sääntöjen 7 §:n asiat, hyväksytään RKL:n yhteis-
työyhdistykset sekä käsitellään hallituksen sääntömuu-
tosesitys.

RKL:n jäsenhankintakilpailu jatkuu
RKL :n jäsenyhdistysten jäsenten kesken toteutetaan
1.9. - 31.12.2009 uusi jäsenhankintakilpailu, jossa työ-
elämässä olevien, uusien varsinaisten jäsenten hankki-
joita palkitaan. Pääpalkintona arvotaan kylpyläristeily
Tallinnaan kahdelle. Katso muut jäsenhankintakilpailun
palkinnot RKL:n www-jäsensivulta.

Myös jäsenhakemuslomake löytyy netistä 
http://www.rkl.fi/yleista/liitu_jaseneksi/fi_FI/liittymislo-
make/ 

Jäsenille tarjolla vahvoja koulutuspaketteja
RKL järjestää alueellisia koulutustilaisuuksia siellä, mis-
sä rakennusasiantuntijat toimivat. Näillä lyhyillä, mutta
tehokkailla koulutuspäivillä rakennusmestarit, raken-
nusinsinöörit ja arkkitehdit voivat päivittää tietojaan.
Tarkoitus on, että koulutustapahtumat ovat yhden illan
tai päivän kestoisia tietoiskupaketteja, periaatteella ”ti-
lataan luennoitsija aineistoineen paikalle”.

Tavoite on, että jokainen jäsenyhdistys järjestäisi en-
si vuonna yhden tapahtuman tai vähintäänkin osallistui-
si aktiivisesti piirinsä alueella järjestettäviin tilaisuuksiin.

Hallituksen talousarvioesityksessä 2010 on myös
varauduttu taloudellisesti tukemaan koulutustapahtu-
mien järjestämistä. Koulutustapahtumilla pyritään akti-
voimaan myös yhdistysten jäsenhankintaa tarjoamalla
ajankohtaista ammatillista tietoa paikallisille rakennus-
asiantuntijoille.

RKL:n koulutuspaketit syksyllä 2009: Asuntokaup-
palaki ja asuntojen uudistuotanto, Korjausrakentamisen
erityispiirteet, Paloturvallisuus työmaalla, Pientalora-
kentamisen virhevastuut, Rakennusfysiikka.

Tarkemmat tiedot http://www.rkl.fi/koulutus/Yhdis-
tyskoulutus/fi_FI/rakennusasiantuntija/

Opintomatkastipendiaatit 2009
Liittohallituksen myöntämän RKL:n stipendin (1000 €)
ryhmäopintomatkalle Hampuriin 11. – 15. 9.2009 saivat:
Ilmonen Heikki, Jäntti Hannu, Ketolainen Aulis, Kuukka-
nen Mika, Multanen Jukka, Pyykkö Kari, Roivainen Aila,
Salomäki Erkki, Sivonen Kauko, Äystö Mikko

Varaa lomahuoneisto Rukalta tai Kalajoelta!

RKL:n lomahuoneistot Rukalla ja Kalajoella ovat nyt jä-
senten varattavissa. Varaukset tulee tehdä mieluimmin
ilmoituslomakkeella, joka on RKL:n nettisivulla osoit-
teessa http://www.rkl.fi/vapaa-aika/ lomamajat/fi_FI/
varaus-lomake/tai sähköpostitse eeva.stjerna@rkl.fi tai
faksilla (09) 147 080. Ellei sähköpostia ole käytettävis-
sä, varaukset ja tiedustelut myös puhelimitse (09) 8770
6511 / Stjerna. Hakija voi esittää vaihtoehtoisia aikoja.

Talvikauden 1.11.2009 - 25.4.2010 varaukset on teh-
tävä viimeistään syyskuun 25. päivä. Kuluvan vuoden
vapaat viikot lokakuun loppuun saakka ovat kuitenkin
heti vuokrattavissa. Kesäkauden 25.4.-28.11.2010 va-
raukset on tehtävä viimeistään helmikuun 28. päivä.

Pikavaraus on käytettävissä varaamattomilla tai pe-
ruuntuneille viikoille tai osaviikkovuokrauksille. Pikava-
rauksen käytössä on noudatettava ko. kiinteistöä kos-
kevia vähimmäisilmoittautumis- ja huoneistonhuoltoon
varattuja aikoja.

