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   Aineiston viimeinen jättöpäivä*
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siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.

**) Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 6/2013 kanssa.
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Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 14.10.2013 KLO 18.30
Rakennusmestarien talossa, 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Työjärjestys
 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 
  ääntenlaskijat sekä sihteeri läsnä olevista.

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

 5. Vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja 
  mahdollisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa.

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

 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

 8.  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi 2014-2015. 
  Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2013 ovat Olli Heire, Kari Mikonsaari, Timo Rissanen, 
  Timo Saarikko ja Hannu Vehviläinen.

 9. Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkion suuruus.

 10.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt.

 11. Päätetään yhdistyksen ehdokas liiton puheenjohtajaksi.

 12. Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen ja hänelle varahenkilö.

 13. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piirikokousedustajat. 

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

 15. Valitaan liiton Huomionosoitustoimikuntaan yhdistyksen ehdokas ja hänelle varahenkilö.

 16. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.

 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 18. Kokouksen päättäminen.

Lokakuun MESTARI-ILTA 
heti Syyskokouksen jälkeen

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!
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Yhdistyksen Mestari-ilta -syyskausi käynnistyi 

Helsingin Energiaan, ja tarkemmin kaukojääh-

dytykseen, tutustumisen merkeissä.

DI Kosti Koski Helsingin Energiasta esitteli illan osanot-
tajille Helsingin Energian toimintaa ja tulevaisuuden-

suunnitelmia. Kosti Kosken haastattelu, jossa hän kertoo 
kaukojäähdytyksestä on luettavissa syksyn Teema-leh-
dessä. Kaukojäähdytysputkia on Helsingin kantakaupun-
kiin rakennettu jo yli 60 kilometriä, Jatkossa Koski uskoo 
rakentamisvauhdin vielä kiihtyvän, kun kaukojäähdytys 
laajenee myös kantakaupungin ulkopuolelle.

Syyskuun Mestari-illan veti Timo Saarikko. Hän kertoi 
iltaa edeltäneen hallituksen kokouksen terveisiä. Syksy 
on käynnistynyt vauhdikkaasti, esimerkiksi uusia jäseniä 
hyväksyttiin runsaasti.

Yhdistyksen syyskauden tapahtumat ovat saaneet jä-
senet hyvin liikkeelle. Osa tulevista tapahtumista on jo 
”loppuunmyyty”, kuten veteraanien kylpylämatka ja KU-
PEn Ateneum-näyttelyyn tutustuminen. Muutamia paik-
koja oli vielä vapaana Sirkukseen, konserttiin, teatteriin, 
pikkujouluun. - Kannattaa siis ilmoittautua heti, jos tapah-
tuma kiinnostaa, Timo kannusti.

Syksyn ensimmäinen koulutustapahtuma, kosteus- ja 
hometalkoisiin liittyvä on jo syyskuussa, energiatodistuk-
sen laatimiseen liittyvä puolestaan 28. lokakuuta. Siihen 
liittyvä ilmoitus löytyy tästä jäsenlehdestä. - SS

Syyskausi käynnistyi

Ennen iltapalaa ampujat pokkasivat 
kesän kisojen palkintonsa.

Kosti Koski (vas.) Helsingin Energia Helenistä kertoi sekä kauko-
jäähdytyksestä että yrityksen muustakin toiminnasta ja tulevai-
suudensuunnitelmista. Ari Autio valmistautui tekemään kiperiä 
kysymyksiä.
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Luotettava laatutyömaa  
- pilottikohde Jätkäsaaressa

Luotettava Laatutyömaa on 

rakennusalan eri osapuolten hanke, 

jossa on koottu yhteen rakennusalalla 

käytössä olevia työkaluja ja hyviä 

käytäntöjä harmaan talouden torjuntaan, 

vastuulliseen toimintaan ja laadun 

hallintaan. Hankkeen pilottityömaa 

on Jätkäsaaressa.

Luotettava laatutyömaa 
-hankkeen pilottikohde 
on ATT:n Järkäsaareen 
rakennuttama 
asuinkerrostalo. 
Pääurakoitsija on NCC
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Luotettava laatutyömaa -hanke on 
yksi osoitus siitä, miten raken-

nusala Suomessa vastaa hallituk-
sen harmaan talouden torjuntaoh-
jelmaan. ”On kansainvälisesti ainut-
laatuista, että kaikki alan eri osa-
puolet on saatu saman pöydän ää-
reen. Hankkeessa ovat mukana ti-
laajat, rakennuttajat, toteuttajat, 
työntekijät ja viranomaiset”, sanoo 
ylitarkastaja Pekka Muinonen Vero-
hallinnon Verotarkastuksen ohjaus- 
ja kehittämisyksiköstä.

Suomi on Pekka Muinosen mu-
kaan harmaan talouden torjunnassa 
kärkimaita Euroopassa. Lisäksi Suo-
mi on ainoa EU-maa, jossa raken-
nusala on itse ryhtynyt torjumaan 
harmaata taloutta. Rakennusalan 
aktiivisuus on merkittävää myös 
muihin toimialoihin verrattuna.

