JÄSENLEHTI

H E LSI NG I N

Rakennusmestarit
ja -insinöörit 7 •12

"There's no Harri"

-teatteriesitykseen ilmoittautuminen
viimeistään 3. lokakuuta!

SISÄLTÖ

7 • 12

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry:n syyskokous.......................................................... 3
Lokakuun MESTARI-ILTA.................................................... 3
Syyskuun Mestari-illassa Infraa.......................................... 4
Passiivitalo koulutustilaisuus............................................... 6
Passiivitaloja Espoon Nöykkiöön........................................ 7
Oravarinteen passiivitalot.................................................... 8
RKL-viesti.......................................................................... 10

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
perustettu 1906

VASTAAVA TOIMITTAJA
Sirkka Saarinen
sirkka.saarinen@pp3.inet.fi
TOIMITUS JA
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Fredrikinkatu 51–53 A
00100 Helsinki
Puh. (09) 646 343
Fax (09) 642 259
Järjestösihteeri Kirsi Takkinen
kirsi.takkinen@hrmy.fi

Yhdistys tiedottaa............................................................. 11
Rakennusmestarien Säätiön matkastipendit
haettavana......................................................................... 12
Rakennusmestari, rakennusinsinööri
– haluatko laulaa?............................................................. 13
Yhdistys tiedottaa............................................................. 14

TAITTO
Taittopalvelu
PAINOPAIKKA
2012

www.hrmy.fi
www.hrmy.fi
– ari.autio@consrak.fi
– kirsi.takkinen@hrmy.fi
Yhdistyksen jäsenlehden aineisto
joko suoraan toimistolle tai
päätoimittajalle osoitteella:
sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

HRMY jäsenlehti 2012 ilmestymispäivät

Kannen kuva:
Jussi Lampi, Juha Jokela ja
Panu Vauhkonen Teatteristudio Pasilan
esityksessä There's no Harri.
Kuva Helsingin Kaupunginteatteri /
Charlotte Estman-Wennström

			
1/2012
2.1.
2/2012
1.2.
3/2012
1.3.
4/2012
2.4.
5/2012
2.5.
6/2012
3.9.
6b/2012**
3.9.
7/2012
1.10.
8/2012
1.11.
9/2012
3.12.
		

Aineiston viimeinen jättöpäivä*
7.12.
11.1.
13.2.
12.3.
12.4.
12.8.
1.7.
11.9.
10.11.
13.11.

*) 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.
**) Teemalehti, postitus yhdessä 6/2012 kanssa.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
SYYSKOKOUS 8.10.2012 KLO 18.30
Rakennusmestarien talossa,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Työjärjestys
1.
2.
		
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.
		
		
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

Kokouksen avaus.
Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 		
ääntenlaskijat sekä sihteeri läsnä olevista.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen alla olevan mukaan kokouksen työjärjestykseksi.
Vahvistetaan vuoden 2013 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja 		
mahdollisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa.
Päätetään puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi sekä muut hallituksen jäsenet 		
erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2012 ovat
Kalevi Hiltunen, Jukka Multanen, Jari Raukko, Martti Saarinen, Esa Säntti ja Jari Tiimonen
Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkion suuruus.
Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt.
Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen.
Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piirikokousedustajat.
Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut asia, jotka on mainittu kokouskutsussa.
Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.
Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouksen päättäminen.

Lokakuun MESTARI-ILTA
maanantaina 8.10.2012

heti syyskokouksen jälkeen Rakennusmestarien talossa,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!
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SYYSKUUN MESTARI-ILLASSA

INFRAA

Syksyn ensimmäisen Mestari-illan aiheena oli infrarakentaminen. Illan ja iltapalan päätteeksi pääsimme vielä
nauttimaan 20-vuotis-kakkukahvit. 3. elokuuta tuli näet
kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun yhdistyksen
järjestösihteeri Kirsi Takkinen tuli yhdistykseen töihin.

I

llan asiantuntijaesityksen piti Rudus Oy:n tuotepäällikkö Jani Pieksämä. Hän kertoi betoni- ja tiilimurskeen valmistamisesta Betoroc
-tuotteeksi ja sen hyödyntämisestä
infrakohteissa. Samaa aihetta esiteltiin myös syyskuun alussa ilmestyneessä yhdistyksen vuoden 2012
Teema -lehdessä.
Aihe kiinnosti: Janin esitys kirvoitti useita kysymyksiä Betorocin
käyttökohteista ja myös muistelua
betoni- ja tiilimurskeen käytöstä rakentamisessa jo 1950-luvulla Saksassa.

Yhdistyksen toimisto lokakuussa
kuudenteen kerrokseen
Mestari-illan veti Jari Raukko. Hän
toi terveiset juuri pidetystä yhdistyksen hallituksen kokouksesta.
Hän kertasi myös syksyn menovinkkejä: tarjolla on sekä viihdettä
että tiukkaa asiaa, muun muassa
elokuva, teatteri, pikkujoulu sekä
koulutustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot löytyvät jäsenlehden ilmoituksista.
Tämän jäsenlehden ilmestymisaikoihin yhdistykseen toimisto on
muuttanut/muuttamassa uusiin tiloihin. - Tosin samassa talossa ja
samassa rapussa. Muutto liittyy Rakennusmestarien talon vuokralaisjärjestelyihin ja tilojen remontointiin.
Syyskuun ajan yhdistyksen toimisto
on väliaikaisesti toisessa kerroksessa Rakennusmestarien Säätiön tiloissa.

