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Kannen kuva: Keskuskadun
rakentaminen Helsingin ensimmäiseksi
"oikeaksi" kävelykaduksi on viimein
valmis. Pitkä hanke tahdistettiin ensin
Stockmannin ja sitten Makkaratalon
laajennusten aikatauluihin.
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* jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Jos Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen,
siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää mestari-illan jälkeen.
**Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 6/2014 kanssa

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 13.10.2014 klo 18.30
Rakennusmestarien talossa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten		 laskijat sekä sihteeri läsnä olevista.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen alla olevan mukaan kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mah		 dollisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa.
6. Päätetään puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi ja muut hallituksen jäsenet erovuo		 roisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi 2015-2016.
		 Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2014 ovat Reino Holappa, Rami Järvinen, Mika Kuukka		 nen, Jari Raukko, Martti Saarinen ja Jari Tiimonen.
		 (Hallituksen jäseninä jatkavat Olli Heire, Niilo Hämäläinen, Kari Mikonsaari, 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.
		 Ari Autio on valittu liiton puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2014-2015
12. Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen ja hänelle varahenkilö.
		 Liittohallituksen jäsen Jari Raukko ja varajäsen Timo Saarikko ovat erovuorossa 31.12.2014.
13. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piirikokousedustajat.
14. Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut asia, jotka on mainittu kokouskutsussa.
		 - Turun ja Porin piirin sääntömuutosesitys
		 - Liittohallituksen 23.8.2014 hyväksymä sääntömuutosesitys
15. Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.
16. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.
17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18. Kokouksen päättäminen.

Lokakuun MESTARI-ILTA

maanantaina 13.10. 2014 heti Syyskokouksen jälkeen
Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53
Yhdistys- ja liittokuulumiset
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Iltapala

Syyskuun Mestari-illassa:

Työturvallisuus
on jokaisen asia

Syyskauden ensimmäisessä Mestari-illassa jatkettiin vuoden 2014 Teemalehden aiheesta,
työturvallisuudesta. Illan puhujana oli Reijo S Lehtinen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

R

eijo S Lehtinen oli haastateltavana myös teemalehden jutussa. Nyt hän kertoi tarkemmin Rakennusteollisuus RT:n yritysten yhteisistä ponnisteluista työturvallisuuden parantamiseksi. Paljon on tehty, mutta teke-

mistä riittää edelleen, hän totesi samoin sanoin kuin
teemalehden haastattelussaankin.
Pysäyttävimpiä Reijon esityksessä olivat hänen esittelemänsä todelliset tapaukset, joissa työturvallisuus oli
mennyt rankimman jälkeen pieleen: kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Yhteistä niille oli se, että kaikista
työturvallisuuteen liittyvistä asioista huolehtimilla jokainen turmista olisi voitu estää.
Vaikka nolla tapaturmaa on rakennusalalle kova,
ehkä jopa saavuttamaton tavoite, sitä kannattaa ja pitää
tavoitella. Reijolla oli myös iloista kerrottavaa: työturvallisuuskehitys on tilastojenkin mukaan mennyt koko ajan
parempaan suuntaan. Mikä ilahduttavinta, esimerkiksi
kuolemaan johtavissa tapaturmissa on ohitettu Ruotsi.
"Olemme hyviä", Reijo korosti.

Tulevat mestarit kuuntelemassa
Yksi Reijon työturvallisuuden perusteeseistä toteutui
Mestari-illassa hienosti. Reijon mukaan koulutus on se,
jolla luodaan perusta turvalliselle työmaalle. - Kuulijoina
Mestari-illassa olikin myös luokallinen opiskelijoita,
Metropolia AMK:sta vuodenvaihteessa valmistuvia rakennusmestareita.
Opiskelijat oli paikalle houkutellut yhdistyksen hallituksen jäsen Reino Holappa. Hän oli samana iltapäivänä pitänyt opiskelijoille betonitöihin liittyvän kurssin ja
tuonut heidät mukanaan Rakennusmestarien talolle.

Syksyllä aktiivista toimintaa
Ennen iltapalaa hallituksen jäsen Martti Saarinen veti
Mestari-illan yhdistysosuuden. Syyskaudella on taas
tarjolla runsaasti toimintaa: sekä koulutuksia, kulttuuria,
liikuntaa, alajaostojen retkiä. "Jokaiselle jotakin, etsikää
jäsenlehden tapahtumakalenterista itselle sopivin ja
tulkaa mukaan", Martti totesi.
Seuraava virallinen tilaisuus on yhdistyksen Syyskokous 13. lokakuuta. Siellä valitaan muun muassa hallitukseen uusia jäseniä erovuoroisten tilalle.
Sirkka Saarinen

Reijo S Lehtiselle rakentamisen työtuvallisuuden parantaminen on
tuttua niin viranomaismääräysten ja -ohjeiden laatijana, kehityshankkeisiin osallistujana kuin alan oppaiden kirjoittajana ja matkasaarnaajana.
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TILASTOJA
Helsingin asuinrakentamisen luvat:

Vilkkaampaa kuin vuosi sitten
Helsingin kaupungin tietokeskuksen Rakentaminen Helsingissä vuoden 2014 toisella
neljänneksellä -julkaisusta käy ilmi, että asuinrakentaminen näyttää myönnettävien
rakennuslupien perusteella jatkuvan edellisvuotta vilkkaampana.

