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  VUONNA 2010 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2010 4.1. 8.12. 
2/2010 1.2. 12.1.
3/2010 1.3. 9.2.
4/2010 1.4. 9.3.
5/2010 3.5. 12.4.
6/2010 1.9. 9.8.
7/2010 1.10. 13.9.
8/2010 1.11. 11.10.
9/2010 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 2010 MESTARI-ILTA
maanantaina 11.10.2010 heti Syysvuosikokouksen jälkeen,
Rakennusmestarien talossa Fredrikinkatu 51–53, Helsinki.

• Yhdistys- ja liittokuulumiset • Jäsenistön vapaa sana 
• Ilmoitusasiat • Ammunnan palkintojenjako • 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 to-
teaminen.

4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen 
alla olevan mukaan kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vahvistetaan vuoden 2011 toimintasuunnitelma, 
tulo-  ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mahdol-
lisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa.

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

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalen-
terivuodeksi ja muut hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen 
jäsenistä erovuorossa 31.12.2010 ovat Ari Autio, 
Eino Menlös, Jukka Multanen, Pentti Paavola, Jari 
Raukko, Raimo Seppänen ja Esa Säntti.

9. Päätetään tilintarkastajien palkkion suuruus.

10.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilin-
tarkastajaa.

 
11. Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen.

12. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piiriko-
kousedustajat. 

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

14. Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.

15. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskus-
tellaan muista mahdollisista asioista.

16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17. Kokouksen päättäminen.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 11.10.2010 
klo 18.30

Rakennusmestarien talossa, Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki
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Puheenjohtajan palsta

Yhdistystoiminta on pyörähtänyt vilkkaana käyntiin 
poikkeuksellisen lämpimän kesän muututtua jo kir-

peäksi syksyksi. Elokuussa vietimme Kallioniemessä il-
taa HeRian hallituksen kanssa jo perinteeksi muodostu-
neen hallitustapaamisen merkeissä. Molemmista halli-
tuksista oli seitsemän edustajaa läsnä.

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna hallitus piti jo-
kavuotisen seminaarin, jossa ideoidaan seuraava vuo-
den toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tänäkin vuonna 
saimme talousarvion ja toimintasuunnitelman pääkoh-
dat lukittua ja talousryhmä käsitteli avoimeksi jääneet 
asiat 6.9. pitämässään kokouksessa. Yhdistyksen halli-
tus hyväksyi talousarvion syyskuun kokouksessa. Tä-
män jälkeen se viedään Säätiön johtoryhmän ja hallituk-
sen käsiteltäväksi, jotta talousarvio ja toimintasuunnitel-
ma voidaan tuoda syysvuosikokouksen hyväksyttäväk-
si.

Yhtenä isona asiana seminaarissa oli Metropolian opis-
kelijayhteistyö, niin tämän syksyn kuin tulevankin vuo-
den osalta. Ensi vuoden vaihteessa, useiden vuosien 
tauon jälkeen, valmistuu Metropoliasta parisenkym-
mentä rakennusmestaria. Meidän tulee yhdistyksenä ja 
luonnollisesti myös järjestönä olla terhakkana varmista-
massa, että heidän opiskelijajäsenyytensä muuttuu 
meidän varsinaiseksi jäsenyydeksi. Tärkeää on, että 
saamme näitä uusia mestareita myös mukaan toimin-
taamme. Päätimme, että pidämme lokakuun aikana 
opiskelijatilaisuuden. Yhtenä ajatuksena oli, että pyrim-
me saamaan tilaisuuteen mukaan myös kokeneita mes-
tareita, joilla on vankka työmaakokemus. Arvelimme, 
että tämän tyyppinen tilaisuus saattaisi kiinnostaa val-
mistuvia mestareita enemmän kuin perinteinen saunail-
ta, tähtäähän heidän koulutuksensa nimenomaan työ-
maan johtamiseen. Pitopaikaksi ajattelimme Yhdistyk-
sen kesänviettopaikkaa, Kallioniemeä.

*   *   *

Kuluneena vuonna Yhdistys on järjestänyt aiempaa 
enemmän koko perheelle suunnattuja tilaisuuksia, elo-
kuvista sirkukseen ja marraskuussa menemme teatte-
riin Avec. Perheille tarkoitetut tilaisuudet ovat olleet 
suosittuja, mikä kertonee siitä, että meidän tulee pystyä 

uudistamaan ”ohjelmatarjontaamme” perinteisestä 
kuukausikokouskäytännöstä. Luonnollisesti emme saa 
unohtaa ammattitaitoa yllä pitävää koulutusta ja oman 
alamme tietoiskuja. Ensi vuoden toiminta noudattelee 
samaa linjaa ja myös koulutustilaisuuksia järjestetään 
kaksi niin kevät kuin syyskaudellakin. Koulutukset vali-
taan RKL:n koulutuspaketeista, joita ensi vuonna on 
peräti seitsemän kappaletta. 

Lokakuun 11 päivänä pidetään Yhdistyksen Syysvuosi-
kokous. Hallituksesta on erovuorossa peräti seitsemän 
jäsentä, itse olen jo aiemmin ilmoittanut jättäväni halli-
tuksen vapaaehtoisesti. Kuluvan toimikauden lopussa 
täyttyy 10 vuotta yhtäjaksoisesti hallituksessa, josta 
suurin osa puheenjohtajistossa. Muutaman viime vuo-
den aikana olen antanut Yhdistykselle, mitä minulla on 
ollut annettavaa. Uskoakseni Hallitukseen avautuu pari 
paikkaa ja toivoisin, että näihin olisi tarjolla innokkaita, 
uudistushenkisiä henkilöitä. Puheenjohtajaksi itselläni 
on yksi ehdokas ylitse muiden ja mikäli hän tulee vali-
tuksi, tiedän toiminnan menevän hyvään suuntaan niiltä 
osin kuin se on puheenjohtajan ohjattavissa. Tulevan 
puheenjohtajan kannalta on erityisen tärkeää, että Hal-
lituksesta löytyy ja tulee valituksi varapuheenjohtajat, 
joista on puheenjohtajalle apua. 

*   *   *

En taas kerran malta olla muistuttamatta siitä tosiasias-
ta, että järjestön ja paikallisyhdistyksen toiminnan tulee 
muuttua ympäröivän maailman mukana ja toiminnan 
tulee olla kiinnostavaa myös työelämässä olevien ja 
opiskelijoiden kannalta. Itse olen elänyt lapsuuteeni ja 
nuoruuteni 60-70-luvuilla. 60- luvulla televisio hankittiin 
lähes jokaiseen kotiin. Jospa vertaamme tämän päivän 
ja sen hetken televisio-ohjelmia toisiinsa, voimme jollain 
tavalla arvioida meidän nuorien jäsentemme ajatusmaa-
ilmaa omaamme. Ovatko ihmiset muuttuneet, vai pel-
kästään televisio-ohjelmat? Osaammeko arvioida nuor-
ten kiinnostuksen kysymättä sitä heiltä ja ottamatta 
heitä mukaan kehittämään toimintaamme?

Leppoisia Syyspäiviä Toivottaen
Raimo Seppänen

puheenjohtaja
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joista Suomessakin on yksitäisiä 
esimerkkejä vuosien varrelta.

Rojo huomautti, että pelkästä 
puusta kerrostaloa ei toki ole syytä 
yrittääkään tehdä: ”perustukset ja 
usein myös ensimmäinen kerros on 
järkevää tehdä betonista.” Sitä 
ylemmäs mentäessä sen sijaan löy-
tyy jo sekä runko- että vaipparatkai-
sut, jotka voidaan toteuttaa puusta. 
Rojo esitteli Ruotsissa rakenteilla 
olevaa pilottimallia, jossa kerrosta-
lon runko jäykistetään kertopuule-
vyistä tehdyillä torneilla. Betonisia 
hissikuiluja jäykistykseen ei siis tar-
vita. Uutta pilottikohteessa on myös 
se, että kattoelementit asennetaan 
ennen välipohja-asennusta. Kun 
katto saadaan umpeen, voidaan 
rakennus huputtaa ja töitä päästän 
tekemään kuivissa olosuhteissa.

Entä puurungon mitoitus, erityi-
sesti värähtely on ollut puurungon 
kriittinen kohta. Laskentaan on ke-
hitetty mitoitusohjelmat, jotka voi 
Rojon mukaan käydä imuroimassa 
veloituksetta Metsäliiton Puutuote-
teollisuuden nettisivuilta.