Käytännönläheisiä työkaluja 
rakennusalan toimijoille
Hanke tarjoaa käytännönläheisiä 
työkaluja rakennusalan toimijoiden 
käyttöön. ”Lähtökohtana on ollut 
pienentää juhlapuheiden ja käytän-
nön välistä kuilua. Meille on tärke-
ää, että työmaalla toimitaan vas-
tuullisesti eli muun muassa työtur-
vallisuudesta huolehditaan, työeh-
toja noudatetaan ja työstä makse-

taan asianmukaista palkkaa”, sa-
noo rakennuttamisjohtaja Risto 
Mykkänen Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto ATT:ltä, jo-
ka on hankkeen ensimmäisen pilot-
tikohteen Heka Jätkäsaari Kap Hor-
nin katu 3:n rakennuttaja.

”Pilotti on ollut hyvä tapa harjoi-
tella käytännössä mm. tulevia tie-
donantovelvollisuuksia. Tänä aika-
na olemme ottaneet käyttöön vero-
numerot ja sähköisen kulunvalvon-

nan, ja myös työmaan urakkatietoja 
toimitetaan kuukausittain Verohal-
linnolle”, kertoo vastaava mestari 
Mikko Kääriäinen NCC Rakennus 
Oy:stä.

Hankkeen kantava ajatus on, et-
tä hallitulla prosessilla päästään hy-
vään lopputulokseen. ”Prosessin 
laatu lisää myös lopputuotteen laa-
tua. Laadukkaasti ja oikein toimimi-
nen on myös taloudellisesti kannat-
tavaa”, sanoo Rakentamisen Laatu 

Pilottikohde:
Kantakaupungin Kiinteistöt Oy / ATT / KOY Kap Hornin katu, 
Jätkäsaari
•	 Asuinpinta-ala	4	789	asm²
•	 Rakennuksessa	on	73	vuokra-asuntoa,	joiden	keskipinta-ala	
	 on	65,7	m²
•	 Asunnoista	5	on	satelliittiasuntoja	viereisessä	korttelissa	olevalle	
 kehitysvammaisten palvelukodille
•	 Liiketilan	kerrosala	145,5	m²
•	 Sisä-	ja	ulkopuolisten	töiden	valmistumisaika	on	30.6.2013	
 mennessä
•	 Asuntojen	rakennuskustannukset	ovat	3	168	euroa/asm²
•	 Tilaaja:	Helsingin	kaupungin	asunnot	Oy
•	 Rakennuttaja:	Helsingin	kaupungin	asuntotuotantotoimisto	ATT
•	 Pääurakoitsija:	NCC	Rakennus	Oy
•	 Arkkitehti:	Kirsti	Sivén	&	Asko	Takala	Arkkitehdit	Oy

Työmaavalvoja Petri 
Santala, Helsingin 
ATT, työnjohtaja Sari 
Paukku, NCC 
Rakennus Oy ja 
työmaainsinööri Kati 
Pesonen-Hellsten, 
NCC Rakennus Oy 
työmaakierroksella.
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Saadakseen Luotettava 
Laatutyömaa -nimikkeen
•	 työmaan	urakkatiedoista	lähe-
  tetään säännöllisesti ilmoitus 
  Verohallinnolle
•	 työmaalla	on	käytössä	sähköi-
  nen kulunvalvonta
•	mikään	työmaalla	toimiva	
  työnantajayritys ei ole Raken-
  nusliiton saartolistalla
•	 työmaalla	huolehditaan	työtur-
  vallisuudesta
•	 työmaan	kaikki	toimittajat	ovat
  RALA-päteviä tai vähintään 
  kuuluvat Luotettava 
  Kumppani -ohjelmaan ja
•	 hankkeessa	käytetään	
  RALA-projektipalautetta.

RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula 
Råman. ”Hankkeessa ala yhteisesti 
opettelee ja hioo näitä asioita, ja 
tavoite on, että niistä muodostuu 
alan standardi.”

Luotettava Laatutyömaa -hank-
keessa ovat mukana Rakentamisen 
Laatu RALA ry, Suomen Tilaajavas-

Pilottityömaa valmistui kesäkuun lopussa 2013.

tuu Oy, Asunto-, toimitila- ja raken-
nuttajaliitto RAKLI ry, Rakennuste-
ollisuus RT ry ja Rakennusliitto.

Rakentamisen Laatu RALA ry 
on kiinteistö- ja rakennusalan jär-
jestöjen perustama toimija, jonka 
tavoitteena on parantaa rakentami-

sen laadun ja terveen kilpailun edel-
lytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää 
tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja 
antaa niille pätevyyksiä ja luokituk-
sia. RALAn palveluita ovat RALA-
pätevyys, RALA-sertifiointi, RALA-
projektipalaute ja Luotettava Laatu-
työmaa.

Sähköinen kulunvalvonta työmaalla.
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Rakennuspäällikkö Ilkka Leskelän esitys 
tiedotustilaisuudessa 31.5.2013

1. Harmaan talouden torjunta
Sähköinen kulunvalvonta arkipäiväksi 
•	 Tilaajavastuulain	mukaisten	perusteellisten	
 selvitysten tekeminen on vaatinut työmaalta paljon 
 töitä
•	 Kaikki	aliurakoitsijat	hyväksytetään	tilaajalla	=>	koko	
 urakkaketju on läpinäkyvä eri osapuolille 
•	 Sähköisen	kulunvalvonnan	käyttöönotto	vaatii	oman
	 aikansa	=>	Vaatii	uusien	henkilötunnistekorttien	
 käyttöönoton
•	 Työmaan	urakkatiedot	on	raportoitu	onnistuneesti	
 suoraan verottajalle (uusi käytäntö alalla)
•	 Harmaan	talouden	torjunnan	”näkyvyyden	lisäämi-
	 nen”	lisää	asioiden	tiedostamista	kaikilla	tasoilla=>
 Vaatii erilaisia resursseja ja uusia työkaluja

