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Menneen kesän ja alkaneen syksyn aikana olemme 
saaneet valitettavan usein lukea lehdistä rakennus-

alan kosteus- ja homeongelmista. Elokuun puolessa 
välissä erään suuren suomalaisen rakennusliikkeen 
Helsingissä sijaitsevalla hitastyömaalla havaittiin vaka-
via laiminlyöntejä kosteudenhallinnassa. Helsingin ra-
kennusvalvontavirasto antoi rakennusliikkeelle varoituk-
sen tehtävien laiminlyönneistä sekä määräsi työmaalle 
ulkopuolisen tarkastajan. Rakennusliike korjasi laimin-
lyöntinsä, jotka myös ulkopuolinen tarkastaja omassa 
väliraportissaan totesi suureksi osaksi korjatuksi. Lisäk-
si rakennusliike vaihtoi työmaan ylemmät toimihenkilöt.

Virheet ja puutteet tuli korjatuksi. Valitettavaa asias-
sa on pitkään jatkunut negatiivinen kirjoittelu mediassa 
sekä yleistäminen koko alaa koskevaksi ja siitä seuran-
neet ylilyönnit. Tästä hyvänä esimerkkinä on syyskuun 
alussa toisen suuren iltapäivälehtemme viikonloppunu-
meron otsikointi ”Rakentamisen kriisi – kytevä aika-
pommi”. Lehti oli haastatellut artikkelinsa pohjaksi Ou-
lun yliopiston arkkitehtuurin professori Jouni Koiso-
Kanttilaa. Professorilta oli kysytty: ”Miten voi välttää 
ostamasta uutta kotia, jossa ei kyde kosteusvauriota”. 
Professorin vastaus oli: ”Ei voi muuta kuin toivoa, että 
talo olisi hyvin tehty, mutta se on kuin lähettäisi kirjeen 

joulupukille”. Valitettavaa jos arkkitehtuurin professorin 
asenne alaansa on joulupukilta toivomisen varassa. 
Toivottavasti vastaavaa asennetta ei löydy muista ra-
kennusalan oppilaitoksista.

Negatiivisen ja provosoivan kirjoittelun oikaiseminen 
vaatii aina rakennusalalta pitkäaikaista ja määrätietoista 
työtä. Lisäksi tavalliselle asuntoa ostavalle kansalaiselle 
kirjoittelu luo epävarmuutta hänen tehdessään elämän-
sä ehkä suurinta taloudellista hankintaa – omaa asun-
toa.

Tulevan illan aikana yhdistyksen puheenjohtaja vali-
taan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Itse olen käytet-
tävissä tehtävään vielä yhdeksi kaudeksi, mikäli syys-
kokous ja jäsenistö antaa luottamuksen jatkolle. Myös 
yhdistyksen hallitusta täydennetään erovuoroisten tilal-
le. Toivoisin tehtäviin valittavan hallitustyöskentelystä 
innostuneita henkilöitä. Itse en pitäisi ollenkaan huono-
na vaihtoehtona, vaikka valituksi tulisi muutama nuo-
rempikin jäsen!

Hyvää syksyn jatkoa!
Ari Autio

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan avaussanat  
Syyskokouksessa 2012

Arvoisa 
kunniapuheenjohtaja 
– hyvät ammattiveljet ja -sisaret

Marraskuussa ja joulukuussa ei järjestetä 
yhdistyksen perinteisiä Mestari-iltoja.

Niiden sijasta yhdistystuttuja ja heidän seuralaisiaan tavataan 
marraskuussa 12.11. There’s no Harri -teatteriesityksessä ja 

joulukuussa 1.-2.12. Tallinnaan tehtävällä pikkujoulumatkalla.

JOULUKUUSSA pikkujoulu
MARRASKUUSSA 

teatteri
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Yhdistyksen Syyskokous va-

litsi puheenjohtajakseen Ari 

Aution toiselle 2-vuotiskau-

delle. Hallituksen jäsenistä 

äänestettiin: uusina kasvoina 

sinne nousivat Reino Holap-

pa, Rami Järvinen ja Mika 

Kuukkanen.

Syyskokous ja lokakuun Mestari-
ilta kokosi Rakennusmestarien 

talolle noin 80 jäsentä ja lisäksi 
myös meitä äänivallattomia. Illan 
aloitti arvokkaasti Mestari-Laulajat 
Märt Ratasseppin johdolla Rakenta-
jain laulun sävelin. Kuoro esitti myös 
kaksi tulevan Pyhäinpäivän konser-
tin kappalettaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari 
Autio tarttui avauspuheessaan vali-

Ari jatkaa puheenjohtajana, 
Mika, Rami ja Reino uusia 
hallituksen jäseniä

Ari Autio jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana myös toiselle kaksivuotiskaudelle.

tettavaan ”ikuisuusaiheeseen”, ra-
kennusten kosteus- ja homeongel-
miin. Arin avauspuhe on luettavissa 
jäsenlehden kakkossivulla.

Ääntenlaskijat pääsivät töihin

Syyskokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Kalevi Berlin ja sihteeriksi 
Kirsi Takkinen. Vuoden 2013 toimin-

 Syyskokous 2012:
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tasuunnitelma sekä tulo- ja meno-
arvio hyväksyttiin. Ne ovat kokonai-
suudessaan myös tässä jäsenleh-
dessä. Uusi toimintamuoto on vuo-
denvaihteessa aloittava Nuorten 
kerho, jonka tavoitteena on aktivoi-
da yhdistyksen nuorempaa kaartia 
ja työelämässä olevia jäseniä mu-
kaan yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen puheenjohtajakausi 
on 2-vuotinen. Se oli nyt katkolla. 
Ari kertoi avauspuheenvuorossaan 
olevansa valmis toiselle kaudelle. 
Hän saikin kokousväeltä yksimieli-
sen kannatuksen.

Erovuoroisista hallituksen jäse-
nistä Jukka Multasella ja Esa Säntil-
lä täyttyi sääntöjen mukainen mak-
simissaan kuuden vuoden yhtäjak-
soinen hallitusjäsenyys. Muut ero-
vuoroiset: olivat Kalevi Hiltunen, 
Jari Raukko, Martti Saarinen ja Jari 
Tiimonen. He olivat valmiita jatka-
maan hallituksessa. Lisäksi ehdolle 
asetettiin Rami Järvinen, Mika 
Kuukkanen ja Reino Holappa.

Ääntenlaskijat, Tommi Savolai-
nen ja Eino Menlös pääsivät siis 
töihin. Ensimmäisellä äänestyskier-
roksella tulivat valituiksi Mika Kuuk-
kanen (71 ääntä), Rami Järvinen (68 
ääntä), Jari Raukko (64 ääntä) ja 
Martti Saarinen (48 ääntä).