T

ämän vuoden toisella neljänneksellä myönnettiin lupa 87 000
kerrosneliön rakentamiselle. Määrä
on lähes kaksinkertainen vuoden
2013 toiseen neljännekseen verrattuna. Aloitettujen rakennustöiden
osalta muutos edellisvuoteen on
pieni. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä aloitettiin 79 000 kerrosneliön rakentaminen, mikä on noin
tuhat neliötä vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Tosin asuntojen määrä aloitetuissa rakennushankkeissa
oli tämän vuoden toisella neljänneksellä hieman suurempi. Asuntoja
valmistui tämän vuoden huhti-kesäkuussa kaiken kaikkiaan 943.
Toimitilarakentaminen on vilkastunut aloitettujen rakennustöiden
osalta. Tämän vuoden toisen neljänneksen aikana aloitettiin selvästi
suuremman
kerrosneliömäärän
(70 000 k-m2) rakentaminen kuin
viime vuoden toisen neljänneksen
aikana (25 000 k-m2). Sen sijaan
myönnettyjen rakennuslupien osal-
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ta kerrosneliömäärä tämän vuoden
toisella neljänneksellä on pysynyt
viime vuoden tasolla.
Toimitilarakentaminen on keskittynyt suurelta osin liike- ja toimisto-

tilojen rakentamiseen Pasilaan,
Lauttasaareen ja Jätkäsaareen. Kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa
valmistui 26 708 kerrosneliö toimitiloja.

Rakennusluvan saaneiden ja aloitettujen rakennustöiden kerrosala liukuvana vuosisummana vv. 1992–2014/2. vuosineljännes
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RALA tutki lähes 2 000 rakennushanketta

Tilaajat tyytyväisiä

pääurakoitsijoihin
Rakennushankkeet onnistuvat hankkeiden tilaajien ja rakennuttajien mielestä monella osaalueella hyvin: projektinhallinta toimii, yhteistyö on sujuvaa, henkilöstöä pidetään osaavana ja
turvallisuusasiat hoituvat. Tiedot käyvät ilmi Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemästä selvityksestä, jossa analysoitiin rakennusprojekteista annettua palautetta.

R

akentamisen Laatu RALA ry on kerännyt vuodesta
2008 alkaen projektipalautetta rakennushankkeen
eri osapuolten yhteisellä RALA-projektipalautejärjestelmällä. Järjestelmässä on lähes 2 000 rakennushanketta
ja niistä on annettu yli 6 000 palautetta. Nyt tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen ja erikoistutkija Sami
Kärnä Aalto-yliopistosta ovat käyneet tämän mittavan
aineiston läpi ja analysoineet tilaajien ja rakennuttajien
palautteet pääurakoitsijoille.
Palautteiden mukaan tilaajat ja rakennuttajat ovat
erittäin tyytyväisiä pääurakoitsijoiden toimintaan. He
ovat kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä urakoitsijoiden
projektinhallinnan eri osa-alueisiin, yhteistyöhön, henkilöstön osaamiseen ja turvallisuusasioiden hoitamiseen.
Mm. pääurakoitsijan henkilöstö saa kiitosta luotettavuudesta ja vastuuntunnosta sekä työnjohtajien ammattitaidosta.

Kehitettävää varsinkin aliurakoitsijoihin liittyen
Kehitettävääkin on. ”Rakennuttajien mielestä aliurakoitsijoiden ohjaus sekä riskienhallinta eivät ole kaikilta osin

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen totesi, että rakennuttajien
mielestä aliurakoitsijoiden ohjaus sekä riskienhallinta eivät ole
kaikilta osin onnistuneita. Myöskään aliurakoitsijoiden henkilöstön ammattitaitoon ei olla kaikilta osin tyytyväisiä.
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RALA-projektipalaute on rakennusalan osapuolten yhteinen palautejärjestelmä, jossa rakennushankkeen eri osapuolet voivat antaa ja saada palautetta sekä projektin aikana että sen päätyttyä.
Projektin tehokkaan arvioinnin ja systemaattisen
palautteen merkitys korostuu, kun rakennushankkeet tulevat entistä suuremmiksi, monimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi. Myös uudet toteutusmuodot sekä osapuolten välisten yhteistyösuhteiden kehittyminen vaativat toimijoiden
keskinäistä arviointia.