2. Laadunvalvonta

Laadunvalvonta vaatii systemaattista ”jalkatyötä”
•	 Alihankkijoita	on	kannustettu	ja	autettu	hakemaan
 RALA pätevyyttä 
•	 Pilottityömaalla	on	tehty	kaikki	laatusuunnitelman	
 mukaiset mallityöt 
•	 Tilaajan	(=valvoja/projektipäällikkö)	aktiivinen	laadun-
 valvonta edistää merkittävästi myös päätoteuttajan
 laaduntuottokykyä
•	 Tilaajalta	saatu	projektipalaute	on	käyty	yhdessä	
 tilaajan kanssa läpi ja sen pohjalta on sovittu 
 korjaustoimenpiteet

3. Työehtojen noudattaminen
Tarkastukset osaksi normaalia toimintaa
•	 Työmaalla	on	tehty	rakennusliiton	kanssa	työehtojen	
 noudattamisen tarkastuksia, samoin poliisi ja verotta-
	 ja	on	”ratsannut”	työmaan	=>	ei	ole	havaittu	poikkea-
	 mia	”FILO-Indeksi”	on	ollut	parhaimmillaan	95	%
 (Kuinka hyvin työntekijät leimaavat työmaalle 
 sisääntulon ja lähdön kulunvalvontajärjestelmään)
•	 Kulunvalvonnan	kautta	voidaan	puuttua	
 aliurakoitsijoiden ylilaskutukseen

4. Työturvallisuus
Tarkastukset osaksi normaalia toimintaa
•	 Pilottihankkeen	aikana	NCC	on	tehnyt	työmaille		
 perehdyttämiseen ”Turvallinen työmaavideo”, jonka 
 tavoitteena on toimia perehdyttämisen ensimmäisenä
 osana 
•	 Pilottihankkeen	aikana	työmaakäynneillä	
 (Yhteistyö-tapaamisen yhteydessä) on tehty yhteisiä
	 TR-mittauksia	=>	Joka	kerta	on	sovittu	
 korjaustoimenpiteistä

5. Yhteenveto
Yhteistyö toiminut tosi hyvin
•	 Yhteistyö	on	toiminut	eri	osapuolten	välillä	
 moitteettomasti. 
•	 Tilaajan	kanssa	yhteistyössä	tehty	laadunhallinnan	
 toteutusprosessi on ollut korkealla tasolla 
•	 Harmaan	talouden	torjuntaan	on	satsattu	
 lisäresursseja, jotta asiat on saatu hyvälle mallille
•	 Pilotin	aikana	on	saatu	kehitettyä	hyviä	uusia	
	 työkaluja	harmaan	talouden	hallintaan	=	>	Pilotin	
 oppeja viety eteenpäin myös muille alkaville työmaille

NCC:n kokemuksia Luotettavan  
Laatutyömaan pilotista
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Talonrakennusteollisuus ry:n teli-
nejaosto, TTS-Työtehoseura ja 

Inspecta Sertifiointi Oy olivat val-
mistelleet sertifiointia keväästä 
2012	lähtien.

Maassamme järjestetyn ensim-
mäisen telineasentajan sertifikaatti-
kokeen suoritti hyväksytysti yhteen-
sä	 14	 telineasentajaa	 viidestä	 te-
lineasennusalan yrityksestä.

 Kysymyksessä on alussa vuo-
den	2014	loppuun	kestävä	siirtymä-
vaihe, jonka aikana sekä koulutus 
että näyttö vievät aikaa kokeneilta 
telineasentajilta yhteensä kaksi päi-
vää. Siirtymäkauden jälkeen koulu-
tusjakson pituus venyy neljään päi-
vään.

”Siirtymävaiheen aikana teline-
asentajat,	 joilla	oli	vuoden	2012	lo-
pussa yli kahden vuoden mittainen 
työkokemus telineasennustyössä, 
saavat sertifikaatin osallistuttuaan 
päivän mittaiseen koulutukseen ja 
suoritettuaan hyväksyttävästi kirjal-
lisen kokeen sekä läpäistyään hy-
väksytysti noin puolen päivän mit-
taisen näyttökokeen”, kertoo Talon-
rakennusteollisuus ry:n telinejaos-
ton sihteeri, asiamies Ahti Niskanen. 

Siirtymävaiheen jälkeen teline-
asentajan sertifikaatin voi saada 
osallistumalla neljän päivän koulu-
tukseen ja suorittamalla teoriako-
keen sekä työnäytön hyväksytysti.

Sertifiointijärjestelmä on kolmi-
tasoinen	ja	nyt	käynnistyi	Taso	1	eli	
telineasentajan henkilösertifiointi. 
Tason 2 suorittanut pystyy toimi-
maan telineryhmän esimiehenä ja 
tason 3 läpäissyt voi toimia teline-
työn valvojana ja asiantuntijana. 

Näiden osalta valmisteluita ei ole 
vielä käynnistetty.

Telinejaosto kehittää alaa 
ripeästi
Telinejaosto perustettiin runsas 
vuosi sitten Talorakennusteollisuus 
ry:hyn. Jaoston tavoitteena on alan 
yritysten ja henkilöstön ammat-
tiosaamisen parantaminen. Telineala 
on nykyisin ammattimaista toimin-
taa, joka edellyttää ammattitaidon 
jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä.
 Ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi toi-
meksi jaosto määritteli telineasen-
tajan henkilösertifiointijärjestelmän 
luomisen	vuoden	2012	aikana,	mikä	
toteutui suunnitellusti.