Yhdistyksen sääntöjen mukai-
sesti hallitukseen valitun on saatava 
vähintään puolet annetuista äänis-
tä, ensimmäisellä äänestyskierrok-
sella siis 78:sta äänestäneestä, jo-
ten kahdesta seuraavasta paikasta 
käytiin toinen kierros. Hallitukseen 
valittiin Reino Holappa ja Jari Tiimo-
nen, jotka molemmat saivat nyt 44 
ääntä. Kalevi Hiltusen äänisaalis oli 
37. Äänestykseen osallistui 70 jä-
sentä.

Ilman äänestystä selvisi nimilista 
yhdistyksen 32 edustajasta RKL:n 
piirikokouksessa ja RKL:n  marras-
kuussa pidettävässä liittokokouk-
sessa.

Yhdistyksen ehdokkaaksi liitto-
hallitukseen valittiin Ari Autio ja hä-
nen varamiehekseen Timo Saarik-
ko. Liittohallituksessa jatkaa Jari 
Raukko varamiehenään Esa Säntti.

Yhdistyksen ehdokas RKL:n ur-
heilutoimikuntaan on Raimo Harto-
nen.

RKL:n liittokokousedustajiksi ja 
RKL:n Helsingin piirin 
kokousedustajiksi 
Syyskokouksessa valittiin:
Ari Angervuori, Ari Autio, Heikki Autio, Kalevi Berlin, Olli Heire, Kalevi 
Hiltunen, Reino Holappa, Kai Juurtela, Raimo Järvelä, Asko Järvinen, Rami 
Järvinen, Jouko Karjalainen, Reino Kukkonen, Mika Kuukkanen, Eino 
Menlös, Kari Mikonsaari, Jukka Multanen, Ville Mäenpää, Markku Niemi, 
Timo Nieminen, Juhani Nurminen, Mikko Ojala, Pentti Paavola, Jari Raukko, 
Timo Rissanen, Paavo Ruusuvuori, Timo Saarikko, Martti Saarinen, Raimo 
Seppänen, Esa Säntti, Jari Tiimonen, ja Hannu Vehviläinen.

Varalla Mauri Ranta, jos joku valituista ei ole suorittanut RKL:n vuosimaksua.

Uintikisat jo  
3. marraskuuta
Ennen iltapalaa Timo Saa-
rikko veti lokakuun Mestari-
illan. Hän kertasi loppuvuo-
den tapahtumia. Marras-
kuussa mennään Mestari-il-
lan sijasta Teatteristudio Pa-
silaan, jossa paikat olivat jo 
loppuunmyydyt. Joulukuus-
sa puolestaan vietetään Pikkujoulua 
Tallinnassa. Myös sinne ollaan läh-
dössä isolla joukolla, mutta loka-
kuun alussa löytyi tilaa vielä muuta-
malle kymmenelle.

Yhdistyksen uintimestaruuskiso-
jen ajankohtaa oli viime jäsenlehdes-
sä päässyt sormeilemaan se salaka-
vala painovirhepaholainen yhdellä 

ylimääräisellä ykkösellä. Uintimesta-
ruuksista kisataan siis jo 3. marras-
kuuta Mäkelänrinteen uintikeskuk-
sessa. RKL:n mestaruudet ratkotaan 
samassa paikassa 17. marraskuuta.

Sirkka Saarinen

Yhdistyksen hallitukseen valitut Mika Kuukkanen (vas.) ja Rami Järvinen ovat molemmat 
27-vuotiaita rakennusmestareita. He ovat myös vuodenvaihteessa toimintansa aloittavat 
Nuortenkerhon puuhamiehiä.

Syyskokouksen puheenjohtaja-sihteeri 
-kaksikko Kalevi Berlin ja Kirsi Takkinen.
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Yleistä
Yhdistyksen toiminta tukee jäsenis-
tön kilpailukykyisen ja korkean am-
mattitaidon sekä arvostuksen säily-
mistä ja motivoi jäseniä mukaan 
yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henki-
löjärjestö, joka kehittää monipuoli-
sesti rakennustuotannossa työs-
kentelevien toimihenkilöiden yhteis-
työtä. Jäsenistön ammattiosaamis-
ta täydennetään ja parannetaan ta-
lotekniikkaan ja infraan liittyvillä se-
kä 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. Jäsenhan-
kinnassa panostetaan valmistuviin 
rakennusmestareihin ja insinööreihin. 

Oppilasjäsenille järjestetään yh-
distystiedotus- ja virkistystilaisuuk-
sia. II asteen opiskelijoille tiedote-
taan 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 käsitel-
lään ajankohtaisia koulutus-, am-
matti- ja järjestöasioita. Illat voivat 
sisältää myös kevyempää ohjelmaa.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyös-
sä järjestetään koulutustilaisuuksia. 
Vuodelle 2013  järjestetään myös 
omatoimista koulutusta. Koulutusta 

ja tiedotusta tarjotaan myös muiden 
rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoit-
teessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on 
mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoi-
mintaan kotisivulla olevan palaute-
lomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. ko-
koukset, kurssit, muut tapahtumat, 
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukil-
pailut, kilpailujen tulokset yms. 
Myös lomamajojen varauksen voi 
tehdä kotisivulla olevan sähköisen 
varausjärjestelmän kautta. Jäsen 
voi halutessaan julkaista yhteystie-
tonsa kotisivulla oleville yritys- ja 
asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat 
kotisivujen lisäksi yhdistyksen jä-
senlehti ja Rakennuslehden RKL-
palsta. 9 kertaa vuodessa ilmesty-
vässä jäsenlehdessä tiedotetaan 
yhdistyksen toiminnasta ja julkais-
taan ammattiin ja rakentamiseen 
liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkais-
taan erikoisnumerona teemalehti. 
Vuoden 2012 teemana oli Infrara-
kentaminen ja vuodelle 2013 suun-
nitellaan aiheeksi Talotekniikka.  Jä-
senlehti ja teemalehti ovat luettavis-
sa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on 
jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvin-
voinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, 
maastojuoksun, yleisurheilun, am-
munnan, suunnistuksen, uinnin, su-
kelluksen, keilailun ja golfin mesta-
ruuskilpailuja. Lisäksi yhdistyksen 
puitteissa on mahdollista pelata 
lentopalloa. 

Mikäli harrastajia on riittävästi, la-
jeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä.

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 esimerkiksi amma-
tillisia opintomatkoja.