Päällekkäisvuokrauksissa vuokraaja ratkaistaan ar-
valla, jossa otetaan huomioon hakijoiden edellisen vuo-
den vuokraukset. Hakijat pisteytetään edellisten vuo-
sien vuokrauksien mukaan. Varaaja, jolla on vähiten pis-
teitä saa haluamansa lomaviikon kohteessa. Tasatilan-
teissa arpa ratkaisee. Kakkostilalle jääneillä on mahdol-
lisuus jäädä jonotuslistalle mahdollisten peruutusten
varalle. Lomaosakkeet vuokrataan vain RKL:n jäsenre-
kisterissä oleville jäsenille henkilökohtaiseen perhekäyt-
töön. Edelleenvuokraus on kielletty.

Varauksen saajien henkilö- ja yhteystietoja ei ilmoite-
ta muille varauksen saajille. Varaustilanne pidetään päi-
vitettynä nähtävällä RKL:n sivuilla internetissä. Varaus-
ja vuokrausmaksut on maksettava RKL:n tilille ilmoitet-
tuun eräpäivään mennessä, muutoin varaus peruuntuu
ilman erillistä ilmoitusta ja varaus siirtyy vapaiden viik-
kojen listalle eräpäivästä lukien kolmantena arkipäivä-
nä. Varausmaksu on 50 euroa, joka laskutetaan, kun ni-
milista on selvillä.

12 hrmy

RKL viesti
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Pekingissä ohjelmaan sisältyvät mm. Kielletty kaupunki,
Kiinan muuri ja Ming-dynastian hautalaakso sekä olym-
piastadion ”Linnunpesä” ja uimastadion ”Vesikuutio”. 
Shanghaissa pääkohde on Expo 2010 -maailmannäyt-
tely. Lisäksi noustaan pilvenpiirtäjän huipulle, käydään
eksoottisessa vanhakaupungissa ja puutarhakaupunki
Suzhoussa.

Myös Mestari-Laulajien konsertti on mahdollinen.
Koko matkaohjelma on pian nähtävissä netissä
www.rkl.fi >Ajankohtaista.

Matkaseurue majoittuu Pekingissä neljän tähden ho-
telli Grand Mercure Hotel Beijingiin No 6, Xuanwumen
Nei Avenue www.mercure.com ja Shanghaissa neljän
tähden hotelli Hengsheng Peninsula Hotel Shanghai-
hin No 205, Wusong Road, 
www.hs-peninsulahotel.com

Kiinan-matkan hinta tietyin ehdoin on 1 850 € 2H-huo-
neessa ja 2 170 € 1H-huoneessa.
Hintaan sisältyvät
• Finnairin reittilennot Helsinki–Peking/Shanghai–Hel-

sinki turistiluokassa,
• reittilento Peking – Shanghai turistiluokassa,
• lentolippuihin kirjoitettavat verot ja 

matkustajamaksut,
• majoitus ohjelmassa mainituissa tai vastaavissa 

hotelleissa,
• päivittäinen aamiainen ja muut ohjelmassa mainitut

ateriat sisältäen alkoholittomat virvoitusjuomat,
• ohjelmanmukaiset kuljetukset ja kiertokäynnit 

pääsymaksuineen,

• englanninkielisen kansallisen oppaan palvelut koko
matkan ajan alkaen Pekingin lentokentältä ja 
päättyen Shanghain lentokentälle,

• viisuminhankinta Suomen kansalaisille,
• suomalaisen matkanjohtajan palvelut.

Mikäli haluat jatkaa Shanghaista Japaniin, 
lisämatkan hinnat ovat
15 – 19 maksavaa matkustajaa:
1295 € hengeltä kahden hengen huoneessa
525 € yhden hengen huoneessa
20 - 24 maksavaa matkustajaa:
1235 € hengeltä kahden hengen huoneessa
1470 € yhden hengen huoneessa
25 - 29 maksavaa matkustajaa:
1170 € hengeltä kahden hengen huoneessa
1405 € yhden hengen huoneessa

