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VUONNA 2008 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2008 2.1. 10.12.
2/2008 1.2. 11.1.
3/2008 3.3. 11.2.
4/2008 1.4. 10.3.
5/2008 2.5. 11.4.
6/2008 29.8. 6.8.
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9/2008 1.12. 10.11.

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

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

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 
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Puheenjohtajan palsta

teella seitsemällä paikkakunnalla, yhteensä 195. Ensisi-
jaisia hakijoita aloituspaikkoihin oli lähes 700 henkilöä.
Neljällä paikkakunnalla aloitetun aikuiskoulutuksen
111:een aloituspaikkaan haki runsas 460 opiskelijaksi
aikovaa. Em. luvut kertovat, että kiinnostus koulutuk-
seen on hyvä ja, että koulutus on tullut todella tarpee-
seen.

RKL ja Yhdistyksen edustajat ovat käyneet Metropo-
liassa esittäytymässä ja kertomassa toiminnastamme.
Pääosin kaikki opiskelijat ovat liittyneet opiskelijajäse-
niksemme. Meidän tulee jatkossa huolehtia siitä, että he
pysyvät myös valmistuttuaan jäseninämme. Yhdistyk-
sen tulee yhteistyössä oppilasyhteyshenkilöiden kanssa
järjestää yhteisiä tapaamisia ja työmaakäyntejä oppilai-
den aktiivisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi meidän tulee
ottaa oppilaiden edustajat mukaan hallitustyöskente-
lyyn ns. äänettöminä edustajina. Useat yhdistykset ovat
jo siten menetelleet.

Ensi vuoden talousarvioon olemme varanneet varoja
myös uudenlaiseen toimintaan. Toiminnan suunnittelun
lähtökohtana on ollut olemassa olevien jäsenten kiin-
nostuksen ylläpitäminen toimintaamme, toisaalta myös
jäsenhankinta on nostettu entistä tärkeämmäksi osa-
alueeksi. 

Hallituksen jäsenten tulee jatkossa osallistua entistä
enemmän päivittäiseen toimintaan pystyäksemme to-
teuttamaan tulevien vuosien haasteet. Meidän tulee
kyetä lisäämään aktiivi-ikäisten jäsentemme määrää.
Meidän tulee saada mukaan yhdistyksen toimintaan
mestareita ja insinöörejä, joilla on mahdollisimman laaja
kosketuspinta työmaalla työskentelevään työnjohtoon
ja muihin alalla toimijoihin.

Mestarikoulutuksen alettua olemme unohtaneet lähes
kokonaan insinöörit. Meidän on tehtävä tarvittavat toi-
menpiteet saadaksemme myös insinöörit liittymään yh-
distykseemme. Nykyiset ja tulevat mestarit työskentele-
vät insinöörien kanssa samoissa tehtävissä työmaalla.
Eikö ole luonnollista, että toimimme samassa ammatil-
lisaatteellisessa järjestössä vapaa-aikanamme, kehittä-
en ja ylläpitäen yhdessä ammattitaitoamme ja osaamis-
tamme. Meidän tulisi jatkossa valita nuorehkoja henki-
löitä luottamustehtäviin ja muutaman vuoden vuorove-
dolla vaihtaa vastuuhenkilöt. 

Mukavaa Syksyn Jatkoa
Raimo Seppänen

puheenjohtaja

Koko 2000-luvun talousalueemme rakentamisen vo-
lyymi on pysynyt korkeana. Kuluvana vuonna talon-

rakentamisen määrä vähenee kaikilla osa-alueilla.
Myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti tarkasteltuna
talonrakentamisen määrä vähenee kuluvana vuonna
noin neljänneksen edellisvuotisesta. Asuinrakentamisen
lupamäärä laskee noin 15 %, toimistorakentaminen ale-
nee neljänneksen edellisvuoden hurjasta lähes 70 %:n
kasvusta. Liikerakentaminen vähenee viidenneksen.

Yhdysvaltojen pankkikriisi on tuonut epävarmuutta Eu-
roopan ja myös Pohjoismaiden rahamarkkinoille. Islan-
nin valtiontalous on ajautunut konkurssin partaalle suur-
ten pankkien romahdettua. Suomessa ongelmat ovat
lähinnä heijastuneet osakemarkkinoiden epävarmuute-
na, osakekurssien jyrkkänä, jo yli vuoden kestäneenä
laskuna. Kotitalouksien ostovoimaa ovat nakertaneet
jatkuva, kolmisen vuotta kestänyt korkojen nousu, ener-
gian ja ruuan kallistuminen sekä em. syystä aiheutunut
poikkeuksellisen suuri inflaatio.

Pankit ovat kiristäneet luototustaan ja nostaneet korko-
marginaalejaan, mikä on johtanut asuntojen myyntiaikojen
pidentymiseen ja asuntokaupan hiljentymiseen. Tällä het-
kellä oltaneen pääkaupunkiseudulla noin vuoden 2006
syksyn myynnin tasolla. Erityisen haasteellinen on pienta-
lojen kauppa, kohtuuhintaiset kerrostalohuoneistot mene-
vät suhteellisen hyvin kaupaksi. Korkojen nousu vie suu-
ren tonttivarannon omaavien rakennusliikkeiden tulokses-
ta yhä suuremman osan. Jää nähtäväksi kuinka voimak-
kaasti viimeviikkoinen keskuspankkien ohjauskoron lasku
vaikuttaa mm. epävarmoihin osakemarkkinoihin. 

Valtiovarainministeriön arvion mukaan suomalaiset pan-
kit tulevat selviämään taantumasta hyvin. Pankkien ta-
lous on vakaalla pohjalla, kotitalouksien laina-ajat ovat
90-luvun lama-aikaan verrattuna kolminkertaiset ja kor-
ko on alle puolet silloisesta korosta. Myös työllisyysnä-
kymät ovat hyvät. Ekonomistien mukaan Suomessa ei
ole syytä paniikkiin; jokaisen tulee kuitenkin tarkastella
omaa talouttaan kriittisemmin sitten yli 10 vuoteen.

Infrarakentamisen suhdannenäkymät ovat erinomaiset
ja urakoitsijoiden työnhankintaa rajoittaa lähinnä pula
ammattitaitoisesta työvoimasta. Hieman, ainakin het-
kellisesti, hiljentyneeltä talonrakennusalalta onkin siirty-
nyt työvoimaa infrarakentamisen pariin.

*   * *
Rakennusmestarikoulutus jatkuu jo toista lukuvuotta.
Kuluvan vuoden syksyllä aloituspaikkoja oli nuorisoas-

Syysvuosikokouksen 
avaus
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Yhdistyksen syyskokous pidettiin
taas kerran uuden ilmeen saa-

neessa Rakennusmestarien talon
entisessä juhlasalissa. Studio 51 oli
nyt saanut uuden tummasävyisen
sisustuksen. Tiloja oli myös jaettu
pienempiin osiin, ison tanssilattian
lisäksi Freda 51 -ravintolassa on nyt
ainakin omat tilansa karaoke- ja
discoharrastajille.

Vuodelle 2009 
suunnitelmat selvillä
Syyskokouksen aloitti perinteisen
komeasti Mestari-Laulajat. Puheen-
johtaja puolestaan loi katsauksen
talous- ja rakentamistilanteisiin, jot-
ka ovat epävarmimmalla tolalla ai-

Mestari-illassa.
Erovuorossa ollut yhdistyksen

puheenjohtaja Raimo Seppänen oli
jo etukäteen ilmoittanut olevansa
käytettävissä myös seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Kannatusta tu-
li, eikä vastaehdokkaita ilmaantu-
nut. Raimo siis jatkaa puheenjohta-
jana.

Erovuoroisista hallituksen jäse-
nistä Taisto Malin ja Pekka Nyman
olivat ilmoittaneet, etteivät ole enää
käytettävissä. Uusina kasvoina hal-
litukseen äänestettiin Jari Raukko ja
Pentti Paavola. Hallituspaikkansa
uusivat Esa Säntti ääniharavana, Ari
Autio, Jukka Multanen ja Eino Men-
lös. 2. ja 3. varapuheenjohtajan hal-
litus valitsee keskuudestaan.

koihin. Raimon avauspuhe on koko-
naisuudessaan luettavissa edelli-
sellä sivulla.

Kalevi Berlinin luotsaamana ja
Kirsi Takkisen ylöskirjaamana ko-
kous sujui juohevasti. Toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle
2009 hyväksyttiin. Myös ne ovat
luettavissa tämän lehden sivuilta.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna
2009 on 20 €. Suunnitelmat lupaa-
vat vilkastuvaa vuotta: harrastustoi-
minta täydentyy ainakin laskettelul-
la, sukelluksella ja tenniksellä. Lu-
vassa on myös stipendejä ja jäsen-
lehtikin on saamassa ylimääräisen
kesäkuun numeron. Siitä on tarkoi-
tus tehdä teemanumero, jonka ai-
hetta käsiteltäisiin myös syyskuun

hrmy

Syyskokous valitsi 
kaksi uutta kasvoa hallitukseen

Syyskokouksessa jännitetään perinteisesti ainakin sitä, joutuvatko ääntenlaskijat töihin.

Tällä kertaa joutuivat, kun erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle oli ehdokkaita enemmän

kuin paikkoja. Puheenjohtaja Raimo Seppäselle tuli kahden vuoden jatkopesti ilman vasta-

ehdokasta. Hallitukseen uusina jäseninä äänestettiin Jari Raukko ja Pentti Paavola.

