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HRMY jäsenlehti 2013 ilmestymispäivät

Kannessa Viipurin linna, jonka kuvasi
Olli Heire "Suomalaisten rakentajien
Viipuri" -ryhmämatkalla syyskuussa
2013.
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*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Jos Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen,
siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.
**) Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 6/2013 kanssa.

Puheenjohtajan avaus

Syyskokouksessa
Arvoisa Kunniapuheenjohtaja
sekä hyvät ammattiveljet ja -sisaret

kykenee vaikuttamaan ja olemaan mukana yhteiskunnan mielipiteiden muokkaajana. Jäsenistöllämme on
voimaa ja osaamisellamme on arvoa.

Toimintaympäristömme elää aikaa, jossa sen ennustettavuus on haasteellista. Näin on varmasti todettu aiemminkin, mutta rakentajan kalenteri on muuttunut lopullisesti.

Rimaa voidaan nostaa korkeammalle. RKL on mukana
myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Aikalaiset ja
helsinkiläiset rakennusmestarit Otto Wuorio ja Aimo
Mäkinen olivat aktiivisesti mukana RKL-toiminnassa ja
edelleen vaikuttivat paikallisten nuorten elämään. Molemmat rakentajat näkivät kauas, heidän mielestään investointi nuoriin on parasta sijoittamista. Kysymys ei ole
sekunneista, vaan elämänpituisesta matkasta.

Turbulenssia on alallamme ollut aiemminkin. Mutta tänä
päivänä muuttuvia tekijöitä on paljon enemmän kuin
aikana, jolloin itse ensimmäisen kerran haaveilin mestarin urasta. Mestarin työtä ohjaa loputon kiire.
Aikana, jolloin telefaksi edusti viestintäteknologian terävintä kärkeä, tunnit mitattiin toisin kuin tänään. Tänään
tieto liikkuu sekunnin tuhannesosan vauhdilla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan jokainen
meistä voi tehdä nuorten syrjäytymisen eteen enemmän. RKL on jo mukana MANK-nuorisohankkeessa,
jonka lisäksi nuoret ovat jälleen hienossa ja kasvavassa
roolissa toiminnassamme. Heissä on tulevaisuus. Varmistetaan kaikki yhdessä, että nuorten on helppo tulla
seuraamme.

Tuottonopeus on kasvanut omaan luokkaansa. Sijoittajat odottavat tuottoa sijoitetulle pääomalleen – ja nopeasti. Kaikki pitäisi vähän hosua. Mutta rakennuksia ja
teitä ei vain oikein hosumalla rakenneta.

Illan aikana tullaan taas täydentämään hallitusta. Toivottavasti hallitustyöskentelyyn löytyy innostuneita henkilöitä. Mielestäni nykyisessä hallituksessa on hyvä sekoitus nuoria ja vanhempia – toivottavasti tämä kombinaatti säilyy jatkossakin.

Sama tietotekniikka, jota kannamme taskussamme, on
kohta myös rakennuksilla. Toivon, että osaamisemme
on tasolla, jossa ajan puutteessakaan emme anna tilaa
turhalle hötkyilylle.
Henkilökohtaisesti uskon, että järjestönä kykenemme
olemaan läsnä ja mukana rakentamassa hyvää vuorovaikutusta toimintaympäristömme kehittämisessä. RKL

Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Puheenjohtaja Ari Autio

MARRASKUUSSA teatteriin,
JOULUKUUSSA pikkujoulu
Marraskuussa ja joulukuussa ei järjestetä yhdistyksen varsinaisia Mestari-iltoja.
Niiden sijasta yhdistystuttuja ja heidän seuralaisiaan tavataan marraskuussa 14.11.
”Hotelli Paradiso” -teatteriesityksessä ja marras-joulukuun vaihteessa
Tallinnaan tehtävällä pikkujoulumatkalla.

hrmy
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Syyskokous 2013:

Yhdistyksen hallitukseen
yksi uusi jäsen
Yhdistyksen Syyskokouksessa ensi vuoden hallitus sai yhden uuden kasvon,
kun Niilo Hämäläinen valittiin hallituksen jäseneksi kaudelle 2014–2015.

S

yyskokous ja lokakuun Mestariilta alkoi perinteisen juhlavasti
Mestari-Laulajien sävelin. Yksi kappaleista, Metsämiehen laulu, oli
omistettu vastikään syntymäpäiviään viettäneelle yhdistyksen kunniapuheenjohtajalle Paavo Ruusuvuorelle.
Puheenjohtaja Ari Aution kokouksen avaussanat ovat kokonaisuudessaan luettavissa jäsenlehden edellisellä sivulla.

Jouko Karjalainen sai standaarin
ja puheenjohtajan nuijan
RKL:oon 50 ja 25 vuotta kuuluneet
palkittiin ansiomerkeillä. 50-vuotismerkin saajia oli 13, heistä seitsemän oli paikalla vastaanottamassa
merkin. 25-vuotismerkin sai 20
RKL:n jäsentä.
Jouko Karjalainen sai huomionosoituksena yhdistyksen pöytästandaarin. Jouko myös valittiin
Syyskokouksen puheenjohtajaksi.
Sihteerin tehtävät hoiti jo totuttuun
tapaan järjestösihteeri Kirsi Takkinen.
Kokouksessa hyväksyttiin halli-

Jouko Karjalainen vastaanotti syyskokouksen alussa yhdistyksen pöytästandaarin, jonka
jatkoksi hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kirsi Takkinen huolehti sihteerin tehtävistä.
tuksen esittämät toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014. Ne ovat luettavissa myös
tämän jäsenlehden sivuilta.

Niilo Hämäläinen hallitukseen
Yhdistyksen hallituksen erovuoroisista jäsenistä Timo Rissanen oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Muut erovuoroiset, Olli Heire,
Kari Mikonsaari, Timo Saarikko, ja

Hannu Vehviläinen olivat valmiita
myös jatkokaudelle. Heidän lisäkseen ehdolle asetettiin Jukka Aalto
ja Niilo Hämäläinen.
Ääntenlaskijat pääsivät töihin.
Tiukassa äänestyksessä hallitukseen valittiin Timo Saarikko, Kari
Mikonsaari, Olli Heire, Hannu Vehviläinen ja Niilo Hämäläinen. Jukka
Aalto jäi valinnasta vain yhden äänen päähän.
Hallitukseen uutena jäsenenä

Mestari-Laulajat Märt Ratasseppin johtamana avasivat syyskokouksen juhlavasti. Kuoron seuraava esiintyminen on Pyhäinpäivän konsertti
Temppeliaukion kirkossa. Joulukonsertteja kuorolla on tänä vuonna kaksi.
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RKL:n 50-vuotismerkit
Seppo Hautanen
Raimo Järvelä
Antti Korkee
Asko Kärki
Göran Matomaa
Martti Nygren
Veikko Paananen
Lasse Piipari
Auvo Pykäläinen
Eino Rönkä
Aarre Tuomisto
Hannu Wartiala
Ilmo Veijalainen

RKL:n 25-vuotismerkit
RKL:oon 50 vuotta kuuluneet vastaanottivat ansiomerkit.

valittu Niilo valmistui pari vuotta
sitten rakennusmestariksi ja työskentelee tällä hetkellä vastaavana
työnjohtajana. Niilon ajatuksia yhdistystoiminnasta kyselemme tarkemmin alkuvuoden jäsenlehdessä.