Japanin-matkan hintaan sisältyvät
• reittilento Shanghai – Osaka turistiluokassa,
• lisämaksu Finnairin reittilento Tokio–Helsinki,
• lentolippuihin kirjoitettavat verot ja 

matkustajamaksut,
• majoitus ohjelmassa mainituissa tai vastaavissa 

hotelleissa,
• päivittäinen aamiainen,
• Super Express Shinkansen -junalippu Kioto – Tokio,
• ohjelmanmukaiset kuljetukset ja kiertokäynnit 

pääsymaksuineen,
• englanninkielisten paikallisoppaiden palvelut,
• suomalaisen matkanjohtajan palvelut.

hrmy

Mestari - Laulajat ja RKL lähtevät yhdessä
KIINAN-MATKALLE  3. – 13.9.2010
Mestari - Laulajat ja RKL lähtevät yhdessä
KIINAN-MATKALLE  3. – 13.9.2010
Varaa paikkasi kulttuurimatkalle Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolle ja 
Shanghain maailmannäyttelyyn. Voit liittää ohjelmaasi myös Japanin-matkan.

Ilmoittautuminen RKL:n toimistoon: hannu.ahokanto@rkl.fi tai kirjeitse os. RKL/Ahokanto, 
Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki tai puh. 040 53 180 63.
HUOM! matkalle on paikkoja rajoitetusti. Maksamalla 50 € ennakkomaksun 16.10.2009 mennessä RKL:n tilille
800019-66565, varmistat oman paikkasi matkaseurueessa. Saatteeksi oma nimi ja osoite sekä "Kiinan-matka". 
Kiitoksia! 
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Perinteinen Pyhäinpäivän konsertti
Temppeliaukion kirkossa
lauantaina 31.10.2009 klo 13.00,
liput 15 €

Joulukonsertti Kirkkonummen Pyhän Mikaelin
kirkossa,
solistina Johanna Tuomi,
lauantaina 12.12,2009 klo 18.00,
liput 15 €

Joulukonsertti Helsingin Tuomiokirkossa,
solistina Jaakko Ryhänen,
tiistaina 15.12.2009 klo 17.00,
liput 15 €

14

Ennen teoksiin tutustumista on joh-
datteleva luento Ateneum-salissa,
koska varsinaisia opastettuja kier-
roksia ei järjestetä. Jokainen yhdis-
tyksen jäsen on myös kulttuuriker-
hon jäsen. Jäsenille sisäänpääsy
näyttelyyn sekä johdatteleva luento
ovat ilmaiset. Etusija on jäsenillä,
mutta mikäli paikkoja jää niin kump-
panisi on myös tervetullut, mutta
hänen osaltaan maksu on 15 €. 

Pyydämme ilmoittamaan osal-
listumishalukkuutesi Kirsi Takki-
selle puh. 646 343 mahdollisim-
man pian, viimeistään 5.10.2009.
Ilmoita samalla kännykkänume-
rosi. 

Ryhmään mahtuu 25 ensiksi il-
moittautunutta. 

Jos ilmoittautumisen jälkeen
tulee este, ilmoita Raimo Järve-
lälle välittömästi 0400-168 870,
niin tilalle voidaan ottaa joku toi-
nen.

(jos silloin ei ole paikalla niin myö-
hästyneenä ei voi ryhmään liittyä).

TERVETULOA
Kulttuuri- ja perinnekerho

Ryhmällemme sisäänkäynti on
poikkeuksellisesti Ateneuminkujan
puoleiselta ovelta. 

Tavataan Ateneumin kujan puo-
leisella ovella lauantaina
10.10.2009 viimeistään klo 11.30

hrmy

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho
järjestää lauantaina 10.10.2009 kello 11.30 alkaen tutustumiskäynnin
Ateneumin taidemuseossa esillä olevaan 

PABLO PICASSO näyttelyyn
Näyttelyssä on PICASSON mestariteoksia Pariisin PICASSO-museosta

Joulukonsertti Käpylän Kirkossa,
Metsolantie 14, Helsinki,
solistina Johanna Tuomi,
lauantaina 19.12.2009 klo 18.00,
liput 15 €

Joulukonsertti Mikael Agricolan kirkossa,
solistina Jaakko Ryhänen,
tiistaina 22.12.2009 klo 19.00,
liput 15 €

MESTARI-LAULAJIEN KONSERTIT
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä
Klami, Toni Petteri
Korolainen, Kaisa Ellen
Nevalainen, Pauli Pentti Juhani

Kannattajajäsen
Rannema, Iiro Arto Reinhard

Opiskelijajäseniä
Pöyhönen, Ville-Pekka
Treuthardt, Markus Valtteri

Tervetuloa!