RALA-projektipalautejärjestelmä soveltuu erityyppisiin hankkeisiin ja toteutusmuotoihin. Projektipalautteen avulla rakennusalan toimijat – tilaajat,
rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat – voivat
kehittää omaa toimintaansa.
RALA on kerännyt projektipalautetta järjestelmänsä kautta vuodesta 2008 alkaen. Järjestelmässä on kaikkiaan 1 747 hanketta ja noin 6 000
palautetta. Nyt on analysoitu tilaajien ja rakennuttajien (rakennuttamistehtäviä hoitavan tahon) antamaa 2 760 palautetta pääurakoitsijalle.

onnistuneita. Myös aliurakoitsijoiden henkilöstön ammattitaitoon ei olla kaikilta osin tyytyväisiä”, tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen kertoo.
Infrarakentaminen saa kautta linjan heikompia arvioita kuin asunto- ja toimitilarakentaminen. Asuntotuotannossa on korjausrakentamisessa parannettavaa
kaikilla osa-alueilla uudisrakentamiseen verrattuna.
Toisaalta asuntorakentaminen kokonaisuudessaan saa
monella tarkastellulla osa-alueella paremmat arviot
kuin infra- ja toimitilarakentaminen. ”Rakennuttajat
ovat arvioineet asuinrakennushankkeissa erittäin korkealle lisä- ja muutostöiden hoitamisen sekä projektinhallinnan kokonaisuutena”, erikoistutkija Sami Kärnä
sanoo.
Eri toteutusmuodoista suunnittelun sisältävät toteutusmuodot saavat pääasiassa parempaa palautetta rakennuttajilta kuin projektinjohtorakentaminen. - SS

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistöja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan
yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALAn palveluita ovat
RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi, RALA-projektipalaute ja Luotettava Laatutyömaa.
Lisätietoja www.rala.fi.
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”On erittäin positiivista, että tilaajat kokevat rakennushankkeiden
ja pääurakoitsijoiden onnistuneen näin hyvin. Vaikka prosessin
laatu ei suoraan kerro teknisestä laadusta, on sujuvan ja onnistuneen rakennushankkeen lopputulos varmasti parempi kuin silloin,
jos yhteistyö ei toimi ja hanke koetaan hankalaksi”, toiminnanjohtaja Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry:stä toteaa.
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RKL-Rakennusasiantuntijakoulutusta

RAKENNUSTYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTA
SEKÄ PELASTUS- JA PALOSUUNNITELMA
28.10.2014 klo 17.00 - 20.30, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3
Koulutusillan ensimmäisessä osassa käydään läpi työmaan kosteudenhallintaa, joka koostuu seuraavista osista:
• Kosteusriskien kartoitus
• Kuivumisaika-arviot
• Olosuhdehallinta
• Kosteusmittaussuunnitelma
• Organisointi, seuranta ja valvonta
• Valokuvia epäonnistuneesta kosteudenhallinnasta
Koulutuksessa perehdytään mm. kosteudenhallintosuunnitelmaan ja riskien kartoitukseen.
Illan toinen aihe on rakennustyömaan pelastus- ja palosuunnitelma. Kuvien ja piirustuksien avulla perehdytään pelastus- ja palosuunnitelmien laatimiseen.
Luennoitsija: rakennusvalvoja Kalervo Hatakka FISE
Osallistumismaksu: RKL:n vuosimaksun maksaneille 50 €, muille 150 €. Opiskelijajäsenille ilmainen.
Ilmoittautumiset 22.10.2014 mennessä linkistä:
http://www.lyyti.in/kosteudenhallinta_hk (tai www.rkl.fi > Koulutus > Rakennusasiantuntijakoulutus
Lisätiedot: Joakim Högström, 045-633 2346 tai joakim.hogstrom@rkl.fi
Yhteyshenkilö: Olli Heire, 0400-894 811 tai olli.heire@gmail.com

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET
– mitä niistä pitäisi tietää?
Aika: ti 25.11.2014 klo 17.00
Paikka: Helsinki, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3
Korjausrakentamiseen liittyvät energiamääräykset tulivat voimaan 9.1.2013 viranomaisten käytössä olevien rakennusten osalta ja muiden rakennusten osalta 9.7.2013.
Määräysten tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta korjaus- ja muutostöiden taikka käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Velvollisuus energiatehokkuuden parantamiseen on sidottu muihin korjauksiin ja
toimenpiteen luvanvaraisuuteen.
Luennoitsijana yli-insinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä
Osallistumismaksu: RKL:n vuosimaksun maksaneille 50 €, RKL:n + HRMY:n vuosimaksun maksaneille 10 €,
pelkän HRMY:n vuosimaksun maksaneille 110 € ja muille 150 €. Opiskelijajäsenille ilmainen.
Ilmoittautumiset 19.11.2014 mennessä osoitteessa
http://www.lyyti.in/Korjausrakentamisen_energiamaaraykset_3342 (tai www.rkl.fi > Koulutus >
Rakennusasiantuntijakoulutus > Korjausrakentamisen energiamääräykset)
Lisätiedot: Joakim Högström, 045-633 2346 tai joakim.hogstrom@rkl.fi
Yhteyshenkilö: Olli Heire, 0400-894 811 tai olli.heire@gmail.com