Autio Ari

Autio Heikki

Angervuori Ari

Berlin Kalevi

Eskola Kalervo

Juurtela Kai

Järvelä Raimo

Järvinen Asko

Kallinen Anna-Riitta

Karila Jukka

Karjalainen Jouko

Kukkonen Reino

Laamanen Ari

Malinen Taisto

Menlös Eino

Multanen Jukka

Niemi Markku

Nieminen Timo

Nurminen Juhani

Nyman Pekka

Ojala Mikko

Paavola Pentti

Pajulahti Janne

Rissanen Martti

Romppanen Heikki

Ruusuvuori Paavo

Saarikko Timo

Seppänen Raimo

Säntti Esa

Tapaninen Niilo

Väyrynen Eero

Varajäsenet

Laine Kari

Myllymäki Onni

Paulamäki Tapani

Kuokkanen Seppo

RKL:n Helsingin piirin kokousedustajiksi ja RKL:n liittokokousedustajiksi Kuopioon valittiin Syyskokouksessa
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RKLn liittohallitukseen yhdistys
esittää Ari Autiota varamiehenään
Kai Juurtela. Toisena edustajana
jatkaa Raimo Seppänen ja hänen
varamiehekseen esitetään Esa
Sänttiä. RKLn urheilutoimikunnassa
kautensa päättäviä Raimo Hartosta
ja varamiestään Leif Wileniusta yh-
distys esittää myös uudelle kaudel-
le.

Yhdistyksellä on RKLn liittoko-
kouksessa 31 edustajaa. Kokous
pidetään marraskuussa Kuopiossa.
Valittujen lista löytyy sekin ohesta.

Syyskokouksen viimeisenä koh-
tana Ari Angervuori esitteli viime
syyskokouksen velvoittamana teh-
tyä yhdistyksen sijoitusomaisuuden
hajauttamissuunnitelmaa ja neuvot-
teluja Rakennusmestarien Säätiön
kassa. Omaisuus koostuu pääosin
Cramo-osakkeista. Neuvottelujen
lopputuloksena oli, että muutoksia
ei tässä vaiheessa tule.

Syyskokouksen jälkeen pidetys-
sä Mestari-illassa Ari esitteli vielä
sääntömuutosehdotusta, jota oli
tarkoitus käsitellä RKLn liittoko-
kouksessa. RKLn järjestöseminaa-
rin, jossa oli mukana yli 80 yhdis-
tyksen luottamushenkilöt, keskus-
telujen pohjalta se kuitenkin vedet-
tiin pois esityslistalta. 

– Sirkka Saarinen

hrmy

MARRASKUUN 
MESTARI-ILTA 

10.11.2008 
klo 18.30

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

Illan esiintyjänä Totti Karpela aiheena 
’’Mahdollisten vaaratilanteiden 

tunnistaminen ja niihin 
ennalta puuttuminen’’.

Yhdistys- ja liittokuulumiset 

• Jäsenistön vapaa sana 

• Ilmoitusasiat 

• Ampumakilpailujen palkintojen jako

(Huom! Tulokset jäsenlehdessä 6/2008) 

• Iltapala

Tervetuloa!

Ennakkotieto:

Joulukuussa ’’normaalia’’ Mestari-iltaa ei pidetä. Osallis-
tumme sen sijaan Helsingin Tuomiokirkossa pidettävään
Mestari-Laulajien joulukonserttiin 23.12. klo 19 (alenne-
tuin lipunhinnoin). Lisätietoa joulukuun jäsenlehdessä.
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Samojen työtilojen lisäksi myös
projektipäällikkö Markku Muho-

sen lähimmät työtoverit ovat pysy-
neet viimeiset kuusi vuotta liki sa-
moina, sillä SRVn kokenut työmaa-
organisaatio on siirtynyt yhtenäise-
nä työmaalta toiselle.

”Vakiintunut osaava jengi on
myönteinen asia. Porukassa on voi-
makkaita, työhön perehtyneitä ka-
vereita, joiden kanssa on helppo
työskennellä. Etu on myös se, että
työmaaorganisaatio on saman käy-
tävän varrella 30 sekunnin kävely-
matkan etäisyydellä. Työmaan yh-
teinen mielipide ja päätökset pysty-
tään tekemään nopeasti”, hän tote-
aa.

nassa ollut mukana”, hän huomaut-
taa. ”Jo jäsenyys ja jäsenmaksun
maksaminen sinällään on mielestä-
ni osoitus siitä, että haluaa kuulua
oman ammattikuntansa joukkoon ja
tukea yhteistä toimintaa.”

Vaasan työmailla ennen opiske-
luaikaa Markku ehti rakentaa mm.
Strömbergin teollisuustiloja, Kaup-
pakorkeakoulun kirjastoa, kouluja ja
myös asuntoja, joita ei työuralla sen
jälkeen ole eteen tullutkaan.

Samana päivänä, kun hänelle
ojennettiin rakennusmestarin todis-
tus, hän hyppäsi Vaasassa junaan.
Se toi miehen pääkaupunkiin Pola-
rin palkkalistoille Medican lääketeh-
dasta rakentamaan.

”Valmistumisvaiheessa rakenta-
misen näkymät Vaasassa olivat var-
sin synkät, omalla luokallanikin taisi
vain parilla olla työpaikka tiedossa.
Polar oli tuolloin lähettänyt jokai-
seen Suomen tekuun ilmoituksen
palkkaavansa neljä vastavalmistu-
nutta mestaria. Haastatteluun pää-
syn karsintarajana oli kahdeksan
keskiarvo.”

Markku sai työpaikan ja Polarilla
hän rakensi vuoteen 1988 saakka,
ensin työmaamestarina ja vuodesta
1985 lähtien vastaavana mestarina. 

Venäjälle Rakverea 
rakentamaan
Nykyisen työnantajansa SRV:n his-
torian Markku tuntee hyvin, sillä hän
tuli vuonna 1988 juuri perustettuun
uuteen yritykseen, jonka nimi oli sil-
loin nykyistä pidempi: Suomen Ra-
kennusvienti SRV Oy. ”Se oli myös
oma starttini lähes 10 vuoden venä-

Vaasasta valmistumispäivänä
Helsinkiin
Markku Muhonen on syntyjään
vaasalainen, rakennusmestariksi
hän valmistui Vaasan tekusta vuon-
na 1980. Rakentajan ura selkiytyi
hänen mukaansa aika varhain: ”Se
oli tuttua lähipiiristäkin, setä oli
mestari, ukki töissä maanviljelyspii-
rissä, isä sähköpuolen teknikko. It-
se menin rakennuksille töihin heti
keskikoulun jälkeen.”

Isän aktiivisen yhdistystoimin-
nan peruja hän uskoo olevan myös
sen, että on itse Helsingin raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK:n jä-
sen. ”Rivijäsen, en ole juuri toimin-

hrmy

Henkilökuvassa Markku Muhonen 
Rakennusmestari Markku Muhosen työpöytä ja neuvotteluryhmän harmaat nahkanojatuolit

ovat olleet jo kuusi vuotta samassa tilassa. Tosin itse tila, SRV:n sininen työmaaparakkirivistö,

on kyseisenä aikana siirtynyt ensin Helsingin Kampista Vantaan Flamingoon ja sieltä syys-

kuussa takaisin Helsinkiin, Töölönlahdelle Musiikkitalon työmaalle.

Liki 10 vuotta 
venäjänrakenta-
misessa toivat 
projektipäällikkö
Markku Muhosen
mukaan sen 
verran venäjän-
kielentaitoa, 
että työmaalla
osasi kertoa, 
miten raudoitus
tehdään. Se 
antoi myös 
neuvotteluissa 
lisäaikaa, kun 
kysymyksen 
ymmärsi suurin
piirtein ennen
tulkkausta.
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jänprojekteille, joista ensimmäinen
oli Rakvere.”

Venäjälle Markku kertoo lähte-
neensä mielellään: ”Siinä vaiheessa
olin utelias tietämään, millaista si-
käläinen elämänmeno oli. Tärkeää
oli myös se, että kielitaitoinen Mari-
vaimo oli innokas lähtemään mu-
kaan. Vaikkei rakennusalan ihminen
ollutkaan, hän oli rakentamisesta
kiinnostunut. Hän minut aikoinaan
innosti tekuunkin.”

”Viihdyimme Venäjällä. Ammatil-
lisesti työmaamielessä se ei tosin
tarjonnut kovin paljon uutta, sillä ra-
kenteet olivat perinteisiä. Se mikä
oli uutta, olivat alati muuttuvat tilan-
teet ja niihin sopeutuminen. Piti
pystyä ennakoimaan ja ratkomaan
muuttuvia tilanteita nopeasti. Niitä
taitoja on pystynyt hyödyntämään
myöhemminkin. Luonnollisesti
myös venäjänhankkeista saatu ko-

kemus oli voimavara, joka auttoi
selviämään 1990-luvun lamassa.”

”Omalta osaltani sikäläinen ra-
kentaminen tuli kuitenkin vajaassa
10 vuodessa nähtyä ja koettua. Toki
olen edelleen kiinnostunut, mitä ve-
näjänrakentamisessa tapahtuu,
mutta itsellä ei ole sinne intoa lähteä.
Noina vuosina suomalaisten raken-
tajien rooli Venäjällä muuttui ratkai-
sevasti: Rakveressa meitä oli par-
haimmillaan 650. Viimeisellä työ-
maallani olin ainoa suomalainen.” 

Toinen syy Suomeen paluuseen
oli vaimon vakava sairastuminen.
Leskeksi jäänyt Markku on avioitu-
nut uudelleen, koti on nykyään Van-
taan Korsossa.

Takaisin Suomeen
Ennen julkisuudessa paljon olleita
jättikohteita, vuonna 2002 käynnis-

tynyttä Kamppia, Flamingoa ja nyt
Musiikkitaloa, Markku oli rakenta-
massa useita erikoiskohteita. ”Se-
naatin ja Stakesin pääkonttori, Sa-
ton pääkonttori, Lauttasaaren toi-
mistotalo, Diakonissalaitoksen huu-
mehoitoklinikka, useita mielenkiin-
toisia saneerauksia, kuten Fennia-
kortteli, Sampo Aleksilla, SYPin
graniittilinna Senaatintorin vieres-
sä”, hän listaa. ”Normaalikokoisia
työmaitahan projektipäälliköllä on
yhtä aikaa useita”, hän selittää koh-
teiden lukuisuutta.