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

Aktivoidaan uusien ja nuorten 
mestareiden ja insinöörien toimin-
taa. Toimintasuunnitelma on jo saa-
tu valmiiksi, joten täysipainoinen 
työ pääsee hyvin alkuun. Uutena 
alajaoksena on Nuorten kerho.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikun-
ta- ja kulttuuriseteleiden tukemista 
105 € arvosta.

Yhdistysvierailuja jatketaan, kut-
sutaan Hämeenlinnan yhdistys vie-
railulle tai vaihtoehtoisesti jokin 
muu yhdistys lähialueelta. 

Yhteistyölle Helsingin RIA:n 
kanssa pyritään kehittämään uusia 
toimintamuotoja. Lisäksi tehdään 
perinteinen Asuntomessumatka, 
vuonna 2013 Hyvinkäälle.

Osallistutaan RKL:n kesäpäiviin 
Porissa ja Mikkelissä järjestettä-
vään liittokokoukseen.

Järjestetään toimintavuoden ai-
kana perheille suunnattuja tapahtu-
mia. 

Yhteistyötapaamisia jatketaan ja 
mahdollisuuksien mukaan tehoste-
taan muiden järjestöjen kanssa.

Helsingin Rakennusmestarit ja - insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA  
VUODELLE  2013
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 Talousarvio  Talousarvio  
 2013 2012 
JULKAISUTOIMINTA -51.700,00 -49.500 

KOULUTUSTOIMINTA -6.000,00 -6.000 

KALLIONIEMI   
TUOTOT   
Vuokratuotot 5.000,00 5.000 
HRV-veneilijät 700,00 2.900 
Toiminta-avustus 36.750,00 26.950  
 42.450,00 34.850 
KULUT -42.450,00 -34.850 

NESTORI-MAJA   
TUOTOT   
Vuokratuotot 1.800,00 1.500 
Toiminta-avustus 4.600,00 3.400  
 6.400,00 4.900 
KULUT -6.400,00 -4.900 

HIMOS    
TUOTOT    
Vuokratuotot 12.000,00 16.000 
Toiminta-avustus 13.200,00 9.200  
 25.200,00 25.200 
KULUT -25.200,00 -25.200 

AMMUNTA   
TUOTOT    
Toiminta-avustus 1.280,00 1.280 
KULUT -1.280,00 -1.280 

GOLF 
TUOTOT   
Golf-lippujen myynti 2.500,00 2.500 
Toiminta-avustus 6.300,00 6.400  
 8.800,00 8.900 
KULUT -8.800,00 -8.900

HIIHTO- JA YLEISURHEILU   
TUOTOT   
RKL:n mestaruuskilpailut   
Toiminta-avustus 3.450,00 6.000 
KULUT -3.450,00 -6.000 

LASKETTELU   
TUOTOT   
Toiminta-avustus 1.500,00 1.500 
KULUT -1.500,00 -1.500 

LENTOPALLO   
TUOTOT   
Toiminta-avustus 1.300,00 1.250 
Omakustannus 1.300,00 1.250  
 2.600,00 2.500  
KULUT -2.600,00 -2.500 

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT   
TUOTOT  
Toiminta-avustus 10.800,00 8.750 
KULUT -10.800,00 -8.750 

 Talousarvio  Talousarvio 
 2013 2012

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT   
TUOTOT   
Toiminta-avustus 2.500,00 1.000 
 850,00 850,00 
 3.350,00 1.850 
KULUT -3.350,00 -1.850

SUUNNISTUS   
TUOTOT   
Toiminta-avustus 4.650,00 4.500 
Rakentaja-Rastit 3.000,00 3.000 
 7.650,00 7.500
KULUT -7.650,00 -7.500

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURI JA 
-PERINNEKERHO   
TUOTOT   
Toiminta-avustus 3.400,00 3.700
KULUT -3.700,00 -3.700

UINTI JA SUKELLUSJAOS   
TUOTOT   
Toiminta-avustus 660,00 4.010 
KULUT -660,00 -4.010

MAILAPELIJAOS siirretään edell. vuodelta  
TUOTOT   
KULUT   
   
NUORTEN KERHO   
Toiminta-avustus 5.000,00

HENKILÖSTÖKULUT -49.950,00 -49.750

HALLINNON KULUT -25.750,00 -21.350,00

KOKOUSKULUT -30.800,00 -35.800

MUUT KULUT -60.240,00 -49.040

VARSINAINEN TOIMINTA -319.830,00 -289.380

VARAINHANKINTA  

JÄSENMAKSUT 16.000,00 15.000

SIJOITUKSET   
Osinkotuotot 35.000,00  
   
AVUSTUKSET   
Rakennusmestarien Säätiö 268.830,00 274.380 
josta toiminta-avustus alajaoksille -95.390,00 -77.940 
 319.830,00 289.380 
  
   
   
   
  
   
   
   
  
   
   
   
  
   
   

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Talousarvio 2013
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Ministeriö arvostaa RKL:n  
tekemää työtä
RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila on 
kutsuttu Ympäristöministeriön johta-
man Kosteus- ja hometalkoiden oh-
jausryhmän varsinaiseksi jäseneksi. 
RKL ja Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto RIL ehdottivat häntä yhteiseksi 
edustajakseen.

”RKL ja RIL edustavat isoa osaa 
rakennusalan ammattilaisista ja hei-
dän kautta on mahdollista vaikuttaa 
rakennusalan toimintakulttuurin pa-
rantamiseen”, todetaan kansliapääl-
likkö Hannele Pokan ja ohjelmapääl-
likkö Juhani Pirisen allekirjoittamassa 
asettamispäätöksessä.

”Muutamien jäsentemme aktiivi-
nen rooli K&H-työryhmissä sekä toi-
mistomme porukan panos samoissa 
työryhmissä ja koulutusasioissa 
edesauttoi, että saimme paikan tä-
hän kosteus- ja hometalkoiden ´pää-´, 
ohjausryhmään. Hieno saavutus 
meiltä liittona, toki yhteistyö RIL:n 
edustajien kanssa oli paikan järjesty-
miselle merkittävää”, Junttila toteaa.

”RKL pääsee ohjausryhmässä ai-
tiopaikalla vaikuttamaan mm. päte-
vyysjärjestelmien kehittämiseen ja 
huolehtimaan siitä, että jäsenkun-
tamme osaaminen otetaan huomi-
oon sekä mahdollistetaan heidän pä-
tevöityminen mahdollisimman vaati-
viin tehtäviin kosteusvaurio kohtei-
den tutkijoina sekä korjaustyönjohta-
jina ja -valvojina, suunnittelupäte-
vyyksiäkään unohtamatta.”