Rudus Oy kierrättää purkukohteiden ja betoniteollisuuden ylijäämäbetonit ja tiilet murskeena infrarakentamiseen. Jani Pieksämä kertoi Mestari-illassa Betoroc-murskeen valmistuksesta ja käytöstä.
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Nuorten kerho aloittaa
vuodenvaihteessa
Mika Kuukkanen kertoi yhdistyksen
uudesta alaosastosta. Vuoden 2013

hrmy

There's no Harri
Järjestösihteeri Kirsi Takkisen ensimmäinen
työpäivä Rakennusmestarien talossa oli
3. elokuuta 1992.
alussa aloittaa toimintansa Nuorten
kerho. Se on suunnattu yhdistyksen
työssä käyville jäsenille sekä opiskelijoille.
Tavoitteena on aktivoida tätä
joukkoa mukaan yhdistyksen toimintaan nykyistä runsaslukuisempana. Tavoitteista ja tulevasta toiminnasta kerrotaan tietysti myös
jäsenlehden palstoilla.

20 vuotta samassa talossa
”Nopeasti on kulunut”, Mestari-illan
alussa kukitettu Kirsi totesi 20 vuoden työrupeamastaan Rakennusmestarien talossa. ”Aikaisemmassa
työpaikassani esimies muistaakseni
totesi, että viisi vuotta on yhdessä
työpaikassa sopiva aika. Minulle siis
näitä viisivuotiskausia on yhdistyksessä kertynyt kuin huomaamatta jo
nelinkertaisesti”, hän naurahti.
Vuosiin on mahtunut paljon ihmisiä ja paljon tapahtumia. Kun yksi
henkilö pyörittää yhdistyksen toimistoa, on työnkuvakin laaja. Toisaalta työ ja töiden aikataulutus on
hyvin itsenäistä. ”Tietysti yhdessä
asetettujen raamien puitteissa”, Kirsi toteaa.
Sirkka Saarinen

hrmy
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Passiivitalo -koulutustilaisuus
Aika: ke 14.11.2012 klo 17-21
Paikka: Metropolia ammattikorkeakoulun auditorio,
Agricolankatu 1-3, Helsinki.
Passiivitalo on energiatehokas talo, jonka lämmitysenergian tarve on niin pieni kuin se teknisesti järkevillä ulkovaipan ja ilmanvaihdon ratkaisuilla on mahdollista.
Lämmitysjärjestelmä voidaan mitoittaa optimaalisesti,
kun rakennuksen ulkovaipan ja IV-järjestelmän energiatehokkuus tunnetaan.

Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään uusiutuvat
energialähteet ja -polttoaineet sekä niiden hyödyntäminen pientalon käytön aikana.
Koulutus soveltuu pientalojen suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille sekä muillekin rakentamisen osapuolille.
Kouluttajina RKM Matti Antikainen ja RI Oula Soininen, Warmpoint Oy.

Laadukkaan ja toimivan passiivitalon rakentamisessa
suunnittelun yksityiskohtaisuus ja toteutuksen huolellisuus korostuvat.
Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käsitellään passiivitalon määritelmä sekä esimerkkejä suomalaisista
toteutetuista passiivitaloista, rakenneratkaisuista ja
lämmitysenergiantuottotavoista.
Ympäristöministeriön suunnitelmien mukaisesti rakentamismääräykset muuttunevat 2015 mennessä
siten, että pientalojen energiatarpeesta osa tulee olla
peräisin paikan päällä tuotetusta uusiutuvasta energialähteestä tai -polttoaineesta.

Osallistumismaksut:

Ilmoittautumislomake

RKL:n vuosimaksun maksaneille puolenpäivän kurssi
50 euroa
Muille puolenpäivän kurssi 150 euroa
Nämä hinnat sisältävät mahdollisuuden liittyä RKL:n
jäsenyhdistykseen sekä yhdistyksen jäsenmaksun
2012 ja RKL:n vuosimaksun 2012.

www.rkl.fi > Koulutus > Rakennusasiantuntijakoulutus
Lisätietoja koulutuksista saat sähköpostitse osoitteesta koulutus(at)rkl.fi tai soittamalla, Tommi Savolainen 09-8770 6516, 050-5709112.
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Nöykkiön passiivitaloissa on
harkkorunko.

Passiivitaloja

Espoon Nöykkiöön

TA-Yhtymä Oy:n rakennuttamat Oravarinteen passiivitalot –
kolmen erillistalon vuokra-asuntohanke Espoon Nöykkiössä –
olivat syyskuussa harjakorkeudessa. Kyseessä on
ensimmäinen kansainväliset passiivitalokriteerit täyttävä
vuokratalokohde ja toinen ylipäätään sertifioitava kohde
Suomessa.

H

ankkeen
tutkimuksellisessa
osuudessa on selvitetty, voidaanko Suomen olosuhteisiin tehdä
kansainväliset kriteerit täyttävä passiivitalo. Käynnissä oleva sertifiointiprosessi on vaatinut kaikkien raken-

hrmy

teellisten detaljien energiatehokkuuden laskennan ja optimoinnin.
Oravarinteen asuinrakennukset
on suunniteltu täyttämään saksalaisen Passivhaus Institutin määrittelemät kriteerit passiivitaloille. Lasken-
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nallinen lämmitysenergiantarve niissä on vielä pienempi kuin suomalaisissa passiivitaloissa.