Ari Autio ehdolle liiton
puheenjohtajaksi
RKL:lle valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi marraskuun liittokokouksessa. Helsingin
yhdistyksellä on nyt paikalle oma
ehdokas, Ari Autio, jonka ehdokkuuden syyskokous vahvisti aplodein.
Yhdistyksen ehdokkaaksi liittohallitukseen kaudelle 2014–2015
valittiin Olli Heire ja hänen varahenkilökseen Rami Järvinen. Syyskokouksessa varauduttiin myös tilanteeseen, jos liittohallitukseen nyt
kuuluva Ari Autio valitaan liiton puheenjohtajaksi. Syykokous valitsi
Arin varahenkilöksi Jari Raukon ja
Jarin varahenkilöksi puolestaan Timo Saarikon.
Yhdistyksellä on liittokokouksessa 32 edustajapaikkaa. Lista
syyskokouksen valitsemista liittokokous- ja piirikokousedustajista
on ohessa.
Kokouksessa valittiin myös ehdokas liiton Huomionosoitustoimikuntaan. Hän on Heikki Autio, varahenkilöksi valittiin Pentti Paavola.

25 vuotta RKL:oon kuuluneita
ansiomerkin vastaanottajia.

RKL:n piirikokous- ja
liittokokousedustajat 2013
Syyskokouksessa valittiin:
Jukka Aalto, Ari Angervuori, Ari Autio, Heikki Autio, Kalevi Berlin,
Olli Heire, Reino Holappa, Tero Jaatinen, Kai Juurtela, Rami Järvinen, Jouko Karjalainen, Reino Kukkonen, Mika Kuukkanen, Kari
Laine, Eino Menlös, Kari Mikonsaari, Jukka Multanen, Onni Myllymäki, Markku Niemi, Timo Nieminen, Mikko Ojala, Tapani Paulamäki, Mauri Ranta, Jari Raukko, Timo Rissanen, Paavo Ruusuvuori,
Timo Saarikko, Martti Saarinen, Raimo Seppänen, Esa Säntti, Jari
Tiimonen, Hannu Vehviläinen

Varalle valittiin: Niilo Hämäläinen, jos joku valituista ei ole suorittanut RKL:n vuosimaksua

Sirkka Saarinen

hrmy

Pirkko Alonen
Jukka Haapaharju
Paavo Hakkarainen
Raimo Harlamow
Tommi Hellman
Riitta Kaarenmaa
Jari Laskela
Veikko Markkanen
Jouni Palonen
Hannu Pekkarinen
Kimmo Rahnasto
Jukka Rantala
Reino Savolainen
Veli Seppänen
Markku Siikanen
Pekka Sinisaari
Antti Suurkari
Ari Tallberg
Sari-Liisa Tuomela
Pertti Virtanen
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2014
Yleistä
Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista
täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä
yleissivistävillä aiheilla.
Yhdistyksen ja liiton nimeämät
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rakennusosastojen rakennusmestari- ja
insinööriopiskelijoiden kanssa. Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota
yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin rakennusmestareihin ja insinööreihin ja tehostetaan
työssäkäyvien jäsenhankintaa.
Oppilasjäsenille järjestetään yhdistystiedotus- ja virkistystilaisuuksia. II asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta.

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena
on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä
sekä lainsäädännön muuttuessa.
Mestari-illat järjestetään joka
kuukauden toisena maanantaina
syyskuusta toukokuuhun. Mestariillat alkavat klo 18.30; illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat
sisältää myös kevyempää ohjelmaa.
RKL:n ja yhdistyksen yhteistyönä järjestetään koulutustilaisuuksia.
Vuodelle 2014 pyritään järjestämään myös omatoimista koulutusta. Koulutusta ja tiedotusta tarjo-

taan myös muiden rakennusalan
järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan
kotisivulla olevan palautelomakkeen
avulla.
Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, muut tapahtumat, vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut,
kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla
olevan sähköisen varausjärjestelmän
kautta. Jäsen voi halutessaan julkaista
yhteystietonsa kotisivulla oleville yritysja asiantuntijapalvelusivuille.
Tiedotuksen pääkanavat ovat kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja
Rakennuslehden RKL-palsta. 9 kertaa
vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä
tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja
julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti.
Vuoden 2013 teemana oli Talotekniikka. Vuoden 2014 teema on vielä avoinna, alustavina aiheina Kosteudenhallinta sekä Työturvallisuus. Teemanumero lähetetään myös muille kuin
Helsingin yhdistyksen oppilasjäsenille.
Osoitetiedot hankitaan RKL:sta.
Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on
jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.
Alaosastot järjestävät hiihdon,
maastojuoksun, yleisurheilun, ammunnan, suunnistuksen, uinnin, sukelluksen, keilailun ja golfin mestaruuskilpailuja. Lisäksi yhdistyksen
puitteissa on mahdollista pelata
lentopalloa.
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Mikäli harrastajia on riittävästi,
lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä. Uutena lajina on herätelty kalastukseen liittyvää jaosta.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.
Kulttuuri- ja perinnekerho ja Rakennusmestariveteraanit järjestävät
tapahtumia ja matkoja erilaisiin
kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi
Helsingin Laajasalossa, Nestori-maja
Vihdin Wuoriolassa ja lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.
Aktivoidaan uusien ja nuorten
mestareiden ja insinöörien toimintaa.
Toimikunnan vastuullisiksi vetäjäksi
on valittu Mika Kuukkanen ja Rami
Järvinen.
Yhdistys jatkaa jäsenten liikuntaja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 105 € arvosta.
Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelta, yhtenä vaihtoehtona Hämeenlinna.
Yhteistyölle Helsingin HeRIA:n
kanssa pyritään kehittämään uusia
toimintamuotoja. Lisäksi tehdään perinteinen Asuntomessumatka, vuonna 2014 Jyväskylään. HeRIA:n kanssa pidetään hallitusten välinen tapaaminen syksyllä, järjestelyvastuu on
HeRIA:lla.
Osallistutaan RKL:n kesäpäiviin ja
järjestettävään liittokokoukseen.
Paikkakunnat eivät ole vielä vahvistuneet.
Järjestetään toimintavuoden aikana perheille suunnattuja tapahtumia.
Yhteistyötapaamisia jatketaan ja
mahdollisuuksien mukaan tehostetaan muiden järjestöjen kanssa.