Telinejaoston asialistalla on 
muun muassa telineasennusalan 
työturvallisuuden ja työmenetelmi-
en edelleen parantaminen, lainsää-
dännön seuraaminen niin Suomes-
sa kuin EU:ssa sekä lausuntojen ja 
kannanottojen antaminen toimi-
alaan liittyvissä asioissa.

Talonrakennusteollisuus ry on li-
säksi jättänyt vuoden alussa jäsen-
hakemuksen liittymiseksi telinesa-
ennusalan Euroopan kattojärjes-
töön UEG:hen. Lyhenne on peräisin 
saksankelisestä nimestä Die Union 
Europäischer Gerüstbaubetriebe. 

”Ala vaatii laajapohjaista kehittä-
mistä, koska enää ei ole kyse pel-
kästään muille rakennustyöntekijöille 
rakennettavista työtelineistä, vaan 
keskeinen osa työstä on sääsuojien 
rakentamista eri tilanteisiin. Esimer-
kiksi rakennusten julkisivu- tai pe-
ruskorjausten ajaksi rakennus hupu-

tetaan kokonaan, jolloin rakennus-
materiaalit ja työkohteessa työsken-
televät työntekijät ovat sateilta suo-
jassa. Mittavat kohteet edellyttävät 
pätevää työnjohtoa ja suunnittelua. 
Myös vaativat tilaajat ovat alkaneet 
perätä näyttöjä yritysten ja asentaji-
en osaamisesta ja pätevyydestä”, 
Ahti Niskanen korostaa.

Telineiden tilaajina ovat muun 
muassa telakka- ja energiateolli-
suus, rakentaminen ja erilaiset ta-
pahtumat kuten esimerkiksi konser-
tit ja festivaalit. Telinejaoston perus-
tajajäseniä ovat Talonrakennusteolli-
suus ry:n telineasennusalan jäsen-
yrityksistä Cramo Finland Oy, Rohrer 
Finland Oy, Telinekataja Oy, Teline-
kymppi ja Ramirent/Teline-Rami Oy. 

Ensimmäiset telineasentajat sertifioitu
Suomessa telineasentajille ei ole ollut omaa koulutusta. 

Keski-Euroopassa tilanne on toinen, ammattitaito on oltava 

todennettavissa ja useissa maissa koulutetaan 

järjestelmällisesti telineasentajia. Nyt myös Suomessakin on 

ryhdytty todentamaan telineasentajien ammattitaitoa. 

Telineasentajan henkilösertifiointi käynnistettiin pilottina 

helmikuun alussa 2013 Vantaalla.
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Koko päivän kestävässä koulutuksessa käydään läpi 1.6.2013 voimaan tullut energiatodistuslaki ja 
-asetus sekä uudis- ja olemassa olevien pientalojen energiatodistusten laadintaa. Lisäksi koulutuk-
sessa perehdytään säästölaskelmien tekemiseen käytännössä. 

Edellä mainittujen lisäksi saat koulutuspäivässä ensikäden tietoa myös energiatodistuksen laatijan 
pätevyydestä, tentistä ja pätevyyden hakuprosessista. 

Koulutus on FISEn hyväksymä perustason ET-pätevyystenttiin valmentava koulutus. 
Pätevyyden saa osallistumalla FISEn energiatodistuksen laatijan pätevyystenttiin.

Kouluttaja:  Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy

Kohderyhmä: Perustason energiatodistuksen laatijan pätevyyttä hakevat henkilöt.

Koulutuspäivän 
aikataulu ja sisältö: Koulutuksen kesto 9.00 – 16.00 

Koulutuksessa 
käydään läpi:  1.6.2013 voimaan tullut energiatodistuslaki ja –asetus 

 Uudisrakennuksen energiatodistuksen laskenta 

 Olemassa olevan rakennuksen vaihtoehtoinen laskentamenetelmä 

 Energiansäästön laskenta ja korjausehdotusten tekeminen 

 Tietoa Energiatodistuksen laatijan pätevyydestä, tentistä ja 
 pätevyyden hausta

 Tilaisuuden yhteenveto – kysymyksiä ja keskustelua 

 Suoritetaan esimerkkilaskenta Laskentapalvelut Oy:n energia
 laskentaohjelmalla. Osallistuja saa rajoitetun käyttöoikeuden 
 kuukauden ajaksi ko. ohjelmaan.

Opiskelijan on varauduttava ottamaan kannettava tietokone mukaan koulutukseen 
(wlan-yhteys).

Osallistumismaksu: Koulutuspäivän hinta on RKL:n jäsenille 200 € ja muille 400 € sis. alv

Hinta sisältää: opetusmateriaalin pdf-tiedostona, rajoitetun käyttöoikeuden energialaskentaohjel-
maan, kahvin ja lounaan.

Ilmoittautumiset 21.10.2013 mennessä www.rkl.fi, koulutussivujen ilmoittautumislomakkeella.

Koulutuksen pitopaikka vahvistetaan ilmoittautuneille myöhemmin. 

