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VUONNA 2009 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2009 2.1. 8.12.
2/2009 2.2. 12.1.
3/2009 2.3. 9.2.
4/2009 1.4. 9.3.
5/2009 4.5. 7.4.
6/2009 1.9. 10.8.
7/2009 1.10. 11.9.
8/2009 2.11. 9.10.
9/2009 1.12. 9.11.

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

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

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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Puheenjohtajan 
palsta

ajan ottaa vastuu yhteydenpitämisestä oppilasjäseniim-
me. Emme saa menettää yhteyttä oppilaisiin, vaan mei-
dän on hoidettava velvoitteemme mm. työmaakäyntien
ja pienimuotoisten illanviettojen järjestämiseksi. 

On todennäköistä, että kaikki lähiaikoina valmistuvat in-
sinöörit eivät ainakaan välittömästi saa koulutustaan
vastaavaa työpaikkaa. On kuitenkin tärkeää, että yrityk-
set pystyisivät mahdollisimman suuressa määrin tarjoa-
maan opiskelijoille harjoittelupaikat myös tulevina kesi-
nä. On ennustettu, että rakentamisen määrä lähtee kas-
vuun jo vuoden 2010 loppupuolella ja jatkaa kasvuaan
myös vuonna 2011. Viime vuonna koulutuksen aloitta-
neet rakennusmestarit valmistuvat vuoden 2010-2011
vaihteessa. Toivotaan, että suhdanne tuolloin on sellai-
nen, että kaikki työllistyvät ja rakennusteollisuus saa
heistä muutaman vuoden kuluessa ammattitaitoisia ja
motivoituneita työnjohtajia. Lamavuosina rakennus-
mestareita valmistui paljon työttömiksi. Seuraavien
mestareiden valmistuttua ovat suuret ikäluokat jo osin
jääneet eläkkeelle ja on hyvin todennäköistä, että silloin
on enemmänkin pula työnjohdosta kuin, että sitä olisi
liikaa.

*   * *
Syyskokouksen avauksessa sivusin yhteistyötämme
muiden suurien yhdistysten kanssa. Turun yhdistys on
kutsunut meidät helmikuussa 2009 vieraakseen. Luon-
nollisesti otamme kutsun vastaan. Vierailupäivän ohjel-
ma on tiivis ja mielenkiintoinen ja toivomme mahdolli-
simman runsasta osanottoa. Tarkemmat tiedot Turun
retkestä ovat jäljempänä lehdessä. Jatkaaksemme yh-
teistyötä myös muiden yhdistysten kanssa kutsumme
Tampereen yhdistyksen jäsenet seuralaisineen vieraak-
semme toukokuun 11. päivän Mestari-iltaan. Tarkempi
ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sisältä-
vät runsaasti toimintaa ja niiden toteuttaminen mallik-
kaasti vaatii meiltä kaikilta entistä enemmän työtä. Yh-
teistyöllä ja jakamalla työt useiden henkilöiden kesken
tulemme varmasti onnistumaan. 

Levollista Joulun Odotusta ja Rauhallista Joulua Kaikille
Raimo Seppänen

puheenjohtaja

Sydämellinen kiitos saamastani luottamuksesta, tul-
tuani valituksi Helsingin Yhdistyksen puheenjohta-

jaksi uudelle 2-vuotiskaudelle. Onnitteluni Pentille ja Ja-
rille ja toivotan Teidät tervetulleiksi hallitustyöskente-
lyyn. Parhaat kiitokset Taistolle ja Pekalle Yhdistyksen
hyväksi tekemästänne työstä. Tulen jatkamaan yhdessä
Yhdistyksen Hallituksen ja RKL:n Liittohallituksen kans-
sa kuluvana vuonna aloitettua mittavaa jäsenhankinta-
ja koulutuskampanjaa. Meillä paikallisyhdistyksillä ja Lii-
tolla on nyt erinomainen tilaisuus ja mahdollisuus pitää
jäsenistömme ammattitaitoa yllä ja kehittää sitä.

*   * *
Rakentamisen määrä tulee ensi vuonna laskemaan
merkittävästi ja rakennusliikkeet joutuvat karsimaan ra-
justi niin kiinteitä kuin muuttuviakin kulujaan. Tämä tar-
koittaa irtisanomisia ja lomautuksia, luonnollisesti myös
henkilöstön koulutusmäärärahoja joudutaan pienentä-
mään. RKL:ssa aloitettiin viime keväänä juuri oikea-ai-
kaisesti paikallisyhdistyksille suunnattujen koulutuspa-
kettien valmistelu. Hyvällä, oikeansuuntaisella markki-
noinnilla voimme saada koulutustilaisuuksien kautta
myös uusia jäseniä.