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2009

Puheenjohtaja 
Raimo Seppänen 040-839 9776
raimo.seppanen@pp1.inet.fi

1. varapuheenjohtaja
Esa Säntti 050-3900925
esa.santti@yit.fi

2. varapuheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

Ari Angervuori 050-368 5994, 698 4180/k
ari.angervuori@dnainternet.net

Kai Juurtela 7745 2146, 041- 510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Ari Laamanen 0400-502 771, fax 5915 5252
ari.laamanen@atl.inet.fi

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Jukka Multanen 050-401 3682, 040-735 8266/k
jukka.multanen@edu.hel.fi

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com, 
mikko.ojala@hotmail.com 

Pentti Paavola 0400-933 003, 726 1316/k
penttirk.paavola@luukku.com

Jari Raukko 040-318 2132
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

Martti Rissanen 050-5269 725
martti.rissanen@evl.fi

Tulossa:

Stipendimatka 
Tukholmaan 24.-28.3.2010
Yhdistyksen työikäisille jäsenille jaetaan 12 kpl 
matkastipendejä Tukholmaan, jossa järjestetään
Skandinavian suurimmat Nordbygg 
-rakennusmessut.

Alustava ohjelma (ajat paikallisaikoja):

24.3. keskiviikko
klo 9.35-9.40 lento Helsinki-Tukholma  
Majoittuminen Tukholman keskustassa Freys Hotel,
Vasagatan S-10131 Stockholm

25.-26.3 torstai ja perjantai
Nordbygg rakennusmessut

27.3. lauantai
klo 17.00 lähtö Tukholma Viking Line, m/s Mariella
Viking, Buffet-illallinen

28.3. sunnuntai
klo 8.00 meriaamiainen
klo 9:55 saapuminen Helsinkiin

Lisätietoja stipendien hausta ja messuista 
marraskuun jäsenlehdessä.

RKL:n Helsingin piirin kokous

pidetään maanantaina 26.10.2009 klo 18.00
Rakennusmestarien talossa yhdistyksen toimiston 
kokoustilassa Fredrikinkatu 51-53 A, 3. kerros.
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YHDISTYS tiedottaa

Helsingin 
rakennusmestariveneilijät
HRV ry:n 
sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS

pidetään la 24.10.2009 klo 15.00 Kallioniemessä,
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista. 

Tervetuloa
Hallitus

❉ ❉ ❉

Kallioniemen kesäkauden päättäjäiset
syyskokouksen jälkeen!

Tervetuloa!

Helsingin 
rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja 
perinnekerho

Vuosikokous pidetään 12.10.2009 kello 17.00 
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin
RKM-KUPE jäsen.

Tervetuloa vuosikokoukseen.

Hallitus

HUOM
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2010 hallituksen 
järjestäytymiskokous H1/2010 pidetään välittömästi
vuosikokouksen jälkeen

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

8. lokakuuta 2009
iltaa istutaan tarinoiden omalla kerholla

alkaen klo 18.00

”Pikkuinen tupa tunnelmaa loistaa
arkiset huolet ja murheet poistaa”

Tervetuloa toivottaa
ohjelmatoimikunta

KALLIONIEMEN 
SYYSTALKOOT 

Talkoot 10. lokakuuta ja 
7. marraskuuta 2009 

alkaen klo 10.00.

Tervetuloa!
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RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT

Syyskauden kokoontumiset ovat seuraavasti:
lokakuu 26.10.2009 klo 13.00

Työkomennuksella Afrikassa, 
rkm Väinö Pirnes

marraskuu 23.11.2009 klo 13.00
Univaje-ongelmat, 
Anne Koskela 
Suomen terveysmaailma Oy

joulukuu 21.12.2009 klo 13.00
Pikkujoulu

Järjestämme konserttimatkan Lahteen torstaina
5.marraskuuta 2009, päiväkonsertti klo 13.00. 
Konsertin ohjelmana on elokuvamusiikin helmiä, 
”Cherbourgin sateenvarjot”.