hrmy

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Talousarvio 2014

JULKAISUTOIMINTA
KOULUTUSTOIMINTA
KULUT
KALLIONIEMI
TUOTOT
Muut tuotot
Toiminta-avustus
KULUT
NESTORI-MAJA
TUOTOT
Vuokratuotot
Toiminta-avustus
KULUT
HIMOS
TUOTOT
Vuokratuotot
Toiminta-avustus
KULUT
AMMUNTA
TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT
GOLF
TUOTOT
Muut tuotot
Toiminta-avustus
KULUT
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT
LASKETTELU
TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT

Talousarvio
2014

Talousarvio
2013

-53.200,00

-51.700,00

-6.000,00

-6.000,00

4.600,00
23.750,00
28.350,00
-28.350,00

5.700,00
36.750,00
42.450,00
-42.450,00

1.800,00
4.600,00
6.400,00
-6.400,00

1.800,00
4.600,00
6.400,00
-6.400,00

10.000,00
16.300,00
26.300,00
-26.300,00

12.000,00
13.200,00
25.200,00
-25.200,00

1.350,00
-1.350,00

1.280,00
-1.280,00

3.000,00
6.900,00
9.900,00
-9.900,00

2.500,00
6.300,00
8.800,00
-8.800,00

Talousarvio
2014

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
TUOTOT		
Toiminta-avustus
2.500,00
2.500,00
Muut tuotot
700,00
850,00
3.200,00
3.350,00
KULUT
-3.200,00
-3.350,00
SUUNNISTUS
TUOTOT
Toiminta-avustus
Rakentaja-rastit (mainostulot)
KULUT

1.500,00
-1.500,00

hrmy

4.650,00
3.000,00
7.650,00
-7.650,00

3.400,00
-3.700,00

UINTI JA SUKELLUSJAOS
TUOTOT
Toiminta-avustus		
4.000,00
Uinti
1.200,00		
Sukellus
2.500,00
3.700,00
KULUT		
Uinti
-1.200,00
-660,00
Sukellus
-2.500,00
3.340,00
-3.700,00
-4.000,00

MAILAPELIJAOS siirretään edell. vuodelta
TUOTOT		
Toiminta-avustus
850,00		
KULUT
-850,00		

3.450,00
-3.450,00

1.500,00
-1.500,00

6.500,00

5.000,00

HENKILÖSTÖKULUT

-101.700,00

-49.950,00

HALLINNON KULUT

-51.000,00

-25.750,00

KOKOUKSET

-31.100,00

-30.800,00

MUUT KULUT

-57.340,00

-60.240,00

-392.090,00

-319.830,00

17.000,00

16.000,00

35.000,00

35.000,00

AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö
340.090,00
josta toiminta-avustus alajaoksille -85.250,00

268.830,00
-95.390,00

TILIKAUDEN TULOS

319.830,00

VARSINAINEN TOIMINTA
LENTOPALLO		
TUOTOT		
VARAINHANKINTA
Toiminta-avustus
1.300,00
1.300,00
JÄSENMAKSUT
Omakustannus
1.300,00
1.300,00
2.600,00
2.600,00
SIJOITUKSET
KULUT
-2.600,00
-2.600,00
Osinkotuotot
RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
TUOTOT
Toiminta-avustus
11.000,00
KULUT
-11.000,00

4.650,00
3.000,00
7.650,00
-7.650,00

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

NUORTEN KERHO
Toiminta-avustus
3.450,00
-3.650,00

Talousarvio
2013

10.800,00
-10.800,00
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392.090,00

Suomalaisten Rakentajien Viipuri

Yhdistyksen Kulttuuri- ja perinnekerhon ja Helsingin Rakennusmestariveteraanien
yhdessä järjestämä matka Viipuriin tutustumaan sen suomalaisajan rakentamisen
saavutuksiin tehtiin 3.–5. syyskuuta 2013.

M

atkalle osallistui yhteensä 42
henkilöä, joista 33 oli yhdistyksemme jäseniä. Joukossamme oli
useita, joilla sukujuuret ulottuivat
Viipuriin, ja sinne suuntautuneita
matkojakin saattoi jo olla useitakin
tehtynä, mutta oli niitäkin, joille
matka sinne oli vasta ensimmäinen.
Asiantuntijaoppaaksemme olimme
saaneet Juha Lankisen, joka viipurilaissyntyisenä arkkitehtinä lienee
kiistatta paras Viipurin rakentamisen asiantuntija, tarkastellaan asiaa
sitten kummalta puolelta rajaa tahansa.

Sujuva rajanylitys
Matkamme alkoi aamuvarhain Kiasman pysäkiltä, ja onneksemme
olimme saaneet kuljettajaksemme
todellisen ammattilaisen, Viljo Leppikin. Petroskoissa syntyneenä,
mutta jo pitkään Suomessa asuneena, Viljo oli täysin venäjänkielentaitoisena oiva apu niin rajan ylitykseen liittyvissä muodollisuuksissa,

kuin myös myöhemmin Viipurissa
esille tulleissa erilaisissa käytännön
asioissa.
Matkamme Helsingistä kohti
Vaalimaata sujui rattoisasti, sillä
olimme ryhmäämme saaneet mukaan Veikko Partasen. Veikolla oli
paljon mielenkiintoista kerrottavaan
matkamme varrelle osuneista paikkakunnista, tai niiden alueilla toteutetuista projekteista.
Venäjälle tehtävien matkojen yhteydessä rajanylitysmuodollisuuksiin liittyy vieläkin ns. rajanylityskaavakkeen täyttäminen. Niinpä mekin
teimme sen merkeissä kirjallisia töitä pitäessämme taukoa Teboil Rajahovissa.
Rajanylitysmuodollisuuksista selvisimme tällä kertaa todella sujuvasti. Venäjän tullissakaan ei aikaa
mennyt juuri sen enempää, kuin
mitä ryhmämme passien ja viisumien tarkistamiseen virkailijalta meni.
Enpä muista vastaavien matkojen
yhteydessä koskaan rajan yli niin
nopeasti selvinneeni.
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Tehtyämme ”pakolliset” ostokset legendaarisessa ”Viipurin Veikkojen” myymälässä jatkoimme matkaa pysähtyen seuraavaksi Säkkijärven vanhalla hautausmaalla. Siellä oli talvi- ja jatkosotien aikana
sinne haudattujen sankarivainajien
kunniaksi pystytetty muistokivi, sekä jonkin verran Säkkijärven alkuperäisten suomalaisasukkaiden
hautakiviä, joista osa oli jossain
vaiheessa vandalisoitu.