Ohjausryhmän kokoonpano 2012:
Puheenjohtaja: ylijohtaja Helena Sä-
teri, ympäristöministeriö
Jäsenet: johtaja Jari Keinänen, sosi-
aali- ja terveysministeriö, rakennus-
neuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuu-
riministeriö, yksikön päällikkö Anne 
Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoin-
ninlaitos, johtaja Jukka Pekkanen, 
Rakennusteollisuus RT ry, neuvotte-
leva virkamies Armi Liinamaa, valtio-
varainministeriö, tekninen johtaja Ilpo 
Peltonen, Asunto-, toimiala- ja raken-
nuttajaliitto RAKLI ry, ohjelmapäällik-
kö Juhani Pirinen, ympäristöministe-
riö, teemajohtaja Kari Reijula, Työter-
veyslaitos, Helsinki, FT Marjut Rei-

man, Työterveyslaitos, Kuopio, johta-
ja Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteis-
töt, rakennuttamistalousinsinööri 
Jorma Ruokojoki, Kuntaliitto, viestin-
täpäällikkö Suvi Reijonen, ympäristö-
ministeriö, rakennusneuvos Teppo 
Lehtinen, ympäristöministeriö, toimi-
tusjohtaja Ahti Junttila, RKL ja RIL

Asiantuntijat: Konsultti, DI Risto 
Aurola, FT, RI Helmi Kokotti, Itä-
Suomen Yliopisto

Kutsu RKL:n 
liittokokoukseen 18.11.
RKL:n jäsenyhdistykset kutsutaan 
liittokokoukseen, joka pidetään 
18.11.2012 kello 10.00 Espoon Ha-
nasaaren kongressikeskuksessa (Ha-
nasaarenranta 5). Edustajien valtakir-
jat tarkastetaan kello 8.30 – 9.45. 
Liittokokouksessa käsitellään RKL:n 
sääntöjen 7 §:n asiat ja hyväksytään 
RKL:n yhteistyöyhdistykset vuodeksi 
2013.

RKL:n jäsenyhdistys voi vuosiko-
kouksessaan nimetä edustajansa 
RKL:n liittokokoukseen. Kokous-
edustajiksi voidaan valtuuttaa vain ne, 
joista on maksettu 30.6. mennessä 
RKL:n kuluvan vuoden vuosimaksu 
tai ne, jotka ovat sääntöjen mukaan 
vuosimaksusta vapaat. Vain edellä 
mainituilla on liittokokouksessa ääni-
oikeus. Voidakseen käyttää äänioike-
uttaan yhdistyksen on ilmoitettava 
kirjallisesti valtuuttamiensa edusta-
jiensa nimet vähintään viikkoa en-
nen liittokokousta liiton toimistoon. 

RKL:n lomahuoneistot Rukalla ja 
Kalajoella
Liitolla on lomahuoneistot Kuusamon 
Rukatunturin juurella, luhtitalossa (55 
m2) ja Kalajoen hiekkasärkillä, golf-
kentän vieressä paritalossa (95 m2).
Lomaosakkeiden viikkovuokraushin-
nat ovat RKL:n jäsenluettelossa ole-
ville n. 50 % edullisemmat kuin ko. 
lomakeskusten vastaavien huoneis-
tojen yleinen hintataso. Kalajoen 
huoneiston vuokraajalla on mahdolli-
suus enintään neljään kylpyläkäyntiin 
viikon kuluessa (4 x 1 henk. tai 2 x 2 
henk. tai 1 x 4 henk).

Varaukset tulee tehdä kirjallisesti 
aina liiton toimistosta joko piia.
vilen(at)rkl.fi tai www.rkl.fi -sivuilla 
olevalla lomakkeella. Tiedustelut (09) 
8770 6511, 0400 41 51 29. Varaus on 
voimassa sen jälkeen, kun olet varan-
nut haluamasi viikon ja maksanut 
saamasi laskun.

Kutsu RKL:n uintimestaruus-
kilpailuihin 17.11.
RKL:n vuoden 2012 uintimestaruus-
kilpailut pidetään la 17.11. klo 16.00 
alkaen Helsingissä. Paikkana Mäke-
länrinteen uimahalli, Mäkelänkatu 49. 
Järjestävänä seurana Vantaan Vesi-
kot ry.
Ilmoittautumiset tommi.savolai-
nen@rkl.fi tai 09-8770 6516. Lisätie-
dot Kari Laine, 044-3555 282.

Rakennusmestaripäivä 17.11.
Espoo, Hanasaaren kurssikeskus (Hanasaarenranta 5), auditorio Astrid

OHJELMA
Klo
11.30  Ilmoittautuminen ja yhteislounas
13.00  Seminaarin avaus, RKL:n puheenjohtaja, Martti Kenkkilä 
13.10  Länsimetro hankkeen esittely, toimitusjohtaja Matti Kokkinen,   
 Länsimetro Oy 
14.00  Kahvitauko 
14.30  Mistä osaavia resursseja infra–alalle?, Senior Advisor 
 Pekka Vaara, RAKLI ry 
15.15. AMK-päättötöiden palkitseminen  
 – Palkittavien töiden esittely, opiskelijat. 
 – Palkitseminen RKL:n II puheenjohtaja, Jarmo Nikkarikoski 
15.45  Päätössanat, RKL:n toimitusjohtaja, Ahti Junttila

RKL-viesti
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Osallistumismaksut:
RKL:n vuosimaksun maksaneille puolenpäivän kurssi 
50 euroa

Muille puolenpäivän kurssi 150 euroa

Nämä hinnat sisältävät mahdollisuuden liittyä RKL:n 
jäsenyhdistykseen sekä yhdistyksen jäsenmaksun 
2012 ja RKL:n vuosimaksun 2012.

Ilmoittautumislomake 
www.rkl.fi > Koulutus > Rakennusasiantuntijakoulu-
tus

Lisätietoja koulutuksista saat sähköpostitse osoit-
teesta koulutus(at)rkl.fi tai soittamalla, Tommi Savo-
lainen 09-8770 6516, 050-5709112.

Aika: ke 14.11.2012 klo 17-21

Paikka: Metropolia ammattikorkeakoulun auditorio, 
Agricolankatu 1-3, Helsinki.

Passiivitalo on energiatehokas talo, jonka lämmitys-
energian tarve on niin pieni kuin se teknisesti järkevil-
lä ulkovaipan ja ilmanvaihdon ratkaisuilla on mahdol-
lista.

Lämmitysjärjestelmä voidaan mitoittaa optimaalisesti, 
kun rakennuksen ulkovaipan ja IV-järjestelmän ener-
giatehokkuus tunnetaan.