Matkan hinta on jäseniltä 20 € ja puolisoilta 30 €

sisältäen väliaikakahvituksen ja pikku suolapalan.
Matka järjestetään ainoastaan siinä tapauksessa,
jos ilmoittautuneita on 15 rakennusmestaria + 
mahdollinen puoliso

Matka maksettava 8.10.2009 mennessä tilille 
nro 204420 – 16055.

Sitovat ilmoittautumiset syyskuun 27. päivään
mennessä Eino Menlös ja Mikko Ojala tai toimis-
toon.

Hallitus kokoontuu aina klo 11.30

Tervetuloa runsaslukuisesti mukaan!

Hallitus

HYÖDYNNÄ 
YHDISTYKSEN 
JÄSENETUJA

KALLIONIEMI, viihtyisä koulutus- ja
virkistyspaikka meren rannalla itäisessä
Helsingissä. Yhdistyksen jäsenet voivat
vuokrata edullisesti myös henkilökoh-
taisiin perhe- ym. juhliin.

NESTORI-MAJA Vihdin Wuoriolassa
käytössä ympäri vuoden edulliseen hin-
taan.

HIMOS, 2 lomahuoneistoa Jämsässä.
Sopivat erinomaisesti ympärivuotiseen
käyttöön. Viikkohinta 100 € tai 200 €

(sesonkikausina).

LIIKUNTASETELI, yhdistys maksaa 4
euron arvoisesta liikuntasetelistä 2 eu-
roa.

KYSY
tarkempia tietoja vuokratilanteista ja 
hinnoista yhdistyksen toimistosta puh.
(09) 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi.
Lisätietoja myös yhdistyksen nettisivuilla
www.hrmy.fi
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URHEILUA

SSG radalla Sipoossa 27.5.2009

Metsästysammunta 50 kiekkoa

Yleinen sarja
1. Esa Säntti 30
2. Timo Rissanen 26

Y 50
1. Kai Auvinen 18
2. Jari Tiimonen 8

Y 60
1. Paul Björkvist 10

Y 70
1. Paavo Ruusuvuori 19

Skeet ammunta 3.6.2009
Yleinen sarja
1. Esa Säntti 27
2. Timo Rissanen 25

Y 50
1. Jari Tiimonen 3

Y 60
1. Paul Björkvist 8

Y 70
1. Paavo Ruusuvuori 15
2. Matti Jantunen 8

Metsästys Trap 5.8.2009

Yleinen sarja
1. Esa Säntti 32
2. Aki Känkänen 25
3. Timo Rissanen 24

Y 60
1. Paul Björkvist 4

Y 70
1. Matti Jantunen 16
2. Paavo Ruusuvuori 7

Hirviammunta 4+6+10, 26.8.2009
Yleinen sarja
1. Esa Säntti 137
2. Kimmo Kuusijärvi 108
3. Timo Rissanen 64

Y50
1. Raimo Seppänen 113
2. Jari Tiimonen 103

Y70
1. Matti Jantunen 157
2. Paavo Ruusuvuori 59

Ammunnan palkinnot jaetaan 
lokakuun Mestari-illassa

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

AMMUNNAT VUONNA 2009
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URHEILUA

UINNIN TEKNIIKKAKURSSI kuntouimareille
Uintijaos järjestää uinnin tekniikkakurssin 
MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUKSESSA, 
Mäkelänkatu 49 00550 Helsinki

Ajat:
25.10.2009 klo 9.00 - 11.00 ja
8.11.2009 klo 9.00 - 11.00

Kurssin kouluttajina Esa Sievinen ja Jukka Pikkarainen

Tarvittavat varusteet: uimahousut ja uimalasit

Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistoon (09) 646 343/Kirsi Takkinen

Lisätietoja: Kari Laine 044 3555 282

TERVETULOA KAIKKI KILPA- JA KUNTOUIMARIT, paikkoja on rajoitetusti!

Vapaauinti

Yli 70v
1. Lauri Visti 43,7
2. Pekka Koskelainen 53,5

65v
1. Pentti Kuntsi 45,11

60v
1. Kari Laine 37,94
2. Onni Myllymäki 45,3
3. Jukka Multanen 47,2
4. Ossi Rantakömi 1.00,9

Rintauinti

Yli 70v
1. Lauri Visti 54,6
2. Pekka Koskelainen 1.06,7
3. Reino Kettunen 1.14,0
4. Väinö Itkonen 1.56,0

60v
1. Kari Laine 52,4
2. Onni Myllymäki 56,3
3. Ossi Rantakömi 59,8
4. Jukka Multanen 1.01,00

Uinnin palkinnot jaetaan lokakuun Mestari-illassa.