Viipurilaissyntyinen
asiantuntijaopas
Viipuriin päästyämme majoituimme
Hotelli Viipuriin. Kyseinen hotellihan
tunnettiin suomalaisaikana nimellä
”Hotelli Knut Posse”. Hotelli osoittautui kohtuullisen hyvin käyttöömme sopivaksi. Vaikka vanhaan rakennukseen ei liittynytkään kaikkia
nykyajan mukavuuksia, oli keskeinen sijainti kuitenkin kaupunkiin tutustumista ajatellen hyvä. Ala-aulassa tuoksahti pinttynyt tupakan
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Viipurin asema
haju, mutta vaikka majoitushuoneet
olivat hieman vanhahtavat, niin ne
olivat puhtaat. Ainakin kirjoittajalle
kyseinen taso oli riittävä siihen, mitä
huoneessa kaiken kaikkiaan ehti
olemaan.
Ensimmäisen päivän varsinainen
ohjelma alkoi siirtymisellä Hotelli
Viipurista Hotelli Victoriaan, jonka
kokoustiloihin olimme järjestäneet
asiantuntijaoppaamme Juha Lankisen Viipuri-esitelmätilaisuuden. Siirtymämatkan hotellista toiseen kävellen Torkkelinkatua pitkin. Nykyiseltä nimeltäänhän katu on ”Prospekt Lenina”, mutta me käytimme
koko matkan ajan katujen ja rakennusten suomalaisnimiä. Olimmehan
tutustumassa ”Suomalaisten Rakentajien Viipuriin”!
Kävelymatkan aikana Juha Lankinen kertoi sivuuttamiemme rakennusten historiasta. Niiden rakennuttajista, suunnittelijoista, rakentamisen ajankohdista ja käyttötarkoituksista. Kovin montaa kymmentä
metriä ei kerralla päästy eteenpäin,
kun taas pysähdyttiin kuuntelemaan
Juhan mielenkiintoisia selvityksiä.
Hotelli Victoriassa Juha Lankisen pitämä esitelmätilaisuus viimeistään todisti, kuinka laajat ja
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Suomen Pankki torin laidalla
monipuoliset tiedot hänellä Viipurista ja sen rakentamisesta on. Oli
mukaansatempaavaa kuunnella Viipurin rakentamisen vaiheista ruotsalaisajalta tähän päivään ulottuvan
aikajanan varrelta.
Esitelmässä tulivat esiin Viipurin
merkittävinä suunnittelijoina mm.
arkkitehdit Uno Ullberg, Gustav Nyström, Jac Ahrenberg, Axel Gylden
ja monta muuta unohtamatta tietenkään Jalmari Lankista, Juhan
isää, joka ahkerana ja ansiokkaana
valokuvaajana on aikanaan varmistanut sen, että Viipurista on tänä
päivänä niinkin laaja valokuva-arkisto olemassa, kuin mitä on. Nykyisin kaupungissa valtaa pitävätkin
joutuvat usein kääntymään Juha
Lankisen puoleen ”Vanhan Viipurin”
kuvia tarvitessaan. Moniin esitelmässä esille tulleeseen rakennukseen pääsimmekin sitten tutustumaan kaupunkikierroksiemme aikana.
Mikäli oppaanamme olisi ollut
joku muu, olisi ollut todennäköistä,
että olisimme kylläkin saaneet Viipurista ja sen rakentamisesta sellaista tietoa, joka on arkistoista löydettävissä, mutta jääneet ilman niitä
värikkäitä, elämämakuisia kerto-
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muksia, joita osaa kertoa vain syntyperäinen viipurilainen, jolla on
vuosikymmenten kokemus tämän
ennen niin vilkkaan ja tärkeän kulttuuri- ja kauppakaupungin rakentamisen historiaan perehtymisessä.
Mielenkiintoisen esitelmän jälkeen moni varmasti huomasikin,
että nautitun runsaan hengenravinnon jälkeen olisikin jo tarvetta kehon ravitsemiseen, joten siirryimme
torin toiselle laidalle Ravintola Pyöreään Torniin illalliselle.

Pyöreä torni Viipurin
”must” -juttu
Pyöreä Torni on Viipurissa vierailtaessa kohde, jossa on ainakin kerran
käytävä, eli ns. ”must juttu”. Pyöreä
Torni on osa vanhaa kaupungin
puolustusmuuria, ja on aikoinaan
ollut jopa purku-uhan alaisena. Onneksi se on kuitenkin säilynyt ja
varasto- ym. toisarvoisessa käytössä oltuaan jo 1920-luvulla muutettu
kahvilaksi, ja myöhemmin ravintolaksi.
Vietimme iltaa Pyöreän Tornin
Vaasa-salissa, joka jo sinänsä on
nähtävyys, ja siksi, kuten edellä
mainitsin, siellä kannattaa edes ker-

Pyöreä Torni

ran käydä. Ruoka ei ole kyseisen
ravintolan vahvuus, joten siltä osin
joutuu vaatimustasoa laskemaan,
mutta paikan historiaa haviseva ilmapiiri korvaa paljolti muita puutteita. Me mestarithan olemme työmaaoloissa tottuneet monenlaiseen
tasoon niin aterioiden laadun, kuin
määränkin suhteen, ja uskonkin,
että kyseinen tottumus osaltaan
auttoi Pyöreän Tornin antimien
nauttimisessa. Mielestäni Jyrki Sukula voisi TV-sarjansa puitteissa
lähteä konsulttimatkalle auttamaan
tämän rakennushistoriallisesti merkittävän ravintolan tason parantamisessa.
Kaikesta huolimatta ryhmämme
viihtyi ”Pyörteen Tornin hämärässä”. Ryhmämme laulumiehet viihdyttivät paikalla olijoita, ja puheen
sorinasta päätellen ilta pöydissä jatkui hilpeänä.

Kaupunkikierrokset
bussilla ja kävellen
Seuraavana aamuna lähdimme ensin bussilla kaupunkikierrokselle.
Kierroksen aikana jouduimme taas
ihmettelemään Juha Lankisen pohjattomilta tuntuvia matkan varrelle
osuneisiin rakennuksiin liittyviä tie-