Kustannustehokkaat energiatehokkuuden parannukset
toteutetaan muun korjaamisen yhteydessä
Lähtökohtana annetuille määräyksille on suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistäminen ja energiatehokkuuden kytkeminen osaksi tehtäviä korjaus- ja uusimistoimenpiteitä. Peruskorjaus, perusparannus sekä muutoksia edellyttävä käyttötarkoituksen muutos ovat käsitteinä kohtuullisen selkeitä soveltamiskohteita. Sen sijaan
osakorjaukset saattavat joskus olla hankalampia tulkita, esim. yhden tai useamman julkisivun uusiminen,
linjasaneeraus, ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset ja uusimiset, uudisasennukset ovat kuitenkin yleensä sen
tyyppisiä osakorjauksia, joiden yhteydessä energiatehokkuutta voidaan parantaa. Energiatehokkuusvaatimukset ovat työväline kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnoille.

Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta
Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen. Asetuksen mukaisilla vaatimustasoilla on tavoitteena pienentää rakennuskannassa olemassa olevien rakennusten energiankulutusta noin 6 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Huomioitavaa on myöskin se, että energiatehokkuutta
parantavat toimenpiteet parantavat myös asumis- ja käyttömukavuutta, sisäilmastoa sekä pienentävät käyttökustannuksiin kohdistuvia korotuspaineita. Korjausrakentamiselle asetetut vaatimukset koskevat kohteita,
joissa tehdään laajamittaisia korjauksia tai rakennuksen ulkovaippaa korjataan siten, että sillä on vaikutuksia
energiatehokkuuteen. Lisäksi vaatimukset koskevat myös taloteknisten järjestelmien korjaamista.
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Keskuskatu on nyt kokonaan valmis
Elokuun lopussa vietettiin Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan, Helsingin ensimmäisen "oikean" kävelykadun, Keskuskadun avajaisia. Monivuotisen hankkeen suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2005 ja rakentaminen vuonna 2009.

K

eskuskadun ensimmäinen osa
välillä Pohjoisesplanadi–Aleksanterinkatu valmistui marraskuussa 2010. Toinen vaihe välillä Aleksanterinkatu–Kaivokatu puolestaan
käynnistyi puolestaan vuonna 2012
ja valmistui elokuussa 2014.
Pitkä toteuttamisaika johtui pitkälti siitä, että peruskorjaus tehtiin
ensin Stockmannin ja sitten Makkaratalon kortteleiden laajennusten
aikataulujen ehdoilla.
Keskuskatu on varattu pelkästään jalankulkuliikenteelle. Keskuskadulta on myös useita maanalaisia

jalankulkuyhteyksiä sekä Asematunneliin että Forumiin ja Kampin keskukseen. Huolto- ja ajoneuvoliikenne on estetty kadun päihin asennetuilla metallipollareilla, jotka avautuvat vain luvan saaneille. Kiinteistöjen
huoltoliikenne hoidetaan pääasiassa
keskustan huoltotunnelin kautta.
Kadun kunnallistekniikka ja rakennekerrokset uusittiin remontissa
kokonaan. Myös katuvalaistus on
uusittu. Kadulla on sulanapitojärjestelmä, joka helpottaa talvihoitoa ja
parantaa jalankulun turvallisuutta ja
viihtyisyyttä. - SS
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Keskuskadun vaihtelevan väriset ja
kokoiset graniittilaatat muodostavat
tähtimäisen mosaiikkikuvion, Penrose-kuvion, joka kattaa lähes koko katualueen. Kuvat Keskuskadun ensimmäisen vaiheen toteutuksesta / Lemminkäinen Betonituotteet
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Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho
järjestää 25.10.2014 opastetun taidenäyttelykäynnin
Ateneumin taidemuseoon

Sibelius ja taiteen maailma -näyttelyyn
"Hyvin hauska on katsella tauluja täällä. Täällä on suuria kokoelmia. Minuun vaikuttavat muut taiteet enemmän kun muitten musiikki." - Jean Sibelius kirjeessään Aino Sibeliukselle Münchenistä 28.7.1894
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta säveltäjä Jean Sibeliuksen syntymästä. Ateneumin taidemuseo
ottaa varaslähdön juhlavuoteen lokakuussa avautuvalla laajalla juhlanäyttelyllä, joka esittelee säveltäjän
yhteyksiä aikansa kuvataiteisiin.
Sibelius innoitti kuvataiteilijoita, ja kuvataide ympäröi
häntä monin tavoin: koti Tuusulanjärven kulttuurimaisemassa, taiteilijaystävien ja -sukulaisten piiri
sekä Ainolan taidekokoelma muodostivat ilmeikkään
taustan omalle sävellystyölle. Vuonna 1892 valmistunut sävelruno Satu inspiroi Akseli Gallen-Kallelan
maalaamaan samannimisen teoksen kahta vuotta
myöhemmin. Vuonna 1909 Sibelius matkusti lankonsa, taidemaalari Eero Järnefeltin kanssa Kolille ja
sai innoitusta neljänteen sinfoniaansa, jonka hän
myös omisti Järnefeltille.