Syksyllä vilkasta toimintaa
Ari Autio veti Mestari-illan ja hänellä 
olikin esiteltävänä useita tulevia ta-
pahtumia: elokuvia, teatteri ja per-
hetapahtuma. Vapaita paikkojakin 
vielä löytyy.

Kesän aikana yhdistykseen on 
liittynyt 11 uutta jäsentä ja kaksi 
oppilasjäsentä, heidät Ari toivotti 
tervetulleiksi mukaan toimintaan. 
Ari myös tarkensi Rakennusmesta-
rien Säätiön stipendimatkojen, Es-
panjan Andalusiaan ja Egyptiin puit-
teita: hakea voivat kaikki yhdistyk-
sen jäsenet. Koska molempien sti-
pendien arvo on todennäköisesti yli 
tuhat euroa, se on verotettavaa tu-
loa ja ilmoitettava siis verottajalle.

Iltapalaa nauttiessa kerrattiin 
vielä kuuman kesän tapahtumia ja 
suunniteltiin myös tulevaa.

Sirkka Saarinen

alussa kertopuun vuotuinen käyttö 
oli noin 6500 kuutiota, vuonna 2007 
ylitettiin jo 50 000 kuution raja. Par-
aikaa on rakenteilla muun muassa 
Lahteen iso City-market, jossa ker-
topuu on runkomateriaalina.

Rojo esitteli tarkemmin CE-mer-
kinnän syitä ja merkintätilannetta 
puutuotealalla. ”Aikamoinen viidak-
kohan se on”, hän myönsi. Kysy-
myksiäkään kieltämättä varsin mo-
nitahoinen CE-merkintä ei yleisössä 
kirvoittanut. Astetta käytännönlä-
heisempää asiaa oli puukerrostalot, 

Olli Rojo nauratti kuulijoita totea-
malla heti aluksi, että puutuo-

tealan suurimmaksi muutokseksi 
viime vuosisadalla on mainittu mit-
tamaailman vaihtaminen tuumista 
milleihin: ”Ja edelleenkin ostamme 
vanhasta muistista sitä kakkosne-
losta.”

Paljon muutakin on sentään ta-
pahtunut. Rojo itse on ollut läheltä 
seuraamassa ja viemässä eteen-
päin erityisesti kertopuun kehittä-
mistä ja käyttöä. Tulokset ovat ol-
leet lukuinakin hyviä: kun 90-luvun 

Syyskausi käynnistyi puu-asialla

Syksyn ensimmäisessä Mestari-illassa oli esitelmöimässä 

tuotepäällikkö Olli Rojo Metsäliiton Puutuoteteollisuudesta. 

Aiheena oli Puurakentamisen uudet mahdollisuudet.

Tuotepäällikkö Olli Rojo Metsäliiton 
Puutuoteteollisuudesta kertoi puu- ja 
erityisesti kertopuukuulumisia.
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Turvapuiston rakentamisen lähtö-
kohtana oli ”tekemällä oppii”. 

Siksi Rudus siirsi oppimisympäris-
tön luokkahuoneista ulos harjoitte-
luradalle. Koulutustapahtumaan 
kuuluu yhtäaikainen esimiesval-
mennus ja hyviin käytäntöihin pe-
rustuvat turvallisuustreenit. Yhtiön 
entisen betonitehtaan alueella sijait-
sevaan turvapuistoon voi oman 
henkilökunnan lisäksi tulla harjoitte-
lemaan yhtiön aliurakoitsijoitten, 
asiakkaitten sekä yhteistyökump-
panien henkilökuntaa.

Oppiminen turvapuistossa pe-
rustuu rakennusalalla vallitsevien 
vaarojen välttämiseen. Turvapuis-
tossa oppilaat tekevät asioita oi-
kein. Heille kerrotaan, mitä onnetto-
muuksia missäkin tilanteessa on 
sattunut ja miten onnettomuudet 
ovat vältettävissä. Nämä parhaat 
käytännöt perustuvat Ruduksen 
emoyhtiön CRH-konsernin koke-
muksiin ja niistä johdettuihin 16 
työturvallisuusmääräykseen tapa-
turmaisten kuolemien estämiseksi. 

Turvapuistoa kehitetään  
koko ajan
Rudus-turvapuiston aluetta laajen-
nettiin talvella 2010. Sen pinta-ala 
on nyt noin1,7 ha. Laajennuksen 
myötä ja yhteistyökumppaneiden 
avulla pystyttiin rakentamaan run-

TURVAPUISTOSSA opitaan 
tekemään töitä turvallisesti

Rakennusmateriaaliyritys Rudus Oy avasi viime syksynä Espoon Ämmässuolla rakennusalan 

työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvan turvapuiston. Yrityksen oma tavoite on 

turvapuiston rakentamisen myötä saavuttaa yhtiön oma ”nolla tapaturmaa, ei kuolemantapa-

uksia” -turvallisuustavoite. Samalla se auttaa osaltaan koko rakennusalaa pääsemään eroon 

työtapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.

Turvapuiston esimerkki Suo-
messa infratyömaan kuole-
maan johtaneesta onnetto-
muustilanteesta kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa.
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saasti uusia koulutusrasteja vakavia 
työtapaturmia aiheuttavista työvai-
heista. Esimerkiksi putkilinjan oi-
keaoppinen tuenta opitaan infrara-
kentamistyömaan rastilla. Kyseisen 
rastin toisella puolella puhuu karua 

kieltä lavastettu esimerkki Suomes-
ta todellisesta kuolemaan johta-
neesta tapaturmasta vuonna 2009.

Myös talonrakennustyömaan 
vaarat opitaan välttämään aidon- 
oloisissa olosuhteissa. Esimerkiksi 

betonin pumppausta ja betonivalua 
harjoitellaan toisen kerroksen tasol-
la. Oikeaoppisen työskentelyn, tur-
vavarusteiden käytön ja suojakaitei-
den merkitys konkretisoituu harjoit-
telun myötä.

Kevään 2010 avajaisten jälkeen 
Turvapuistoon tutustumassa on 
käynyt noin 2000 henkilöä. Neljän 
tunnin mittaisen turvatreenin on 
suorittanut reilut 500 Ruduksen 
omaa työntekijää. Kesälomakauden 
jälkeen Turvapuiston varauksia on 
tehty kiihtyvään tahtiin, kun myös 
yhteistyökumppanit ovat pääse-
mässä vauhtiin omien sidosryh-
miensä kouluttamisessa.  

Viimetalvisen laajennuksen jäl-
keen avattiin elokuussa uusi infrara-
kentamisen osio, jossa on esillä 
tunnelityömaan ja tietyömaan työ-
turvallisuusriskejä ja hyviä toiminta-
tapoja. Turvapuistoa pyritäänkin ke-
hittämään koko ajan ja suunnitelmia 
uusiksi rasteiksi on jo olemassa. 
Kävijöiltä saatu palaute on tärkeää, 
heiltä saadut vinkit pyritään otta-
maan huomioon turvapuiston kehit-
tämisessä

Turvapuiston yhteistyökumppa-

Esimerkki oikeaoppisesta maan tuennasta putkilinjaa rakennettaessa.

Turvavarusteisiin sonnustautunut työntekijä aidatulla talonrakennustyömaalla. Turvaverkko suojaa putoajaa.
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neita ovat AGA, Countsec, Cramo, 
Ecraft, Elfving, Keskinäinen vakuu-
tusyhtiö Fennia, Finncont, Finnse-
mentti, Formex, KT-Tuenta, L&T, 
Lemminkäinen, Parma, Ramirent, 
Skanska, Telinekataja, Würth.

Ruduksessa hyvällä uralla
Rudus saavutti vuonna 2009 Suo-
messa välitavoitteensa ”tapaturma-
taajuus 5”. Tämä tarkoittaa, että 
yhtiön sekä sen alihankkijoiden 
työntekijöille tapahtui miljoonaa 
työtuntia kohden yhteensä 4,8 työ-
tapaturmaa. Tänä vuonna yhtiön 

välitavoite on saavuttaa tapaturma-
taajuus 3.