Lisätietoja: Matti Antikainen, 0400 670 620 tai matti.antikainen@dnainternet.net

PERUSTASON ENERGIATODISTUKSEN 
LAATIJANKOULUTUS
28.10.2013 Helsinki (paikka avoin) klo 9.00 - 16.00
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HOTELLI PARADISO
Helsingin Kaupunginteatteri 
(Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5)

Esitys on yhdistyksen jäsenelle  
maksuton, seuralaisen lipun hinta  
on 47 € (paikat permannolla),  
joka on maksettava 
10.10.2013 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11.

Lippuja näytökseen on varattu 170 kpl.  
Ilmoittautumiset 10.10.2013 mennessä yhdistyksen toimistolle: 
kirsi.takkinen@hrmy.fi tai (09) 646 343.

Marraskuun” Mestari-ilta”
Teatteriin torstaina 14.11.2013 klo 19.00 

Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri, Mirka Kleemola/Jani Forsberg/Imagenary Oy

Lähtö laivalla lauantaina Helsingistä klo 10.30, Tallinnassa klo 12.30 – Star.
Paluu laivalla sunnuntaina Tallinnasta klo 13.00, Helsingissä klo 16.30 – Eurooppa.
Matkan hinta yhdistyksen jäsenelle 30 euroa ja seuralaiselle 100 euroa.
Hinta sisältää
– laivamatkan kansipaikoin meno-paluu
– majoituksen kahden hengen hotellihuoneessa, TallinkSpa -hotelli
– aamiaisen hotellissa
– kuljetuksen satama-hotelli-satama
– pikkujouluillallisen ja juomia
– ohjelman, tanssiorkesteri solisteineen: Anne Adams ja orkesteri
Laivalla mahdollisuus nauttia omakustannushintaan aamiainen  
menomatkalla ja lounas paluumatkalla.
Ilmoittautuminen toimistolle 09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi. 
Samalla ilmoitettava osallistujan nimi ja syntymäaika.
Matka maksettava 18.10.2012 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit  
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Huom! Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.

Tarkennus 
jäsenlehti 6-2013 
Valoa Syksyyn -ilmoitukseen

Helsingin konservatorion 
konserttisalissa 12.10.2013 
pidettävään VALOA 
SYKSYYN 
-konserttiin ovat lippuja 
HRMY:n jäsenille varanneet 
yhdessä  Veteraanikerho 
ja Kulttuuri- ja 
perinnekerho. 

(Veteraanikerho oli 
jäsenlehti 6:ssa olleesta 
ilmoituksesta jäänyt pois).

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 

PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN
30.11. - 1.12.2013
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Rakennusmestarien Säätiön 

stipendimatkalaiset, Helsin-

gin ja Uudenmaan piirien yh-

distysten jäseniä, risteilivät 

Pietarista Volgalle ja Mosko-

vaan 8.-14. heinäkuuta 2013.

Matkaan lähdettiin bussilla Hel-
singistä Pietariin, jossa nous-

tiin Nikolai Tsernyshevski -laivaan. 
Laivamatkalla saatiin ihailla kesäi-
sen Karjalan kauneimpia maisemia 
ja Syvärin rantoja. Ääniseltä laiva 
suuntasi kohti Volgaa, maanosam-
me pisintä ja mahtavinta jokea.

Volgan rannoilla koettiin tsaarin-
ajan tunnelmia ja hämmästeltiin 
neuvostoajan muistoja, ihailtiin his-
toriallisia kaupunkeja, kanavia ja 
sulkuja, nähtiin myös Rybinskin val-
tava tekojärvi.

Moskovaan tutustuttiin kierto-
ajelulla. Kotimatka Moskovasta 
Helsinkiin tehtiin lentäen.

Kuvakavalkadi risteilyltä: Eki Ikävalko

RISTEILY PIETARISTA VOLGALLE JA MOSKOVAAN
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RISTEILY PIETARISTA VOLGALLE JA MOSKOVAAN
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Ovatko Suomen tiet ja sillat  
rapautuneet?

Arvioiden mukaan 200–300 siltaa on 
vahvistettava tai niiden alikorkeutta 
on nostettava lyhyellä aikavälillä. Kor-
jausvelkaa tieverkostolle on kertynyt 
jo miljardi euroa.
Anna mestarin äänen kuulua - mitä 
mieltä olet teiden ja siltojen kunnosta?

Ovatko tiet ja sillat riittävän hyväs-
sä kunnossa? Vastaa ja vaikuta seu-
raavan linkin kautta: http://www.rkl.fi/

Seuraavassa Rakennustaidossa 
(ilmestyy 24.10.) kerromme tarkem-
min, mitä mieltä työmaiden kingit 
olivat teiden ja siltojen kunnosta.  

Uusi Rakennustaito  
myös sähköisesti
Rakennustaito on ilmestynyt, lehti 
myös sähköisesti osoitteesta:
http://www.rkl.fi/ajankohtaista/Ra-
kennustaito/fi_FI/Rakennustaito/

RKL:n piirikokous ja  
liittokokous 2013
RKL:n liittoko kous pidetään sun-
nuntaina 17.11.2013 Mikkelissä. 
Liittokokouksen ohjelma julkaistaan 
RKL-viestissä syyskuun lopulla ja 
Mestari-Insinööri -lehdessä loka-
kuussa.

Marraskuussa on liiton  
puheenjohtajavaali

Rakennusmestari Ari 
Autio (49 v.) asettuu 
ehdolle
RKL:n puheenjohtaja 
Martti Kenkkilä (59 v.) 
on toiminut kuluneen 

puheenjohtajakauden liiton puheen-
johtajana. Liittohallituksen puheen-
johtajan toimiaika on kaksi kalenteri-
vuotta.