Helsingin Rakennusmestarien ja -insinöörien AMK ry

UIMAKILPAILUT
Hakunilan uimahalli 25.4 2009 
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URHEILUA

Kaakonkulman kaupunkiotteluun osallistuivat

Lappeenrannan, Pohjois-Kymen, Helsingin ja

Kotkan yhdistysten joukkueet. Kilpailun jär-

jestämisestä vastasi Kotkan yhdistyksen

joukkue.

Ottelu pelattiin Kotkan Golf Centerin Mussalon golfken-
tällä. Kenttä on kaunis ja haasteellinen, jossa on 18 eri-
laista ja mielenkiintoista väylää. Ensimmäisen yhdeksän
reiän lenkillä monet vesiesteet tekevät pelaamisen jän-
nittäväksi. Kentän jälkipuoliskon yhdeksän reikää kulke-
vat komeassa suomalaisessa männikössä, jossa väylät
on rakennettu omaan rauhalliseen yksinäisyyteensä.

Kauniissa säässä pelattu ottelu oli jo perinteiseksi
muodostunut, miellyttävä tapahtuma. Joukkueiden pa-
remmuus ratkaistiin kilpailijoiden yhteistuloksen perus-
teella.

Kilpailun tulokset
Helsinki 129
Pohjois-Kymi 117
Kotka 114
Lappeenranta 97

Golfin ”Kaakonkulman” 
kaupunkiottelu

Raimo Kostiainen vastaanotti kiertopalkinnon Helsingin
joukkueelle.

Helsingin joukkueessa pelasivat  Seppo Kuokkanen, Raimo Kostiainen, 
Jouni Hasu ja Vesa Merisalo.
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Tuloksia
3 parasta + Helsingin yhdistyksen edustajat

Miesten A-sarja scr: (14 osallistujaa)

sija nimi yhdistys 9,0 t scr 
IN ulos

1 Ollikainen Leo Pohjois-Kymi 40,0 77
2 Kenkkilä Taavi Helsinki 48,0 82
3 Purho Pekka Pohjois-Kymi 41,0 84
6 Junttila Ahti Espoo 46,0 88
7 Punnonen Pekka Helsinki 49,0 88
11 Kupiainen Timo Helsinki 53,0 98

Naisten A-sarja hcp 0-36: 
sija nimi yhdistys hcp hcp

tulos
1 Komulainen Tarja Lahti 25,0 76
2 Kaustinen Iiris Keski-Uusimaa 26,6 78
3 Finne Maj-Britt Vaasa 16,0 86

sija nimi yhdistys hcp hcp
tulos

1 Komulainen Tarja Lahti 25,0 80
2 Kaustinen Iiris Keski-Uusimaa 26,6 83
3 Finne Maj-Britt Vaasa 16,0 91

Miesten B-sarja hcp 0-18,4: (15 osallistujaa)
sija nimi yhdistys hcp hcp

tulos
1 Kukkakorpi Juhani Pori 11,4 71
2 Rinkinen Raimo Lahti 16,4 73
3 Hämäläinen Ilmari Etelä-Pohjanmaa 12,7 74
6 Taskila Asko Helsinki 17,0 77
12 Hasu Jouni Helsinki 10,8 79
14 Pennanen Markku Helsinki 15,4 81

Miesten C-sarja hcp 18,5-36: (18 osallistujaa)
sija nimi yhdistys hcp hcp

tulos
1 Kanerva Kauko Savonlinna 26,7 63
2 Pantsu Jorma Kuopio 28,3 69
3 Kostiainen Raimo Helsinki 20,5 70
6 Pikkarainen Hannu Helsinki 21,7 73
8 Merisalo Vesa Helsinki 20,4 74

Seniorit 55v  scr: (19 osallistujaa)
sija nimi yhdistys 9 scr

IN tulos
1 Koskinen Pekka Pori 42,0 81
2 Matikainen Veikko Joensuu 45,0 83
3 Kenkkilä Martti Tampere 43,0 88
8 Väätänen Matti Helsinki 47,0 91
12 Piispanen Veijo Helsinki 50,0 95
14 Kuokkanen Seppo Helsinki 50,0 96