 Ruduksella sattui vuonna 2009 
viisitoista poissaoloon johtanutta 
tapaturmaa, edellisenä vuonna noin 
30 ja sitä edellisenä vuonna noin 
60. Perättäisiä tapaturmattomia 
päiviä oli syyskaudella sata.  - Tulos 
osoittaa, että tapaturmaton työs-
kentely on mahdollista, toteaa toi-
mitusjohtaja Lauri Kivekäs. Tulos on 
selkeästi toimialamme paras Suo-
messa, mutta silti se on emokon-
sernimme CRH:n tilastoissa Euroo-
pan huonoin, hän jatkaa. Alihankki-
joiden työntekijöiden osuus oli Ru-

duksen vuoden 2009 tapaturmista 
noin puolet.

Osana tapaturmattomaan työs-
kentelyyn pyrkimystä Rudus kan-
nustaa jokaista ruduslaista teke-
mään aina ilmoituksen havaitse-
mastaan toimintaan liittyvästä vaa-
ratilanteesta. Niitä tutkimalla yhtiös-
sä päästään kiinnittämään huomio-
ta juuri oikeisiin seikkoihin, jotka 
ennemmin tai myöhemmin mitä to-
dennäköisemmin aiheuttaisivat ta-
paturmia.   Ruduksella tehtiin viime 
vuonna 420 vaaratilanne-ilmoitusta.

Ruduksen palveluksessa on 
Suomessa lähes 780 henkilöä. Yhti-
ön liiketoiminnot ovat valmisbetoni, 
betonituotteet, kiviainekset, murs-
kausurakointi ja kierrätys.   Rudus 
voitti viime vuonna sekä betoniteol-
lisuuden että kiviainesalan turvalli-
suuskilpailun. 

Rakennusalan työturvallisuus 
parantunut
Rakennustyömaiden turvallisuu-
desta on viime vuosina puhuttu 
paljon, onhan se pitkään ollut alois-
ta synkimpiä työturvallisuuden osal-
ta. Työturvallisuuden määrätietoiset 
parantamistavoitteet ovat myös 
tuoneet tulosta. Viime vuonna 20 
suurimman rakennuskonsernin ta-
paturmaindeksi parani 29 prosent-
tia. Niissä tapahtui noin 30 tapatur-
maa miljoonaa työtuntia kohden. 50 
suurimman rakennusliikkeen tapa-
turmaindeksi laski 58:sta 43:een. 
Keskisuurten ja pienten joukossa oli 
myös yrityksiä, joilla ei ollut sattunut 
yhtään tapaturmaa.

Rakennusalan keskimääräinen 
tapaturmataajuus oli 83 vuonna 
2007. Vuosituhannen alkupuolella 
keskiarvo oli vielä yli sata. Monissa 
konserneissa tapaturmaluvut ovat 
nyt vain kolmannes vuosiin 2005-
2007 verrattuna.

Yksi tapaturma aiheuttaa keski-
määrin 6  000 euron kustannukset. 
Vielä mittavammat vahingot voivat 
aiheutua yrityksen ja koko alan mai-
neelle huonona työnantajana. Näis-
tä syistä tapaturmaindeksi on otettu 
monissa yrityksissä yritysjohdon 
avainlukujen joukkoon.

Sirkka Saarinen
Kuvat: Rudus Oy

Laajenettu Rudus-turvapuisto Espoon Äm-
mässuolla palvelee nyt entistä paremmin 
koko rakennusalaa. Elämänlanka

Telineillä



Helsingin yhdistyksen jäsen, hae stipendimatkaa

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
STIPENDIMATKAT 
Rakennusmestarien Säätiö jakaa yhteistyössä RKL:n ja sen piirien kanssa stipendejä opinto- 
ja kulttuurimatkalle Espanjan Andalusiaan sekä rakentamisen kulttuurimatkalle Egyptiin vuon-
na 2011.

RKL:n Helsingin piiri tekee esityksen stipendiehdokkaista piirikokouksessa 25.10.2010.

Espanjan-matka järjestetään 15.–22.5.2011. Stipendin arvo n. 1 000 euroa (vielä avoin arvio).
Egyptin-matka järjestetään 28.1.–5.2.2011. Stipendin arvo on n. 2 700 euroa. 

Matkojen stipendien arvon ylittäessä 1.000 € stipendin Säätiö on velvoitettu ilmoittamaan sti-
pendeistä verottajalle. Myös saajien edellytetään ilmoittavan verottajalle saadusta stipendistä. 

RKL:n suurimpana yhdistyksenä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
(= Helsingin piiri) voi esittää molemmille matkoille enintään 10 henkilöä ja lisäksi 
5 varahenkilöä. Mukaan voi ottaa osanottajan kustannuksella myös seuralaisen. 

Stipendimatkaa hakevan Helsingin yhdistyksen jäsenen tulee lähettää vapaamuotoinen  
Rakennusmestarien Säätiölle osoitettu hakemus 8.10.2010 mennessä. 
Osoite: Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, Fredrikinkatu 51–53 A, 
00100 Helsinki. Sähköposti: kirsi.takkinen@hrmy.fi

Muuta huomioitavaa
• Stipendinsaaja mahdollisine seuralaisineen hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ja 

takaisin mahdollisine välimajoittumisineen.
• Matkalle lähtijöiltä edellytetään kohtuullista kuntoa. (esim. kävelyä +38 asteen helteessä, laivan ja temppelien 

portaikoissa).
• Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia.
      RKL:n vuosimaksun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.
• Espanjan ja Afrikan matkoille edellytetään ryhmäkiertomatkasoveltuvuutta.  Molemmat matkat ovat ns. kierto-

matkoja, joissa liikutaan paljon.
• Mikäli stipendin hakija välttämättä haluaa yhden hengen huoneen Egyptinmatkalle perustellusta syystä, joutuu 

hän itse kustantamaan 850 euron lisäkulun.

Matkojen ohjelmat (A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen)

>
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28.1 perjantai, Helsinki – Kairo (P)
Lähtö Helsingistä (Lufthansa) klo 8,25 Frankfurtin kautta 
Kairoon, jonne saavumme klo 18.30. Ajamme pyramidi-
en äärelle Gizaan, jossa majoitumme ensimmäisen 
luokan Mena House -hotelliin

29.1. lauantai, Sakkara ja Giza (A, L)
Aamiaisen jälkeen tutustumme Sakkaran ja Gizan pyra-
mideihin. Ne rakennettiin Egyptin ensimmäisellä kukois-
tuskaudella Vanhan valtakunnan aikana (2686–2181 e Kr). 
Aloitamme Sakkarasta, joka oli muinaisen pääkaupun-
gin Memfisin valtavan kokoinen kuolleiden kaupunki eli 
nekropoli. Käymme mm. farao Djoserin rakennuttamalla 
porraspyramidilla, joka on Egyptin vanhin. Samalla tu-
tustumme myös pyramidirakentamisen perusperiaattei-
siin. Myöhemmin palaamme Gizaan, jossa näemme 
suuren sfinksin sekä Kheopsin, Khefrenin ja Mykeninok-
sen pyramidit, joista ensin mainittu pyramidi on Egyptin 
suurin. Se on myös yksi antiikin maailman seitsemästä 
ihmeestä. Syömme lounaan retken päätteeksi.

30.1. sunnuntai, Kairo – Luxor (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen ajamme Egyptiläiseen museoon, jon-
ka valtavista kokoelmista vain osa on näytteillä. Museon 
vetonaula on Tutankhamonin haudasta löytyneiden aar-
teiden osasto. Käymme myös Kairon basaarikujilla, jot-
ka tunnetaan nimellä Khan El-Khalili. Sukupolvi toisen-
sa jälkeen on jatkanut perinteisiä käsityöammatteja 
tässä satoja vuosia vanhassa kauppapaikassa. Kairon 
kenties upeinta arkkitehtuuria näemme sen islamilai-
sessa osassa, joka on säilynyt melko muuttumattoma-
na vuosisatojen ajan. Kymmenet kapeat kujat, vanhat 

moskeijat sekä historialliset monumentit vievät vieraili-
jan ajassa taaksepäin. Käymme mm. Cicadelissa, jossa 
Mohammed Alin alabasterimoskeijan silhuetti hallitsee 
koko Kairoa. Päivän päätteeksi ajamme rautatieasemal-
le, josta jatkamme yöjunalla Niilin laaksoa seuraten 
kohti Luxoria. Illallinen tarjoillaan makuuvaunun 2 hen-
gen hytteihin; junassa on myös erillinen baarivaunu.