Maalämpöpumppu ja
aurinkokeräimet
Yhteinen maalämpöpumppu tuottaa kolmen asunnon tarvitseman
lämmitysenergian. Asuinrakennusten katoilla on aurinkokeräimet, jotka tuottavat lämpöä asuntokohtaiseen vesivaraajaan. Ilmanvaihtojärjestelmässä on erittäin tehokas
lämmön talteenottolaite.
Rakennuksessa on erinomainen
lämmöneristys. Rakenteelliset kylmäsillat on minimoitu suunnittelu-

Talot valmistuvat helmikuussa 2013.
vaiheessa. Kiinteästi lasitetut ikkunat on toteutettu nelinkertaisilla ikkunalaseilla, joissa on kaksi pestävää pintaa. Ulko-ovien lämmöneristeenä on tyhjiöeriste.
Passiivitalon ratkaisut eivät aseta mitään rajoituksia asumiselle tai
rakennuksen käytölle. Passiivitalon
suunnittelussa ei poiketa rakenta-

mismääräyksistä tai tingitä asumismukavuudesta.
Kohteen rakentaminen aloitettiin
keväällä 2012 ja asunnot valmistuvat muuttokuntoon helmikuun 2013
lopulla. Kohteen pääsuunnittelijana
on arkkitehti Kimmo Lylykangas ja
kohde toteutetaan yhteistyössä
matalaenergiarakentamiseen eri-

koistuneen Rakennusliike Reponen
Oy:n sekä Platina Kivitalot Oy:n
kanssa. Energialaskijana ja passiivitalosuunnittelijana on toiminut Juha
Päätalo. Kohteella on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
ARA:n myöntämä lyhyt korkotukilaina ja rahoituslaitoksena on Kuntarahoitus Oyj. - SS

ORAVARINTEEN PASSIIVITALOT
Miten Oravarinteen passiivitalot
eroavat tavallisesta suomalaisesta passiivitalosta?
Oravarinteen talot ovat passiivitaloja kansainvälisen Passivhaus Institutin määritelmän mukaan. Tämän
kriteerin voi saavuttaa kahdella eri
tavalla: Joko vuotuinen lämmitysenergian tarve on enintään 15 kWh/
m2 tai lämmitysteho korkeintaan 10
W/m2.
Paperilla kansainvälinen ja suomalainen passiivitalo ovat varsin lähellä toisiaan, sillä suomalaisen passiivitalon lämmitysenergian tarve on
Helsingin korkeudella enintään 20
kWh/m2. Käytännössä ero on kuitenkin suurempi.

Ero 1: Kansainvälisen määritelmän
mukaan pinta-ala lasketaan ”treated floor area” – määritelmän mukaan, eli käytetään nettopinta-alaa,
johon ei lasketa mukaan portaita,
väliseiniä, hormeja tai muita kiinteitä rakenteita. Suomalaisen passiivitalon pinta-alana sen sijaan käytetään bruttoalaa. Oravarinteen talojen pinta-ala on kansainvälisen passiivitalon määritelmän mukaan
142,3 m2, kun se suomalaisen määritelmän mukaan on 195,6 m2.
Ero 2: Rakennusten energialaskennassa käytetään kansainvälisen
määritelmän mukaan rakennuksen
sisäisien lämpökuormien (valaistuksen, laitteiden ja asukkaiden luovuttama lämpö) vakioarvona 2,1 W/m2,
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kun Suomessa tulee käyttää esimerkiksi vuoden 2012 rakentamismääräyskokoelman D3 taulukkoarvojen
mukaan 3,8 W/m2 lämpökuormaa.
Näillä kahdella erolla on varsin suuret vaikutukset laskennalliseen lämmitysenergian tarpeeseen. Oravarinteen rakennuksille passiivitalon
rajan saavuttaminen lämmitysenergian tarpeen avulla osoittautui kohtuuttomaksi. Puusto ja naapurirakennukset aiheuttavat liikaa varjostusta, jotta tontilla voitaisiin hyödyntää aurinkoa niin paljon, että
passiivitalon lämmitysenergian tarpeen raja saavutettaisiin. Rajan
saavuttaminen lämmitysteholla sen
sijaan onnistui. Lämmitysteho on
kaikissa taloissa 10 W/m2.

hrmy

Miten paljon Oravarinteen passiivitalot kuluttavat energiaa?
Talojen laskennallinen lämmitysenergian tarve on kansainvälisen ja suomalaisen määritelmän mukaan seuraava:
Passiivitalon laskutapa
Kansainvälinen
Suomalainen

Talo 1
20,8 kWh/m2
5,4 kWh/m2

Miten Oravarinteen passiivitalojen energiantarve on laskettu?
Laskentaan on käytetty Passivhaus
Insitutin kehittämää PHPP-ohjelmaa (Passive House Planning
Package), jota käytetään passiivitalojen suunnitteluun ja sertifiointiin.
Kylmäsillat simuloitiin Lawrence
Berkeley National Laboratoryn kehittämällä Thermohjelmalla ja kylmäsiltojen psi-arvot laskettiin
Therm-simulaatioiden perusteella.
PHPP-ja Therm-ohjelmien yhteiskäytön vahvuus on siinä, että PHPP
ottaa muita laskentaohjelmia paremmin huomioon niin rakennuksen
kuin asennusdetaljienkin kaikki kylmäsillat. Tämä mahdollisti Oravarinteen kohteessa esimerkiksi ikkunoiden asennusdetaljien laajamittaisen
kehittämisen Therm-ohjelman simulaatioita hyödyntäen. Myös betonirakenteissa usein energiatalouden kannalta ongelmalliset sokkelidetaljit kehiteltiin räätälöiden ne
Therm-simuloinneilla mahdollisimman energiatehokkaiksi.
Mitä innovaatioita Oravarinteen
passiivitaloissa on?
Tärkein innovaatio Oravarinteen
passiivitaloissa on huolellisen suunnittelun luoma kokonaisuus. Rakennuksen energiatehokkuus on jo
suunnittelussa otettu kokonaisvaltaisesti huomioon. Lopputulos on
tällöin enemmän kuin osiensa summa.
Näkyvin osa kokonaisvaltaista energiasuunnittelua lienee se, että kesän ylikuumenemisen estämiseksi
talossa on kunnianhimoisen arkkitehtuurin ehdoilla suunnitellut kuistirakenteet, jotka päästävät talviauringon sisälle, mutta pysäyttävät
keskikesän paahtavan paisteen.