Martti Kenkkilä ja nykyinen liiton 
II -puheenjohtaja Ari Autio ovat käy-
neet asiaan liittyvää keskustelua 
keskenään.

Ari Autio ilmoittautuu ehdolle pu-
heenjohtajavaaliin. Martti Kenkkilä 
toteaa olevansa mielissään, että liit-
to saa ehdolle henkilön, jolla työnsä- 
ja asuinpaikkansakin puolesta on 
hyvät mahdollisuudet irrottautua lii-
ton vaatimien asioiden hoitamiseen. 
Niinpä hän antaa tuen Ari Aution 
puheenjohtajuudelle, eikä itse aset-
taudu enää ehdolle.

Jäsenhankintakilpailu jatkuu 
vuoden loppuun!
RKL:n kuluvan vuoden jäsenhankin-
takilpailu on alkanut. Luvassa on 
jälleen hyvät palkinnot uusia jäseniä 
liiton jäsenyhdistyksiin hankkineille. 
Pääpalkintona arvotaan taas kaikki-

RKL-viesti

en vähintään kolme uutta, työelä-
mässä olevaa jäsentä hankkineiden 
kesken viikonloppumatka kahdelle 
johonkin Euroopan kaupunkiin. 
Kaikki jäseniä hankkineet saavat 
jonkin henkilökohtaisen palkinnon.

HUOM! Kaikkien jäseneksi liittynei-
den kesken arvotaan vähintään 1000 
euron arvoinen yllätyspalkinto!

RKL käynnisti laatuhankkeen
Rakentamisen laadun parantaminen 
on aidosti ajankohtainen ja tarpeelli-
nen asia. Rakentamisen laadun pa-
rantaminen on ollut teemana paljon 
esillä jo noin kaksikymmentä vuotta. 
Materiaali- ja tuotevalmistuksen 
osalta laatuongelmat ovat nykyisel-
lään vähäisiä, mutta työmaakohtai-
nen rakentamisen laatu vaihtelee lii-
aksi.

Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK RKL ry:n hallitus otti kantaa 
rakentamisen laatuun RKL:n halli-
tuksen kokouksessa Porissa 
16.8.2013. Rakennusmestarit ja -in-
sinöörit AMK RKL on huolissaan ra-
kentamisen nykysuuntauksesta.

Hankkeessa pyritään vaikutta-
maan asenteisiin. Aluksi kartoitetaan 
opinnäytetyön avulla laadukkaan ra-
kentamisen käytännöt, yleisimmät 
laatuvirheet ja niihin johtaneet syyt. 
Kunnianhimoisen projektin takana 
on RKL:n yrittäjätoimikunta.

•	 Selvitetään	yleisimmät	laatuvirheet	ja	niihin	
 johtaneet syyt

•	 Selvitetään	laatuvirheiden	kustannusvaikutus	–
 osoitetaan laadun edullisuus

•	 Kerätään	hyviä	käytäntöjä	joilla	toteutettu	hyvää
 laatua onnistuneesti

•	 Pyritään	vaikuttamaan	siihen,	että	laatujärjestel-
 missä kuvattaisiin tapoja joilla ennalta ohjataan
 rakentamaan ”kerralla oikein ja laadukkaasti”

•	 Selvitetään	etukäteen	ja	opitaan	valitsemaan	
 parhaimpia käytäntöjä suunnitteluratkaisujen ja
 -valintojen vaikutuksia rakentamisen loppu-
 tuotoksessa

•	 Jälkikäteen	tarkastaminen	ja	virheiden	korjaami-
 nen tulisi olla tarpeetonta

•	 Kartoitetaan	eri	asteiden	oppilaitoksissa	opetuk-
 seen sisältyvä laatukoulutus, ammattioppilaitokset 
 ja AMK:t sekä yliopistot

•	 Luodaan	opintosisältöjä,	joilla	kasvatetaan	”laatu-
 asenne” jo opiskelun aikana

•	 Luodaan	tarjolle	selkeä	malli,	jossa	laatu	on	mer-
 kittävä tulospalkkioiden määrittäjä, ”Laadun tulos-
 malli”

•	 Pyritään	tuomaan	yritysten	laatujärjestelmiin	
 helposti lisättävä ”rakentamisen laatumoduuli”

RKL käynnistää valtakunnallisen laatukampanjan, 
jonka tavoitteena on luoda selvä mittaristo:
”Laadukkaan rakentamisen käytännöt”
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Wuoriolassa 26.10.2013

SYYSTALKOOT 
alkaen klo 10

VUOSIKOKOUS 
klo 12.00

Tervetuloa Vihtiin!

RKL:n Helsingin  
piirin kokous 
pidetään 28.10.2013 klo 16.30 
Rakennusmestarien talossa 
yhdistyksen toimistolla

Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

Mestari-Laulajien konsertit 
2013

 

Pyhäinpäivän konsertti 
2.11. klo 13 
Temppeliaukion kirkossa  
(os.	Lutherin	katu	3).	Johtaa	Märt	Ratassepp.	

Pääsyliput 15 €. 