Sibelius ja taiteen maailma -näyttely tarkastelee säveltäjän elämäntyön yhteyksiä ajan kuvataiteeseen
sekä henkilökohtaisella että laajemmin taidesuuntausten tasolla.Esillä ovat Sibeliuksen nuoruus ja kansainvälinen läpimurto, fantasiat ja myytit, sekä sinfoniset maisemat ja luontoaiheet. Muotokuvat kertovat
säveltäjästä niin vuosisadan vaihteen nuorena nerona kuin 1960-luvun lopussa valmistuneen ainutlaatuisen monumentin aiheena.
Ateneum toteuttaa näyttelyn yhteistyössä Ainolasäätiön kanssa. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan
näyttelyluettelo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmoittautumiset viimeistään 16.10.2014 KUPE:n puheenjohtajalle Heikki Autiolle ensisijaisesti sähköpostilla
heikki.autio@kolumbus.fi tai p. 050-5727491. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Heikille.
Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu 25 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan.
Tavataan lauantaina 25.10 klo 11.15 Ateneumin taidemuseossa osoitteessa Kaivokatu 2, Helsinki. Näyttelykäynti
maksaa 5 euroa HRMY:n jäsenille, puolison lipun hinta on 10 euroa. Näyttelykäynnin hinta on maksettava 16.10.2014
mennessä KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66.

Mestari-Laulajat

Pyhäinpäivän
konsertti

1.11.2014 klo 13.00
Temppeliaukion
kirkossa
7/2014 hrmy
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Kiasmassa ja Ateneumissa
korjataan

Senaatti-kiinteistöillä on parhaillaan meneillään sekä Kiasman että
Ateneumin korjaustyöt. Kiasma on puoli vuotta suljettuna.
Ateneumissa näyttelytoiminta sen sijaan pyörii remontista huolimatta.

K

iasman aulan lasikate uudistetaan, minkä vuoksi Kiasman yleisötilat suljetaan työn ajaksi. Myös
osa sisäkatoista uudistetaan ripustusmahdollisuuksien parantamiseksi. Kiasma liitetään kaukokylmäverkkoon ja sisävalaistusta kehitetään energiatehokkuuden parantamiseksi. Rakennusautomaatiota
päivitetään, jotta sisäolosuhteita
voida hallita entistä paremmin, mikä
museorakennuksissa on erityisen
tärkeää.
Uudistustyöt alkoivat syyskuussa 2014 ja kestävät noin 6 kuukautta. Talon yleisötilat suljetaan kuudeksi kuukaudeksi, sen sijaan henkilökunnan tilat, toimistot, verstaat
yms. ovat käytössä. Syksyn aikana
Kiasman kokoelmateoksia nähdään
mm. Taidehallissa 10.10. avattavassa Kiasma goes Taidehalli -näyttelyssä.
Kiasman uudistustöistä ja niiden

kustannuksista vastaa kiinteistön
omistajana Senaatti-kiinteistöt.
Päätoteuttajaksi on valittu KennoRakenne Oy.

Ateneumin vesikatto uusitaan
Senaatti-kiinteistöt aloitti Ateneumin vesikaton uudistamisen maaliskuussa 2014 rakennuksesta laaditun pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman mukaisesti. 1880-luvulla
valmistuneen Ateneumin viimeisin
laaja peruskorjaus on tehty 1980-luvulla.
Uudistuksessa rakennuksen vesikatosta tehdään paremmin tuulettuva ja kattolasi-ikkunoiden lämmöneristystä parannetaan energiataloudellisemmaksi. Hyvällä lämmöneristyksellä sekä valoullakolle
lisättävällä ilmanvaihdolla on merkittävä vaikutus muun muassa sisäolosuhteisiin, jotka museoraken-
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nuksessa ovat erityisen vaativat.
Aikataulu ja töiden eteneminen
on suunniteltu siten, että uudistustyöllä olisi mahdollisimman vähän
vaikutusta taidemuseon toimintaan.
Aikataulun mukaan työ valmistuu
syyskuussa 2015. Taidemuseon
kolmas kerros on remontin aikana
poissa näyttelykäytöstä, mutta
näyttelytilat rakennuksen pohjakerroksessa ja toisessa kerroksessa
sekä pohjakerroksen asiakaspalvelutilat, kahvila ja museokauppa toimivat normaalisti. Remontilla ei ole
vaikutuksia yleisön kulkureitteihin.
Ateneumin kolmannessa ja neljännessä kerroksessa sijaitsevia työpisteitä on siirretty väistötiloihin Mikonkadulle remontin ajaksi.
Uudistusten suunnittelu on tehty
tiiviissä yhteistyössä Museoviraston
asiantuntijoiden kanssa. Pääurakoitsijana toimii Rakennus Oy Paanurakenne.
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Info- ja näyttelytila Laiturilla
11.9.-1.11.2014 Kampissa

Helsinki Dresses Helsinki Dresses -näyttely esittelee
Helsingin kauneimpia rakennuksia
näyttäviksi ja värikkäiksi puvuiksi
muutettuina. Teoskokoelman jokainen asukokonaisuus kertoo rakennuksesta omaa leikkisää tarinaansa puvuntekijän näkökulmasta.
Näyttely rohkaisee jokaista tutkimaan ja ihmettelemään ympäristöään, inspiroitumaan siitä omalla
tavallaan - ja rakastumaan siihen.
Näyttelyn tekijä Anne Mustarastas
on helsinkiläinen muotoilija ja näyttämöpukujen valmistaja, joka on
tehnyt uransa teattereiden puvustoissa. - SS

Kuva Saara Salmi

Helsingin kauneimpia
rakennuksia pukuina

Tämän puvun innoittaja
on Hiljaisuuden kappeli
Kampissa.