31.1.–3.2. Niilin risteily, Luxor – Assuan (4 yötä)
Laiva on viihtyisä ensimmäisen luokan risteilijä. Hyttien 
runsaaseen varustukseen kuuluu mm. ilmastointi, tv, 
minibaari, hiustenkuivaaja, kylpytakki, puhelin ja tallelo-
kero, laivalla on ravintola, baari, aurinkokansi, uima-al-
las, matkamuistomyymälä ja internetyhteys. Laiva täyt-
tää kaikki vaadittavat turvallisuusmääräykset ja sertifioi-
tu ruoankäsittelyprosessi takaa aterioiden hygienian ja 
gastronomian korkean laadun.

31.1. maanantai, Luxor (A, L, P)
Varhain aamulla, ennen kuin saavumme Luxoriin, junan 
hyttiin tarjoillaan pieni aamupala. Perillä nousemme ris-
teilyalukseemme, jossa meillä on myös lounas. Huom! 
Hytit siivotaan aamupäivän aikana, joten saamme ne 
käyttöömme vasta myöhemmin puolen päivän jälkeen.
Luxor eli muinainen Theba on ainutlaatuinen yhdistelmä 
tuhansia vuosia vanhaa historiaa ja vilkasta nykypäivää. 
Mahtavat Karnakin ja Luxorin temppelit kertovat mui-
naisesta faraoiden aikaisesta elämästä, kun taas länsi-
rannan kuninkaalliset haudat kertovat kuoleman jälkei-
sestä ajasta. Tutustumme itärannan vaikuttaviin Karna-
kin ja Luxorin temppeleihin päivän aikana.

15.5. sunnuntai, Malaga – Granada (P)
- lähtö Helsingistä (Lufthansa) aamulla klo 6.55 
 Münchenin kautta Malagaan
- tulo Malagaan
- ajo Granadaan
- majoitus keskustassa, hyvä keskitaso NH Victoria
- tervetulopäivällinen

16.5. maanantai, Granada – Cordoba (A, L, P)
- Alhambran visiitti klo 8.30 (Nasdirien palatsilta)
 lähtö Granadasta puolen päivän aikoihin kohti 
 Baenaa
- pysähdys Baenassa oliiviöljypuristamossa, 
 jossa tutustuminen ja lounas
- lounaan ja visiitin jälkeen ajo Cordobaan
- majoitus hyvä keskitaso Hesperia Cordoba tai 
 NH Amistad
- illallinen kalifien tapaan…

17.5. tiistai, Cordoba – Sevilla (A, L)
- tutustuminen Katedraaliin / Mesquitaan klo 10.00
- pieni kävelykierros vanhassa kaupungissa
 Plaza de Corredera bussilla
- lähtö joskus puolen päivän aikohin kohti Sevillaa
- lounas Carmonan Paradorissa -hotellissa
- lounaan jälkeen lyhyt bussimatka Sevillaan
- majoitus Sevillankeskustassa, hyvä keskitaso 
 Becquer

18.5. keskiviikko, Sevilla (A, L)
- Sevilla city tour: bussikierros Expo 92 alueella, härkä-

taisteluareena Maestranza ja Museo Taurino, ajo 
rantabulevardilla, valokuvastoppi (Torre de Oro ja 
Triana), Plaza de Espanã, katedraali ja Giralda

- tapaslounas
- iltapäivällä vapaa-aikaa
- kävellen (15 min) El Arenaliin, jossa flamencoesitys 

(klo 20 tai 22)

Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka Andalusia 15.–22.5.2011

Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka Egyptiin 28.2.–5.2.2011
Kairo – Luxor – Niilin risteily – Assuan – Abu Simbel – Kairo
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1.2. tiistai, Luxor – Edifu (A, L, P)
Lähdemme aamulla Niilin länsirannalle eli muinaiseen 
kuolleiden kaupunkiin. Vierailemme mm. Kuninkaiden 
laaksossa, jonka kuuluisin hauta kuuluu farao Tutankha-
monille. Sen uumenista löytyneet aarteethan olemme 
nähneet jo alkumatkalla Kairon Egyptiläisessä museos-
sa. Deir el-Bahrissa käymme kaikkein tunnetuimman 
naisfaraon, Hatshepsutin kuolintemppelissä. Laivamme 
siirtyy päivän aikana Edfuun, jossa myös yövymme.

2.2. keskiviikko, Edfu – Kom Ombo – Assuan (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen tutustumme Edfuun, jossa vierailem-
me haukkajumala Horuksen temppelissä. Se on yksi 
Egyptin parhaiten säilyneistä muinaisista rakennuksista. 
Aamuretken jälkeen laivamme lähtee vastavirtaan Niiliä 
pitkin kohti Kom Omboa. Hyvän sään vallitessa syöm-
me lounaan laivan kannella ikuisen Niilin vihreitä rantoja 
katsellen. Iltapäivällä pysähdymme Kom Ombossa, jon-
ka kaksoistemppelissä palvottiin Ptolemaios-kaudella 
krokotiilijumala Sobekia ja haukkajumala Horusta. Myö-
hemmin risteilemme yöksi Assuaniin.

3.2. torstai, Assuan (A, L, P)
Assuan on Egyptin eteläisin kaupunki. Se sijaitsi mui-
naisten karavaaniteiden risteyksessä ja oli myös portti 
nykyisin suureksi osaksi Nasserjärven alle jääneeseen 
Nubiaan. Tutustumme modernin Egyptin massiivisim-
paan rakennelmaan, vuonna 1971 valmistuneeseen 
Assuanin patoon, joka kesyttää taakseen Niilin vesi-
massat noin 500 km pitkäksi tekojärveksi. Assuanissa 
oli muinoin myös kivilouhimo, jossa meille selviää kym-
meniä tonneja painavien obeliskien louhintatekniikka. 

Iltapäivällä käymme Philaen temppelissä, joka sijaitsee 
vanhan ja uuden Assuanin padon välissä. Se siirrettiin 
1970-luvulla kivi kiveltä suojaan nousevalta vedenpin-
nalta nykyiselle paikalleen Agilkian saarelle. Tuulien 
salliessa teemme myös pienen purjehduksen perintei-
sellä purjeveneellä, felukalla. Yövymme laivalla As-
suanissa.

4.2. perjantai, Assuan – Abu Simbel – Kairo (A, P)
Risteilymme päättyy laivan aamiaiseen, jonka jälkeen 
lähdemme lentoretkelle lähellä Sudanin rajaa sijaitse-
vaan Abu Abu Simbeliin. Ramses II:n rakennuttamat 
Abu Simbelin vaikuttavat kalliotemppelit olivat lähes 
kokonaan peittyneet autiomaan hiekkaan, kunnes sveit-
siläinen tutkimusmatkailija Jean-Louis Burckhardt löysi 
ne sattumalta vuonna 1823. Muutama vuosikymmen 
sitten Nasserjärven nouseva pinta uhkasi peittää temp-
pelit alleen. Kansainvälisellä tuella temppelit kuitenkin 
siirrettiin nykyiselle paikalleen. Retken jälkeen jatkam-
me lentäen Kairoon, jossa majoitumme ensimmäisen 
luokan Semiramis InterContinental -hotelliin. Myöhem-
min syömme jäähyväispäivällisen.

5.2. lauantai, Kairo – Helsinki (A)
Luovutamme huoneet puolen päivän aikoihin. Paluulen-
tomme (Austrian) lähtee klo 15.55 Wienin kautta (Aust-
rian) Helsinkiin, jonne saavumme klo 23.15

19.5. torstai, Sevilla – Jerez (A, P)
- lähtö aamulla kohti Jereziä
- kuninkaallisen ratsastuskoulun esitys klo 12
- majoitus ensimmäisenluokan Palvera Plaza
- tutustuminen Gonzalez & Byassin (Tio Pepe) sherry-

kellariin, maistiaiset (4 sherryä ja tapas)
- illallinen hotellissa

20.5. perjantai, Jerez (A)
- vapaapäivä

21.5 lauantai, Jerez – Gibraltar – Ronda (A,P)
- lähtö aamulla moottoritietä pitkin kohti Gibraltaria
- köysiradalla ylös Gibraltarin kalliolle maisemia katsomaan
- iltapäivällä bussilla vuoristoon Rondaan
- majoitus ensimmäisen luokan Parador tai 
 Husa REina Victoria
- illallinen hotellissa

22.5. sunnuntai, Ronda – Malaga (A, L)
- lähtö aamulla kohti Malagan lentokenttää
- lounas matkalla
- lento (Lufthansa) Malagasta klo 17.35 Frankfurtin 

kautta Helsinkiin
- tulo Helsinkiin klo 1.30 seuraavan päivän puolella
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Osallistu yhdistyksen syyskokoukseen  
ja liittokokoukseen
RKL:n jäsenyhdistyksille on lähetty ohjeita koskien 
syyskokousta, RKL:n piirikokousta ja liittokokousta. 
Jäsenten toivotaan menevän yhdistyksensä syyskoko-
ukseen, jossa valitaan edustajat piirin kokoukseen ja 
liittokokoukseen. Nyt on aika vaikuttaa!