Kohteiden erikoisuuksien, spe-
siaalijuttujen, Markku sanoo olevan
”rakentamishomman suola”. ”Kam-
pissa erittäin massiiviset betonira-
kenteet, Flamingossa allastekniik-
ka. Vaikka oma toimenkuva on eri
kohteissa ollut pitkälle sama, riip-
puu työmaasta, mitkä asiat kulloin-
kin pulpahtavat isoiksi asioiksi.”

hrmy

Musiikkitalon kokonaiskustannusarvio on 140 miljoonaa euroa. Se koostuu pääurakan lisäksi suunnittelusta, esirakennustöistä ja 
sivu-urakoista. Musiikkitalo nousee täyteen mittaansa 2,5 vuodessa. Valmista on vapuksi vuonna 2011.
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Turvallisesti työmaalla

Yksi asia, joka Markun työuran ai-
kana on mennyt hänen sanojensa
mukaan kukonloikin eteenpäin, on
työmaiden työturvallisuus. ”Henki-
nen asenne on muuttunut sellaisek-
si, että turvallinen ja siisti työmaa on
kaikkien etu. Töitä sen eteen on kui-
tenkin tehtävä koko ajan”, hän ko-
rostaa ja kertoo omillakin työmailla
tapahtuneen vakavia turmia. ”Ne
pysähdyttävät ja kannustavat entis-
tä parempaan turvallisuuteen.”

Työturvallisuuden parantuminen
näkyy kaikessa. ”Lähtien työvaate-
tuksesta ja suojavarustuksesta.
Kaiteet, telineet, nosturit tarkaste-
taan säännöllisesti, valaistus on hy-
vä, työmaan siisteys on aivan eri
luokkaa kuin ennen. Työturval-
lisuusasiat käydään läpi jokaisen
urakoitsijan kanssa. On ilo huoma-
ta, että kenellekään ne eivät ole
enää uusia asioita”, Markku toteaa.

Toimittajan epäilyyn, että epä-
siistejäkin työmaita löytyy edelleen,
Markku myöntää, että työmaan
yleisilme personoituu usein paitsi
yritykseen myös henkilötasolle.
”Työmaa on usein sen näköinen
kuin vastaavansa.”

Sen perusasian, että turvallisella
työmaalla sekä työteho että laatu
ovat parempia, Markku soisi jokai-

etuajassa valmistumista. ”Musiikki-
talo on kohteena erityyppinen kun
Kamppi ja Flamingo. Täällä on pal-
jon sivu-urakoita ja näyttämöteknii-
kan kaltaisia erillishankintoja. Ottaa
aikansa, kun paletti muotoutuu.”

Flamingon voimavarana, joka
edesauttoi myös nopeaan valmistu-
miseen, hän pitää sitä, että projek-
tinjohtourakoitsija SRVllä oli myös
suunnittelun ohjaus. ”Flamingossa
oli myös tiukka työnsuunnittelu, ai-
kataulujen tarkalla seurannalla saa-
tiin katkot minimoitua.”

Mökkeilyä
Harrastuskysymykseen Markku
naurahtaa yhden harrastuksen ole-
van rakentamisen, vaikka sitten
toppuutteleekin. ”Toki rakentamista
sekä kotona että Kiskon mökillä.
Vapaa-ajanvietto kiertyy pitkälle
mökkeilyyn, josta kesäaikaan käyn
välillä töissäkin.”

”Kalastusta, metsästystä, met-
sissä samoilua marjastaen ja sie-
nestäen. Ja voi se mökkeily olla kir-
jan ääressä olemistakin. Harrastam-
me myös pienimuotoista matkailua
silloin kun siihen löytyy tilaisuus.”

Sirkka Saarinen

sen ymmärtävän. ”Kaikki voittavat”,
hän korostaa.

Kummina nuorille rakentajille
SRVllä on Musiikkitalon työmaalla
harjoittelijoina kaksi opiskelijaa.
”Kesätöiden lisäksi he tekevät
myös opiskelujen lomassa tiettyjä
töitä ja tulevat taas ensi kesänä ko-
kopäiväisiksi. Flamingossa meillä
oli neljä teknisen alan opiskelijaa
töissä. Nuoria on tärkeä saada alal-
le ja myös jäämään tänne, sillä uk-
koutuminen uhkaa. Ja vaikka ra-
kentamisen näkymät nyt ovatkin hil-
jaisempia, muutaman vuoden kulut-
tua tilanne on taas toinen.”

”SRVllä on pitkään ollut nuorten
opiskelijoiden kummitoimintaa, mi-
nullakin on ollut työmaan kummi-
poikia ja -tyttöjä, jotka ovat jo aika-
ihmisiä”, Markku kertoo.

Rakennusmestarikoulutuksen
taannoista lopettamista hän kertoo
kummeksuneensa. ”Koulutuksen
käynnistymisestä uudelleen olen
luonnollisesti iloinen.”

Musiikkitalo on 
2,5 vuoden urakka
Musiikkitalo valmistuu 29.4.2011.
Markku ei suostu, ainakaan vielä,
ennakoimaan Flamingon kaltaista

hrmy

SRV:n sama työmaakoppirivistö on siirtynyt ilman taukoja Kampista Flamingon ja nyt Musiikkitalon työmaalle. 
Myös työmaatoimiston sisäpuoli henkilöitä ja huonekaluja myöten on pysynyt liki samana.
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Salainen julkinen puutarha
Tuomaristo luonnehtii Aarrepuistoa keitaaksi ja salai-
seksi puutarhaksi keskellä itähelsinkiläistä kerrostalo-
aluetta. Puiston perusparannussuunnitelmassa on hyö-
dynnetty taitavasti paikalla virtaava luonnonpuro sekä
vaihtelevat maastomuodot. Puiston luonnonkiviraken-
teet ja sillat täydentävät hienosti intiimin kokonaisuu-
den.

Tuomaristo nosti Aarrepuiston erinomaiseksi esimer-
kiksi siitä, että korkeatasoista ympäristörakentamista
tulisi tehdä myös muualla kuin keskustan paraatipai-
koilla. Aarrepuiston kunnostamisen yhteydessä alueelta
kaadettiin toistasataa vanhaa suurta kuusta. Turval-
lisuusriskiksi tulleiden puiden kaato synnytti asukkaissa
vastustusta. Puiston valmistuttua asukkaat ovat kuiten-
kin olleet tyytyväisiä. Aikaisemmin puistoa ei juuri ar-
vostettu, vaan sinne heiteltiin parvekkeilta jopa roska-
pusseja. Kunnostetun puiston arvostaminen näkyy nyt
myös ilkivallan ja roskaamisen vähäisyytenä.

Kestävä ja elävä skeittipuisto
Kunniamaininnan saanut Eläintarhan skeittipuisto,
Micropolis, avattiin virallisesti elokuussa 2006. Helsin-
gin kaupungin kolmen eri tahon; liikuntaviraston, nuori-
soasiainkeskuksen ja rakennusviraston yhteistyö on
tuomariston mukaan tuottanut erinomaisen tuloksen.
Skeittipuisto on osoittautunut erittäin suosituksi, sillä
sinne tulee skeittareita ja temppupyöräilijöitä naapuri-
kaupungeista saakka.

Skeittipuiston rakenteet ja alueen pinnoitukset ovat
tavallisesta skeittimateriaalista, vanerista, poiketen
näyttävää luonnonkiveä ja betonia. Rakennusmateriaali
on kestänyt hyvin hurjat hypyt ja kovan kulutuksen.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton jär-
jestämässä kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkittu-
jen kohteiden rakennuttajille sekä suunnittelussa ja to-
teutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille. Voit-

tajakohteen kunniakirjat saivat Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston katu- ja puisto-osasto, Maisema-arkki-
tehtitoimisto Näkymä Oy sekä Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston ympäristötuotanto-osaston itäinen vi-
heryksikkö ja Lemminkäinen Betonituote Oy. Eläintar-
han Micropolis -skeittipuistosta kunniakirjalla palkittiin
rakennuttaja ja tilaajat Helsingin kaupungin liikuntavi-
rasto, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto sekä
nuorisoasiainkeskus, maisema-arkkitehti yo ja skeittari
Janne Saario ja Rakennustaito Hirvonen Oy. -SS

hrmy

VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE 2008
-tunnustukset Helsinkiin

Helsingin kohteet menestyivät Vuoden 2008

Ympäristörakenne -kilpailussa: voittaja on

Aarrepuisto Helsingin Mellunkylässä ja kun-

niamaininnan sai Eläintarhan skeittipuisto.

Aarrepuisto on erinomainen esimerkki kor-

keatasoisesta viher- ja ympäristörakentami-

sesta keskustan ulkopuolella. 

Aarrepuiston kunnostamista rahoitettiin kaupungin
lähiörahastosta. Tuloksena on vehreä keidas keskellä
itähelsinkiläistä lähiötä.

Eläintarhan skeitti-
puiston materiaalit, kivi ja betoni,

ovat kestäneet hyvin kovaa kulutusta.
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Yleistä

Yhdistyksen toiminnalla tuetaan jä-
senistön kilpailukykyisen ja korkean
ammattitaidon sekä arvostuksen
säilymistä ja jäsenten motivoitumis-
ta mukaan yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys on ammatillinen henkilö-
järjestö ja kehittää kaikin tavoin ra-
kennustuotannossa työskentele-
vien toimihenkilöiden yhteistyötä.
Ammattiosaamista täydennetään ja
parannetaan talotekniikkaan liitty-
villä ja yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yh-
teistyössä ammattikorkeakoulujen
rakennusosastojen rakennusmesta-
ri- ja insinööriopiskelijoiden kanssa.
Jäsenhankinnassa päävastuu on lii-
tolla, jota yhdistys tukee. Oppilasjä-
senille järjestetään yhdistystiedo-
tus- ja virkistymistilaisuuksia.