URHEILUA

Veteraanit 65v scr: (16 osallistujaa)
sija nimi yhdistys 9,0 scr

IN tulos
1 Loponen Taisto Tampere 45,0 87
2 Mäkelä Anssi Helsinki 45,0 89
3 Paavola Jaakko Kotka 52,0 92
5 Heinänen Reijo Helsinki 48,0 94
8 Haavisto Kari Helsinki 51,0 96

Veteraanit 70v scr: (12 osallistujaa)
sija nimi yhdistys 9 scr

IN tulos
1 Enqvist Stig Norra Österb Bygm 42,0 81
2 Mönkkönen Jorma Kuopio 42,0 86
3 Talo Hannu Karhula 49,0 89
6 Lindén Raimo Helsinki 52,0 102
8 Sytelä Reijo Helsinki 58,0 105

YHTEINEN PISTEPOGEY (yht. 97 hlö)
sija nimi yhdistys hcp pb

tulos
1 Kanerva Kauko Savonlinna 26,7 45
2 Loponen Taisto Tampere 20,5 44
3 Matikainen Veikko Joensuu 16,4 43
4 Pennanen Markku Helsinki 15,4 40
5 Enqvist Stig Norra Österb Bygm 17,0 40
6 Junttila Ahti Espoo 16,6 39
10 Kostiainen Raimo Helsinki 20,5 38
21 Väätänen Matti Helsinki 15,9 35
26 Haavisto Kari Helsinki 21,1 35
27 Pikkarainen Hannu Helsinki 21,7 35
33 Kuokkanen Seppo Helsinki 20,3 34
34 Merisalo Vesa Helsinki 20,4 34
38 Heinänen Reijo Helsinki 17,5 33
41 Kenkkilä Taavi Helsinki 4,8 32
46 Mäkelä Anssi Helsinki 12,2 32
60 Taskila Asko Helsinki 17,0 31
70 Lindén Raimo Helsinki 27,2 30
71 Punnonen Pekka Helsinki 7,4 29
72 Hasu Jouni Helsinki 10,8 29
73 Piispanen Veijo Helsinki 14,7 29
74 Kupiainen Timo Helsinki 15,2 29
88 Sytelä Reijo Helsinki 22,7 25

Pisin drive: Mauno Vuorenheimo, Pohjois-Satakunta
Lähimmäs lippua: HIO Reijo Hietala, Hyvinkää

3-miehisjoukkuekilpailu scr: (11 joukkuetta)
IN 

sija yhdistys 9 tulos
Joukkueiden kokoonpanot
1 Pohjois-Kymi 132 251
Ollikainen Leo, Purho Pekka, Lehmusvaara Jari
2 Helsinki 142 259
Kenkkilä Taavi, Punnonen Pekka, Mäkelä Anssi
3 Kuopio 139 265
Mönkkönen Jorma, Hänninen Kari, Pennanen Jyrki

Lisää tuloksia www.rkl.fi/vapaa-aika/fi_Fi/golf/

Vuoden 2010 golfmestaruudesta kilpaillaan Tampereen Pirk-
kalassa 28.8.2010

RKL:n golf-mestaruuskilpailut 2009
RKL:n golfmestaruudet ratkottiin Siilinjärvellä Uuden -Tarinan kentällä 16. – 17. elokuuta. Keli oli aurinkoinen ja 
kenttä hienossa kunnossa.  Järjestäjänä toimi Kuopion yhdistys.
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka maisemat 
sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, patikointia, kesällä marjastusta
ja sienestystä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.

Varausmaksu 
Vuoden 2009 loppuun asti: 
viikot 1-17 ja 49-52  200 €/viikko
viikot 18-48:100 €/viikko

Vuosi 2010
viikot 1-17 ja 49-52: 300 €/viikko
viikot 18-48: 150 €/viikko

Loppuvuoden 2009 osalta vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen 
toimistosta Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta 
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

VUODEN 2010 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2010 varaukset käsitellään ja vahvistetaan lokakuun lopussa. 
Vuotta 2010 koskevat varausanomukset on toimitettava Kirsille toimistoon jo tämän vuoden 
lokakuun 20. päivään mennessä. Samaa viikkoa haluavista viimeksi kohteessa ollut joutuu 
väistymään ja tasatilanne ratkaistaan arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja voi hakea
pitkin vuotta toimittamalla varaushakemuksen noin kuukautta ennen aiottua käyttöä.
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NESTORI -maja

Hinta 
touko–syyskuussa 110 €/vko, 
syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35  €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä liikuntaseteleitä.