Laadukkaan ja toimivan passiivitalon rakentamisessa 
suunnittelun yksityiskohtaisuus ja toteutuksen huolel-
lisuus korostuvat.

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käsitellään pas-
siivitalon määritelmä sekä esimerkkejä suomalaisista 
toteutetuista passiivitaloista, rakenneratkaisuista ja 
lämmitysenergiantuottotavoista.

Ympäristöministeriön suunnitelmien mukaisesti ra-
kentamismääräykset muuttunevat 2015 mennessä 
siten, että pientalojen energiatarpeesta osa tulee olla 
peräisin paikan päällä tuotetusta uusiutuvasta ener-
gialähteestä tai -polttoaineesta.

Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään uusiutuvat 
energialähteet ja -polttoaineet sekä niiden hyödyntä-
minen pientalon käytön aikana.

Koulutus soveltuu pientalojen suunnittelijoille, raken-
tajille ja valvojille sekä muillekin rakentamisen osa-
puolille.

Kouluttajina RKM Matti Antikainen ja RI Oula Soini-
nen, Warmpoint Oy.

Passiivitalo -koulutustilaisuus

Ilmoittautumiset 9.11.2012 mennessä.
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Vuonna 2003 toimintansa aloitta-
nut FISE toteaa rakennus-, LVI- 

ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet, 
kokoaa ne rekisteriin ja varmistaa 
näin osaltaan rakentamisen laatua. 
FISE kehittää ja ylläpitää kansallista 
pätevyysrekisteriä, josta löytyvät 
pätevät toimijat niin rakennuttajien, 

työnantajien, kansalaisten kuin ra-
kennustarkastuksenkin käyttöön.

Pätevyysrekisteri on kasvanut 
kymmenessä vuodessa vauhdik-
kaasti. Rekisteristä löytyy noin 95 
eri ammattinimikettä betonilaboran-
teista pääsuunnittelijoihin. Kärjessä 
ovat määrällisesti työnjohtajat, ark-

kitehdit, rakenteiden suunnittelijat, 
rakennuttajat ja valvojat.

Tänä syksynä rikottiin 10 000 
henkilöpätevyyden raja. ”Voimme 
sanoa, että pätevyyksien käyttöön-
otto on nostanut rakentamisen ta-
soa Suomessa. Ilman järjestelmää 
tilanne olisi laadullisesti varmasti 
heikompi”, Söderlund sanoo.

Rekisterissä olevia ammattilaisia 
ohjaavat eettiset ohjeet. Päteväksi 
todetut henkilöt ovat sitoutuneet 
korkeisiin ammatillisiin vaatimuk-
siin, rehellisyyteen ja hyvän raken-
tamistavan mukaiseen toimintaan. 
Järjestelmään liittyy myös sanktio-
järjestelmä, jonka mukaan henkilö 
voi saada huomautuksen tai hänen 
pätevyytensä voidaan peruuttaa 
määräajaksi tai kokonaan.

Tekemistä riittää 
Pätevyysrekisterissä riittää kasvu-
potentiaalia. Suuri pätevyysjoukko 
on tulossa muun muassa energiato-
distusten antajista. Osana valtakun-
nallisia kosteus- ja hometalkoita 
rekisteriin halutaan pätevyydet 
myös muun muassa rakennusten 
kuntoarvioijille.

Oman haasteensa tuovat noin 
miljoona suomalaista omakotitaloa, 
joissa pätevyysjärjestelmää ei ole 
toistaiseksi saatu toimimaan. Syynä 
on pientalojen rakennuttamisen 
kertaluonteisuus, ja kansanperinne-
kin, jonka mukaan jokaisen suoma-
laismiehen pitää osata rakentaa 
perheelleen hirsitalo. Kiristyvien 
määräysten mukainen lähes nolla-
energiatalon suunnittelu ja rakenta-
minen edellyttävät kuitenkin tänä 
päivänä uutta pätevyyttä.

”Kertarakennuttajilla ei ole aina 

Pätevyydet parantavat rakentamisen 
laatua - Jo 10 000 myönnettyä 
henkilöpätevyyttä

Rakennusalan pätevyyksistä huolehtiva FISE Oy on myöntänyt 

syksyyn 2012 mennessä jo 10 000 henkilöpätevyyttä. 

”Vajaassa kymmenessä vuodessa tilanne on kehittynyt 

ilahduttavasti. Osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla”, 

toimitusjohtaja Klaus Söderlund sanoo. 

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET
Ä Ä(YHTEENSÄ / ILMAN UUSINTOJA / REKISTERISSÄ)
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FISEn ylläpitämän Rakennusvirhepankin (RVP) tar-
koitus on hyvän rakentamistavan edistäminen. Pank-
kiin kerätään tapahtuneet yleisimmät ja turvallisuu-
den kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet. RVP:n 
korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten te-
kijöiden lisäksi FISE ja sen pätevyyslautakunnat.

Esimerkit esitetään mahdollisimman yksityiskohtai-
sella tasolla ja puhtaasti tekniseltä kannalta ilman 
tapaukseen liittyviä tuotenimiä tai osapuolia. Mukaan 
pyritään saamaan ainakin toistuvimmat ja opettavai-
simmat tapaukset. Korttia kohti esitetään vain yksi 
virhe, joten yhdestä rakennusvirheestä voi syntyä 
useitakin kortteja. RVP-korttiin liitetään myös kuvaus 

oikeasta, hyvän rakentamistavan mukaisesta ratkai-
susta.

RVP-korttiluettelo, RVP-korttiryhmittely ja RVP-kort-
tilomake sekä tekniset ohjeet sen täyttämiseen löyty-
vät FISEn kotisivuilta www.fise.fi > Rakennusvirhe-
pankki.

Uusimmat RVP-kortit:
– RVP-S-LVI-48 Asuntokohtaisen ilmanvaihtokoneen 
kondenssivesiletkun asennus, 18.9.2012
– RVP-S/V/M-49 Vapaa-ajan asunnon lattialämmitys-
putkien jäätyminen, 18.9.2012

riittävää tietotaitoa eikä tahtoa pa-
nostaa pätevään suunnitteluun, 
työnjohtoon ja valvontaan. Tälle 
sektorille meillä olisi jatkossa kova 
hinku. Kun homma lähtee toimi-
maan, pätevyysmäärät moninker-
taistuvat”, Söderlund toteaa.

Kasvavan pätevyysaukon muo-
dostavat niin ikään putkiremontit. 
”Rakennuslain uudistuksen myötä 
ympäristöministeriö saanee entistä 

kattavammat valtuudet antaa tiu-
kempia pätevyysmääräyksiä myös 
tällä rintamalla, joten odotukset 
ovat korkealla.”