Talo 2
18,5 kWh/m2
4,9 kWh/m2

Talo 3
17,8 kWh/m2
4,7 kWh/m2

käyttö ikkunoiden asennusdetaljeissa. Aerogeelihuopa on noin kaksi kertaa polyuretaania tehokkaampi lämmöneriste.
Onko kansainväliset passiivitalokriteerit täyttävä rakennus mahdollinen ja järkevä Suomen ilmastossa?
Tämä oli se kysymys, johon tällä
projektilla halusimme vastausta.
Ihanteellisella, etelään aukeavalla ja
varjostamattomalla tontilla kansainväliset kriteerit täyttävä passiivitalo
on varsin hyvin toteutettavissa Suomenkin ilmastossa. Mutta entä tyypillisellä, naapuritalojen ja puuston
varjostamalla lähiötontilla? Nyt valmistuvat talot osoittavat, että mahdollisia rakennukset kyllä ovat, mutta niiden suunnittelutyö tulee raskaaksi, rakennuksiin sopivia tuotteita on vielä liian vähän ja rakennuksen hinta on vielä liian korkea.
Jotta kansainväliset kriteerit täyttävä passiivitalo olisi taloudellisesti
järkevä tavoite Suomen ilmastossa,
tulisi tuotteiden ja asennusdetaljien
kehittyä vielä merkittävästi. Tuotekehitys olisi toivottavaa erityisesti
ikkunoiden ja ovien suhteen. Huomattavasti nykytasoa paremmat ikkunat mahdollistaisivat myös monipuolisemman arkkitehtuurin. Oravarinteen passiivitaloissa ikkunoiden koon määritteli energiatehokkuus. Mielenkiintoinen tulos kohteen suunnittelussa oli se, että ikkunoiden ja ovien karmit kaipaavat
kehitystyötä jopa lasia enemmän.
Lisätietoja:
Rkl Reponen, tmj. Mika Airaksela

Suurin osa innovaatioista ei kuitenkaan näy lainkaan, kuten aerogeelin

hrmy
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Uusilla
työmailla

veronumero tuli
pakolliseksi
1.9.2012
Jokaisella uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös
veronumero. Laki tuli voimaan
1.9.2012. Ennen syyskuun alkua
aloittaneilla työmailla veronumero on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.
Alle vuodeksi Suomeen töihin
tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät ovat voineet hakea henkilötunnuksen ja veronumeron 1.6.2012 lähtien verotoimistosta.
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
edellyttää, että kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien
työntekijöiden veronumerot merkitään Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Vasta merkinnän jälkeen työntekijä on oikeutettu
työskentelemään työmaalla. Tähän mennessä rekisteriin on
merkitty noin 109.000 työntekijää.
Rakennustyömailla tunnistekortteja, joihin veronumero on
merkitty, valvoo Aluehallintovirasto ja Verohallinto.

RKL-viesti
RKL-viesti
Jari Kostiainen on RKL:n uusi kehitys- ja viestintäpäällikkö
Liiton toimistossa aloittaa 1.10.2012 uusi kasvo. Jari
Kostiainen on pitkän linjan viestinnän moniottelija. Hänellä on MBA-tutkinto ja Mainostoimittaja (MAT) -tutkinto. Lisäksi pari muuta kaupallisviestinnällistä tutkintoa
ja viestinnän aineopinnot Helsingin yliopistossa.
Kolmilapsisen perheen isä on innoissaan uudesta tehtävästään, johon kuuluvat ensisijaisesti sähköisen viestinnän ja mobiili-palvelujen kehittäminen sekä ulkoinen
viestintä.
”Ympäristötekijät muuttuvat nykyisellään hurjaa vauhtia. Mielestäni RKL:n rooli jäsenistölleen korostuu entisestään tässä nopearytmisessä ajassa. Ihmiset haluavat kuulua ammattiryhmään, jossa voidaan vahvistaa
heidän ammatti-identiteettiään ja verkostoitua sekä
edistää ammattitaitoa rakentamiseen”, Jari sanoo.
Kostiainen siirtyy RKL:n palvelukseen Screening Agency Oy:stä. Vapaa-ajalla hänet nähdään usein pyöräilemässä tai uimahalleilla. Myös nuorten parissa työskentely urheilutoiminnassa on aina ollut lähellä sydäntä.

olevaa jäsentä, saat palkintona IDE-lahjakortin (Kulta),
jolla voi valita mieluisan lahjan noin 50 tuotteen joukosta.
2. Kun hankit vähintään kolme uutta RKL:n vuosimaksun maksanutta työelämässä olevaa jäsentä, saat palkintona IDE-lahjakortin (Deluxe), jolla voit valita mieluisan
lahjan noin 10 erikoistuotteen joukosta.
3. Vähintään kolme uutta, työelämässä olevaa jäsentä
hankkineiden kesken arvotaan pääpalkintona viikonloppumatka kahdelle johonkin Euroopan kaupunkiin!
4. Kaikkien jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan
vähintään 1 000 euron arvoinen yllätyslahja! Lisäksi uusille jäsenille annetaan liittymislahjana RKL:n historiakirja ”Mestarien matkassa”.
RKL:n valmennuskurssilaisista puolet pääsi ammattikorkeakouluun
RKL järjesti viime keväänä rakennusmestariksi tai rakennusinsinööriksi aikoville nuorille valmennuskurssin
vuoden 2012 valintakokeisiin Helsingissä, Kuopiossa,
Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa ja helpotti
näin ammateista kiinnostuneiden pääsyä ammattikorkeakouluun.
Pääsykoevalmennukseen osallistui yhteensä 122 henkilöä (Helsinki 28, Kuopio 15, Oulu 14, Seinäjoki 39, Tampere 14 ja Turku 12). Näistä noin puolet pääsi opiskelemaan.