Lisäksi haluan korostaa tosiseikkaa: on erityisen tärke-
ää, että aktiivisesti Liitossa ja yhdistyksissä toimivilla jä-
senillä on suhteet työelämään. Paras jäsenhankinta-
menetelmä on perinteinen suusta-suuhun -menetelmä.
Suurin asia kuitenkin on, että pystymme tässä nopeas-
ti huonontuneessa suhdanteessa lisäämään ja paranta-
maan jäsenetujamme, eikä meidän ole pakko karsia nii-
tä, kuten moni toimija joutuu tekemään. Ei tarvitse olla
kovinkaan hyvä ennustaja arvioidessaan, että muuta-
man kuukauden kuluessa useat jäsenemme ja ylipään-
sä rakennustuotannossa työskentelevät henkilöt ovat
joutuneet tai joutuvat ainakin tilapäisesti vaille työtä. Nyt
on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme tarjoamaan jä-
senillemme koulutusta, jolla ammattiaitoa pidetään yllä.
Työkalujen tulee olla terävät, kun rakentamisen määrä
taas kääntyy kasvuun.

*   * *
RKL ja paikallisyhdistykset ovat lisänneet voimakkaasti
opiskelijayhteistyötä. Tällä hetkellä RKL:ssa ei tilapäi-
sesti ole oppilasyhdyshenkilöä ennen kuin uusi henkilö
saadaan palkattua. Meidän tulee tämän ylimenokauden
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Totti Karpela on toiminut pitkään
poliisin palveluksessa mm. häly-

tystehtävissä ja valtakunnallisena it-
sepuolustuksen kouluttajana. Hä-
net tunnetaan väkivaltarikollisuuden
asiantuntijana ja energisenä sekä
hauskana turvallisuuskouluttajana.
Hän on myös kirjoittanut useita tur-
vallisuuskysymyksiä käsitteleviä
oppaita.

Karpela lopetti ylikonstaapelin
työt Helsingin poliisilaitoksella ke-
väällä 2008 ja keskittyy nykyään
päätoimisesti yrityksensä, Mielen-
rauha koulutuspalvelut Oy:n, toi-
minnan kehittämiseen ja koulutta-
miseen.

hrmy

Totti Karpela Marraskuun Mestari-illassa:

Kuunteleminen paras rauhoittelukeino

Marraskuun Mestari-illan 

esitelmöitsijävieraana oli 

Totti Karpela. Aiheena 

hänellä oli ongelma- ja 

uhkatilanteiden ennakoiminen

ja rauhoittaminen puhumalla.

Karpelan opit ja esimerkit 

sopivat yhtälailla rakennus-

työmaalle, satunnaisiin 

katukohtaamisiin kuin pari-

suhteen arkipäivään. Keinot

eivät välttämättä ole moni-

mutkaisia: yleensä kiihtyneen

ihmisen kuunteleminen,

ei keskeyttäminen, on hyvä

rauhoittelukeino.

Totti Karpelan
Mestari-ilta-
luento oli se-
kä kiinnostava
että hauska.
Pääviesti oli
se, että kiihty-
nyt ihminen
rauhoittuu
yleensä par-
haiten kun
hänen antaa
puhua.

Ennen iltapalaa ampujat saivat sekä aplodit että palkinnot kesän kisakoitoksistaan.

HRI0809_03-5  18.11.2008  14:49  Sivu 4



5

Puhe-Judoa

Ensimmäiseksi Karpela lanseerasi
kuulijoille Puhe-Judo -käsitteen. 
- Puhe on sananakin tuttu, tavu JU
tarkoittaa pehmeää ja tavu DO tietä,
siis puhetta joka johtaa pehmeälle
tielle, hän totesi.

Vaikka Karpelan aihe sinällään
oli vakava, konflikteja ja väkivaltati-
lanteiden ennakointia, itse esitys oli
hauska. Se piti myös hyvin ottees-
saan koko 60 minuutin ajan. Uskot-
tavuutta Karpelan puheeseen toivat
myös lukuisat tosielämän esimerkit,
joihin oli helppo samaistua.

Tärkein viesti, joka itselle jäi mie-
leen, oli juuri kuuntelemisen koros-
taminen: kiihtynyt ihminen, oli hän
sitten asiakas tai alainen, tuskin
rauhoittuu sillä, että hänet tylysti
keskeyttää. Hyvän rauhoittelijan
ominaisuuksia ovat paitsi tuo kuun-
telemisen taito, kärsivällisyys, em-
paattisuus, se että puhuu samaa
kieltä kuin rauhoiteltava ja toisaalta
myös oikea jämäkkyys. Monessa
konfliktitilanteessa ei myöskään ole
tärkeintä rauhoittelijan puheen si-
sältö, vaan tapa ja tyyli jolla hän pu-
huu.