Teatteriin marraskuussa, maanantaina 10.11. klo 19.00

Miten menestyä vaivatta liike-elämässä
Helsingin Kaupunginteatterissa, Ensi linja 2, Helsinki

Kuva: Helsingin kaupunginteatteri / Tapio Vanhatalo

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen
55 €. Jäsenillä on etuoikeus seuralaisiin nähden. Kahvitarjoilu väliajalla

puamisen yhä ylemmäs firman hierarkiassa.

Liput maksetaan 6.10.2014 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n tilille FI40 2044 1800
0647 11. Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään
mennessä maksaneille.

Finch ammentaa tietonsa oppikirjasta, joka opastaa vaivattomaan menestykseen
työelämässä. Kirjan ja
neuvokkuutensa ansiosta hän etenee ikkunanpesijästä suuryrityksen toimitusjohtajaksi. Yrityksen, joka on ”niin suuri, että kukaan ei tarkalleen tiedä mitä
muut tekevät”.

Lippuja esitykseen on varattu 200 kpl. Ilmoittautumiset
6.10.2014 mennessä yhdistyksen toimistolle:
info@hrmy.fi tai (09) 646 343.
Miten menestyä vaivatta liike-elämässä on upeiden tanssinumeroiden täyttämä, näyttävää silmänruokaa tarjoava, hauska ja värikäs musikaalikomedia. Näyttävän vauhdikasta menoa säestää vivahteikas Broadwayn kultakauden musiikki.
Musikaalikomedia kertoo nuoresta miehestä, J. Pierrepont Finchistä, joka pestautuu postipojaksi Globaalit
pakettinappulat –firmaan ja aloittaa alta aikayksikön ki-
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Lopulta Finchin epätavalliset ja moraalisesti hyvin kyseenalaiset busineskoukerot vaarantavat sekä lupaavasti
alkaneen uran, että romanttisen suhteen kauniin sihteerin
kanssa.

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN

KULTTUURISTIPENDIMATKA
MAROKKOON 23.1.–2.2.2015

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24
matkastipendiä Marokkoon suuntautuvalle valtakunnalliselle rakentamisen kulttuurimatkalle.
Matkan alustava reitti on Lossabon-CasablancaRabat-Mekne´s-Volubilis-Fe´s-Afourer-Marrakech.
Lähtö Helsingistä perjantaina 23.1.2015 klo 05.25
ja paluu Helsinkiin maanantaina 2.2.2015 klo 04.40.
Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ) jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin
piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi /
RKL:n piiri.
Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä
Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien Säätiöstä
matkaisäntä.
Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus
kahden hengen huoneissa, puolihoito, retket ja
kiertokäynnit pääsymaksuineen, suomalainen
matkanjohto.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa
seuralaisen, omalla kustannuksellaan (paikkoja
rajoitetusti). Matkan arvo 1.980 € ja yhden hengen
huoneen lisä on 440 €. Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat kulunsa kotoaan
Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin mahdollisine välimajoituksineen.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. RKL:n
vuosimaksun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.
Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä ja henkistä kuntoa.
Rakennusmestarien Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle maksamansa, vähintään 1 000 €:n
suuruiset stipendit.
Rakennusmestarien Säätiö tekee päätökset stipendien saajista hakemusten perusteella.
Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon ti 11.11.2014 mennessä joko postitse tai
sähköpostitse.
Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilla
www.rakennusmestariensaatio.fi
on nähtävillä tarkempi matkaohjelma sekä lomake hakua varten. Hakemuksen voi toimittaa
myös vapaamuotoisena.
Kaisa Aho
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51–53 A
00100 HELSINKI
kuoreen merkintä "Marokko"
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
Kaisa Aho p. 09 612 0870 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN
JÄSENET 2014

UUDET JÄSENET
Kai Aulis Forsen
Joonas Hänninen
Joonas Jaatinen
Charles Pontus Sebastian Johansson
Jan-Erik Pentti Jusslin
Paul Järvinen
Arto Kontio
Helena Ingrid von Koskull
Jorma Tapio Laakkonen
Juha Leppälä
Pekka Lyytinen
Juri Malmin
Jussi Mäkelä
Jari Pekka Piippola
Tero Erik Toivonen
Jere Viljanen
Heikki Tapani Vuorenpää

Puheenjohtaja
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi
1. varapuheenjohtaja
Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com
2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timo.saarikko@yit.fi
Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

OPISKELIJAJÄSENET
Henrik Wei Huang
Ville-Veikko Jouskari
Ossi Ofir Koniel
Emil Santeri Mulari
Jussi Viemerö

Niilo Hämäläinen, 040-823 7058
Niilo.Hamalainen@ncc.fi
Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com

Tervetuloa!