Kun viestintäpäällikkö Hannu Ahokanto siirtyy täydelle
eläkkeelle vuoden 2013 lopussa, Kostiaisen tehtävät
laajenevat myös sisäiseen viestinRakennusmestari AMK-koulutuksen ensisijaiset hakijat/aloituspaikat 2012
tään.
RKL:n jäsenhankintakilpailu 2012
RKL :n jäsenyhdistysten jäsenten
kesken toteutetaan 1.1. - 31.11.2012
jäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien, uusien varsinaisten
jäsenten hankkijoita palkitaan.
Jäsenhakemuslomake löytyy netistä
www.rkl.fi> vain jäsenille>lomakkeet.
HUOM! Uuden jäsenen hankkinut kirjoittaa nimensä ja jäsennumeronsa
lomakkeen kohtaan: Kuka ehdotti jäseneksi liittymistä?
Kun kilpailuaikana RKL:n toimistoon
tulleet jäsenhakemukset on kirjattu ja
uudet jäsenet ovat maksaneet liiton
vuosimaksun 2012, jäsenten hankkijoita palkitaan seuraavasti:
1. Kun hankit 1-2 uutta RKL:n vuosimaksun maksanutta työelämässä

HAMK, H:linna
Metropolia, Hki, Espoo
Novia, Raaasepori
Oulun AMK
Tampereen AMK
Turun AMK
Savonia, Kuopio
Saimaan AMK, L:ranta
Seinäjoen AMK
Vetovoimaluku

Nuorisoaste
Talo
Lvi Infra
77/30
216/25
30
20
35/15
115/20
20
161/34
114/20
20
72/20
56/20
-

847/274 = 3,09

Aikuiskoulutus
Talo
Lvi Infra
205/30
236/30
72/20
10
123/25
-

636/115 = 5,53

Rakennusmestari AMK-koulutuksen ensisijaiset hakijat/aloituspaikat 2011
Nuorisoaste
Aikuiskoulutus
Talo
Lvi Infra
Talo
Lvi Infra
HAMK, H:linna
94/30
Metropolia, Hki, Espoo
238/25
30
20
192/30
Novia, Raaasepori
26/15
2/2
Oulun AMK
131/20
20
Tampereen AMK
148/30
196/25
Turun AMK
126/20
20
Savonia, Kuopio
54/20
88/25
Saimaan AMK, L:ranta
Seinäjoen AMK
96/25
Vetovoimaluku

913/275 = 3,32
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478/82 = 5,83
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NUORISOTYÖTTOMYYDELLE TÄYSTYRMÄYS
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n hallitus
otti kantaa nuorisotyöttömyyteen RKL:n kesäpäivien
yhteydessä Hankasalmella 19.8.2012.

tiinsa valmistuneet ja työelämässä muutaman vuoden
olleet . Yhteisössä nuoret saavat tukea toisistaan ja
verkostoituvat sekä vaihtavat kokemuksiaan työelämästä.

RKL uskoo nuorten haluun oppia

”Nämä samat toimintamallit olisivat sovellettavissa
myös monilla muilla ammattialoilla. Hallituksen nuorisotyöttömyyden hoitoon osoittamat muutama miljoona
euroa eivät riitä, vaan tarvitaan meidän jokaisen aitoa
paneutumista asiaan”, linjasi RKL:n hallitus.

Nuorten työllistyminen on haaste meille jokaiselle. Valtionhallinnon teettämässä tutkimuksessa on arvioitu,
että jos nuori syrjäytyy ja ajautuu huono-osaiselle elämän uralle, niin tästä aiheutuu hänen elinaikanaan yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannus.
Nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen on puuttunut
viime aikoina valtakunnan poliittinen kärki: presidentti
Sauli Niinistö, pääministeri Jyrki Katainen, valtionvarainministeri Jutta Urpilainen – listaa voisi jatkaa.

RKL:n Helsingin piirin kokous

Myös EU:ssa on kirjattu yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista se, että varmistetaan nuorten sujuva siirtyminen
koulusta työelämään. Nuorisotyöttömyyden ja nuorten
syrjäytymisen torjuminen ei saa jäädä poliitikkojen julkisivua kirkastaviksi lupauksiksi, vaan asian eteen tulee
aidosti toimia. On tehtävä isoja arvovalintoja ja saatava
aikaiseksi käytännön toimia.

pidetään 22.10.2012 klo 17.00
Rakennusmestarien talossa
yhdistyksen toimistolla
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki.

RKL haluaa olla rakentamassa nuorille selkeää ammattilaispolkua koulusta työelämään. Yhdellekään rakennusmestarin, insinöörin tai tohtorinkaan uraa tavoittelevalle kokemus käytännöntyöstä ei ole haitaksi. Päinvastoin esimerkiksi rakennustyön laatuongelmien takana
on usein käytännön kokemuksen puute.

Nuori osaa verkostoitua
Työelämä ja opiskelu tulee saattaa lähemmäksi toisiaan.
Maailman mediaistumisen myötä nuorilla on useita sähköisiä välineitä ja mahdollisuuksia verkostoitua. Mikään
ei kuitenkaan voita aitoja kohtaamisia toisten ammattilaisten kanssa tai vanhemman ammattilaisen tarinoista
oppimista. Hiljainen tieto liikkuu parhaiten oman alan
osaajien keskuudessa.

Syystalkoot
Wuoriolassa

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL on käynnistänyt valtakunnallisen mentorointi -hankkeen, jossa nuori
ammattiin valmistuva saa tuekseen kokeneen ammattilaisen. Ammattilainen ohjaa nuoren työuraa alkuun ja
johdattaa hänet samalla sisään työverkostoon. Näin
samalla ehkäistään nuorien jäämistä työyhteisössä yksin uusien haasteiden keskelle.

27.10. alkaen klo 10
Tervetuloa Vihtiin!