tovarastoja. Tietoja tuli kuin nauhalta siihen tahtiin, että tällaisen hitaan
töölöläispojan oli ajoittain vaikeaa
pysyä kelkassa.
Kaupunkikierros päättyi Uno Ullbergin suunnittelemalle Taidemuseolle, jossa pääsimme tutustumaan
sinne järjestettyyn espanjalaistaiteen näyttelyyn. Taidemuseossa
meitä opasti ”Mikko” eli Mikhail
Kostomolov. ”Mikko” kertoi asuneensa lapsena Laatokan rannalla
suomalaisten alun perin rakentamassa talossa. Lieneekö siitä sitten
alkanut hänen kiinnostuksensa
Suomea, suomalaisia sekä Suomen
kieltä kohtaan, jonka hän hallitsi
kohtalaisen hyvin. Biologian opettajan työnsä ohessa hän on toiminut
jo pitkään oppaana, mutta on nyt
muuttamassa Suomeen Kerimäelle
Lomakeskus Kerimaan markkinointitehtäviin.
Lounastauon jälkeen teimme
vielä toisen kaupunkikierroksen.
Aloitimme sen Torkkeli Knuutinpojan patsaalta entisen historiallisen
museon edestä. Sieltä siirryimme
Linnankatua pitkin vanhan tuomiokirkon raunioille. Kirkon rauniothan
ovat myös yksi suomalaisista sankarihaudoista. Kirkossa oli ollut yli
sata sankarivainajaa odottamassa
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siunaustilaisuutta, kun kirkko oli
pommituksessa saanut täysosuman ja syttynyt palamaan.
Vanhan tuomiokirkon raunioilta
siirryimme tutustumaan muuhun
osaan Viipurin vanhaa kaupunginosaa. Siellä näimme mm. v. 1795
valmistuneen Konsuli Wahlin talon,
Hackmanin kauppahuoneen komean rakennuksen sekä monta muuta
mieliinpainuvaa kohdetta. Ja jälleen
on pakko todeta, että niiden tarinat
olisivat jääneet selviämättä ilman
Juha Lankisen eläväisesti esille tuomia tietoja. Kävelykierroksen aikana
pääsi läheltä huomaamaan, kuinka
huonoon kuntoon monet rakennuksista olivat vuosikymmenten saatossa laiminlyöntien seurauksina
päässeet. Jotkut olivat suorastaan
raunioituneet, tai ainakin tulevat
vaatimaan perusteellisen ja erittäin
kalliin peruskorjauksen. Toivottavasti rahaa vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
säilyttämiseen vain löytyy.
Kävelykierros päättyi Viipurin torille, ja kaikilla halukkailla oli sitten
mahdollisuus käydä tutustumassa
mm. Kauppahallin monipuoliseen
tarjontaan. Kaikkea tuntui löytyvän
kaviaarista flanellikalsareihin ja ruuvimeisselistä väärennettyyn ”viag-
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Viipurin katukuvaa.
Jalmari Lankisen,
Juha Lankisen isän,
suunnittelema
Suomalaisen
Säästöpankin
rakennus.

mielessä sitä ei voi sisällä käymättä
ohittaa.
Toista, ja tällä kertaa samalla
viimeistä iltaamme Viipurissa vietimme Ravintola Fitzaliksessa. Tässä ravintolassa ruoka ja palvelu oli
parempaa kuin Pyöreässä Tornissa.
Ravintolan kyky ottaa vastaan ryhmäämme vastaava määrä asiakkaita on kuitenkin rajallinen, ja jouduimmekin sijoittumaan kahteen eri
saliin. Paljoa ei em. puute kuitenkaan haitannut, vaan pöydissä tuntui juttu luistavan, olipa sali kumpi
tahansa.

Viipurin Linnassa ja tornissa

Matkan asiantuntijaoppaana toimi viipurilaissyntyinen arkkitehti Juha Lankinen, taustalla Viipurin Linna Tervaniemen puolelta
raan”, mutta melko vähän sellaista,
mitä Suomen puolella tuntisi välttämättä tarvitsevansa. Nähtävyys
Kauppahalli kuitenkin on, joten siinä
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Paluupäivämme aamun kaupunkikierros alkoi ostosten merkeissä.
Vanha tuttu ”Sorvalin Valinta” oli
sulkenut ovensa, joten menimme
tutkimaan ”Karusel”-nimisen ”ostosparatiisin” valikoimia. Kyseinen
kauppa oli melko hyvin varustettu
marketti, ja varsinkin kyseisen maan
laadukkaat nestemäiset ja prosenttipitoiset tuotteet tuntuivat monia
meikäläisiä kiinnostavan.
Varsinainen viimeinen tutustumiskohteemme oli Viipurin Linna ja
sen yhteydessä oleva museo. Museossa meitä opasti jo Taidemuse-
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ossa tutuksi tullut ”Mikko” sekä
Tatjana Shumilina. Museossa kerrottiin Viipurin sekä Karjalan Kannaksen historiaa muinaisista ajoista
alkaen. Myös Karjalan Kannaksen
luonnosta eläimineen kerrottiin
omalla osastollaan. Museossa oli
myös viime sotia käsittelevä näyttelyosasto, joten näimme, kuinka venäläiset tuota ajanjaksoa käsittelevät.
Halukkailla oli myös mahdollisuus kiivetä linnan torniin. Useat
meistä tuon hikisen mahdollisuuden
käyttivätkin hyväkseen. Tornista
avautui loistavat näkymät yli kaupungin ja kauas Viipurinlahdelle.
Sieltä tornista Viipuria katsellessa
tuli väistämättä mieleen se, että
miltähän tuo kaupunki nyt näyttäisi,
ellei se olisi tullut missään vaiheessa naapurille luovutetuksi.
Linnasta siirryimme lounaalle
Ravintola Russkij Dvor´iin (”Ryssän
takapiha”), joka sijaitsee Tervaniemen puolella. Se oli tyylikäs vanhasta linnoitusalueen rakennuksesta tehty ravintola, jossa palvelukin
oli ehkä parasta Viipurissa kokemaamme tasoa.
Nauttimamme keittolounaan jälkeen alkoikin sitten kotimatka.
Myös paluumatkalla selvisimme ra-

Viipurin Linnasta avautuivat hyvät näköalat Viipurin vanhaan kaupunkiin.
jamuodollisuuksista nopeasti. ”Kyykytyksen” meille tekivät tällä kertaa
suomalaiset rajavartijat, jotka toisin
kuin menomatkalla, pakottivat meidät nyt kulkemaan terminaalissa olevan passintarkastuspisteen
kautta. Bussissa istumisen jälkeen
sen tietysti pystyi ottamaan jonkinlaisena tarpeelliseksi katsottuna
ryhmäliikuntatuokiona.
Rajahovissa vietetyn Markku
Niemen järjestämän ja Rakennusmestarien Säätiön tarjoaman kahvihetken jälkeen matkamme jatkuikin
sitten kotikulmille.