HUOM! RKL:n piirin kokouksessa nimetään tänä 
vuonna ehdokkaat Rakennusmestarien säätiön stipen-
dimatkoille Egyptiin ja Espanjaan vuonna 2011. Jokai-
nen piiri voi esittää yhden  ehdokkaan kummallekin 
matkalle ja heille 1-2 varahenkilöä. Rakennusmestarien 
säätiö jakaa stipendit yhteistyössä RKL:n kanssa.

Liittokokouksessa tehdään jälleen tärkeitä päätöksiä 
ja sen yhteydessä järjestetään rakennusmestaripäivä ja 
vietetään Rovaniemen Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n 80-vuotisjuhlia. 

RKL:n uusi koulutusasiamies

RKL:n koulutusasiamies Mari Mannila siirtyi kesäkuus-
sa takaisin aiemman työnantajansa palvelukseen. Uu-
deksi koulutusasiamieheksi on nimitetty Tommi Savolai-
nen, 32.

Hän aloittaa työsuhteensa perehtymiskaudella osa-
aikaisena syyskuussa ja tulee kokopäivätyöhön marras-
kuun jälkeen.  Savolainen valmistuu Helsingin ammatti-
korkeakoulun rakennusalan työnjohdon koulutusohjel-
masta rakennusmestariksi (AMK) joulukuussa. Savolai-
sella on yli 10 vuoden työkokemus rakennusalasta.

Rakennusasiantuntijakoulutusta 2011:  
RKL tuottaa, paikallisyhdistykset järjestävät

RKL:n rakennusasiantuntijakoulutusryhmä on tuottanut 
uusia koulutussisältöjä vuodelle 2011. Ryhmän työ on 
nyt ensi esittelyssä. RKL:n liittohallitus päättää kokouk-
sessa 24.9., mitkä koulutustapahtumat hyväksytään 
koulutuksien tuottamiseen.

Koulutuspaketit 2011
• Maalaustyön valvonta
• Puhtaan rakennustyömaan ja ilmanvaihtojärjestel-

män toteuttaminen, 
• Purkutyöt
• Yrittäjäkoulutus
• Kiinteistön ylläpito ja energianhallinta
• Energiatodistus, sisältö
• Esiintymistaito ja vuorovaikutus, sisältö

Jäsenyhdistysten koulutusvastaavat  
Tallinnaan 30.10.
RKL järjestää jäsenyhdistysten koulutusvastaaville info- 
ja koulutustapahtuman Tallinnassa 30.–31.10.2010.

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/va-
rauslomake/  tai sähköpostitse eeva.stjerna@rkl.fi tai 
faksilla (09) 147 080. Ellei sähköpostia ole käytettävissä, 
varaukset ja tiedustelut myös puhelimitse (09) 8770 
6511 / Stjerna. Hakija voi esittää vaihtoehtoisia aikoja.

Talvikauden 1.11.2010–25.4.2011 varaukset on teh-
tävä viimeistään syyskuun 25. päivä. Kuluvan vuoden 
vapaat viikot lokakuun loppuun saakka ovat kuitenkin 
heti vuokrattavissa. Kesäkauden 25.4.–28.11.2011 va-
raukset   on tehtävä viimeistään helmikuun 28. päivä. 
Lisätietoja linkistä www.rkl.fi /vapaa-aika/lomamaja

Tule Terako-seminaariin Tallinnaan 27.–28.11.

EurEta Finland järjestää perinteisen Terako-seminaarin 
Tallinnassa viikonloppuna la 27.–su 28. marraskuuta 
2010. Matka on tarkoitettu myös seuralaisille. Matkan-
hinta on 150 € sisältäen: matkat Helsingistä, majoituk-
sen 2 hengen huoneessa, ohjelmaan merkityt ruokailut, 
oopperan ja bussikuljetukset. Yhden hengen huoneen 
lisämaksu on 40 €. Peruutusehdot: Seminaari vahviste-
taan ja laskutetaan kuukautta ennen. Osallistumismak-
su palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. 
Osallistuja nimenvaihdoksia voi tehdä kuluitta 
19.11.2010 saakka.

Ilmoittautumislomake on osoitteesta http://www.eu-
reta.fi/lomake.html. Ilmoittautumislomakkeen voi toimit-
taa myös postitse: RKL, Rahakamarinportti 3 A 00240 
Helsinki, faksilla 09-147080 tai s-postilla matti.antikai-
nen@dnainternet.net. Puhelinilmoittautumisia ei oteta.

RKL-viesti
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RIL-RKL yhteiskoulutusta:

Betonityönjohtajan päivityskurssi
5.–6.10.2010, Helsinki
Työpäällikön pätevöityskoulutus
1. jakso 12.–14.10.2010, Helsinki
2. jakso 9.–11.11.2010, Helsinki
3. jakso 8.–10.12.2010, Helsinki

1-lk betonityönjohtajan ja 
1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus
1. jakso 15.–17.11.2010, Helsinki
2. jakso 14.–16.12.2010, Helsinki
3. jakso 11.–13.1.2011, Helsinki
4. jakso 8.–10.2.2011, Helsinki

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

YSE 98
18.–19.10.2010, Jyväskylä
Työmaainsinöörin koulutusohjelma
Talon- ja infrarakentajat
1. jakso 19.–20.10.2010, talo, Helsinki
1. jakso 27.–28.10.2010, infra, Helsinki
2. jakso 17.–18.11.2010, Helsinki

Rakennuttajan pätevöityskoulutus
RAP nro 21
1. jakso 20.–21.10.2010
2. jakso 9.–11.11.2010
3. jakso 30.11.–2.12.2010
4. jakso 24.–25.1., 26.–27.1.2011

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
RIL/Ville Raasakka, puh. 050 366 8687, 
ville.raasakka@ril.fi tai 
Hanna Laakkonen, puh. 040 354 3757, 
hanna.laakkonen@ril.fi

Rakennusfysiikka on noussut keskeiseksi osaamisalueeksi nykyisessä rakentamisessa. Mm. raken-
teiden kosteusvauriot ja homeongelmat sekä kiristyvät energiansäästötavoitteet ovat aiheuttaneet 
sen, että rakennusala kaipaa jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä ongelmien ratkaise-
misesta. Koulutuksen tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille.

Rakennusfysiikka-koulutus soveltuu kaikille rakennus- ja korjaushankkeen osapuolille kuten rakenne-
suunnittelijat, arkkitehdit, rakennuttajat, isännöitsijät, vastaavat mestarit, kuntoarvioitsijoille.

Kouluttajana toimii DI Tapio Korkeamäki Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta, HAMK

Osallistumismaksu RKL:n jäsenille 50 euroa, ei-jäsenille 150 euroa. Nämä hinnat sisältävät mahdolli-
suuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen sekä yhdistyksen jäsenmaksun 2010 ja RKL:n vuosimaksun 
2010.

Ilmoittauminen 15.10. mennessä www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus

Koulutusta:

RAKENNUSFYSIIKKA 25.10.2010 klo 17.00 
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
(päivitetty/uudistettu kurssisisältö)
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Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjes-
tää opastetun taidenäyttely käynnin Sinebrychoffin taidemuse-
oon Flaamilaiset mestarit näyttelyyn 16.10.2010. 

Sinebrychoffin taidemuseo esittää syksyn päänäyttelynään Flaami-
laisia mestareita Koninklijk Museum voor Schone Kunsten -muse-
on kokoelmista Antwerpenistä. Tänä vuonna 120 vuotta täyttävä 
museo tunnetaan etenkin flaamilaisen taiteen varhaisista taiteili-
joista kuten Peter Paul Rubensista ja muista barokin mestareista. 
Näyttely esittelee kaikkiaan 55 maalausta 1500-luvulta 1700-luvul-
le, sekä 18 kappaleen valikoiman Peter Paul Rubensin grafiikanlehtiä. Näyttelyn mestareita Rubensin ohella 
ovat mm. Quinten Massys, Jan Brueghel, Jan Gossaert, Abraham Govaerts,  Jacob Jordaens, David Teniers 
nuorempi ja  Franciscus Gijsbrechts. Näyttelyn myötä museokävijöillä on tilaisuus tutustua kuuluisien nimien 
ohella myös Suomessa harvemmin nähtyjen flaamilaisten mestareiden tuotantoon. 