RKL:n piirissä on käynnistetty myös nuortenklubi, johon
voivat kuulua alaa opiskelevat nuoret sekä jo ammat-

hrmy
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Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi
keväällä 2013, Egyptiin ja Andalusiaan järjestettäville
kiertomatkoille, molempiin 24 matkastipendiä

EGYPTIN rakentamisen kulttuuri- ja opintomatka järjestetään 25.01.-03.02.2013,
mikäli edellytykset (Egyptin tilanne) matkan toteuttamiseen täyttyvät.
Stipendin arvo on n. 2.900 €.
Alustava matkasuunnitelma on Kairo-Luxor-Niilin-risteily-Assuan-Abu Simbel-Kairo.
Matkalla saadaan kattava käsitys rakentamisen varhaishistoriasta.
Majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito/risteilyllä täysihoito.
ESPANJAN ANDALUSIAN kiertomatka järjestetään 09.-18.05.2013.
Stipendin arvo on n. 2.300 €.
Matkan reitti on Malaga-Granada-Co´rdoba-Sevilla-Jerez de la Frontera-Gibraltar-Marbella-Ronda.
Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusian historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään.
Majoitus on kahden hengen huoneissa ja hintaan sisältyy puolihoito.
Molemmilla matkoilla on mukana matkanjärjestäjän suomalainen matkanjohtaja ja säätiön
toimesta matkaisäntä.

Stipendimatkojen hakeminen:
RKL:n jäsenyhdistysten kaikille varsinaisille jäsenille suunnattujen matkastipendien vapaamuotoiset
hakemukset tulee toimittaa Rakennusmestarien Säätiön toimistoon viimeistään 31.10.2012
osoitteeseen Fredrikinkatu 51-53 A, 00100 HELSINKI. Tiedustelut 09-6120870/Kaisa Aho.
Hakemuksessa tulee olla hakijan tarkat henkilö-, syntymä- ja muut yhteys- ja osoitetiedot, päiväys
ja allekirjoitus sekä maininta jäseneksi liittymisvuodesta ja jäsenyhdistyksestä.
Muuta huomioitavaa
–

Molemmille matkoille voi ottaa mukaan seuralaisen omalla kustannuksella (paikkoja rajoitetusti).

–

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki – Vantaan
lentokentälle ja takaisin mahdollisine välimajoittumisineen.

–

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. RKL:n
vuosimaksun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.

–

Matkoille edellytetään ryhmäkiertomatkasoveltuvuutta. Molemmat matkat ovat ns. kiertomatkoja, joissa liikutaan paljon.

–

Stipendinantajana Rakennusmestarien Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle maksamansa, vähintään 1.000 €:n suuruiset stipendit.

12
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Rakennusmestari, rakennusinsinööri

– haluatko laulaa?
Mieskuoro Mestari-Laulajat
ottaa uusia jäseniä,
etenkin nuoremmille äänille
on kysyntää.

H

elsinkiläisten rakennusmestarien vuonna 1905 perustama
kuoro tarjoaa jäsenilleen harrastajakuorona monipuolisinta toimintaa.
Suomen vanhimpiin kuuluvan, mutta jatkuvasti kehittyvän kuoron mukana saat laulaa erinomaisessa ohjauksessa, vaihtelevan ohjelmiston
parissa. Kuoro on Helsingin Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry:n
jäsenyhdistys.
Mestari-Laulajat on perinteikäs,
leppoisa veljesyhteisö, josta ei puutu laulua, naurua ja vauhtia. Tiivii-

den harjoitusten, konserttien ja laululeirien vastapainoksi kuoro osaa
myös rentoutua retkillään ja erilaisissa karonkkatilaisuuksissa, joskus
myös daamien ja ystävien kera juhlavammin.
Mestari-Laulajat käyvät aktiivisesti maailmalla. Sinullakin on siten
mahdollisuus päästä laulamaan
myös ulkomaisille estradeille, ja
kuoron jäsenenä vielä edulliseen
hintaan. Viimeisimpien vuosien
matkat ovat suuntautuneet Australiaan vuonna 2005 ja Kiinan 2010.
Seuraavaan lähtöön ehdit kenties
myös sinä, sillä uusia konsertti- ja
kulttuurimatkoja suunnitellaan.
Mitä
odotamme
sinulta?
Sinun toivotaan olevan musikaalinen, laulukykyinen rakennusmestari
tai rakennusinsinööri ja kaikkea aktiivisesta kuoroharrastuksesta moti-

voitunut mukava mies. MestariLaulajat harjoittelee kuoronjohtaja
Märt Ratasseppin johdolla keskiviikkoisin klo 17.30 – 20.00 RKL:n
Länsi-Pasilan toimitalossa (Rahakamarinportti 3 A).
Odottelemme sinua vapaamuotoiseen äänen testaukseen. Siinä
kuoronjohtaja selvitetään lähinnä
äänialueen, jonka perusteella laulaja sijoitetaan omaan stemmaansa.
Tapahtumakalenteristamme näet tulevia tapahtumia ja nettisivuillamme www.mestarilaulajat.fi voit
muutenkin tutustua kuoron toimintaan. Lisätietoja allekirjoittaneelta.
Mestari-Laulajat ry
hallituksen puheenjohtaja
Hannu Ahokanto
puh. 040 53 180 63

MESTARI-LAULAJAT

Perinteinen Pyhäinpäivän konsertti
Temppeliaukion kirkossa 3.11.2012 klo 13.00
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Joulukonsertit 2012
Helsingin Vanhassa kirkossa 14.12. klo 19.00
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.
Käpylän kirkossa 15.12. klo 18.00
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.
Mikael Agricolan kirkossa 21.12. klo 19.00
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Tervetuloa!
hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
UUSIA JÄSENIÄ

VETERAANIKERHO

Ville Mäenpää
Pentti Juhani Peitsi
Riku Albert Raunisto
Juho Selenius
Auvo Juhani Takkinen
Ari Markus Turunen

22.10 klo 13
lokakuun kuukausikokous, kokouksen aiheena on
kerätä jäseniltä materiaalia mahdollisesti myöhemmin julkaistavaa kerhotoimintaa käsittelevään julkaisuun

OPISKELIJÄSENIÄ

23.-25.10		
Syysristeily Tukholmaan

Risto Kalle Juhani Aro		
Antti Augusti Nietula
Jari Ilkka Juhani Pessala		
Antti Torvikoski

17.11.		
RKL-Seniorien vuosikokous Espoon Hanasaaressa
RKL:n liittokokouksen yhteydessä
26.11. klo 13
Marraskuun kuukausikokous

Tervetuloa!