Tärkeä osa Suomen
rakentamisen historiaa
Tekemämme matkan jälkeen lienee
moni matkalla ollut kanssani samaa
mieltä siitä, että Suomen rakentamisen historiaa ei voi käsitellä huomioimatta siihen kuuluvaa Viipurin
merkittävää osuutta. Siksi rakentamisen historiasta kiinnostuneiden
kannattaa ehdottomasti matkustaa
Viipuriin. Itselleni , ja varmasti monelle muullekin, jäi tämän matkan
jälkeen tunne, että saimme nyt hyvän alun Viipurin tietämyksemme
keräämiseen, mutta että sitä on

Matkaryhmäläiset arkkitehti Uno Ullbergin suunnitteleman taidemuseon rappusilla.
vielä tulevaisuudessa uusien matkojen avulla kartutettava.
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia matkalla olleita. Te olitte tosi
mukava, reippaalla matkamielellä
varustettu joukkue. Kaikilla tuntui
olevan aitoa mielenkiintoa Viipurin
suomalaisten rakentajien saavutuksiin. Tästä oli oivana osoituksena se
kysymysten määrä, mitä Juha Lankiselle jatkuvasti tehtiin.
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Matkamme ei olisi kuitenkaan
voinut olla, kuin pintaraapaisu tämän muistorikkaan kaupungin rakentamisen historiaan, ellei meillä
olisi ollut oppaana Juha Lankinen,
joten parhaimmat kiitokset lähtevät
Lahden suuntaan.
Sellanen ol Viipuri!
Teksti ja kuvat Olli Heire
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN

STIPENDIMATKA MAROKKOON 24.1.–3.2.2014
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi
24 matkastipendiä (aikaisemman Egyptin stipendimatkan sijaan) Marokkoon suuntautuvalle valtakunnalliselle rakentamisen kulttuurimatkalle tammi–helmikuussa 2014.
Lähtö Helsingistä perjantaina 24.1.2014 klo 05.25 ja
Paluu Helsinkiin maanantaina 3.2.2014 klo 04.40.

Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta
sekä kohtuullista fyysistä ja henkistä kuntoa.
Stipendin arvo on n. 2600 €. Rakennusmestarien Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle maksamansa, vähintään 1000 €:n suuruiset stipendit.
Rakennusmestarien Säätiö tekee päätökset stipendien saajista hakemusten perusteella.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille
10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.

Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon
30.11.2013 mennessä
joko postitse tai sähköpostitse.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi
sekä Rakennusmestarien Säätiöstä matkaisäntä.

Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilla
www.rakennusmestariensaatio.fi
on nähtävillä tarkempi matkaohjelma sekä lomake
hakua varten. Hakemuksen voi toimittaa myös vapaamuotoisena.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot,
lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden
hengen huoneissa, puolihoito.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti).
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat
omat kulunsa kotoaan Helsinki–Vantaan lentokentälle
ja takaisin mahdollisine välimajoituksineen.
Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien
eikä seuralaisten matkavakuutuksia. RKL:n vuosimaksun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.

Kaisa Aho
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
kuoreen merkintä ”Marokko”
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
Kaisa Aho p. 09 612 0870 vastaa myös puhelimitse
mahdollisiin kysymyksiin.

RKL-viesti
Kutsu RKL:n liittokokoukseen 17.11. Mikkeliin
RKL:n jäsenyhdistykset kutsutaan liittokokoukseen, joka pidetään 17.11.2013 kello 10.00 Mikkelissä Mikaelin
konsertti- ja kongressitalossa (Sointukatu 1, 50100 Mikkeli). Edustajien valtakirjat tarkastetaan kello 8.30–9.45.
Liittokokouksessa käsitellään RKL:n sääntöjen 7 §:n
asiat ja hyväksytään RKL:n yhteistyöyhdistykset vuodeksi 2014.

Jäsenhankintakilpailu jatkuu vuoden loppuun!
RKL:n kuluvan vuoden jäsenhankintakilpailussa on luvassa hyvät palkinnot uusia jäseniä liiton jäsenyhdistyksiin hankkineille.
Pääpalkintona arvotaan taas kaikkien vähintään kolme uutta, työelämässä olevaa jäsentä hankkineiden
kesken viikonloppumatka kahdelle johonkin Euroopan

hrmy

kaupunkiin. Kaikki jäseniä hankkineet saavat jonkin
henkilökohtaisen palkinnon.
HUOM! Kaikkien jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan vähintään 1000 euron arvoinen yllätyspalkinto!

RKL:n uintimestaruuskilpailut 2013 Mikkelissä
RKL:n uintimestaruuskilpailut 2013 järjestetään lauantaina 16.11. klo 10 Mikkelin uimahallissa. Kilpailumatkat:
50 m vapaauinti, 50 m rintauinti, 3 x 25 m vapaauintiviesti. Sarjat: yleinen, 40-, 50-, 60- ja yli 70-vuotiaat.
Ilmoittautuminen viimeistään 11.11. järjestöpäällikkö
Joni Jääskeläiselle, puh 0400 343 264 tai joni.jaaskelainen@rkl.fi

FISE
Olethan muistanut päivittää pätevyytesi: www.fise.fi
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Muista uusia FISE-pätevyytesi
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennuslupaviranomaisten huolehtivan siitä, että rakennushankkeessa
toimivien suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyydet
täyttävät kyseessä olevan kohteen ehdot. Tähän liittyen
perustettiin rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä toteava FISE Oy, joka aloitti toimintansa vuoden
2003 alussa. Jo ensimmäisen toimintavuoden loppuun
mennessä FISE Oy ehti todeta 713 henkilöpätevyyttä.
Tällä hetkellä voimassa olevia pätevyyksiä on noin 7700.
Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksien lisäksi
järjestelmään on otettu mukaan myös markkinalähtöistä, vapaaehtoista, rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista. FISE:n sihteerijärjestöjen
hoitamissa pätevyyslautakunnissa tekee suurimmaksi
osaksi pyyteetöntä työtä 200 maamme parasta asiantuntijaa.
FISE Oy:n toteamien pätevyyksien voimassaoloaika
on 7 vuotta. Pätevyyden uusimista kannattaa hakea
ajoissa ennen pätevyyden voimassaoloajan päättymistä.
Tällöin pätevyyden uusimiseen riittää yleensä selvitys
työhistoriasta, jolla hakija osoittaa, että hän on ylläpitänyt pätevyyttänsä toimimalla sen mukaisissa työtehtävissä. Tulevaisuudessa tultaneen edellyttämään ainakin

joidenkin pätevyyksien osalta osoitusta myös jatkokoulutukseen osallistumisesta pätevyyden voimassaoloaikana.
Pätevyyden uusimista tulee hakea viimeistään 6 kk
kuluessa pätevyyden raukeamisen päivämäärästä.
Muussa tapauksessa pätevyyshakemus käsitellään ns.
uutena hakemuksena, eli hakemukseen on silloin liitettävä kaikki uuden pätevyyden toteamista edellyttävät
koulutusta ja työkokemusta koskevat asiakirjat tarvittavine täydentävine selvityksineen.
Pätevyyksien uusimista koskevat yksityiskohtaiset
vaatimukset löytyvät FISE:n sivuiltawww.fise.fi kohdasta
”Pätevyysvaatimukset ja -hakemuslomakkeet”. Tarkempia tietoja antavat myös arviointilautakuntien sihteerit,
joiden yhteystiedot löytyvät FISE:n sivujen kohdasta
”Sihteerijärjestöt”.
FISE Oy:n perustajaosakkaat ovat rakennusalan järjestöt RIL, RIA, RKL, Rakennustarkastusyhdistys, RATEKO, BY, SGY, SuLVI, TRY ja Wood Focus Oy. Fisen
taustajärjestömäärä on kasvanut jatkuvasti sen perustamisesta lähtien. Osakkaiksi ovat tulleet myös Insinööriliitto, Julkisivuyhdistys, SNIL, MTR, VVS sekä SAFA.
- SS