Söderlund sanoo, että rakenta-
minen on ollut Suomessa ylipää-
tään varsin sääntelemätöntä muu-
hun yhteiskunnan toimintaan ver-
rattuna. Ensimmäinen ryhtiliike saa-
tiin aikaan vasta vuonna 2000, jol-
loin tuli voimaan maankäyttö- ja ra-

kennuslaki. FISEn vapaaehtoinen 
järjestelmä on kehittynyt lähinnä 
isompien rakennuttajien vaatimuk-
sista.

”Tilanne kehittyy nyt oikeaan 
suuntaan. Paineita pätevyyksien 
kehittämiseen tulee luonnollisesti 
myös Euroopan unionista, jonka jä-
senmaista löytyy hyvinkin erilaisia 
käytäntöjä laidasta laitaan.”

FISEn taustaorganisaatiot 

- Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry 
- Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry 
- Rakennustarkastusyhdistys RTY ry 
- Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO 
- Suomen Betoniyhdistys r.y. 
- Suomen geoteknillinen yhdistys ry 
- Suomen LVI-liitto, SuLVI ry 
- Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 
- Teräsrakenneyhdistys ry 
- Metsäteollisuus ry 
- Uusi Insinööriliitto UIL ry 
- Julkisivuyhdistys ry 
- Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 
- Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR r.y. 
- VVS Föreningen i Finland rf 
- Suomen Arkkitehtiliitto SAFA 
- Kiinteistöalan Koulutussäätiö 
- Rakennustietosäätiö RTS

FISE:n pätevyysrekisterissä on 10.10.2012 tilan-
teen mukaan noin 6650 pätevyyttä. Rekisterissä 
olevien pätevyyksien määrä saattaa väliaikaisesti 
pienentyä kun vanhenevia pätevyyksiä poistuu 
rekisteristä ennen niiden uusimista. FISE on toi-
mintansa aikana todennut jo yli 10.300 pätevyyt-
tä, mutta pätevyyksien uusinnoista johtuen rekis-
terissä oleva luku on tätä huomattavasti pienem-
pi. Pätevyyksien määrän kehityksen kaaviokuvas-
sa asiaa on havainnollistettu. Siinä on esitetty to-
dettujen pätevyyksien kokonaismäärä, kokonais-
määrä ilman uusintoja sekä pätevyyksien määrä 
rekisterissä.

RAKENNUSVIRHEPANKKI
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Vanhan öljysäiliön vaippaan on 
avattu 2012 pyöreää aukkoa, 

joihin liitetyt peilit sädehtivät päi-
väsaikaan auringossa. Illan hämär-
tyessä ledvalot luovat säiliöstä alati 
muuttuvan valotaideteoksen. Säili-
ön lähes tuhannen neliömetrin ko-
koista sisätilaa voidaan käyttää eri-
laisiin tapahtumiin.

Öljysäiliö 468 -teos viittaa Kruu-
nuvuorenrannan lähes 90 vuotta 
kestäneeseen öljysatamakauteen. 
Teoksen on suunnitellut valotaiteilija 
Tapio Rosenius Lighting Design 
Collective:sta.

Kruunuvuorenrannan ensimmäi-
nen valaistustaideteos on muistu-
mana öljysatamakaudesta säilytetty 
suuri, 16 metriä korkea ja 35 metriä 

halkaisijaltaan oleva teräksinen öljy-
säiliö. Säiliö sijaitsee lähellä rantaa 
ja näkyy kauaksi.

Säiliö on muutettu katetuksi ul-
kotilaksi ja valaistaan iltaisin näyttä-
väksi katseenvangitsijaksi. Säiliön 
vaipan alaosaan on leikattu suuret 
oviaukot, jolloin säiliöstä muodos-
tuu katettu ulkotila. Säiliössä voi-
daan järjestää markkinoita, kirppu-
toreja, katuteatteriesityksiä, kau-
punginosatapahtumia ja monenlai-
sia muita tilaisuuksia.

Kruununvuorenranta 
Kruunuvuorenranta tarjoaa reilun 
vartin päässä keskustasta merimai-
semia, kartanopuistoja ja vaihtele-

vaa luontoa. Kruunuvuorenrannasta 
tulee paitsi viihtyisä asuinalue myös 
kaikkia kaupungin asukkaita palve-
leva virkistysalue.

Laajasalon öljysataman toimin-
not päättyivät viime vuosikymme-
nen lopulla. Tämä mahdollistaa uu-
den merellisen kaupunginosan ra-
kentamisen Laajasalon länsiosaan 

Kruununvuoren-
rantaan syttyi valo
Kruunuvuorenrannan rakentaminen Laajasalon länsirannalle 

alkaa ensi vuonna. Uuden valon kaupunginosan 

valaistuksesta muodostuu ympäristötaideteos, joka näkyy 

meren yli Helsingin kantakaupunkiin. Ensimmäinen teos syttyi 

yleisötapahtumassa 10. lokakuuta.

Kruununvuorenrannan valaistuskilpailu ja 
Öljysäiliö 468 -teos ovat osa World 
Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa. 
Kuvat Helsingin kaupunki
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Joulukonsertit 2012
Helsingin Vanhassa kirkossa 14.12. klo 19.00 
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Käpylän kirkossa 15.12. klo 18.00
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Mikael Agricolan kirkossa 21.12. klo 19.00 
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Tervetuloa!

MESTARI-LAULAJAT

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

Kruunuvuorenrantaan. Kruunuvuo-
renrannan rakentaminen alkaa 
vuonna 2013

Vuoteen 2025 mennessä  
Kruunuvuorenrantaan 
 rakennetaan koti noin 11 000
 asukkaalle
 syntyy noin 1 000 työpaikkaa
 jää laajoja alueita puistoksi, 
 luonnonsuojelualueeksi ja 
 uimapaikoiksi virkistyskäyttöön.

Siltayhteys keskustaan  
suunnitteilla
Kruunuvuorenrannasta on linnun-
tietä Helsingin keskustaan vain kol-
me kilometriä. Tervasaaren ja Kruu-
nuvuoren välille on kaavailtu siltayh-
teyttä Korkeasaaren ja Sompasaa-
ren kautta. Jos silta tulevaisuudes-
sa toteutuu, matka Kruunuvuoren-
rannasta keskustaan taittuisi raitio-
vaunulla tai pyörällä parissakymme-
nessä minuutissa. Ennen siltayhte-
yttä alueelle pyritään toteuttamaan 
väliaikainen vesiliikenneyhteys.