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mika.kuukkanen@peab.fi

Helsingin rakennusmestarien
Kulttuuri- ja perinnekerho

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

Vuosikokous

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

pidetään 13.10.2014 kello 17.00
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin
RKM-KUPE jäsen.

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

Tervetuloa vuosikokoukseen
Hallitus

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

HUOM
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2015 hallituksen
järjestäytymiskokous H1/2015 pidetään
välittömästi vuosikokouksen jälkeen.
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Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
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YHDISTYS tiedottaa

Helsingin Rakennusmestariveneilijät
HRV ry:n
sääntömääräinen

RKL:n Helsingin piirin
kokous
pidetään

27.10.2014 klo 17.00

Rakennusmestarien talossa yhdistyksen toimistolla
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

SYYSKOKOUS
torstaina 23.10.2014 klo 18.00 Kallioniemessä,
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista!
Hallitus
✣✣✣

Lokakuu
Veteraaniristeily Tukholmaan 21.10–23.10.2014
Veteraanikerhon kuukausikokous 27.10.2014
klo 13.00 yhdistyksen toimistolla.

Kallioniemessä veneilykauden päättäjäiset ja
lipunlasku syyskokouksen jälkeen.
✣✣✣

Kallioniemen talkoot:
4.10. ja 11.10. alk. klo 10.00 Kallioniemen sekä
laitureiden talvikuntoon laittaminen.

Marraskuu
Veteraanikerhon kuukausikokous 24.11.2014
klo.13.00 yhdistyksen toimistolla.

Tervetuloa!

Joulukuu
Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen pikkujoulutilaisuus 15.12.2014 klo 13.00 yhdistyksen
toimistolla.

Ajankohtaista
Wuoriolasta

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

Vuoden 2013 liittokokouksessa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
RKL:n toimintasuunnitelmaan kirjatun
mukaisesti RKL käynnistää Wuoriolan
alueen kehittämistoimet.

Vietämme lokakuun iltaa torstaina 9.10.
klo 18.00 alkaen.
yhdistyksen tiloissa (6 krs) Fredrikinkatu 51-53.
Tervetuloa toivottaa ohjelmatoimikunta

Kunnostuksen jälkeen majat (myös
Nestori-maja) ovat taas jäsenistön
käytettävissä.

Loppusyksyn tapaamiset:
13.11. N – Ö /kirjainryhmän järjestämä ilta
22.11. Myyjäiset
Joulukuussa A – K -ryhmäläiset kutsuvat meitä
pikkujoulun viettoon.

Valmistumisesta ilmoitetaan töiden aikataulun varmistuttua.
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URHEILUA
Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n

PIKKUJOULUMATKA

Yhdistyksen
UINTIMESTARUUSKILPAILUT

TALLINNAAN
29.11.–30.11.2014

lauantaina 8.11.2014 klo 15.00

Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä
Lajit: vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Lähtö laivalla lauantaina Helsingistä klo 10.30,
Tallinnassa klo 12.30 - Superstar.
Paluu laivalla sunnuntaina Tallinnasta klo 13.30,
Helsingissä klo 15.30 - Superstar.

Tervetuloa joukolla mukaan!

Matkan hinta yhdistyksen jäsenelle on 35 € jaetussa 2-hengen huoneessa, 84 € 1-hengen
huoneessa, ja seuralaiselle 105 €.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry

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

Ammuntojen tulokset vuonna 2014

Laivalla mahdollisuus nauttia omakustannushintaan aamiainen menomatkalla ja lounas paluumatkalla.
Ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle viimeistään 14.10, sähköposti info@hrmy.fi tai
puh. 09 646 343. Samalla on ilmoitettava osallistujan nimi ja syntymäaika.

Yleinen sarja
1. Aki Känkänen
2. Mika Heino
3. Petri Salmi
4. Heikki Romppanen

34
29
25
18

Y 50
1. Esa Säntti
2. Timo Rissanen
3. Pentti Känkänen

35
27
19

Y 70
1. Matti Jantunen

25

Y80
1. Paavo Ruusuvuori

Matka maksettava 17.10.2014 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Paikkoja matkalle on varattu 140 kpl.
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Skeet ammunta
50 kiekkoa, 10.6.2014

Huom!
Liput lunastetaan vain
määräajassa lipun maksaneille. Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, jolloin peruuttaja vastaa koko
matkan hinnasta.
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Metsästys Trap
50 kiekkoa, 26.8.2014

SMY radalla Sipoossa
Metsästysammunta
50 kiekkoa, 3.6.2014

Yleinen sarja
1. Aki Känkänen
2. Jyri Tiimonen

33
13

Y 50
1. Esa Säntti
2. Antero Latva
3. Timo Rissanen
4. Jari Tiimonen

34
20
17
8

Y70
1. Matti Jantunen

17
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Yleinen sarja
1. Mika Heino
2. Aki Känkänen
3. Jyri Tiimonen