Tiedotetaan II asteen opiskeli-
joille rakennusmestarikoulutusmah-
dollisuudesta.

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituk-
sena on jäsenten ammatillinen ke-
hittäminen ja ajan tasalla pysymi-
nen materiaalien ja työmenetelmien
kehittyessä sekä lainsäädännön
muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka
kuukauden toisena maanantaina
syyskuusta toukokuuhun. Mestari-
illat alkavat klo 18.30; illoissa käsi-
tellään ajankohtaisia koulutus- ja
ammatti- sekä järjestöasioita. Oh-
jelma voi sisältää myös kevyempää
ohjelmaa.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyös-
sä järjestettävien koulutustilaisuuk-
sien aiheina ovat Asuntokauppala-
ki/Asuntokauppalain mukainen

Mikäli harrastajia on riittävästi,
lajeja ja toimintamuotoja voidaan li-
sätä.

Uusin lajeina aloittavat mailape-
lijaos, laskettelujaos sekä sukellus-
toiminta uintijaoksessa.

Tenniksen pelaamisesta kiinnos-
tuneille ja sukelluksen harrastajille
järjestetään aloituskurssit.

Yhdistyksen jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua RKL:n mesta-
ruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kil-
pailijoiden matka- ja majoituskor-
vauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Ra-
kennusmestariveteraanit järjestävät
tapahtumia ja matkoja erilaisiin
kohteisiin, kuten esim. ammatillisia
opintomatkoja.

Toiminnan tavoitteena on jäse-
nistön fyysisen ja henkisen hyvin-
voinnin kehittäminen ja ylläpitämi-
nen.

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi
Helsingin Laajasalossa, Nestori-
maja Vihdin Wuoriolassa ja uusim-
pina lomamajat Himoslakka A ja B
Jämsän Himoksella.

Asuntomessumatka tehdään
Valkeakoskelle Helsingin RIA:n
kanssa.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikun-
taseteleiden tukemista.

Osallistutaan RKL:n kesäkisoihin
ja Lahdessa pidettävään liittoko-
koukseen.

Yhteistyötapaamisia jatketaan ja
mahdollisesti tehostetaan muiden
järjestöjen kanssa.

vuositarkastus, Rakennusfysiikka,
Paloturvallisuus työmaalla, Pienta-
lorakentamisen virhevastuut, Re-
surssipohjainen aikataulu ja Kor-
jausrakentamisen erityispiirteet.

Koulutusta ja tiedotusta tarjo-
taan myös muiden rakennusalan
järjestöjen jäsenille.

Jaetaan stipendejä, jotka on tar-
koitettu ensisijaisesti tukemaan jä-
senistön ammattitaidon kehittämis-
tä.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoit-
teessa www.hrmy.fi, jossa jäsenillä
on mahdollisuus vaikuttaa yhdis-
tystoimintaan palautelomakkeen
avulla.

Jäsenistöä palvelee myös säh-
köinen varausjärjestelmä. 

Yhdistyksen jäsenlehden lisäksi
tiedotukseen käytetään Rakennus-
lehden RKL-palstaa.

Jäsenillä on mahdollisuus jättää
yhteystietonsa yritys- ja asiantunti-
japalvelusivuille osoitteeseen
www.hrmy.fi.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. ko-
koukset, kurssit, muut tapahtumat,
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukil-
pailut, kilpailujen tulokset yms. 

Jäsenlehdessä tiedotetaan yh-
distyksen toiminnasta ja julkaistaan
ammattiin ja rakentamiseen liittyviä
kirjoituksia. Jäsenlehti on luettavis-
sa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminta
Alaosastot järjestävät hiihdon,
maastojuoksun, yleisurheilun, am-
munnan, suunnistuksen, uinnin,
keilailun ja golfin mestaruuskilpailu-
ja, lisäksi yhdistyksen puitteissa on
mahdollista pelata lentopalloa. 

hrmy

Helsingin Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2009
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JULKAISTOIMINTA -40.000 -33.000

KOULUTUSTOIMINTA -12.000 -9.000

KALLIONIEMI
TUOTOT
Tuotot 8.550 6.500
Toiminta-avustus 10.550 12.000

19.100 18.500

KULUT -19.100 -18.500

NESTORI-MAJA
TUOTOT
Tuotot 1.550 1.250
Toiminta-avustus 6.500 6.800

8.050 8.050

KULUT -8.050 -8.050

HIMOS
TUOTOT
Tuotot 11.000 3.000

KULUT -11.000 -3.000

AMMUNTA
TUOTOT
Toiminta-avustus -1.350 1.150

KULUT -1350 -1.150

GOLF
TUOTOT
Tuotot 2.500 2.500
Toiminta-avustus 5.900 2.450

8.400 4.950

KULUT -8.400 -4.950

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
TUOTOT
Tuotot 850 800
Toiminta-avustus 3.920 5.220

4.770 6.020

KULUT -4.770 -6.020

LASKETTELU
TUOTOT
Toiminta-avustus 1.000

KULUT
Toiminnankulut -1.000

LENTOPALLO
TUOTOT
Toiminta-avustus 505 505

KULUT
Kilpailukulut -505 -505

hrmy

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
TUOTOT
Toiminta-avustus 5.500 5.000

KULUT -5.500 -5.000

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
TUOTOT
Toiminta-avustus 550 550
Tuotot 1.250 1.250

1.800 1.800

KULUT -1.800 -1.800

SUUNNISTUS
TUOTOT
Toiminta-avustus 3.000 3.000
Tuotot 3.000 3.000

6.000 6.000

KULUT -6.000 -6.000

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN 
KULTTUURI JA -PERINNEKERHO
TUOTOT
Toiminta-avustus 2.500 1.000

KULUT -2.500 -1.000

UINTI JA SUKELLUSJAOS
TUOTOT
Toiminta-avustus 6.050 550

KULUT -6.050 -550

MAILAPELIJAOS
TUOTOT
Toiminta-avustus 1.000

KULUT
Toiminnan kulut -1.000

HENKILÖSTÖKULUT -43.100 -40.300

HALLINNON KULUT -19.150 -21.390

KOKOUKSET -38.850 -34.250

MUUT KULUT -63.960 -42.060

-265.385 -218.225

JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksutuotot 14.000 16.800

SIJOITUKSET
Osinkotuotot 62.750 41.000

AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö 188.635 124.425
yhdistyksen pankkitillä olevat rahat 36.000

160.425
Säätiön toiminta-avustus sisältää 
toiminta-avustuksen alaosastoille 48.325 38.225

265.385 218.225

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY
Talousarvioesitys 2009 13.10.2008

Budjetti Budjetti
2009 2008

Budjetti Budjetti
2009 2008
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Kutsu RKL:n liittokokoukseen Kuopioon
16.11.2008
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n jäsenet
kutsutaan liittokokoukseen, joka pidetään Kuopiossa,
hotelli Scandic Kuopion pääsalissa (os. Satamakatu 1)
16. marraskuuta 2008 klo 10. Edustajien valtakirjojen
tarkastus alkaa kello 9.00. Liittokokouksessa käsitel-
lään liiton sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat.

Sääntömuutos esillä RKL:n 
järjestöseminaarissa 19.–20.9.
Yli 80 RKL:n jäsenyhdistysten luottamushenkilöä osal-
listui Tallinnassa hotelli Olümpiassa 19. - 20. syyskuuta
2008 pidettyyn RKL:n seminaariin, jonka keskeisimmät
asiat olivat RKL:n sääntömuutosesitys ja jäsenhankin-
nan tehostaminen.

Lue seminaarimuistio www.rkl.fi >vain jäsenille>Jä-
senille>RKL-viesti > Seminaarimuistio Tallinna

Omakotirakentajalle sakot 
työntekijän vammautumisesta, 
vastaava mestari vapautettiin
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen (KKO:2008:82)
mukaan omakotirakentaja voi olla yksin syypää työ-
maallaan sattuneeseen tapaturmaan, vaikka työmaalla
olisi myös vastaava mestari. Käräjäoikeus ja hovioikeus
olivat tuominneet sakkoihin sekä omakotirakentajan et-
tä vastaavan mestarin. KKO kuitenkin hylkäsi mestarin
osalta syytteet työturvallisuusrikoksesta ja työntekijän
vamman tuottamisesta.

Rakentaja teki valtaosan töistään itse, mutta osti ul-
kopuolisilta mm. perustustyöt. Talotekniikkaurakoitsijan
työntekijä putosi toisesta kerroksesta ensimmäiseen
styrox-levyllä peitetyn aukon läpi, jolloin häneltä murtui
kaksi nikamaa. Aukkoa ei oltu merkitty eikä suojattu
asianmukaisesti.

KKO:n päätöksen mukaan työmaalla oli eri työnan-
tajien työntekijöitä, joiden työ saattoi vaikuttaa muiden
turvallisuuteen. Tällöin kyseessä oli työturvallisuuslain
tarkoittama yhteinen rakennustyömaa.

Omakotirakentaja ei ollut antanut rakennustaan ko-
konaisuudessaan urakoitsijan rakennettavaksi eikä ole
myöskään valinnut pääurakoitsijaa tai antanut työn val-
vontaa ja johtamista kenenkään ulkopuolisen tehtäväk-
si. Hän on näin ollen itse toiminut työtä johtavana ja val-
vovana rakennuttajana, missä asemassaan hänellä on
ollut työturvallisuuslain 52 §:ssä tarkoitettu velvollisuus
huolehtia rakennustyömaansa turvallisuudesta.