Belgian pohjoisosassa sijaitsevasta Antwerpenistä tuli satamansa ansiosta vilkas kauppakeskus jo varhais-
keskiajalla. Flaamilaisista 1400-luvun mestareista tunnetuin oli Jan Van Eyck, jonka sanotaan keksineen öljyvä-
rimaalauksen. 1500-luvulla Antwerpen oli Euroopan rikkaimpia kaupunkeja, jonne virtasi mitä hienoimpia ylel-
lisyystuotteita ja Euroopan parhaita taiteilijoita. 1600-luvulla Antwerpenin suuri maine taidekeskuksena perustui 
etenkin Rubensin, Van Dyckin ja Jordaensin ateljeihin. Rubens, Van Dyck ja Jordaens olivat Antwerpenin joh-
tava taiteilijakolmikko. Rubens osasi hyödyntää grafiikkaa oman taiteensa tunnetuksi tekemisessä. Rubensin 
ateljeessa työskenteli parhaita kaivertajia, jotka tekivät reproduktioita hänen maalauksistaan. Rubensin kotitalo, 
Rubenshuis, on nykyään suosittu museo Antwerpenissä.

Ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2010 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi, 
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille. 

Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu 25 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mu-
kaan. Tavataan 16.10 klo 11 Sinebrychoffin taidemuseossa osoitteessa Bulevardi 40, Helsinki. Näyttelykäynti 
on maksuton HRMY:n jäsenille, puolison lipun hinta on 6 euroa. Varaathan tasarahan mukaasi.

FLAAMILAISET MESTARIT ANTWERPENISTÄ  
- RUBENS, BRUEGEL, JORDAENS
Näyttelyyn tutustuminen 
Sinebrychoffin taidemuseossa

Eväät vaikuttavaan kirjoittamiseen – kurssi 23.10. ja 30.10.2010

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää kirjoittamisen kurssin nyt syksyllä.  
Kurssi toteutetaan kahtena lauantaina 23.10 ja 30.10 klo 12-16 Työväen sivistysliiton tiloissa Hakaniemessä, 
osoitteessa Säästöpankinranta 6 C. Kurssille mahtuu 12 osallistujaa, kurssi on HRMY:n  jäsenille maksuton.

Kurssin tavoitteena on 
• harjoitella luovaa kirjoittamista
• oppia kirjoittamaan ytimekkäitä ja selkeitä tekstejä 
• tunnistaa ja käyttää erilaisia vaikuttamisen keinoja kirjallisessa ilmaisussa.

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä ja välitehtävä, joka palautetaan kouluttajalle viimeistään 26.10.2010. Opetta-
jana toimii Maippi Tapanainen, vapaa kirjoittaja ja kouluttaja.

Ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2010 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi, 
Muista jättää puhelinnumerosi ja sähköpostiosoite (jos sinulla on sellainen) ilmoittautumisen yhteydessä Kirsil-
le. Lähetämme ennakkotehtävät ja kurssiohjelman ilmoittautumisajan jälkeen osallistujille postitse.
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TEATTERI-ILTA: KOLJATTI KAUPUNGINTEATTERISSA

Yhdistys järjestää teatteri-illan 11.11.2010 klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin Koljatti -uutuusnäytelmän 
esitykseen. Paikkoja on varattu 115, ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Yhdistys maksaa jäsenen lipun, seuralaisen lipun hinta on 28 €. Ilmoittautumiset 6.10. mennessä yhdistyksen 
toimistoon (09) 646 343. Huom! Maksavien osallistujien lipun hinta oltava 6.10. mennessä yhdistyksen pank-
kitilillä Nordea 204418-64711 .

KOLJATTI 
Sami Keski-Vähälä on dramatisoinut pienelle näyttämölle Jari Tervon nykyaikaan sijoittuvan romaanin KOL-
JATTI. Näytelmässä seikkailee pääministeri Pekka Lahnanen, pitkä ja honkkelimainen, nurmijärveläinen 
keskustapoliitikko, joka joutuu melkein vahingossa pääministeriksi ja jolla on hyvin kaksijakoinen suhde 
julkisuuteen. Lahnanen, kuten kaikki poliitikot, vihaa mediaa, sillä median ensisijainen tehtävä on tehdä 
poliitikot naurunalaisiksi. Tervon käsittelyssä kyytiä saavat paitsi Lahnanen ja muutama muu poliitikko myös 
Lahnasta kaltoin kohteleva media. Koljatti on tarkkanäköisyydessään armoton satiiri tämän päivän suoma-
laisesta yhteiskunnasta, politiikasta ja mediasirkuksesta eli kansakuntamme tilasta kaikkiaan. 

Rooleissa: Antti Virmavirta, Pekka Huotari, Sanna June Hyde, Pertti Koivula, Jari Pehkonen, Aino Seppo

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 

PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN
5.–6.12.2010 

5.12 Helsinki – Tallinna
Meno klo 10.30–12.30 Star Länsisatama / D-terminaali
Satamasta bussikuljetus TallinkSpa 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.
 
Hinta sisältää
- laivamatkan kansipaikoin meno-paluu
- majoituksen kahden hengen huoneessa
- aamiaisen hotellissa
- kuljetuksen satama-hotelli-satama
- pikkujouluillallisen ja juomia
- ohjelman, tanssiorkesteri Everman & Anne Adams

Laivalla mahdollisuus nauttia omalla kustannuksella aamiainen menomatkalla ja lounas paluumatkalla.

Sitovat ilmoittautumiset maksamalla matkan hinta 26.10.2009 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n pankkitilille 204418-64711. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan nimi ja syntymä-
aika on ilmoitettava Kirsi Takkiselle p. 646 343, sähköposti: kirsi.takkinen@hrmy.fi. 
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Kun Kallioniemi hankittiin 

yhdistyksen käyttöön kesän-

viettopaikaksi 1970-luvulla, 

oli allekirjoittanut vasta 

vaahtosammuttimen kokoi-

nen ja pääsemässä elämäs-

sään toiselle vuosikymme-

nelle. Tarkkoja vuosia en 

enää muista. 

Isäni oli aktiivinen jäsen Helsingin 
Rakennusmestariyhdistyksessä, 

niinpä meidän perhe osallistui tal-
koisiin ja muihin tapahtumiin keväi-
sin ja syksyisin. Muistikuvani niiltä 
ajoilta ovat jokseenkin hataria, mut-
ta elävästi on jäänyt mieleen Kallio-
niemen kevätjuhlat ja lipun nosto, 
joka silloin oli koko perheen tapah-
tuma. Niitä perheitä oli paljon. Meitä 
”kakaroitakin” oli kymmeniä. Aktivi-
teettejäkin oli järjestetty ainakin 

meille nuoremmille. Oli ilmapistoo-
liammuntaa, tikanheittoa ym. ym. 
Kaiken kruunasi kuitenkin Grillimes-
tari, joka paistoi makkaroita ja muita 
herkkuja meille perheiden pienim-
mille, miksei myöskin vanhemmille. 
Muistaakseni vanhemmallekin pol-
velle oli kaikenlaisia ”aktiviteettejä” 
tai ainakin isä tuli kotiin näistä ta-
pahtumista yllättävän paljon myö-
hemmin kuin muu perhe.

Kallioniemen alkuvuosina talkoi-
ta oli usein ja talkoisiin osallistui 
suuri joukko ahkeria tekijöitä. Teke-
mistäkin oli huomattavasti enem-
män kuin nykyään, koska kaikki 
paikat olivat rempallaan. Lapsille oli 
varattuna polttopuiden kantamista 
ym. kevyitä hommia.

Perheemme suhde Kallionie-
meen muuttui 1981, kun isäni hank-
ki meille 1962 Vaasassa rakennetun 
puufiskarin. Hänet ristittiin nimelle 
Putte. Meistä oli tullut veneilijöitä  
ja HRV:n jäseniä. Kallioniemessä 
aloimme vierailla myös talkoiden ja 
muiden tapahtumien ulkopuolella. 
Veneilijöinä olimme noviiseja, mutta 
vanhemmat ”merenkävijät” neuvoi-
vat ja opastivat meitä upeasti al-

kuun. Sellaisia nimiä tulee mieleeni 
kuin Pauli Pesonen, Hannu Marttila, 
Matti Lipasti, Antti Ylänne, Heikki 
Salo, Lauri Komonen vain joitakin 
mainitakseni. Vanhempien veneili-
jöiden avustuksella veneilyn aloitta-
minen meille ”maakravuille” oli pal-
jon helpompaa.