31
24
11

Y 50
1. Esa Säntti
2. Timo Rissanen
3. Jari Tiimonen

35
17
9

SSG:n radalla Sipoossa
Hirviammunta
4+6+10, 13.8.2014
Yleinen sarja
1. Mika Heino
2. Aki Känkänen
3. Jyri Tiimonen

131
126
74

Y 50
1. Esa Säntti
2. Jari Tiimonen
3. Timo Rissanen

156
107
79

Y70
1. Matti Jantunen

114

Y80
1. Eino Papinniemi

58

Kiertopalkintokiinnitys
2013 2014
Esa Säntti
181 182
Aki Känkänen
176 154
Pentti Känkänen 116
19
Timo Rissanen 107 101
Mika Heino		 125

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja
maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua,
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko
vierailijoiden paikallaoloajan.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

Varausmaksut 2014:
- viikot 1-7:
350 €/viikko
- viikot 8-10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11-16:
350 €/viikko
- viikko 17 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 18-48:
200 €/viikko
- viikot 49-51
(Itsenäisyyspäivä joulunalusviikko):
350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu):
450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo
Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

VUODEN 2015 VIIKKOJA KOSKEVAT
VARAUSANOMUKSET

Samaa viikkoa haluavista aikaisempien
käyttökertojen määrä ratkaisee. Tasatilanteessa
saaja ratkaistaan arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi
jääviä viikkoja / peruuntuneita varauksia voi hakea
pitkin vuotta.

18

Kuvat: Tapani Mäkipää

Vuoden 2015 Himos-huoneistojen varaukset
käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta
2015 koskevat varausanomukset on toimitettava
yhdistyksen toimistoon 27. lokakuuta mennessä:
info@hrmy.fi tai 09 - 646 343.
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä
voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta 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 arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi á-hintaan
2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että
setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai
muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja
maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
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Yhdyshenkilöt 2014
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Lokakuu
4.10.
6.–8.10.
		
9.10.
		
11.10.
13.10
		
13.10.
		
13.10.
		
		
21.–23.10.
23.10.
		
		
23.10.
		
25.10.
		
		
27.10.
		
28.10.
		
		
		
31.10.
		
		
		

Kallioniemen talkoot, klo 10.00
Rakennusmestarien Rouvat,
kuntoloma, Kisakallio
Rakennusmestarien Rouvat,
lokakuun ilta, klo 18.00
Kallioniemen talkoot, klo 10.00
KUPE, Vuosikokous,
yhdistyksen toimistolla, klo 17.00
Yhdistyksen Syysvuosikokous,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Lokakuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo,
Syysvuosikokouksen jälkeen
Veteraaniristeily Tukholmaan
Helsingin Rakennusmestariveneilijät
HRV ry, syyskokous, Kallioniemi,
klo 18.00
Veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku,
Kallioniemi, HRV-syyskokouksen jälkeen
Opastettu tutustuminen Sibelius ja
taiteen maailma -näyttelyyn, KUPE,
Ateneum, klo 11.15
Veteraanikerho, kuukausikokous,
yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Koulutusta: Rakennustyömaan
kosteudenhallinta sekä pelastus- ja
palosuunnitelma, Metropolia AMK,
klo 17.00
Perhetapahtuma:
TARZAN - Disney seikkailumusikaali,
Helsingin Kaupunginteatteri,
Ensi linja 2, Helsinki, klo 18.30

Marraskuu
1.11. Pyhäinpäivän konsertti, Mestari-Laulajat,
		 Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
8.11. Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut,
		 Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00
10.11. Teatteri: Miten menestyä liike-elämässä,
		 Helsingin Kaupunginteatteri,
		 Ensi linja 2, Helsinki, klo 19.00
13.11. Rakennusmestarien Rouvat,
		 marraskuun ilta
22.11. Rakennusmestarien Rouvat, myyjäiset
24.11. Veteraanikerhon kuukausikokous,
		 yhdistyksen toimisto klo 13.00
25.11. Koulutusta: Korjausrakentamisen
		 energiamääräykset, Metropolia AMK,
		 klo 17.00
29.–30.11. Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan
Joulukuu
15.12. Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen
		 pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen toimisto
		 klo 13.00

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

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063,
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614, lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, rantahiukka@gmail.com
RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070,
http://hrmv.wordpress.com/
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491, esa.santti@gmail.com
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800,
raimo.k.kostiainen@gmail.com
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521,
rharton1@welho.com
KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi
KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491,
heikki.autio@kolumbus.fi
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190,
t.arrasvuori@gmail.com
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614,
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933,
eino.menlos@luukku.com
NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134,
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058,
niilo.hamalainen@gmail.com
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127,
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003,
paavolapentti@gmail.com
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085,
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti),
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus),
markku.siikanen@pp2.inet.fi