Työmaalla oli myös maankäyttö- ja rakennuslain 
122 §:ssä tarkoitettu vastaava työnjohtaja, mutta KKO:n
mukaan hänen tehtäväänsä kuului lain mukaan työn
suorituksesta ja laadusta vastaaminen ja siinä tarkoi-
tuksessa tapahtuva rakennustyön johtaminen ja huo-
lehtiminen rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan
mukaisesta työn suorittamisesta. Pelkästään tämän
tehtävänsä perusteella HY ei ole ollut työturvallisuuslain
52 §:ssä tarkoitetun rakennushanketta johtavan tai val-
vovan muun henkilön asemassa. - HA

hrmy

RKL viesti

RAKENNUSMESTARIPÄIVÄ

Kuopio 15.11.2008, 
Hotelli Scandic Kuopio

11.30 Yhteislounas, ravintolan pääsali

13.00 Rakennusmestaripäivän avaus,
RKL:n puheenjohtaja Eero Reijonen

13.05 Kuinka kestävän kehityksen vaatimukset
muuttavat rakentamista, 
DI Risto Vahanen Mikko Vahanen Oy

13.50 Kahvitauko

14.10 Energia ja energiansäästö,
professori Ralf Lindberg, TTY

14.55 Lämmöneristyksiin liittyvä oikeuskäytäntö,
AA, RI Kalle Lyytinen

15.30 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös
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Pe 19.12.2008 klo 19.00
Mikael Agricolan kirkossa 

(os. Tehtaankatu 23)
Solistina Jaakko Ryhänen

Johtaa Märt Ratassepp
Pääsylippu 15 €

� � � �

Ti 23.12.2008 klo 19.00
Helsingin Tuomiokirkossa

Solistina Jaakko Ryhänen
Johtaa Märt Ratassepp

Pääsylippu 15 €

• Mestarit joulutunnelmissa 10 €
• Mestarit Stadissa 10 €
• Mestarit viihteellä 10 €

Tilaukset yhdistyksen toimistosta 
Kirsi Takkiselta, puh. 646 343.
Kaikkiin tilauksiin lisään toimituskulut.

hrmy

Mestari-Laulajien joulukonsertit

La 13.12.2008 klo 19.00
Pyhän Mikaelin kirkossa 

Kirkkonummella
(os. Tallinmäki 1)

Solistina Johanna Tuomi
Johtaa Märt Ratassepp

Pääsylippu 12 €

� � � �

La 20.12.2008 klo 18.00
Käpylän kirkossa
(os. Metsolantie 14)

Solistina Johanna Tuomi
Johtaa Märt Ratassepp

Ohjelma 12 €

Mestari-Laulajien CD:t joululahjoiksi!
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Rakennusmestarien Säätiön Kai-
sa Aho oli lähettänyt etukäteen

kattavan tietopaketin matkaevääksi
meille lähtijöille. En kertaa sen sisäl-
töä tässä tekstissä, vaan keskityn
joidenkin omien havaintojen merkit-
semiseen.

Vaalimaan rajanylityspaikka si-
vuutettiin suhteellisen nopeasti, vaik-
ka passeja leimasi vain yksi virkailija.
Kuljettajamme valitsi vähemmän
ruuhkaisen reitin kohti Pietarissa, Ne-
van rannassa sijaitsevaa Laatokan
satamaa. Aluksi tie oli tasaista mutta

mia, usein vilkkaan mielikuvituksen
sävyttämiä, hyvin suojattuja linnoja.
Harmaantuneet keisarin ajan mökit il-
mentävät rakentamisen ajan hyvää
halua ja taitoa talojensa koristeluun.
Rakennuksia ei kuitenkaan ole huol-
lettu ja kunnostettu kymmeniin vuo-
siin. Hätäkorjauksia on tehty mikä te-
kee rakennuksista röttelöitä. Miksi
korjata toisen omaa (valtion) ilman,
että kukaan käskee ja maksaa?

Pietaria lähestyttäessä huomaa,
että on tultu miljoonakaupunkiin.
Suuret, sosialistisen vallan aikaiset

varsin pian matkamme jatkui kohti
Pietaria tasaisella jytkytyksellä säes-
tettynä. Metsämaisemat ovat kan-
naksella Suomen kaltaisia paitsi että
metsän hoito poikkeaa Suomessa to-
tutusta. Metsät ovat hakkaamattomi-
na riukuuntuneita, liian tiheitä.

Monenlaista 
rakennusmaisemaa
Tien varren rakennukset ovat eri ajoil-
ta, vanhat hoitamattomia ja uudet
vaurastuneiden venäläisten rakenta-

hrmy

LAATOKAN JA ÄÄNISEN RISTEILY
Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka 14.–19.7.2008

Stipendimatkalaiset m/s Valerian Kuibyshev -aluksella kapteenin seurassa: Arvo Hyvönen (vas.), Matti jantunen, Kaarlo Hinkkanen, Mik-
ko Tyrylahti, Arvo Ruotsi, Olavi Kaliste, Daniel Patosalmi, kapteeni A. Gripov, Juha Lanu, Unto Sutinen, Kaarlo Valtonen ja matkanjoh-
taja Timo Nieminen.

Kymmenen Rakennusmestarien Säätiön stipendimatkan saajan ja matkanjohtajamme 
Timo Niemisen matka 14. kesäkuuta alkoi kauniissa säässä. Lähtöpaikka oli Rautatientorin 
laita, jossa linja-autoon meidän lisäksemme nousi myös muita Suomen Matkatoimiston 
järjestämälle matkalle lähtijöitä.
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asuinrakennukset ovat
surkean näköisiä. Valta-
väylät ovat monikaistaisia
ja liikenteen sujumiseksi
on rakennettu siltoja kor-
kealle yli matalien talojen
ja vesistöjen (Neva). Suuri
autojen enemmistö on
länsiautoja, Ladoja on
enää vähän. Kadun kulki-
jan pukeutuminen ei juuri
tee eroa Helsingin katuku-
vaan verrattuna. Kaupus-
telijoita ei näkynyt matkai-
lijoiden kimpussa, paluu-
matkalla Viipurissa kyllä.

Valamossa
Matka jatkui m/s Valerian Kuibyshe-
villä Nevaa pitkin Laatokalle, jossa
olimme aamulla. Pähkinäsaaren lin-
noitus puolen yön aikana jäi var-
maan monelta väsyneeltä matkaili-
jalta näkemättä. Aamulla saavuim-
me Valamoon ja aamiaisen jälkeen
alkoi sen monipuoliseen ortodoksi-
seen ilmeeseen tutustuminen. 

”Ortodoksinen, puhdas-, oikeaop-
pinen; kreikkalaiskatolinen, oikeaus-
koinen” uskonto, jonka kolmiosainen
tunnus on risti, jossa on kaksi poikit-
taista ja yksi vino muistuttamassa
Golgatan tapahtumaa; Jeesus Nasa-
retilainen, juutalaisten kuningas ja
kaksi ryöväriä. Katuva ryöväri on saa-
nut suoran ja katumaton vinoristin. 

Valamon saarella on paljon kir-
kollisia, uskonnon harjoittamiseen
tarkoitettuja rakennuksia; Kristuk-
sen Kirkastuksen Kirkko, Kristuk-
sen Kirkastuksen Luostari, Kaikkien
Pyhien skiitta, Pyhän Nikolain skiit-
ta ja useita muita skiittoja (sivukirk-
koja). Kävimme eräässä juuri kun-
nostetussa skiitassa, joka on ollut
Neuvostoliiton aikaan muussa käy-
tössä. Kirkon pohjakerroksessa on
(kuvaannollisesti) Jeesuksen hauta
ja sen yläpuolella ortodoksinen kirk-
ko. Kävelymatkan päässä on Öljy-
mäki, Kristuksen Taivaaseenastu-
misen kappeli. Öljymäkeä ympäröi-
vät syreeni-istutukset, jotka oppaan
mukaan ovat öljypuita.

Tanssielämys
Matka jatkui kohti Petroskoita (Ää-
nislinna), jossa teimme kiertoajelun.

Kävimme teatterissa, jossa näimme
kansantanssiesityksen, jonka esitti
korkeakoulutasoinen näyttelijäopis-
kelijoiden ryhmä. Esitys oli vauhdi-
kas, tanssijoilla oli värikkäät hyvällä
maulla valitut kansallispuvut. Musii-
kissa ja pukeutumisessa tuli selväs-
ti esille Itä-Karjalan suomalaisuus -
venäläisyyden vaikutus hyvällä ta-
valla. Korkeatasoinen esitys, joka
kesti puolitoista tuntia. Suosion-
osoitukset olivat jo esityksen aikana
innostuneet ja runsaat puhumatta-
kaan näytöksen lopussa, jolloin ne
jatkuivat ja jatkuivat.

Mandrogassa mielikuvitus 
oli päästetty valloilleen
Matkamme jatkui kohti Pietaria. Poik-
kesimme Mandrogan (Mantere) ky-
lässä Syvärin varrella. Kylä on raken-
nettu runsaan mielikuvituksen ryydit-
tävänä alun perin karjalaisena kylänä,
jonka rakennukset ovat värikylläisiä
ja monimuotoisia (lohikäärmekuvi-
neen). Laiturissa oli useita jokilaivoja
vieri vieressä. Jokaisessa sinivalkoi-
sessa laivassa (keisarin laivaston vä-
ri) on 300 matkustajapaikkaa ja kun
väki lähtee ostoksille myymälöitä, kä-
sityöläisiä ja museoita katsomaan
niin varmasti raha tarttuu pyydyksiin.
Kylässä on esitteen mukaan 53 koh-
detta; vodkamuseo (vodka = viina)
viinapannuineen ja maistiaisineen,
savusauna, helikopterikenttä, hirviä,
tuulimylly, käsityöläisiä, ravintola,
matkamuistomyymälöitä jne.