Kruunuvuorenrannan uuden 
kaupunginosan kaavoittaminen ete-
ni Helsingin kaupunginvaltuuston 

kokouksessaan 10. lokakuuta 2012. 
Valtuusto hyväksyi asemakaavan, 
joka käsittää Kruunuvuorenrannan 
länsirannan ja itärannan sekä puis-
toalueen, joka yhdistää rannat toi-
siinsa, puistoalueeseen liittyvän 
palvelukorttelin sekä Pitkäluodon, 
Varisluodon, Varisluodonkarin ja 

Katinpaaden.
Nyt kaavan saaneella alueella on 

rakennusoikeutta yhteensä lähes 
40 000 kerrosneliötä, josta asuin-
kortteleissa on reilut 22 000 neliötä. 
Sinne tulee asunnot noin 500 hen-
gelle. Alueen pinta-ala on 37,8 heh-
taaria.

Uuden kaupunginosan valaistuksesta muodostuu ympäristötaideteos, joka näkyy meren 
yli Helsingin kantakaupunkiin. Havainnekuva Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja 

perinnekerho järjestää opastetun käynnin  

Urho Kekkosen museoon Tamminiemeen 

10.11.2012. 

Päätoimittaja Amos Andersonin 1940 valtiolle lahjoit-
tama Tamminiemen huvila on ollut kolmen presiden-

tin, Risto Rytin (1940-1944), Carl Gustaf Emil Manner-
heimin (1944-1946) ja Urho Kekkosen (1956-1981) vir-
ka-asunto ja monien poliittisten neuvottelujen ja ratkai-
sujen näyttämö. Erityisesti presidentti Urho Kekkosen 
25-vuotisen virkakauden aikana nimestä Tamminiemi 
muodostui suorastaan käsite Suomen poliittisessa elä-
mässä ja kielenkäytössä. Presidentti Kekkosen kuole-
man jälkeen Tamminiemi avattiin museona joulukuussa 
1987.

Tamminiemi suljettiin 2009 peruskorjausta varten. 
Tänä vuonna peruskorjauksen jälkeen uudelleen avat-
tua museota esitellään autenttisessa, presidentti Kek-
kosen aikaisessa 1970-luvun asussa. Opastukset, vaih-
tuvat näyttelyt ja esitelmätilaisuudet kertovat Rytin, 
Mannerheimin ja Kekkosen presidenttiajasta ja valotta-
vat Suomen sodanjälkeistä historiaa.

Ilmoittautumiset viimeistään 5.11.2012 Kirsille toi-
mistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hr-
my.fi, Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumi-
sen yhteydessä Kirsille.  

Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu 30 
henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita 
mukaan. 

Tavataan lauantaina 10.11 klo 12.45 Urho Kekkosen 
museossa Tamminiemessä osoitteessa Seurasaarentie 
15, 00250 Helsinki. Näyttelykäynti on maksuton HRMY:n 
jäsenille. Puolison lipun hinta on 5 euroa, joka makse-
taan KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66 ilmoittautu-
mispäivänä.

Tutustuminen Urho Kekkosen 
museoon Tamminiemeen 10.11.2012

Eero Aarnion Pallotuoli on 
asuinkerroksen olohuoneen 
katseenvangitsija. 
Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

Presidentin työpöytä on säilytetty 
Urho Kekkosen valtakauden 
asussa. Oikealla Liisa Johansson-
Papen Senaattori-pöytävalaisin. 
Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

14

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja 
perinnekerho järjestää

GLÖGI -ILLAN  22.11.2012
 
Glögi -illassa tutustutaan erilaisiin glögeihin Veikko 
Mönkkösen opastamana.

Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään 5.11.2012 Kirsil-
le toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takki-
nen@hrmy.fi. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoit-
tautumisen yhteydessä Kirsille.

 Opastuksen ja tilan vuoksi osallistujamäärä on rajat-
tu 20 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittau-
tuneita mukaan. Tavataan torstaina 22.11 klo 17.00 
yhdistyksen toimistolla. Glögi-illan omavastuu osuus 
on 5 euroa joka maksetaan KUPEn tilille FI08 1010 
3006 1003 66 ilmoittautumispäivänä. Tilaisuus on 
vain HRMY:n jäsenille tarkoitettu.



15hrmy

UUSIA JÄSENIÄ
Marko Hakkarainen  
Hannu Hiltunen  
Markku Mikael Hovilampi 
Jukka Johannes Kansanoja
Jari Antero Lahtinen 
Leila Kyllikki Nieminen 
Jorma Kalervo Ryynänen
Mikko Petteri Vornanen

Tervetuloa! 

HALLITUKSEN JÄSENET 
VUONNA 2012
Puheenjohtaja
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

Esa Säntti, 044-3491491
esa.santti@gmail.com

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

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

VETERAANIKERHO
17.11.  
RKL-Seniorien vuosikokous Espoon Hanasaaressa 
RKL:n liittokokouksen yhteydessä

26.11. klo 13  
Marraskuun kuukausikokous, 
Väinö Pirnes kertoo Kaukoidän  matkastaan 
Thaimaahan ja Vietnamiin.

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

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT
Tervetuloa marraskuun iltaan, jonka vietämme  
joulukorttitalkoiden merkeissä.
Varautukaa omin pikkusaksin sekä tarvikemaksulla.
Nähdään Rakennusmestarien talolla, yhdistyksen  
tiloissa 8.11.2012, klo 18.00 alkaen  
Toivottaa N - Ö kirjainryhmä

★ ★ ★

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
Rakennusmestarien talolla, yhdistyksen tiloissa
25.11.2012 klo 11.00 - 14.00
Myynnissä arpoja, kahvia, puuroa, käsitöitä, 
koristeita sekä jouluksi leivonnaiset, laatikot ja 
rosollit pakkaseen.

★ ★ ★

PIKKUJOULU 13.12.2012
Ravintola Nyyrikissä, Pohjolankatu 2, Hki  
Alkaen illallisella klo 18.00 ja jatkuen klo 20.00  
teatteriesityksellä "Sainks mä".
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset  
11.11. mennessä; Raija Lehtola 0400-896 250

YHDISTYS tiedottaa
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URHEILUA

Yhdistyksen

UINTIMESTARUUSKILPAILUT 
lauantaina 3.11.2012 klo 15.00
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä 

Lajit: vapaa- ja rintauinti

sarjajako 5. vuoden välein

Huom! Jäsenlehdessä 7-2012 oli väärä päivämäärä.

Tervetuloa joukolla mukaan!

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Perinteinen ” musta kasi ” kinkkubiljardi kisataan
lauantaina 8.12.2012  klo 10.00 alkaen.
Mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53. 
(sisäänkäynti Eerikinkadun puolelta)

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille. 