Tehokkaampaa kuin käsky rau-
hoittua on vaikkapa ”positiivinen
mutina”, toisen jalustalle nostami-
nen tai valituskanavan tarjoaminen.

Joulukuussa konserttiin, 
helmikuussa Turkuun
Mestari-illan vetäjä Esa Säntti kertoi
tuoreet terveiset hallituksen ko-
kouksesta. Perinteisille Mestari-il-
loille on tulossa vaihtelua. Joulu-
kuussa varsinaista Mestari-iltaa ei
järjestetä, vaan jäsenillä on mahdol-
lisuus (puoleen hintaan) osallistui
Mestari-Laulajien Joulukonserttiin
Tuomiokirkossa 23.12. Siitä on eril-
linen ilmoitus ohessa.

Myös helmikuussa on poikkeuk-
sellinen Mestari-ilta, kun 7.2 lähde-
tään Turkuun viettämään kokonais-
ta ”Mestari-päivää” yhdessä paikal-
lisen yhdistyksen kanssa. Siitäkin
on ilmoitus ohessa. Huomaathan
että sitovat ilmoittautumiset Turun-
matkalle tarvitaan jo 19. joulukuuta
teatterilippujen takia.

Sirkka Saarinen

hrmy

Joulukuun perinteistä 
MESTARI-ILTAA ei pidetä
Osallistumme sen sijaan 

Helsingin Tuomiokirkossa pidettävään

MESTARI-LAULAJIEN 
JOULUKONSERTTIIN
tiistaina 23.12.2008 klo 19.00 

Solistina Jaakko Ryhänen, 
johtaa Märt Ratassepp

Lippuja yhdistyksen toimistosta 9.12.2008 mennessä. 
Yhdistyksen jäsenelle ja hänen seuralaiselleen 

lipun hinta 7,50 €/hlö (lipun normaalihinta 15 €)  

Helsingin yhdistyksen

HELMIKUUN 2009
MESTARI-ILTA

pidetään yhdessä Turun yhdistyksen kanssa

Turun yhdistys on kutsunut meidät lauantaina 7. helmikuuta pidet-
tävään yhteiseen kuukausikokoukseen Turun Messukeskukseen. 
Kokous alkaa klo 12.00, jonka jälkeen on mahdollisuus tutustua 
Rakentaminen & Sisustaminen 2009 messuihin. 

Illalla klo 19.00 nähdään Turun Kaupunginteatterin Tukkijoella -esitys.
Kokouksen ja teatteriesityksen välissä voidaan haluttaessa järjestää
myös kiertoajelu.

Matkalle järjestetään yhteinen bussikuljetus. Osallistumismaksu on
10 €/jäsen, seuralaiselta 50 €. Osallistumismaksu sisältää kuljetuk-
set, ruokailun, messu- ja teatterilipun. Maksu suoritetaan sitovan il-
moittautumisen yhteydessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöö-
rit AMK ry:n tilille: 
204418-64711, merkitse viestikenttään oma nimesi ja sana Turku.

Sitovat ilmoittautumiset 19.12.2008 mennessä.
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taulussa ja hyväksytyn kustannus-
arvion puitteissa. Kokonaiskustan-
nukset ovat 687,5 milj. euroa
(22.1.2008). Sataman osuus on 391
milj. euroa ja liikenneyhteyksien ra-
kennuskustannukset ovat 296,5
milj. euroa.

Vuosaaren satamahanke on ollut
yksi Suomen historian mittavimpia
yhdyskunta- ja infrarakentamisen
hankkeita. Satamahankkeen sijoit-
tuminen Natura 2000 -alueen lähei-
syyteen ja hankkeen valmistelun ai-
kana tapahtunut ympäristölainsää-
dännön muutos sekä ympäristöar-
vojen yleinen korostuminen aiheut-
tivat sen, että hankkeesta muodos-

Vuosaaren sataman rakennustyöt
käynnistettiin tammikuussa

2003 sen jälkeen, kun Helsingin
kaupunginvaltuusto ja Suomen

hrmy

VUOSAAREN SATAMAN 
käyttöönotto alkoi

Sörnäisten satamasta Saksaan lähtevän Finnlinesin matkus-

tajaliikenteen ensimmäinen lähtö Vuosaaresta oli maanantai-

na 24.11.2008. Samanaikaisesti siirrettiin Vuosaareen myös

pääosa Länsisataman konttiliikenteestä. Länsisatamassa siir-

to ajoittuu pitemmälle jaksolle siten, että konttiliikenne päät-

tyy vuoden 2008 loppuun mennessä. 