Syvärin läheisyydessä on Alek-
santeri Syväriläisen luostari. Luos-

tari on neuvostoaikana
ollut mielisairaalana.
Luostaria on kunnostettu
huomattavasti mutta työ-
tä on vielä paljon. Alek-
santeri Syväriläisen py-
häinjäännökset on tuotu
luostarin kirkkoon, jään-
nökset on peitetty mus-
talla kirjaillulla kankaalla
ja sijoitettu lasikannella
suojattuun arkkuun. Py-
hiinvaeltajat kävivät suu-
telemassa arkun lasia.
Arkun vieressä päivysti
kaapuniekka, joka aika
ajoin suihkutti ja pyyhki
kantta. Samassa tilassa
on seinälle sijoitettu 6 kpl

kopioita Jeesuksen kuolinliinasta
kukin lasikaapissa. Laseja puhdisti
oma kaapuniekkansa. Luostari kä-
sittää useita rakennuksia, joissa on
runsaasti alkuperäisiä seinä- ja si-
säkattomaalauksia.

Seurueemme ruokaili yhdessä,
saimme olla valmiiksi katetussa pöy-
dässä, jonka tarjoilija huolehti ate-
rian kulusta. Sama tarjoilija, Marina,
huolehti meistä matkan ajan. Tarjoili-
joiden asut vaihtelivat päivien aikana
piristäen osaltaan aterian nauttimis-
ta. Keräsimme Marinalle tyytyväisyy-
temme osoituksena palkkiona raha-
summan, jonka luovutimme Marinal-
le seisomaan nousten.

Keskustelutuokiot 
ajankohtaisista aiheista
Matkajohtajamme huolehti asioitam-
me ja viihtyvyydestämme matkan
ajan. Hänen esityksestään kokoon-
nuimme keskustelemaan aiheista,
jonka yksi seurueen jäsenistä alusti
toisen jäsenen toimiessa puheenjoh-
tajana. Aiheina olivat puutullikysy-
mykset, energia, vanhat ja uudet ta-
lot jne. Keskustelu alustuksen jäl-
keen oli erittäin vilkasta, jopa niin,
että puheenjohtajalla oli täysi työ
saada keskustelu päätökseen johto-
päätösten tekemiseksi ja yhteenve-
toa varten. Tietenkin keskustelu kävi
vilkkaana monista muistakin aiheis-
ta. Kultaraha ei jäänyt pöydälle.

Teksti ja kuvat: Mikko Tyrylahti

hrmy

Matkan varrella nähtiin rakennuskantaa röttelöistä palatseihin.
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HELSINGIN RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

Veteraanikerhon sääntömääräinen 

syysvuosikokous pidettiin Yhdistyksen

toimiston kokoustiloissa 22.09.2008 

klo 13.00 Läsnä oli 17 veteraanijäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Reino Kukko-
nen ja sihteerinä Eino Menlös. Kerhon hallituksen
puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
valittiin yksimielisesti Mikko Ojala. Hallituksen jä-
seniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin
Heikki Autio ja Pentti Paavola, hallituksessa jat-
kavat vuoden 2009 Raimo Järvelä, Reino Kukko-
nen ja Eino Menlös.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan ja sihteerin vuodelle 2009.

Kerhon hallituksen yhteystiedot vuonna 2008

Puheenjohtaja 
Mikko Ojala 0400 961 664, 09 698 3966
mikko.ojala3@luukku.com

Varapuheenjohtaja
Pentti Paavola 0400 933 033,09 250 8128
pentti.paavola@luukku.com

Sihteeri
Eino Menlös 045 678 1933,09 726 1316
eino.menlos@luukku.com

Heikki Autio 050 572 7491,09 565 1227
heikki.autio@kolumbus.fi

Raimo Järvelä 0400 158 870,09 728 2469
ri.jarvela@kotikone.fi

Reino Kukkonen 040 507 3484,09 752 0863
reino.kukkonen@welho.com

Rakennusmestarien 
Säätiö tiedottaa:

SENIORIASUNTO 
TILKASSA VAPAANA

Rakennusmestarien säätiön As Oy Helsingin Ven-
tuksessa Ruskeasuolla omistamista vuokra-
asunnoista on nyt yksi asunto vapaana.

Osoitteessa 

Tilkankatu 16 A 17
sijaitsevan 59,5 m2 asunnon vuokrapyyntö on
16,61 €/m2, siis 988 €/kk, vesimaksu 14 €/hlö/kk
ja autopaikka 30 €/kk.

Asunto Oy Helsingin Ventus on suunniteltu ikäih-
misten asumista silmälläpitäen, mutta asuntojen
käyttöä ei ole yhtiöjärjestyksessä rajoitettu. Asu-
mispalvelukeskus Wilhelmiina sijaitsee Tilkanka-
dun toisella puolella, vastapäätä Asunto Oy Hel-
singin Ventusta. Wilhelmiinassa on helppo pis-
täytyä syömässä, ottaa erilaisia hoitoja tai osallis-
tua kuntosali- ja liikuntaryhmiin ja halutessaan ol-
la mukana Wilhelmiinan tarjoamissa vapaa-ajan-
ohjelmissa.

Lisätietoja, yhteydenotot ja hakemukset
säätiön toimistoon marraskuun 13. päivään
mennessä;
Rakennusmestarien Säätiö, Fredrikinkatu 51-53 A,
00100 Helsinki, puh. 09-612 0870/Kaisa Aho

Kiitos!

Sydämellinen kiitos kaikille, 
jotka muistivat minua täyttäessäni 
75-vuotta. 
”Vaikka elämä nuoleekin paljaaksi
pään, tosi poika ei vanhenee ikänään”

Paavo Ruusuvuori
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Uudet jäsenet:

Kauppinen, Juha Kauko
Kekkonen, Veijo Johannes
Rantatalo, Reijo Antero
Rakovskaya, Rita
Saarinen, Petri Juhani
Salonen, Petri Olavi
Schauman, 

Josu Toni Santeri
Siivonen, 

Pauli Matti Johannes
Tuhkanen, Janne

Kannattajajäsen
Pennanen, Pasi

Opiskelijajäsenet
Abutbul, Jonatan
Aho, Joonas Juhani
Ahonen, Pekka Tapio
Aimonen, Rikhard Olavi
Alho, Ari Valtteri
Annala, Ulla
Anttila, Hannes Ilari
Danska, 

Juho Henry Jeremias
Dilemuth, Ari Matti
Forsberg, Antti Juhani
Forsman, Jonna Hannele
Gray, Alexis Darid
Haapakoski, Aki Johannes
Hannula, Maria Johanna
Hardén, Pekka tapani
Harmainen, Samu Tahvo
Heiskanen, Aleksi Emil
Himanka, Jouni Sakari
Hirvilammi, Mikko Markus
Holmberg, Sami Sebastian
Huhtanen, Samu Jalmari
Huuhka, Jenna Johanna
Huusko, Tanja Karoliina
Hämäläinen, 

Miika Harri Antero
Ikonen, Antti Oiva Juhani
Jussila, Jari
Jäkälä, Juho Antero
Jäppinen, Otto Ilmari
Järvinen, Rami Tapani
Jääskeläinen, 

Matti Kalle Tapani
Kalsola, Oskari
Kamunen, Joni Olavi
Kankkunen, Okko Henrik
Karamo, Matti Tapani

Karri, Jere Juhani
Karvinen, 

Emppu Heikki Einari
Karhu, Miikka Olavi
Katainen, Mikko Olavi
Kettunen, 

Teemu Jere Antero
Kiiveri, Mikko Tapani
Knuutila, Miika Matias
Koivuharju, Jari Kristian
Koivuluoma, Ville Henrik
Koliseva, 

Anssi Anton Oskari
Kolsi, Niko Arimo
Korhonen, Eero Joonas
Korkala, Kai Mikael
Korkeila, Arto Tapani
Korkeila, Juho Matias
Koski, Jari Tapio
Koskinen, Matti Aleksi
Kyllönen, Olli Ilmari
Kärki, Kai Arsi
Laaksonen, 

Pyry Otto Eemeli
Lahikainen, Tuomo Ilmari
Lahti, Timo Petteri
Laiti, Raimo Aslak
Laksola, Leevi Antti Matias
Lankinen, Matti Tapio
Lappalainen, 

Marja-Leena Elisabeth
Lehto, Pekka Mikael
Lepistö, Sami Petteri
Lindgren, Jani Juhani
Lindström, Kim Mikael
Lod, Juho Pentti Olavi
Louhemäki, Olli Petteri
Majander, Johan Erik
Malila, Niko Matias
Mantere, Janne Petteri
Martiskainen, Mikko Ensio
Marttinen, Pasi Henrik
Matinniemi, Juha Antti
Mehtälä, Erkka Antero
Mikonsaari, Jarmo Mikael
Mononen, Jari Mikael
Muraja, Erna Vilja Johanna
Murto, Pyry Juhana
Mustonen, Lasse Antero
Myllyllä, Hanna Katriina
Myllymäki, Taina Aulikki
Mäkelä, Veli-Matti Juhani
Mäntyranta, Jaakko Tapio
Neugebauer, 

Ville Sebastian
Niemi, Jari Juuso

Nieminen, Janne Veikko
Nousiainen, Antti Juhani
Nousiainen, 

Matias Janne Juhani
Nurmela, Niklas Kalevi
Nuutinen, 

Eerikki Miika Armas
Nyman, Henry Paul
Osanen, 

Lotta Aino Karoliina
Otronen, Marcus Anton
Paananen, 

Toni Matti Johannes
Paaso, Janne Ilmari
Palmu Ville-Eemeli
Peltola, 

Juho Henri Samuel
Penttila, Elmo Olli
Pesonen, Juha Petter
Peuhkari, Tommi Sakari
Pikkarainen, Hannu Pekka
Pullinen, Anna Emilia
Punkkinen, Elina Anniina
Raanta, Olli Tapio
Raiskio, Ville Petteri
Rantala, Teemu Juhani
Rintakari, Simo Matti
Riola, Janne Juhani
Roivanen, 

Jenna Reeta Marjaana
Ruotsalainen, 

Hannu Johannes
Räisänen, Mikko Olavi
Råman, Maria Kristiina
Saarinen, Maarit Anniina
Salmela, Markus Olavi
Salmi, Ville Hermanni
Salminen, 