Vuodet vierivät enkä minä teini-
poikana tainnut kovinkaan usein 
osallistua talkoisiin enkä muihinkaan 
tapahtumiin. Veneellä olin kyllä ka-
vereiden kanssa usein, mutta van-
hempien kanssa harvemmin. On-
neksi minua 7 vuotta nuorempi pik-
kuveljeni Pasi kulki isäni kanssa tal-
koissa. Vene vaihtui uudempaan 
Putteen, joka oli Tristan 300 -merkki-
nen. Omaan veneilyyni tuli väkisinkin 
tauko, josta pitivät huolen suomen 
armeija, perheen perustaminen ja 
pienet lapset. Kipinä virisi uudelleen 
kun kuopukseni Atte oli hiukan yli 
vuoden vanha. Rohkenimme lähteä 
Suomenlahden ympäripurjehduksel-
le kesällä 1994, jolloin ymmärsin että 
pienten lasten kanssa veneily ei ole-
kaan niin kovin vaikeaa. 

Aktiivinen osallistuminen Kallio-
niemen toimintoihin 1980-luvun lo-

Jo kolme polvea ja viisi vuosikymmentä:

Tapahtumia ja Talkoita 
Kallioniemessä
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pulla ja 1990-luvun alussa perhees-
sämme oli isäni ja äitini varassa. 
Erinäisten vaiheiden jälkeen Putte, 
joka 1993 oli vaihtunut Minor 28 
Columbukseksi, myytiin vuonna 
2000 useiden rakennusprojektien 
tieltä. Tämän jälkeen aktiivisuus 
myös Kallioniemessä väheni ja lop-
pui kokonaan 2001 elokuussa kun 
isäni kuoli. 

Olimme useita vuosia ilman ve-
nettä ja Kallioniemessä käynnitkin 
rajoittuivat kuoron kanssa vierailui-
hin lipunnostoissa kunnes vuonna 
2006 vaimoni Tuijan kanssa han-
kimme ensimmäisen oman veneen. 
Hänet kastettiin Tintiksi. Luonnolli-
sestikin Tintin kotisatamaksi tuli 
Kallioniemi vuonna 2007.

Keväällä 2008 talkoissa hakka-
sin halkoja yhdessä poikieni Aten ja 
Teemun, sekä nuoremman veljeni 
Pasin kanssa. Vaimoni haravoi leh-
tiä pihoilta. Tuntui kuin kierros olisi 
umpeutunut. Kolmas polvi oli mu-
kana toimessa. Huomasimme pikku 
hiljaa kuinka upea paikka Kallionie-
mi onkaan. Sen hohto ei himmene 
vaikka muu vesiliikenne laituria vä-
lillä keinuttaakin ja tulevat isänmaan 

puolustajat harjoittelevat Santaha-
minassa. 

Kesällä 2009 jäimme joskus ve-
neelle yöksi ja lämmitimme saunan. 
Kesällä 2010, kun vuosikymmen  
oli vaihtunut ja alkoi minulla ”vii- 
des” vuosikymmen Kallioniemessä. 
Olimme jääneet Kallioniemi ”kouk-
kuun” ja käytännössä muutimme 
juhannukselta veneelle Kallionie-
meen. Poikani Teemu sai veljeltäni 
ylioppilaslahjaksi osuuden pikkuve-
neestä. Luonnollisestikin sen koti-
satamaksi tuli Kallioniemi.

Vuosikymmenten varrella olem-
me viettäneet Kallioniemessä useita 
henkilökohtaisia perhejuhlia. Kaikki 
juhliin osallistuneet ovat aina huo-

kailleet paikan kauneutta ja kysy-
neet ”voiko näin läheltä Helsingin 
keskustaa löytyä näin upeaa paik-
kaa”. Siihen on mukava vastata että 
tervetuloa HRV:n venekerholle.

Kallioniemi on upea paikka. Siel-
lä on edelleen upea välitön tunnel-
ma. Olkaa rohkeita ja tutustukaa 
Kallioniemeen. On vaikea olla ra-
kastumatta siihen.

Vantaalla 23.08.2010 
Esa-Pekka Pennanen 

Helsingin rakennusmestari ja insinöörit 
AMK ry:n kannattajajäsen, Helsingin Ra-
kennusmestariveneilijät HRV:n jäsen, Mes-
tari-Laulajien jäsen ja ”merenkulkija”

Ps. Kallioniemen henki on perustu-
nut myös aktiivisiin ja upeisiin Isän-
tiin sekä Talonmiehiin. He ovat jo 
oman kertomuksen arvoisia, mutta 
kaikkihan muistavat isäntänä Kyl-
liäisen Heikin sekä talonmiehinä al-
kuperäiset Villen ja Hilman, vähän 
myöhemmin Pirkon ja Veikon sekä 
viimeisimpänä, muttei vähäisimpä-
nä Kaken ja Liisan. Heistä kaikista 
joskus myöhemmin lisää.

KALLIONIEMI

Syksyn 2010 talkoopäivät 
9. ja 16.10. 

alkaen klo 10.00

Tervetuloa!
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Matkalle lähdettiin Helsingin Länsisatamasta Eckerö 
Linen Norlandia -laivalla, jossa oli varattu aamiai-

nen ja hytit tavaroita varten. Laiva saapui Tallinnaan klo 
13.30, josta matka jatkui bussilla Pärnuun Tervis-kylpy-
lään. Majoittumisen jälkeen tutustuttiin kylpylään ja 
nautittiin runsas illallinen.

Seuraava päivä käynnistyi lääkärintarkastuksella, 
jonka jälkeen varattiin hoitoajat koko hoitojaksolle: lää-
kärin suosituksesta kolme hoitoa päivässä tai mahdolli-
nen oma valinta. Monenlaisista hoidoista löytyi kaikille 
sopivat. Myös aamuvoimistelu ja saunominen oli tarjolla 
halukkaille.

Ensimmäisen viikon lauantaina tehtiin bussimatka 
Latvian pääkaupunkiin Riikaan. Kaupunkiin tutustuttiin 
kiertoajelulla ja kävellen vanhassa kaupungissa suomea 
puhuvan oppaan johdattelemana. Keskiaikainen vanha 
kaupunki onkin pitkään muistissa säilyvä nähtävyys. 
Riikassa nautittiin myös lounas ja paluumatkalla Viron 
puolella vielä pieni iltapala.

Toinen viikko käynnistyi kunkin matkalla olijan nor-
maalihoidoilla. Kun hoitoja oli kolme kertaa päivässä, 
kiirettä piti, jotta ehti sekä hoitoihin että ruokailuihin. 
Ruoka olikin hyvää ja sitä oli riittävästi. Paino taisi kai-
killa matkalaisilla nousta.

Toisen viikon torstaina vietettiin hauska villisikailta 
aitovirolaiseen tapaan Halingan ravintolassa. Vapaa-ai-
kana kukin matkalainen kävi kaupungilla ostoksilla tai 
muuten iltaa keventäen.

Yhteinen päätöstilaisuus pidettiin lauantai-iltana 5. 
syyskuuta. Tilaisuus oli leppoisa iltahetki, jossa Heino ja 
Eleonora Vattulainen viihdyttivät esityksellään ja rouvat 
esittivät kuvaelman päivittäisestä kiireohjelmasta.

Kaksiviikkoinen hoito- ja virkistysmatka oli nimensä 
mukainen. Jokainen tuli hyvin hoidetuksi ja virkisty-
neeksi. 

KIITOS RAKENUSMESTARIEN SÄÄTIÖLLE!
Niilo Tapaninen

Rakennusmestariveteraanit 
Viron Pärnussa
Rakennusmestarien Säätiö kustansi raken-

nusmestariveteraaneille hoito- ja virkistys-

matkan 22.8.–5.9.2010. matkaan osallistui 

14 veteraania, osa seuralaisen kera. Matkan 

johtajana toimi ammattitaidolla säätiön halli-

tuksen jäsen Timo Nieminen. Kiitos Timolle!