●

● TYÖSUOJELUKOORDINAATTORI
VASTAAVA
MESTARI MESTARI
 VASTAAVAN

●
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YHDISTYS tiedottaa
Uusia jäseniä
Juha Pekka Kukkonen
Reijo Juhani Laakso
Jari Kimmo Olavi Niskanen

HALLITUKSEN
JÄSENET 2013

Harri Räykkylä
Juha Petteri Varis

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

Opiskelijajäseniä
Eloranta Janne Juhani
Heino Johnny Markus Mikael
Heiskanen Mikael Kai Eerik
Huotari Anton Henrikki
Järvinen Lasse Oskari
Kaasalainen Mikko Tuomas
Aleksi
Kainulainen Joonas Viljam
Kajander Marko Krister
Karttunen Vesa Tapio
Vilhelm
Keränen Ville Eemeli
Kiiskinen Olli Kasperi
Klasila Joona Mikael
Koskinen Joonas Petteri
Kumpulainen Anssi Juhani
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Lahtinen Joonas Aleksi
Lehikoinen Roope Rasmus

Lehtonen Henri Toivo
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Leinonen Atte Joonas Aleksi
Mahonen Henri Petteri
Matilainen Anne-Mari
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Tapani
Meriläinen Riina Marketta
Mäenranta Antti
Juhanpoika
Paju Simo Tapio
Peltokorpi Henrik Mikael
Rinta-Kanto Iivari Oskar
Salonen Jesper Petteri
Salonen Joni Olavi
Sivula Perttu Lauri Oskari
Tallqvist John Henrik
Viitasalo Jan Mikael
Yli-Villamo Joona Juhani

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko, 040-3182 132/t.,
040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi
jari.raukko@kolumbus.fi
2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timo.saarikko@yit.fi
Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com
Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

Tervetuloa!

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

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

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

3.–7.11.
Virkistysmatka KALEV Spa kylpylään
16.11.
RKL-Senioreiden vuosikokous, Mikkeli
25.11. klo 13.00
Marraskuun kuukausikokous, yhdistyksen
toimisto. Matti Vuorensola ja Olli Heire kertovat
Viipurin matkasta
16.12. klo 13.00
Joulukuun kuukausikokous ja pikkujoulu yhdessä KUPE:n kanssa, yhdistyksen toimisto

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi
Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com
Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

Toimintaa vuoden 2014 alussa
27.1. klo 13.00
Veteraanikerhon kevätvuosikokous, yhdistyksen
toimisto
24.2. klo 13.00
Kuukausikokous ja ulkoilupäivä Paloheinässä

hrmy

Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
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YHDISTYS tiedottaa
RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

HELSINGIN
RAKENNUSMESTARIEN
KULTTUURI- JA
PERINNEKERHO

Marraskuun ilta 14.11.2013,
alkaen jo klo 17.30

järjestää yhdessä HeRIA:n kanssa

Rakennusmestarien talolla, yhdistyksen toimistolla.
Teemme koruja ’Helmiprinsessojen’ opastuksella,
joten varaudu tarvikemaksuun

Viinikursseja

Tervetuloa ’ällien ja ämmien’ iltaan!
*********

1. kurssi:
Viinien maistelun ja analysoinnin perusteet.
Kuinka saat viinin erilaiset ominaisuudet esiin.
7.11. klo 17.30 alkaen, yhdistyksen toimistolla

PERINTEISET
JOULUMYYJÄISET

2. kurssi:
Viinit ja makuparit.
Tutustutaan erilaisiin makuyhdistelmiin viinien kera.
21.11. klo 17.30 alkaen,
yhdistyksen toimistolla

Rakennusmestarien talolla, yhdistyksen toimistolla

24.11.2013 klo 11.00–14.00

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

3. kurssi:
Caberne Frank rypäle -teemana viinikurssilla.
27.11. klo 17.30 alkaen, yhdistyksen toimistolla

*********

PIKKUJOULU 5.12.2013

Viinikursseilla tutustutaan erilaisiin viineihin asiantuntijan ja viiniharrastajan Veikko Mönkkösen opastamana.

Musiikkiteatteri Kapsäkissä,
Hämeentie 68, Hki

Sitovat Ilmoittautumiset 1. kurssille viimeistään
5.11.2013 ja 2. kurssille 15.11.2013 mennessä ja
3. kurssille 22.11.2013 mennessä Kirsille toimistoon
p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi.
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen
yhteydessä Kirsille.

Paikalla 18.00, esitys ’Oot sä onnellinen’
alkaa klo 18.30 ja kestää noin 1.5 tuntia.
Esityksen jälkeen buffet ravintola Allotriassa.
Sitovat ilmoittautumiset
4.12. mennessä
maksamalla 30 € Rouvien tilille
(FI 591 3233000 101248)

Opastuksen ja tilan vuoksi osallistujamäärä on
rajattu 20 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Otamme ilmoittautumisjärjestyksessä osallistujat mukaan. Paikkoja on varattu KUPE:lle 10 ja HeRIA:lle 10. Viinikurssin omavastuu osuus on 10 euroa / kurssi, joka maksetaan
KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66 ilmoittautumispäivänä, kun olet saanut vahvistuksen Kirsiltä
että ilmoittautuminen on ok.

Lisätietoja: Maila Luoma 050-5212987,
Anja Penttilä 050-5455500
Tervetuloa viihtymään toivottaa N–Ö ryhmäläiset
Musiikkiteatteri Kapsäkki ja Ravintola Allotria sijaitsevat Hämeentien ja Mäkelänkadun risteyksessä.
Liikenneyhteydet: metro Sörnäinen, raitiovaunut 6,
7A, 7B, ja 8, sekä kaikki Mäkelänkadun ja Hämeentien bussit

Tilaisuus on vain HRMY:n ja HeRIA:n jäsenille
tarkoitettu.
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Mestari-Laulajien
Joulukonsertit

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Joulukonsertti 14.12.

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisataan
lauantaina 30.11.2013 klo 10.00 alkaen
mukaan pääsee kello 11.00 asti.

klo 18 Käpylän kirkossa

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

(os. Metsolantie 14)
Solistina sopraano Johanna Tuomi.
Johtaa Märt Ratassepp.
Ohjelma 15 e

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille.
Hallitus

Joulukonsertti 19.12.
klo 19 Mikael Agricolan kirkossa

URHEILUA

(os. Tehtaankatu 23)
Solistina baritoni Tommi Hakala.
Johtaa Märt Ratassepp.
Pääsyliput 15 €

LASKETTELUJAOS

Tervetuloa!