Joulukonsertti 14.12. klo 18 
Käpylän kirkossa (os. Metsolantie 14).  
Solistina sopraano  Johanna Tuomi. 
Johtaa	Märt	Ratassepp.	
Ohjelma 15 e 

Joulukonsertti 19.12. klo 19 Mikael Agricolan kirkossa 
(os. Tehtaankatu 23).  
Solistina baritoni Tommi Hakala. 
Johtaa	Märt	Ratassepp.	Pääsyliput	15	€
 
Tervetuloa!
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä
Gröhn, Tommi Mikael
Holmström, Dan
Kuisma, Tuukka Tapio Arimo
Moisio, Ville Matti Juhani
Mustajärvi, Seija Maarit
Pajunen, Minja Janika
Passoja, Mari Johanna
Rontu, Kirsi Anita
Tuominen, Jukka Pekka
Vaittinen, Esa Pekka
Virta, Lasse Juhani
Vähäaho, Joni MIKKO Henrikki

Opiskelijajäseniä
Heino, Veli-Matti Juhani
Sorsa, Tiia Johanna
Syvänen, Pasi Tapani

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARI- 
VETERAANIT

Syyskauden 2013 tapahtumia 

12.10. klo 13.00  
Konsertti ”Valoa ikkunassa” Ruoholahden kon-
servatorion salissa  yhdessä KUPE:n kanssa

28.10 klo 13.00  
Lokakuun kuukausikokous, yhdistyksen toimis-
to. Matti Vuorensola kertoo Tallinnan raitiotielin-
joista ja niiden turisteja palvelevista reiteistä

3. - 7.11.  
Virkistysmatka KALEV Spa kylpylään

16.11. 
RKL-Senioreiden vuosikokous, Mikkeli

25.11. klo 13.00  
Marraskuun kuukausikokous, yhdistyksen toi-
misto. Olli Heire ja kumppanit kertovat Viipurin 
matkasta

16.12. klo 13.00  
Joulukuun kuukausikokous ja pikkujoulu yhdes-
sä KUPE:n kanssa, yhdistyksen toimisto

Toimintaa vuoden 2014 alussa
27.1. klo 13  
Veteraanikerhon kevätvuosikokous, yhdistyksen 
toimisto

24.2. klo 13.0  
Kuukausikokous ja ulkoilupäivä Paloheinässä

RAKENNUSMESTARIEN  
ROUVAT
Ohjelmatoimikunnan järjestämä ilta
10.10. klo 18.00 yhdistyksen tiloissa,
Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs

Tervetuloa!

Helsingin rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho

VUOSIKOKOUS
pidetään 14.10.2013 kello 17.00
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.
 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin 
RKM-KUPE jäsen.

Tervetuloa vuosikokoukseen
Hallitus

HUOM
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2014 hallituksen
järjestäytymiskokous H1/2014 pidetään  
välittömästi vuosikokouksen jälkeen

Helsingin Rakennusmestari-
veneilijät HRV ry:n sääntö-
määräinen

SYYSKOKOUS
lauantaina 26.10.2013 klo 15.00 Kallioniemessä, 
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista!

Hallitus

* * *
Kallioniemessä veneilykauden päättäjäiset ja 
lipunlasku syyskokouksen jälkeen.

* * *
Kallioniemen talkoot: 5.10. ja 12.10. alk. klo 
10.00 Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon 
laittaminen.

Tervetuloa!
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HALLITUKSEN  
JÄSENET 2013

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

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

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

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

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

Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.fi

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mkuukkanen@hotmail.com

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

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

Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.saarinen@saunalahti.fi

Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

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

 

YHDISTYS tiedottaa URHEILUA

Yhdistyksen 

UINTIMESTARUUSKILPAILUT
lauantaina 19.10.2013 klo 15.00-16.00
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä
Lajit:  vapaa- ja rintauinti sarjajako 
5. vuoden välein

Tervetuloa joukolla mukaan!

Yhdistyksen jäsenellä on 
liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla 
voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Lii-
kunta- ja kulttuuriseteliä voi käyttää lähes 
6000  liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suo-
men (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimis-
tolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on 
runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, 
kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, 
urheilutapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoi-
nen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 42 
kpl/vuosi á-hintaan 2,5 euroa (yht. 105 euroa).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöi-
ty saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Sillä ei 
voi maksaa lasten tai muiden perheenjäsenten 
harrasteita. Käyttäjän tulee kirjoittaa oma nimi 
setelin takapuolelle viimeistään palvelua makset-
taessa.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen 
toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A 6. krs. 
p. 09-646 343
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URHEILUA

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

KEVÄT MAASTOJUOKSU 25.4. Pirkkolan pururata
6 km
M45 1. Kai Juurtela 34,23
4km
M60 1.Paavo Tomminen 17,22
M65 1.Raimo Hartonen 16,02
 2.Ilkka Wastimo 19,41
 3.Kalevi Vikman 27,21
2km 
M70 1.Esko Kuoksa 10,17
 2.Jaakko Virtanen 10,51
 3.Voitto Torniainen 11,56
 4.Veikko Luode 12,57