17.12. klo 13
Joulukuun kuukausikokous ja Pikkujoulu, joka vietetään yhdessä KUPE:n kanssa

Helsingin Rakennusmestariveneilijät
HRV ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Helsingin
rakennusmestarien
Kulttuuri- ja perinnekerho

lauantaina 20.10.2012 klo 15.00 Kallioniemessä,
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista!
Hallitus

Vuosikokous pidetään 08.10.2012 kello 17.00
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.

●●●

Kallioniemessä veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku syyskokouksen jälkeen.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin
RKM-KUPE jäsen.

●●●

Kallioniemen talkoot: 6.10. ja 13.10. alk. klo 10.00
Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen.

Tervetuloa vuosikokoukseen
Hallitus

Tervetuloa!

HUOM
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2013 hallituksenjärjestäytymiskokous H1/2013 pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen

Yhdistyksen

UINTIMESTARUUSKILPAILUT
RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

lauantaina 13.11.2012 klo 15.00
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä
Lajit: vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Ohjelmatoimikunnan järjestämä ilta
11.10. klo 18.00 yhdistyksen
tiloissa; Fredrikinkatu 51-53 A.
Tervetuloa piristymään!

Tervetuloa joukolla mukaan!
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HALLITUKSEN JÄSENET
VUONNA 2012

Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:n

PIKKUJOULUMATKA

Puheenjohtaja
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

TALLINNAAN 1.-2.12.2012
Lähtö laivalla lauantaina Helsingistä klo 10.30,
Tallinnassa klo 12.30.

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko, 040-3182 132/t.,
040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi;
jari.raukko@kolumbus.fi

Paluu laivalla sunnuntaina Tallinnasta klo 13.30,
Helsingissä klo 15.30.
Matkan hinta yhdistyksen jäsenelle 30 euroa ja
seuralaiselle 100 euroa.

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400- 356 818
timo.saarikko@yit.fi

Hinta sisältää
- laivamatkan kansipaikoin meno-paluu
- majoituksen kahden hengen hotellihuoneessa,
TallinkSpa -hotelli

Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

- aamiaisen hotellissa

Kalevi Hiltunen, 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

- kuljetuksen satama-hotelli-satama
- pikkujouluillallisen ja juomia

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi

- ohjelman, tanssiorkesteri solisteineen
Laivalla mahdollisuus nauttia omakustannushintaan aamiainen menomatkalla ja lounas paluumatkalla.

Jukka Multanen, 050-4013 682/t.,
040-7358 266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com

Ilmoittautuminen toimistolle 09-646 343 tai kirsi.
takkinen@hrmy.fi. Samalla ilmoitettava osallistujan nimi ja syntymäaika.

Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com

Matka maksettava 20.10.2012 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
tilille FI40 2044 1800 0647 11. Huom! Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.

Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Esa Säntti, 044-3491491
esa.santti@gmail.com
Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi
Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

hrmy
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URHEILUA
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry Ammunnat
vuonna 2012

		
SMY radalla Sipoossa6.6.2012
Metsästysammunta 50 kiekkoa
Yleinen sarja		
1. Esa Säntti
37
2. Petri Salmi
19

RKL:n XXIV GOLFMESTARUUSKILPAILUT

Y 50		
1. Timo Rissanen
21
pidettiin lauantaina 18.8 2012 Hankasalmen Revontulessa.
Y 70		
Kisaan oli ilmoittautunut 108 golfaria, joista Helsingin Rakennusmestarit ja
1. Matti Jantunen
23
insinöörit AMK ry:tä edusti 23 osallistujaa.
2. Paavo Ruusuvuori
13
		
Kilpailuissa oli kahdeksan lyöntipelisarjaa ja kaikille avoin pistebogey /hcp
Skeet ammunta 50 kiekkoa
kilpailu sekä joukkuekilpailu, joissa jokaisen yhdistyksen kolme parasta scr13.6.2012		
tulosta muodosti joukkuetuloksen.
Yleinen sarja		
1. Esa Säntti
27
Kilpailujen tulokset RKL:n nettisivulla www.rkl.fi > vapaa-aika >golf.
2. Petri Salmi
22
Y 50		
1. Timo Rissanen
17

Kaakonkulman golfkilpailu

Y 70		
1. Paavo Ruusuvuori
9
		
Nevas Golf
Metsästys Trap 50 kiekkoa
8.8.2012		
Yleinen sarja		
1. Esa Säntti
33
2. Heikki Romppainen 23
Y50		uusinta
1. Timo Rissanen
24
1
2. Raimo Seppänen
24
0
3. Jari Tiimonen
14
Y70		
1. Matti Jantunen
25
2. Paavo Ruusuvuori
9
			
SSG;n radalla Sipoossa		
Hirviammunta 4+6+1015.8.2012

Yleinen sarja		
”Kaakonkulman” perinteinen golfkil1. Petri Salmi
162
pailu Lappeenrannan, Pohjois-Ky2. Esa Säntti
138
men, Helsingin ja Kotkan yhdistysY 50		
ten välillä pelattiin Nevas Golfin
1. Jari Tiimonen
99
kentällä 30.7.2012 Helsingin järjes2. Timo Rissanen
69
tämänä. Koska Lappeenranta ei
saanut joukkuetta kokoon, Helsinki
Y70		
kokosi kilpailuun kaksi joukkuetta.
1. Paavo Ruusuvuori
62
Kenttinä olivat 27-väyläisen kentän