Setelillä voi maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjat-
tuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-
verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä
verkostoon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja
setelin käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistol-
ta löytyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löy-
tyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta ’’Tietoa liikuntasetelistä >
käyttöpaikat’’. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2009

MESTARI-LAULAJAT RY
Lasse Suomi, 0500-701 064

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen, 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala, 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos, 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti, 050-390 0925

GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen, 09-530 8050/t, 0400-416 833

JALKAPALLO
Jarmo Haapalehto, 09-851 3343/k, 851 3360/t
Gunnar Rajalin

KALLIONIEMI
Heikki Kylliäinen, 09-341 7300/t, 0500-602 836

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Raimo Järvelä, 09-728 2469, 0400-168 870

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

LENTOPALLO
Matti Haapaniemi, 09-878 3254//k, 0400-602 773

MAILAPELIT
Eino Menlös, 045-678 1933, 09-726 1316/k

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

RKM-VETERAANIT
Mikko Ojala, 698 3966, 0400-961 664

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine, 09-386 5084/k, 044-355 5282
Ari Laamanen, 0400-502 771 (sukellus)

YHDYSHENKILÖT 2009
Lokakuu

4.10. Sirkus Finlandia, Kaisaniemen kenttä 
klo 13.00

8.10. Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun 
kerhoilta/ohjelmatoimikunta, omalla kerholla

10.10. Kallioniemen syystalkoot klo 10.00
10.10. Tutustumiskäynti Pablo Picasso -näytte-

lyyn, KUPE, Ateneum klo 11.30
12.10. KUPEn vuosikokous yhdistyksen 

toimistolla klo 17.00
12.10. Syysvuosikokous, Rakennusmestarien talo 

klo 18.30
12.10. Lokakuun Mestari-ilta, syysvuosi-

kokouksen jälkeen
26.10. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi-

kokous yhdistyksen toimistolla klo 13.00
24.10. Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV 

ry, syyskokous, veneilykauden päättäjäiset 
ja lipunlasku, Kallioniemi klo 15.00

25.10. Uinnin tekniikkakurssi, Mäkelänrinteen 
uintikeskus klo 9.00

26.10. RKL:n Helsingin Piirin kokous, 
yhdistyksen toimistolla klo 18.00

31.10. Pyhäinpäivän konsertti, Mestari-Laulajat, 
Temppeliaukion kirkko klo 13.00 

Marraskuu
5.11. Konserttimatka Lahteen, 

Rakennusmestariveteraanit
7.11. Kallioniemen syystalkoot klo 10.00
8.11. Uinnin tekniikkakurssi, Mäkelänrinteen 

uintikeskus, klo 9.00
9.11. Marraskuun Mestari-ilta

12.11. Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun 
kerhoilta/N-T-Y -kirjainryhmä

15.11. RKL:n Liittokokous Lahdessa
16.11. Kurssi: Rakennusfysiikka
22.11. Myyjäiset, Rakennusmestarien rouvat, Ra-

kennusmestarien talo, Fredrikinkatu 51-53 A
23.11. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi-

kokous toimistolla klo 13.00
Joulukuu
5.-6.12 Yhdistyksen pikkujoulujuhla, Tallinna
10.12. Rakennusmestarien rouvat, Pikkujoulu 

omalla kerholla alkaen klo 16.00
12.12. Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, Kirkko-

nummen Pyhän Mikaelin kirkko klo 18.00
15.12. Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, Helsingin 

Tuomiokirkko klo 17.00
19.12. Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, Käpylän 

kirkko klo 18.00
22.12. Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, Mikael 

Agricolan kirkko klo 19.00
21.12. Rakennusmestariveteraanit, Pikkujoulu 

klo 13.00
Täydennykset tapahtumakalenteriin: 
kirsi.takkinen@hrmy.fi ja/tai
sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

tapahtumakalenteri 2009
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