Lauri Ilari Hannunpoika
Salminen, 

Veli-Matti Armas
Salo, Iiro Petteri
Salo, Jukka-Pekka
Salo, Timo Jaakko
Salonen, Iiro Petteri
Sarapää, 

Tommi Pekka Samuli
Savolainen, 

Ville Veikko Hermanni
Saywan, Arya
Seitaniemi, 

Anna-Kaisa Maria
Selenius, Juho Otto Aulis
Seppälä, Teemu Olavi
Sihvonen, 

Jero Tuomas Juhani

Silvennoinen, Tero Jukka
Soronen, Henri Juhana
Sulamäki, 

Mikko Johannes
Suomalainen, Olli Ilmari
Tanner, Juha Olavi
Tarkka, Mauno Päiviä
Tenhunen, 

Jarmo Johannes
Teurokoski, Olavi Mikael
Tiainen, Jussi Tuomas
Toivola, 

Maija Riikka Mirjami
Tokola, Janne Albert
Tuhkanen, Mikko Petteri
Tuomela, Jari Antero
Uramo, Ari Pietari
Vaara, Henri Juha Kristian
Varonen, 

Heikki Samuli Sakari
Vehviläinen, Matti Olavi
Weltner, Jori Juhani
Vesterbacka, 

Tommi Valtteri
Viita, Olli Ilmari
Viitanen, Joonas Santeri
Virmalainen, 

Hannu Kalervo
Virta, Jussi Jalmari
Virtanen, Juuso Asser
Vornanen, Mikko Petteri
Vuokkovaara, 

Tuomas Aleksi
Ylimäki, 

Jaakko Antti Vihtori
Österlund, Toni Markus
Östman, Esa Matti Juhani

Tervetuloa!
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RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT
Marraskuu 24.11.2008 
Tutustumisretki Puolustusvoimien 
Teknilliseen Tutkimuskeskukseen 
Ylöjärven Lakiolaan. 
Ilmoittautumiset retkelle 
(30.10. mennessä) 
Mikko Ojala 0400 961 644, 
Eino Menlös 045 678 1933.

Joulukuu 15.12.2008 klo 13.00 vietäm-
me Pikku-Joulua.

TERVETULOA TOIVOTTAA 
VETERAANIKERHON HALLITUS!

Rakennusmestariklubi ry

Sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina
27.1.2009 kello 18.30

yhdistyksen kokoustiloissa (3. krs), 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset
asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireu-
naiset letut.

Tervetuloa! 
HALLITUS

MARRASKUUN ILTA
13.11. klo 18.00 omalla kerholla.

Vieraamme fysioterapeutti Leeni Asola-Myllynen
kertoo ikääntyviä ihmisiä koskevista terveydelli-
sistä asioista.

Tervetuloa toivottaa N-Y ryhmäläiset

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
Rakennusmestarien talolla, 3. kerros

23.11.2008 klo 11.00-14.00

Myynnissä kahvia, puuroa, pikkupurtavaa, arpoja,
käsitöitä ja koristeita sekä jouluksi leivonnaiset,
laatikot että rosollit pakkaseen.

TERVETULOA!

PIKKUJOULU
11.12.2008 alkaen n. klo 18.00
Ravintola Kahdessa Kanassa, 
Kanavakatu 3 Katajanokalla (ratikka 4) 

Ensiksi teatterimenu ja esitys ”Järjen veit”, alkaa
klo 21.00. Sitova ilmoittautuminen maksamalla 
25 € 25.11.2008 mennessä Rouvien tilille
132330-101248.

Tervetuloa mukaan!
A-K kirjainryhmä

VUOSIKOKOUS

omalla kerholla

torstaina 22.1.2009 klo 18.00
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

Tervetuloa mukaan
Johtokunta

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT



19hrmy

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho
järjestää lauantaina 8.11.2008 kello 11.30 alkaen 
opastetun tutustumiskäynnin Ateneumin taidemuseossa esillä olevaan näyttelyyn 

MIKA WALTARI JA TAITEILIJAYSTÄVÄT
Näyttely on osa Mika Waltarin juhlavuoden ohjelmistoa ja siinä tulee esille kirjailijan suhde kuvataiteeseen.
Esillä on Eemu Myntin, Yrjö Saarisen, Otto Mäkilän, Mauno Markkulan ja Aimo Kanervan maalauksia. Muka-
na on myös Waltarin omassa kodissa olleita taideteoksia. Lisäksi nähtävillä on Waltarin käsikirjoituksia ja ot-
teita elokuvista.

Kulttuurikerho tarjoaa jäsenille ilmaisen sisäänpääsyn ja opastetun kierroksen näyttelyssä. Jokainen yhdistyksen
jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen. Myös kumppanisi on tervetullut, hänen sisäänpääsymaksunsa on 6,5 €.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumishalukkuutesi Kirsi Takkiselle puh. (09) 646 343 mahdollisimman pian.
25 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu opastusryhmään. Jos Sinulle tulee este, ilmoitathan Kirsille, jotta joku toi-
nen voidaan ottaa tilallesi.

Tavataan Ateneumin taidemuseossa (Kaivokatu 2) 8.11.2008, klo 11.15
TERVETULOA!

Kulttuuri- ja perinnekerho

Yhdistyksen 

PIKKUJOULU 5.12.2008 klo 18.00 alkaen
Astoria-salissa, Iso-Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki 

Musiikista vastaavat
Lasse Liemola orkestereineen 

ja
Mestari-Laulajat

Illalliskortti, joka sisältää maittavan joulupöydän herkkuineen ja 
ruokajuomineen sekä ohjelman, lisäksi yllätyksiä ja iloista menoa, 

maksaa 20 €/henkilö jäsenelle ja seuralaiselle, muille 60 €/henkilö. 

Illalliskortit yhdistyksen toimistosta 24.11 mennessä Kirsi Takkiselta, puh. (09) 646 343.

Huumoria, tunnelmointia ja yllätyksiä joulun partaalla, 
illan päätteeksi tanssia!

Tervetuloa viihtymään!
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ETEENPÄIN URALLA – ALOITA KEILAUS!

Rakennusmestarikeilaajilla on kymmenkunta jouk-
kuetta, jotka kilpailevat eri sarjoissa, osa jopa valta-

kunnallisella tasolla. Toiminta on muutenkin virkeää,
vaikkakin keski-ikä alkaa nousta.

– Alle 65 vuotta se kuitenkin vielä on, Helsingin ra-
kennusmestarikeilaajien puheenjohtaja Markku Penna-
nen laskeskelee.

Rakennusalan ammattilaisten verkosto
Keilaus on myös loistava tapa verkostoitua alan sisällä.
Jos mielessä on vaikkapa ajatus työpaikan vaihdosta,
keilaseurasta voi saada hyvän alun hankkeelle. 

– Esimerkiksi minä rekrytoin täältä viime vuonna
työnjohtajan ja hankintainsinöörin, työmaapäällikkönä
SRV Toimitilat Oy:ssä työskentelevä Pennanen naurah-
taa.

– Ja vaikka nyt ei työpaikkaa olekaan vaihtamassa,
niin ainakin minulle tämä on ollut loistava verkosto tu-
tustua rakennusalalla toimiviin vaikuttajiin.

Seuraottelut
Helsingin Rakennusmestarikeilaajilla on vuosittain tois-
tuvat seuraottelut Turun, Tampereen, Lappeenrannan,
Lahden ja Kotkan rakennusmestareiden kanssa. 

– Juhlavuoden päätapahtuma on huhtikuussa Ravin-
tola Kaisaniemessä järjestettävä gaalailta. Tulemme
kutsumaan sinne satakunta vierasta, Pennanen kertoo.

Helsingin Rakennusmestarikeilaajiin pääsee liitty-
mään vaivatta: sen kun saapuu Talin keilahalliin keski-
viikkoisin töiden päätyttyä ja etsii käsiinsä rakennus-
mestareiden näköiset tyypit. Jäsenyyden ehtona on

kuuluminen johonkin rakennusmestariyhdistykseen.
– Treenaamme täällä joka viikko talvikauden ajan.

Aloittelevalle harrastajalle on aina aikaa antaa opetusta
lajin saloista. Ja meitä on täällä monentasoista keilaa-
jaa, eli kaikki eivät heitä kaatoja jonoksi asti, Pennanen
kertoo.

Eikä heittely jää pelkäksi treenaamiseksi – pitäähän
kilpailuviettiäkin tyydyttää. – Meillä on myös omia si-
säisiä kilpailuita säännöllisesti. Niihin voi osallistua sit-
ten kun tuntee olevansa valmis, Pennanen opastaa
uusia keilaajia.

Tasoitusjärjestelmä takaa kilpailun
Ja kun keilailuharrastus ottaa tuulta, on mahdollisuus
osallistua oman työnantajan joukkueessa Helsingin Fir-
makeilailuun, jossa rakennusalan yritykset ovat perintei-
sesti myös menestyneet.

– Viime kaudella firmakeilailun Helsingin mestaruu-
den voitti SRV:n joukkue kaksimiehisten ja Palmbergin
joukkue nelimiehisten sarjassa, Pennanen kertoo.

Rakennusmestarikeilaajien syömähammas on enti-
nen maajoukkueheittäjä Arvi Korhonen, jonka meriittei-
hin kuuluu mm. Suomenmestaruus.

– Hän on keilannut lähemmäs 30 kertaa täydellisen
300 pisteen sarjan, Pennanen hehkuttaa.

Mestariluokan keilaaja on myös Topi Berg. Sekä hän
että Korhonen keilaavat yli 200 pisteen keskiarvolla.

– Mutta tasoitusjärjestelmä huolehtii siitä, että kaikki
aloittavat samalta viivalta, Pennanen painottaa.

Yhteensä yhdistyksellä on noin sata jäsentä, joista
aktiivisia keilaajia on vajaa puolet.