16

osat Kettu ja Karppi. Kilpailu pelattiin nelihenkisin joukkuein pistepogey-kilpailuna.
Tulokset
Helsinki I
Pohjois-Kymi
Helsinki II
Kotka

127
114
104
103

bp
b
bp
bp
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Lakeside Golf

Helsinki - Tampere golfkilpailu 5.9.2012
Lakeside Golfin 36-reikäinen golfkeskus muodostuu
kahdesta keskenään erityyppisestä kentästä. Yhteistä
kentille on kaunis karkkulainen kulttuurimaisema, mutta
molemmilla kentillä on oma tunnelmansa ja erilaiset
pelilliset haasteensa.
Vuonna 1992 valmistuneen Järvenranta-kentän etuysi
sijoittuu Riippilänjärven rantamaisemaan. Kauniiden
näkymien lisäksi järvi tuo peliin mukaan sopivaa haastetta usealla väylällä. Takaysillä maisema muuttuu vähitellen metsäisemmäksi ja täällä kentälle antavatkin leimansa vaihtelevat korkeuserot.
Vuonna 2005 avattu Pirunpelto tarjoaa hyvin toisenlaisen golfelämyksen. Kenttää ympäröivä jylhä luonnonmetsä lumoaa kauneudellaan, mutta haastaa golfarin
tarkkaan peliin. Metsän reunustamien väylien lisäksi
avokalliot ja Sorvijärven metsälampi leimaavat kierrosta. Luonnollisena osana kenttää ovat tietysti myös kaksi pirunpeltoa, jääkauden muokkaamaa kiviröykkiötä,
joista kenttä on saanut nimensä.

Helsingin joukkue sai kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.
Pirunpelto-kentällä pelattiin 5.9.2012 Helsingin ja Tampereen rakennusmestarien välinen golf-kilpailu. Haasteellisella kentällä tehtiin perusteellista työtä ja tunnollisimmat uhrasivat kilpailuun aikaa yli kuusi tuntia. Kilpailun jälkeen tuloslaskenta osoitti, että ylivoimaiseksi
voittajaksi oli selvinnyt Helsingin yhdistyksen joukkue.

Golfjaos, Raimo Kostiainen

hrmy

17

YHDISTYS tiedottaa

NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Hinta syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu
Varaukset yhdistyksen toimistolta puh. (09) 646 343

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. 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 ryhmäliikuntapalveluja 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 osoitteesta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja
Tietoa kulttuuriseteleistä à käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Kuvat: Tapani Mäkipää

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta,
sienestystä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa
majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.
Loppuvuoden 2012 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.
Varausmaksu 2012: viikot 16-48: 200 €/viikko, viikot 49-12: 350 €/viikko, viikko 52: 450 €/viikko
Vuoden 2013 hinnat ilmoitetaan lokakuun jäsenlehdessä 7/2012.
VUODEN 2013 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2013 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta 2013 koskevat
varausanomukset on toimitettava Kirsille toimistoon 26. 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.
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YHDYSHENKILÖT 2012

Lokakuu
6.10. Talkoot Kallioniemessä klo 10.00
8.10. Kulttuuri- ja Perinnekerho, Vuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto klo 17.00
8.10. Yhdistyksen Syyskokous, Rakennus		
		 mestarien talo, ravintolasali, klo 18.30
8.10. Lokakuun Mestari-ilta heti
		 Syyskokouksen jälkeen
11.10. Rakennusmestarien Rouvat,
		 ohjelmatoimikunnan ideoima ilta, klo 18.00
13.10. Talkoot Kallioniemessä klo 10.00
20.10. Helsingin Rakennusmestariveneilijät 		
		 HRV, Syyskokous, kallioniemi, klo 15.00
20.10. HRV, Veneilykauden päättäjäiset
		 Kallioniemessä syyskokouksen jälkeen
22.10. Rakennusmestariveteraanit, Lokakuun
		 kuukausikokous, yhdistyksen toimisto, klo 13
22.10. RKL:n Helsingin piirin kokous,
		 yhdistyksen toimistolla klo 17.00
23.-25.10. Rakennusmestariveteraanit,
		 Syysristeily Tukholmaan
27.10. Wuoriolan syystalkoot, Vihti, klo 10

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Marraskuu
3.11. Mestari-Laulajat, Pyhäinpäivän konsertti,
		 Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
8.11. Rakennusmestarien Rouvat,
		 N - T -kirjainryhmä toteuttaa, klo 18.00
12.11. Teatteriesitys: There´s no Harri,
		 Teatteristudio Pasila, klo 19.00
13.11. Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut,
		 Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00
14.11. Passiivitalo -koulutustilaisuus, Metropolia
		 AMK Auditorio, Agricolank. 1-3, Hki, klo 17
17.11. RKL-Seniorien vuosikokous, Hanasaari,
		Espoo
25.11. Rakennusmestarien Rouvat, myyjäiset,
		 klo 11.00
26.11. Rakennusmestariveteraanit, Marraskuun
		 kuukausikokous, klo 13.00

KALLIONIEMI
Kai Juurtela 09-7745 2146, 041-510 7714

Joulukuu
1.-2.12.
14.12.
		
15.12.
		
17.12.
		
		
21.12.
		

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127

Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan
Mestari-Laulajat, joulukonsertti, Helsingin
Vanha kirkko, klo 19.00
Mestari-Laulajat, joulukonsertti,
Käpylän kirkko, klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,
yhteinen Pikkujoulu, yhdistyksen toimisto,
klo 13.00
Mestari-Laulajat, Mikael Agricolan kirkko,
klo 19.00

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

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-5318063
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 044-3491491
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933
NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)