Hallitus

YHDISTYKSEN   
MESTARUUSKILPAILUJA

YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 
pidettiin 30.8.2012 Vuosaaren kentällä

Tulokset
100 m 
M65 1. Raimo Hartonen 17,16
 2. Esko Kuoksa 19,03
 3. Voitto Torniainen 23,44

M70 1. Jaakko Virtanen 18,35
 2. Veikko Luode 18,87

M75 1. Eero Wastimo 18,47

1500 m
M65 1. Raimo Hartonen 5,29,5
 2. Ilkka Wastimo 6,26,6
 3. Esko Kuoksa 7,24,5
 4. Voitto Torniainen 8,44,0

M70 1. Kalevi Hänninen 7,12,8
 2. Jaakko Virtanen 7,41,8

Pituus
M65 1. Esko Kuoksa 2,53
 2. Voitto Torniainen 1,99

M80 1. Åke Lund 2,86

Kuula 5kg
M 60 1. Paavo Tomminen 9,83

M65 1. Raimo Hartonen 7,32
 2. Voitto Torniainen 6,25

Kuula 4kg
M70 1. Veikko Luode  8,37
 2. Jaakko Virtanen 7,96

SYYSMAASTOJUOKSUT 
juostiin Pirkkolan pururadalla 27.9.2012

Matkana kaikille 3 km.

Tulokset

M60 1. Paavo Tomminen 12,40

M65 1. Ilkka Wastimo 14,35
 2. Esko Kuoksa 15,50
 3. Kalevi Vikman 23,33

M70 1. Kalevi Hänninen 15,35
 2. Jaakko Virtanen  15,48
 3. Veikko Luode  19,23 

PISTEKILPAILU
Hiihto- ja yleisurheilujaoston pistekilpailussa  
huomioidaan seuraavat lajit: hiihto perinteisellä  
ja vapaalla hiihtotavalla, maastojuoksu keväällä  
ja syksyllä, yleisurheilusta 100 m, 1500 m,  
pituus ja kuula.

Tulokset vuodelta 2012:
1. Esko Kuoksa 19
2. Jaakko Virtanen 16
 Ilkka Wastimo 16
4. Raimo Hartonen 12
5. Kalevi Hänninen 9
6. Veikko Luode  8 
7. Voitto Torniainen 7
8. Kauko Wira  6 
 Eero Wastimo  6 
10. Paavo Tomminen 5
 Kalevi Vikman 5
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URHEILUA

Tuloksia

Lyöntipeli ilman tasoituksia
Taavi Kenkkilä 78
Markku Pennanen 98
Matti Väätänen 99

Pistebogey 1
Taavi Kenkkilä 34
Markku Pennanen 28
Markku Karppinen 28

Pistepogey 2
Kari Haavisto 28
Esa Markkanen 26
Ismo Saarinen 26

Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut
pidettiin 6.9.2012 Keimola Golfin Kirkka-kentällä.

Kilpailuun osallistui 27 jäsentä.

Veteraanit 65
Raimo Kostiainen 29
Seppo Kuokkanen 29
Matti Väätänen 26

Veteraanit 70
Raimo Linden 30
Raimo Sormunen 27
Antti Kuparinen 22

Kiitokset palkintoja lahjoittaneille.
Golfjaos / Raimo Kostiainen

Jouko Pentikäinen ja Raimo Linden 18. greenillä.
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YHDISTYS tiedottaa

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko 
liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia 
siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.

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

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

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI

SUKELLUS: Intro-kurssi marraskuussa
Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen Intro-
kurssin Sukellus-Areenassa 14.11.2012 klo 18:00. Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen 
teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa Pohjoismaiden 
syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää n. 4 tuntia ja kurssin suorituksesta saa todis-
tuksen.

Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä määrä, järjestetään myöhemmin sukelluskurs-
si, jonka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu.

Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690 A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa 
risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.
Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa puolet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen 050 461 6692 tai 
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, 
sienestystä.

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

Vuoden 2013 varausanomukset käsitellään marraskuussa.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 
343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt 
esittely kohteista.
 

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Varausmaksut 2012:
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikot): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Varausmaksut 2013:
- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11–13: 350 €/viikko
- viikko 14 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 15-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 
   (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikot): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Huom! 
Huoneistojen 
vaihtopäivä 
on perjantai.



Marraskuu

 3.11.  Mestari-Laulajat, Pyhäinpäivän konsertti,  
  Temppeliaukion kirkko klo 13.00

 3.11.  Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut,   
  Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00

 8.11.  Rakennusmestarien Rouvat,  
  N - T -kirjainryhmä toteuttaa, klo 18.00

 10.11.  KUPE, Tutustuminen Urho Kekkosen  
  museoon Tamminiemeen, Seurasaarentie 15

 12.11.  Teatteriesitys: There´s no Harri,   
  Teatteristudio Pasila, Ratamestarinkatu 5,  
  klo 19.00

 14.11.   Passiivitalo -koulutustilaisuus, Metropolia  
  AMK Auditorio, Agricolank. 1-3, Hki, klo 17

 17.11.  Rakennusmestaripäivä, Hanasaari,  
  Espoo klo 11.30

 17.11.  RKL-Seniorien vuosikokous, Hanasaari,  
  Espoo

 17.11.  RKL:n uintimestaruuskilpailut,   
  Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 16.00

 18.11.  RKL:n liittokokous, Hanasaari, Espoo  
  klo 10.00

 22.11.  Glögi-ilta, KUPE, yhdistyksen toimisto,  
  klo 17.00

 25.11.  Rakennusmestarien Rouvat, myyjäiset,  
  yhdistyksen tiloissa, klo 11.00

 26.11.  Rakennusmestariveteraanit, Marraskuun  
  kuukausikokous, yhdistyksen tiloissa,  
  klo 13.00

Joulukuu

 1.-2.12 .  Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan

 8.12.  ”Musta kasi” kinkkubiljardi,    
  Rakennusmestariklubi, klo 10.00

 13.12.  Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,  
  Ravintola Nyyrikki, klo 18.00

 14.12.  Mestari-Laulajat, joulukonsertti, Helsingin  
  Vanha kirkko, klo 19.00

 15.12.  Mestari-Laulajat, joulukonsertti, Käpylän  
  kirkko, klo 18.00

 17.12.  Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,  
  yhteinen Pikkujoulu, yhdistyksen toimisto,  
  klo 13.00

 21.12.  Mestari-Laulajat, joulukonsertti  
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

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

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-5318063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti 044-3491491

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

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

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)

YHDYSHENKILÖT 2012tapahtumakalenteri 2012

Marraskuussa tutustuminen 
peruskorjattuun 

Tamminiemeen