YLEISURHEILU 29.8 Vuosaari
100m
M35 1.Esko Paukkonen 13,82
M40 1.Aki Airusalo 15,78
M45 1.Kai Juurtela 21,83
M60 1.Paavo Tomminen 14,87
M70 1.Esko Kuoksa 17,91
 2.Jaakko Virtanen 18,32
 3.Veikko Luode 19,47
 4.Voitto Torniainen 25,13
1500m
M35 1.Esko Paukkonen 5,48
M60  1.Paavo Tomminen 6,03
M65 1.Raimo Hartonen 5,26
 2.Ilkka Wastimo 6,37
M70 1.Esko Kuoksa 7,11
 2.Jaakko Virtanen 7,46
 3.Voitto Torniainen 8,51
 4.Veikko Luode 9,00
pituus
M35 1.Esko Paukkonen 4,22
M40 1.Aki Airusalo 3,81
M70 1.Jaakko Virtanen 3,12
 2.Veikko Luode 2,75
 3.Esko Kuoksa 2,48
 4.Voitto Torniainen 1,98
 5.Juhani Veijonen 1,87

kuula 7,257 kg
M35 1.Esko Paukkonen 7,80
M40 1.Aki Airusalo 8,20

kuula 5,000kg
M60 1.Paavo Tomminen 9,98
M65 1.Raimo Hartonen 6,94

kuula 4,000kg
M70 1.Veikko Luode 7,90
 2.Juhani Veijonen 7,62
 3.Jaakko Virtanen 7,53
 4.Voitto Torniainen 6,07

MAASTOJUOKSU 5.9 Pirkkolan 3 km pururata
M35 1.Esko Paukkonen 12,06
M45 1.Kai Juurtela 14,46
M65 1.Raimo Hartonen 11,53
 2.Ilkka Wastimo 14,22
 3.Kalevi Vikman 19,40
M70 1.Esko Kuoksa 16,25
 2.Jaakko Virtanen 16,35
 3.Voitto Torniainen 18,33
 4.Veikko Luode 19,31
M75 1.Kalevi Hänninen 16,04 

PISTEKILPAILU
Kilpailussa huomioidaan yhdistyksen ja liiton kilpailut 
yleisurheilussa ja maastojuoksussa.

Esko Kuoksa 52 pistettä
Jaakko Virtanen  35
Raimo Hartonen 35
Veikko Luode 24
Voitto Torniainen 16
Aki Airusalo 15
Ilkka Wastimo 14
Paavo Tomminen 10
Esko Paukkonen 10
Kalevi Vikman 9
Kai Juurtela 8
Kauko Wira 8

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
KESÄN 2013 URHEILUTULOKSIA
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on täysi-
mittainen golfkenttä.

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

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 kohteista.

 

Varausmaksut 2013:
- viikot 1–7: 
 350 €/viikko

- viikot 8–10 
 (koulujen hiihtolomaviikot):  
 450 €/viikko

- viikot 11–13: 
 350 €/viikko

- viikko 14 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko

- viikot 15-48: 
 200 €/viikko

- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä –  
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko

- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

VUODEN 2014 VIIKKOJA KOSKEVAT 
VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2014 Himos-huoneistojen varaukset käsitellään ja vahvistetaan 
marraskuussa. Vuotta 2014 koskevat varausanomukset on toimitettava Kirsille 
toimistoon 29. lokakuuta mennessä. Samaa viikkoa haluavista aikaisempien 
käyttökertojen määrä ratkaisee. Tasatilanteessa saaja ratkaistaan arpomalla. 
Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja voi hakea pitkin vuotta toimittamalla 
varaushakemuksen noin kuukautta ennen aiottua käyttöä.



Lokakuu
 5.10. Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
 5.10. Perhetapahtuma: Sirkus Finlandia, 
  Kaisaniementie 1-3, klo 13.00
 10.10. Rakennusmestarien Rouvat, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 12.10. Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
 12.10. ”Valoa syksyyn” konsertti, Veteraani-
  kerho ja KUPE, Ruoholahden konserva-
  torion sali, klo 14.00
 14.10.  KUPE, Vuosikokous, yhdistyksen 
  toimistolla, klo 17.00
 14.10.  Yhdistyksen Syyskokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 14.10. Lokakuun Mestari-ilta, 
  Syyskokouksen jälkeen
 19.10. Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut, 
  Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00
 26.10.  Vihdin Wuoriola: talkoot alkaen klo 10, 
  Syyskokous klo 12
 26.10. HRV, Syyskokous, Kallioniemi klo 15.00
 26.10. Järven lumo -näyttely, KUPE, 
  Ateneum, klo 12.00
 26.10. Veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku, 
  Kallioniemi, HRV Syyskokouksen jälkeen
 28.10. Koulutustilaisuus: Perustason energia-
  todistuksen laatijankoulutus, Helsinki, 
  klo 9.00-16.00
 28.10 Veteraanikerho, lokakuun kuukausi-
  kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 28.10. RKL:n Helsingin piirin kokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 16.30

Marraskuu
 2.11. Mestari-Laulajat, Pyhäinpäivän konsertti, 
  Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
 3. - 7.11. Veteraanikerho, Virkistysmatka 
  KALEV Spa kylpylään
 14.11. Teatteriesitys: Hotelli Paradiso, Helsingin 
  Kaupunginteatteri, suuri näyttämö, klo 19.00
 16.11. RKL-Senioreiden vuosikokous, Mikkeli
 25.11. Veteraanikerho, marraskuun kuukausi-
  kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Joulukuu
 30.11.-1.12. Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan
 14.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, 
  Käpylän kirkko, klo 18.00
 16.12. Veteraanikerho, joulukuun kuukausikokous 
  ja pikkujoulu yhdessä KUPE:n kanssa, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 19.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, 
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

2014
Tammikuu
 27.1. Veteraanikerho, Kevätvuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13

Helmikuu
 24.2. Veteraanikerho, kuukausikokous ja 
  ulkoilupäivä Paloheinässä, klo 13.00

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

KALLIONIEMI
Kari Mikonsaari 050-367 3110

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

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127

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