Himokselle 24.–26.1.2014
Majoitus (Himoslakka A:ssa ja B:ssä) ja laskettelulippu yhdistyksen jäsenelle ilmainen. Kuljetuksen
jokainen järjestää itse.
Ilmoittautuminen 19.1.2014 mennessä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Timo Arrasvuori puh. 040-4659 190
sähköposti timo.arrasvuori@gmail.gom

Tahkolle 21.–23.3.2014
Laskettelujaos maksaa majoituksen Tahkolla.
Lähtijän varausmaksu on 50 €, joka on maksettava
20.12.2013 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille
FI40 2044 1800 0647 11.
Varausmaksulla maksetaan laskettelulippu.
Kuljetuksen Tahkolle jokainen järjestää itse.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Janne Pahl puh. 040-8333 397
sähköposti janne.pahl@espoo.fi

hrmy
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URHEILUA
Yhdistyksen Golfmestaruus
Kilpailut pidettiin Keimola Golfin kentällä 12.9.2013.
Kilpailuun osallistui 34 jäsentä.
Scratch
Jouni Hasu
Jouko Karjalainen
Markku Pennanen
Markku Karppinen
Raimo Kostiainen
Olavi Malminen

85
90
95
95
97
97

PB 1 (0-18,0)
Jouni Hasu
Markku Karppinen
Vesa Merisalo
Markku Pennanen
Jouko Pentikäinen
Anssi Mäkelä

34
30
29
28
26
25

PB 2 (18,1-36)
Jouko Karjalainen
Esko Hiltunen
Riku Dahlström
Kari Haavisto
Ismo Saarinen
Seija Mustajärvi

39
38
36
30
29
29

Veteraanit 65
Raimo Kostiainen
Seppo Kuokkanen
Hannu Turunen
Matti Väätänen
Erkki Andelin
Pertti Lehtinen

Kiitokset palkintoja lahjoittaneille!

31
30
27
26
24
18

Veteraanit 70
Olavi Malminen
Reijo Heinänen
Antti Kuparinen
Raimo Linden
Kai Hagelberg
Mauno Lemmetyinen

27
24
24
23
22
18

Golfjaos / Kilpailutoimikunta

RKL:n golfmestaruuskilpailut 2013, Pori
Lähimmäs lippua:
Aarni Saviaho
Pidin Drive:
Jouko Pentikäinen
Miesten A-mestaruus, scr:
1. Roni Virtanen, Pori
86
2. Juhani Kukkakorpi, Pori 89
3. Mertsi Rinne, Salo
90

Miesten B-mestaruus,
hcp 0-18,4:
1. Raimo Kostiainen, Helsinki 73
2. Risto Huttunen, Kuopio
78
3. Jari Törnqvist, Pori
78
Miesten C-mestaruus,
hcp 18,5-36:
1. Jari Mulari, Helsinki
2. Mika Mulari, Helsinki
3. Jorma Pantsu, Kuopio

74
75
79

Joukkuekilpailu:
1. Pori (Koskinen, Virtanen, Kukkakorpi)		
2. Tampere (Pentikäinen, Tuominen, Saviaho)
3. Pohjois-Kymi (Kääpä, Purho, Puomisto)		
4. Helsinki (Hasu, Kostiainen, junttila)		

260
264
269
275

Kaikki tulokset RKL:n sivulla
http://www.rkl.fi/vapaa-aika/fi_FI/golf/

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja
kulttuuriseteliä voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy
yhdistyksen toimistolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi
lunastaa seteleitä 42 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 euroa (yht. 105 euroa).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen
käyttöön. Sillä ei voi maksaa lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.
Käyttäjän tulee kirjoittaa oma nimi setelin takapuolelle viimeistään palvelua
maksettaessa.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta,
Fredrikinkatu 51-53 A 6. krs. p. 09-646 343
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella.
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa,
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on täysimittainen golfkenttä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta
viikkovuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi
yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä.
Tupakointi sisätiloissa kielletty.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta
Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.
Varausmaksut 2013:

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

hrmy

- 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
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Tapahtumakalenteri 2013
Marraskuu
2.11. Mestari-Laulajat, Pyhäinpäivän konsertti,
		 Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
3. - 7.11. Veteraanikerho, Virkistysmatka
		 KALEV Spa kylpylään
7.11. Viinikurssi 1, KUPE ja HeRIA,
		 yhdistyksen toimisto, klo 17.30
14.11. Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun
		 ilta, yhdistyksen toimisto, klo 17.30
14.11. Teatteriesitys: Hotelli Paradiso, Helsingin
		 Kaupunginteatteri, suuri näyttämö,
		 klo 19.00
16.11. RKL-Senioreiden vuosikokous, Mikkeli
17.11. RKL:n liittokokous. Mikkeli
21.11. Viinikurssi 2, KUPE ja HeRIA,
		 yhdistyksen toimisto, klo 17.30
24.11. Rakennusmestarien Rouvat,
		 Joulumyyjäiset, yhdistyksen toimisto,
		 klo 11.00-14.00
25.11. Veteraanikerho, marraskuun kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
27.11. Viinikurssi 3, KUPE ja HeRIA,
		 yhdistyksen toimisto, klo 17.30
30.11. ”musta kasi” kinkkubiljardi, Rakennus		 mestariklubi, Fredrikink. 51-53, klo 10
Joulukuu
30.11.-1.12. Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan
5.12. Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,
		 Musiikkiteatteri Kapsäkki, klo 18.00
14.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
		 Käpylän kirkko, klo 18.00
16.12. Veteraanikerho, joulukuun kuukausi		 kokous ja pikkujoulu yhdessä KUPE:n
		 kanssa, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
19.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
		 Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00
2014
Tammikuu
13.1. Tammikuun Mestari-ilta, klo 18.30
24.-26.1. Lasketteluretki Himokselle, Laskettelujaos
27.1. Veteraanikerho, Kevätvuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Helmikuu
10.2. Helmikuun Mestari-ilta, Rakennusmestarien
		 talo, klo 18.30
24.2. Veteraanikerho, kuukausikokous ja
		 ulkoilupäivä Paloheinässä, klo 13.00
Maaliskuu
10.3. Maaliskuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
21.-23.3. Lasketteluretki Tahkolle, Laskettelujaos
Huhtikuu
14.4. Yhdistyksen Kevätvuosikokous,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
14.4. Huhtikuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo
Toukokuu
12.5.
Toukokuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
kirsi.takkinen@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

YHDYSHENKILÖT 2013
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-5318063
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen 040-590 1466
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413
RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070
AMPUJAT
Esa Säntti 044-3491491
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
KALLIONIEMI
Kari Mikonsaari 050-367 3110
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933
NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)