Markus Ånäs

Helsingin Rakennusmestarikeilaajat Ry täyttää 50 vuotta

50-vuotisjuhlakauteensa valmistautuva Hel-

singin Rakennusmestarikeilaajat aikoo panna

juhlien. Päätapahtuma on maaliskuussa pe-

lattava kolmiviikkoinen juhlaturnaus, jonka

yhteydessä pelataan Rakennusmestarit ja 

-insinöörit AMK RKL:n Mestaruuskilpailu.



21hrmy

Yhdistykselle on perustettu 

LASKETTELUJAOS 
Himoksen toinen loma-asunto 
on laskettelujaoksen käytössä

perjantaista–sunnuntaihin

23.–25.1.2009

Lähde mukaan!?
Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle Timo Arrasvuorelle. 

Timon yhteystiedot:
t.arrasvuori@gmail.com, puh. 040-4659190

RKL:n 
uintimestaruuskilpailut

pidetään Kuopiossa
15.11.2008

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Kari Laine p. 044-3555282

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY
Perinteinen ”musta kasi” 
kinkkubiljardi kisataan 
lauantaina 13.12.2008 
klo 10.00 alkaen.

Mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53.

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille!

Hallitus

Yhdistyksen Yleisurheilumestaruuskilpailut
Pidettiin 27.9. kauniin syyssään vallitessa Pirkkolassa.

Yhdistyksen 
Syysmaastojuoksut
Pidettiin 2.10. Pirkkolan pururadalla
syyssateen vallitessa.

Tulokset:
m-60 1. Raimo Hartonen 11,46

2. Kalevi Vikman 5,47

m-65 1. Esko Kuoksa 14,08

m-70 1. Kalevi Hänninen 15,49
2. Kauko Wira 17,52
3. Kalevi Vartiainen 18,06

Tulokset:
100 m
m-40 1. Kaj Juurtela 16,3
m-60 1. Raimo Hartonen 16,3
m-65 1. Lauri Visti 16,8

2. Jaakko Virtanen 17,0
3. Esko Kuoksa 17,4

m-70 1. Eero Wastimo 17,2
2. Kauko Wira 19,6

m-75 1. Åke Lund 17,3
m-85 1. Lasse Taiminen 22,4

1500m
m-40 1. Kaj Juurtela 6,36
m-60 1. Raimo Hartonen 5,22

2. Ilkka Wastimo 6,57
m-65 1. Esko Kuoksa 6,26

2. Jaakko Virtanen 7,25
m-70 1. Kauko Wira 8,22

Pituus
m-40 1. Kaj Juurtela 3,04
m-60 1. Raimo Hartonen 3,26
m-65 1. Jaakko Virtanen 3,26

2. Esko Kuoksa 2,87
m-70 1. Kauko Wira 2,67
m-75 1. Åke Lund 3,41
m-85 1. Lasse Taiminen 2,56

Kuula
m-40 1. Kaj Juurtela 7,44
m-60 1. Raimo Hartonen 8,10
m-65 1. Lauri Visti 9,12

2. Jaakko Virtanen 722
3. Esko Kuoksa 678

m-70 1. Kalevi Vartiainen 9,46
2. Kauko Wira 6,78

m-75 1. Åke Lund 7,10
m-85 1. Lasse Taiminen 7,60
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LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä 
liikuntaseteleitä.

LIIKUNTASETELILLÄ pääsee harrastamaan monenlaista liikuntaa, esimerkiksi uintia, gol-
fia, keilausta, tennistä, kuntojumppaa jne. sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liitty-
neet Bonafit-verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä ver-
kostoon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja se-
telin käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta
löytyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löytyy
myös internetistä osoitteesta www.bonafit.fi kohdasta liikuntapaikat. Helsingin seudulla
liikuntapaikkoja on runsaasti!

HYÖDYNNÄ yhdistyksen JÄSENETUJA!

• Liikuntaseteli      • Himos      • Nestori-maja

Kysy varaustilanteita toimistolta puh. 09-646 343.

Miesten A-sarja
1) Kenkkilä Taavi, Helsinki (78 pistettä)
2) Punnonen Pekka, Helsinki (79)
3) Malinen Jari, Kuopio (79)
4) Koskinen Pekka, Pori (79)
5) Saviaho Aarni, Tampere (81)
6) Purho Pekka, Kuusankoski 82) 
7) Tuominen Raimo, Tampere (84)
8) Ollikainen Leo, Kuusankoski (85)
9) Sievers Timo, Kotka (86)
10) Pentikäinen Jouko, Vantaa (89)
11) Kenkkilä Martti, Tampere (91)
12) Nyholm Svante, Helsinki 93)
13) Matomaa Timo, Espoo 109)

Naisten A-sarja
1) Finne Maj-Brit, Mustasaari (72)
2) Komulainen Tarja, Lahti (74)
3) Kaustinen Iris, Järvenpää (74)

Miesten B-sarja
1) Kupiainen Timo, Helsinki (66)
2) Kukkakorpi Juhani, Pori (68)
3) Kangas Jukka,  Nurmo (71)
4) Räsänen Risto, Lappeenranta (71)
5) Junttila Ahti, Espoo (72)

Miesten C-sarja
1) Huttunen Risto, Kuopio (39)
2) Mäkelä Jari, Helsinki (34p)
3) Mutanen Arvo, Joensuu (31)

Seniorit 55 v
1) Hasu Jouni (69)
2) Kuokkanen Seppo (72)
3) Tuorila Erkki (72)

Veteraanit 65 v
1) Kääpä Ahti (68)
2) Ojanen Mauno (75)
3) Loponen Taisto (77)

Veteraanit 70 v
1) Salonen Teuvo (67)
2) Leinonen Reijo (74)
3) Talo Hannu (77)

Pisin drive: 
235 m, Hänninen Kari
Lähimmäs lippua: 
92 cm, Pennanen Jyrki

Joukkuekilpailu:
1) Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry 
(T. Kenkkilä, Punnonen, Hasu)
2) Pohjois-Kymen Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry 
(Ollikainen, Purho, Kääpä)
3) Tampereen Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry 
(M. Kenkkilä, Saviaho, Tuominen)

RKL:n golf-mestaruuskilpailut 2008
RKL:n golfmestaruuksia ratkottiin Porin Kalafornian kentällä elokuun puolivälissä.  
Keli oli mahtava ja kenttä hienossa kunnossa. Järjestäjänä toimi Porin Rakennusmestariyhdistys.

URHEILUTOIMIKUNTA tiedottaa
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella, jonka maisemat so-
pivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, patikointia, kesällä marjastusta
ja sienestystä.

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

Varausmaksut vuonna 2009: viikot 1–17 ja 49–52 maksavat 200 € ja muut viikot 100 €.

Poikkeuksina
• viikko 5/2009, toinen majoista on vuokrattavissa vain ma–pe 26.–30.1. (hinta 100 €)
• viikko 11, molemmat majat vuokrattavissa vain ma–pe 9.–13.3. (hinta 100 €)

Vuoden 2009 varaukset on käsitelty ja vahvistettu lokakuun aikana. Samaa viikkoa haluavista vii-
meksi kohteessa ollut joutuu väistymään ja tasatilanne ratkaistaan arpomalla. Vapaaksi jääneitä
viikkoja voi hakea pitkin vuotta toimittamalla varaushakemuksen noin kuukautta ennen aiottua
käyttöä.

Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuiltamme 
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos

Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

NESTORI -maja

Hinta syys–talvikaudella 65 €/vko, 35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.



Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2008

MESTARI-LAULAJAT RY
Johan Wennerstöm, 040-584 9071

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

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

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

GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

AMPUJAT
Esa Säntti, 050-414 4664

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

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

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

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

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

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

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

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

YHDYSHENKILÖT 2008

Huom! Yhdistyksen Mestari-ilta pidetään kuukauden 
toisena arkimaanantaina

Marraskuu
8.11. Kallioniemen talkoot klo 10.00 alkaen
8.11. Kupe, Tutustuminen 

”Mika Waltari ja taiteilijaystävät” -näyttelyyn, 
Ateneumin taidemuseo klo 11.15

10.11. Marraskuun Mestari-ilta, 
Rakennusmestarien talo klo 18.30

13.11. Rakennusmestarien rouvat, 
marraskuun ilta omalla kerholla klo 18.00

15.11. RKL:n uintimestaruuskisat, Kuopio
23.11. Joulumyyjäiset 

Rakennusmestarien talolla klo 11.00-14.00
24.11. Rakennusmestariveteraanit, 

tutustumisretki Puolustusvoimien Teknilliseen 
Tutkimuskeskukseen Ylöjärven Lakiolaan

Joulukuu
5.12. Yhdistyksen pikkujoulu, Astoria-Sali klo 18.00

11.12. Rakennusmestarien rouvat, pikkujoulu, 
Ravintola Kaksi Kanaa klo 18.00

13.12. Musta kasi -kinkkubiljardi, Fredrikinkatu 51-53
13.12. Mestari-Laulajien Joulukonsertti, 

Pyhän Mikaelinkirkko, Kirkkonummi klo 19
15.12. Rakennusmestariveteraanit, Pikkujoulu
19.12. Mestari-Laulajien Joulukonsertti, 

Mikael Agricolan kirkko klo 19.00
20.12. Mestari-Laulajien Joulukonsertti, 

Käpylän kirkko klo 18.00
23.12. Mestari-Laulajien Joulukonsertti, 

Helsingin Tuomiokirkko klo 19.00

Tammikuu 2009
12.1. Tammikuun Mestari-ilta
22.1. Rakennusmestarien rouvat, 

vuosikokous omalla kerholla klo 18.00
23.-25.1. Laskettelujaos Himoksen lomamajalla

27.1. Rakennusmestariklubi, vuosikokous, 
Fredrikinkatu 51-53, 3. krs, klo 18.30

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

tapahtumakalenteri 2008

HRI0808_IV-I kannet  22.10.2008  07:38  Sivu 20
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