18 hrmy
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Uudet jäsenet

Timo Kari Topias Karpov
Timo Ilmari Koivisto
Janne Juhani Koskinen
Jarmo Juha Kalervo Liimatainen
Petri Karl-Erik Nordman
Pauli Tapio Partia
Ilkka Tapani Rapinoja
Risto Repo 
Pauli Petteri Vaahtoranta 
Pentti Onni Juhani Wahrman
Karri Tapani Åhs

Opiskelijajäsenet

Teemu Kalevi Appelgren
Jussi Johannes Mäkelä

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2010

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

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

2. varapuheenjohtaja
Esa Säntti 050-3900 925
esa.santti@yit.fi

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

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

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

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
penttirk.paavola@luukku.com

Hannu Pekkarinen 044-585 2782 
hannu.pekkarinen@luja.fi

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

Timo Saarikko 0400-356818
timo.saarikko@yit.fi

HELSINGIN RAKENNUS-
MESTARIEN KULTTUURI-
JA PERINNEKERHO

VUOSIKOKOUS
pidetään 11.10.2010 klo 17.00 

yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin 
Rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerhon 
jäsen.

Toivomme jäseniä runsaslukuisesti osallistu-
maan kokoukseen ja tekemään esityksiä uusik-
si toimintaideoiksi ja tutustumiskohteiksi.

Tervetuloa vuosikokoukseen.
Hallitus

HUOM! Kulttuuri- ja perinnekerhon 2011 halli-
tuksen järjestäytymiskokous H1/2011 pidetään 
välittömästi vuosikokouksen jälkeen
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VETERAANIKERHO
25.10. kuukausitapaaminen yhdistyksen 
 toimistolla klo 13.00
 Heikki Multaharju ja Jarmo Karhu 
 Suomen Nivelliitosta esitelmöivät 
 aiheesta ”Nivelsairaudet”

22.11. kuukausitapaaminen, yhdistyksen 
 toimistolla klo 13.00

20.12. Veteraanikerhon sekä Kulttuuri- ja 
 Perinnekerhon yhteinen Pikkujoulu, 
 yhdistyksen toimistolla klo 13.00

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Tervetuloa viettämään mielenvirkistävää
”peli-iltaa” omalle kerholle 

14.10.2010 klo 18.00 

Ohjelmatoimikunta

YHDISTYS tiedottaa

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV ry:n 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään la 23.10.2010 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

RKL:n 
HELSINGIN PIIRIN 

KOKOUS
pidetään 

maanantaina 25.10.2010 
klo 18.00 

Rakennusmestarien talossa 
yhdistyksen toimiston kokoustilassa 

Fredrikinkatu 51-53 A, 3.kerros.

Liiton kokousasialistan lisäksi 
kokouksessa tehdään esitys
Helsingin piirin ehdokkaista 
Rakennusmestarien Säätiön 

stipendimatkoille 
Espanjaan ja Egyptiin vuonna 2011.
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YHDISTYS tiedottaa

Yhdistyksen

UINTIMESTARUUSKILPAILUT 

lauantaina 30.10.2010 klo 13.00 
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä 

Lajit: vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Kaikki joukolla mukaan!

Helsingin Rakennusmestarit 
ja insinöörit AMK ry  
Ammunnat vuonna 2010

SMY rata, Sipoo:
Metsästysammunta 50 kiekkoa, 26.5.2010

Yleinen sarja  Y 70
1. Esa Säntti 43 1. Paavo Ruusuvuori 19
2. Timo Rissanen 34 

Skeet ammunta 50 kiekkoa 2.6.2010

Yleinen sarja  Y 70
1. Esa Säntti 32 1. Matti Jantunen 18
2. Timo Rissanen 23 2. Paavo Ruusuvuori 6

Metsästys Trap 50 kiekkoa, 11.8.2010

Yleinen sarja
1. Esa Säntti 31

SSG;n rata, Sipoo:
Hirviammunta 4+6+10, 18.8.2010

Yleinen sarja
1. Esa Säntti 156
2. Timo Rissanen 50

Y50  Y70
1. Jari Tiimonen 95 1. Matti Jantunen 144
  2. Paavo Ruusuvuori 56

Ammunnan palkinnot jaetaan 
lokakuun Mestari-illassa.

Syksyn 2010 
konserttikauden 
avaa perinteinen

Pyhäinpäivän 
konsertti

Temppeliaukion 
kirkossa

Lauantaina 
6.11.2010 
klo 13.00

Liput 15 €
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YHDISTYS tiedottaa

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rin-
nalleen kulttuurisetelin 1. syyskuuta lähtien. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) 
tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.

Kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, museoita, 
teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo  
4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikun-
tapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy 
myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoittees-
ta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. Helsingin 
seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

 
NESTORI -maja

Hinta  syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat oi-
vallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.

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

Loppuvuoden 2010 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. Siel-
lä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

Varausmaksu 2010 & 2011         viikot  1-17 ja 49-52: 300 €/viikko         viikot 18-48: 150 €/viikko 

VUODEN 2011 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET

Vuoden 2011 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta 2011 koskevat varausanomukset on 
toimitettava Kirsille toimistoon 29. lokakuuta 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.

Kuvat: Tapani Mäkipää



Lokakuu
	 9.10.	 Kallioniemi,	talkoot	alk.	klo	10.00
	11.10.	 Kulttuuri-	ja	perinnekerho	Vuosikokous,
	 	 yhdistyksen	toimisto	klo	17.00
	11.10.	 Yhdistyksen	Syyskokous,	Rakennusmestarien	
	 	 talon	ravintolasali,	Fredrikinkatu	51-53,	klo	18.30
	11.10.	 Lokakuun	Mestari-ilta,	
	 	 heti	syyskokouksen	jälkeen
	14.10.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 Ohjelmatoimikunnan	ilta
	16.10.	 Flaamilaiset	mestarit	-näyttely,	KUPE,
	 	 Sinebrychoffin	taidemuseo	klo	11.00
	16.10.	 Kallioniemi,	talkoot	alk.	klo	10.00
	23.10.	 Eväät	vaikuttavaan	kirjoittamiseen	-kurssi,	
	 	 KUPE,	Säästöpankinranta	6	C	klo	12.00
	23.10.	 Helsingin	rakennusmestariveneilijät	HRV,
	 	 Syyskokous	ja	veneilykauden	päättäjäiset,
	 	 Kallioniemi	klo	15.00
	23.10.	 Perhetapahtuma:	Risto	Räppääjä	ja	villi	kone,	
	 	 Helsingin	kaupunginteatteri
	25.10.	 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen,	
	 	 yhdistyksen	toimisto	klo	13.00
	25.10.	 Rakennusfysiikka	-koulutus,
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	17.00
	30.10.	 Eväät	vaikuttavaan	kirjoittamiseen	-kurssi,	
	 	 KUPE,	Säästöpankinranta	6	C	klo	12.00
	30.10.	 Yhdistyksen	uintimestaruuskilpailut,
	 	 Mäkelänrinteen	uintikeskus	klo	13.00

Marraskuu
	 6.11.	 Mestarilaulajien	perinteinen	Pyhäinpäivän
	 	 konsertti,	Temppeliaukion	kirkko
	11.11.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 N-Y	kirjainryhmän	järjestämä	ilta
	11.11.	 Teatteriesitys:	Koljatti,	
	 	 Helsingin	Kaupunginteatteri
	13.–14.11.	RKL,	Liittokokous	ja	Rakennusmestaripäivä,
	 	 Rovaniemi
	15.11.	 Kurssi:	Rakentamisen	tärinät,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	17.00
	21.11.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	Myyjäiset
	22.11.	 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen,
	 	 yhdistyksen	toimisto	klo	13.00

Joulukuu
	 5.12.	 Yhdistyksen	Pikkujouluristeily	Tallinnaan
	 9.12.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 N-Y	kirjainryhmän	järjestämä	pikkujoulu
	20.12.	 Veteraanikerho	ja	KUPE	yhteinen	Pikkujoulu,
	 	 yhdistyksen	toimisto	klo	13.00

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2010

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

KALLIONIEMI
Kai	Juurtela			7745	2146,	041-510	7714

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

LASKETTELU
Timo	Arrasvuori			040-465	9190

LENTOPALLO
Erkki	Ahvenainen			0400-217	614

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

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi			050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen			050-435	1127

RKM-VETERAANIT
Mikko	Ojala			09-698	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)
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