Vuosaaren Satamakeskuksen toteuttivat yhteistyössä Helsingin Satama, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto. Se sisältää
tavarasataman sekä sen liikenneyhteydet (satamatie, satamarata ja meriväylä), sataman yhteyteen rakennettavan logistiikka-alueen sekä
sataman viereen rakennettavan Meriportin yritysalueen. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

eduskunta olivat tehneet hanketta
koskevat päätökset vuoden 2002
lopussa. Rakennustyöt ovat nyt val-
mistumassa alkuperäisessä aika-
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tui uusien säädösten ennakkota-
paus. 

Vuosaareen on jo toimitettu viisi
uutta konttinosturia. Länsisatamas-
ta siirretään lisäksi neljä nyt käytös-
sä olevaa konttinosturia Vuosaa-
reen.

Sataman toiminnat käynnistyivät
osittain Vuosaaressa jo lokakuun lo-
pussa. Näin vientilastit olivat sata-
massa valmiina jo laivaliikenteen
käynnistyessä.

Suljetun satama-alueen koko on
150 ha, josta 90 ha on merestä täy-
tettyä uutta aluetta. Konttilaituria sa-
tamassa on 2 x 750 metriä ja ro-ro
paikkoja 15 kpl. Alueella toimivat
operaattorit ovat Finnsteve Oy, Multi-
Link Terminals Oy sekä Steveco Oy.

Myös satama-alueen porttikes-
kus ja logistiikka-alueen terminaalit
olivat valmiina ottamaan vastaan
kontteja ja perävaunuja ensim-
mäisistä laivoista. Porttikeskukseen
kuuluvat toimisto- ja palveluraken-
nus Gatehouse ja matkustajatermi-
naali (Hansaterminaali). Porttikes-
kuksen on toteuttanut Sponda Oyj.
Sponda Oyj on toteuttanut myös lo-
gistiikkakeskuksen I-vaiheen, jonka
laajuus on 65 000 m2. Sataman vie-
ressä avataan myös John Nurminen
Oy:n 37 000 m2 laajuinen logistiik-
ka-keskus. 

Uusi elinvoimainen 
työpaikka-alue 
Sataman ja siihen liittyvien yritysten
toiminnan käynnistymisen seurauk-
sena Vuosaareen muodostuu uusi
mittava työpaikka-alue Vuosaaren
satamakeskus, jossa alkuvaiheessa
työskentelee noin 2 500 henkilöä.
Ajan myötä alueen työpaikkamäärä
kohoaa jopa 4 000 henkilöön. Näin

Vuosaaren työpaikkamäärä tulee
nykytilanteesta kaksinkertaistu-
maan. 

Vuosaaren satamakeskukseen
on hyvät joukkoliikenneyhteydet.
Metron liityntäliikenne Vuosaaren
satamakeskukseen on tehostunut
ja liityntälinjan bussilla on pysäkke-
jä satamakeskuksen kaikissa osis-
sa.

Vuosaaren sataman toiminnan
kannalta elintärkeät liikenneyhtey-
det ovat pääosin jo valmiina. Kehä
III:lle johtava tietunneli on ollut käy-
tössä tammikuusta lähtien. Työ-
maavaiheen jälkeen nopeusrajoitus
tunnelissa on nostettu jo normaali-
liikennettä varten 70 km:iin tunnis-
sa. 

Meriväylä otettiin käyttöön vuo-
den alussa. Meriväylä on kuluneen
vuoden aikana todettu useissa kou-
lutus- ja testiajoissa turvalliseksi ja

toimivaksi väyläksi. Keravan Saviol-
le pääradalle johtava satamarata
otettiin käyttöön samanaikaisesti
sataman kanssa. 

Vuosaaressa asioi päivässä
3 000–4 000 raskasta ajoneuvoa,
jotka aikaisemmin ajoivat Länsisa-
tamaan ja Sörnäisten satamaan.
Tämä liikenne opastetaan Vuosaa-
reen Kehä III:a pitkin. 

Vuosaaren satamatyömaalla on
järjestetty jokaisen kuukauden en-
simmäisenä keskiviikkona Avoimet
ovet -tilaisuus, jossa ihmiset ovat
voineet tutustua satamatyömaa-
han. Tilaisuuksissa on ollut paljon
kävijöitä. Satamahankkeen viimei-
nen Avoimet ovet -tilaisuus järjes-
tettiin isänpäivänä 9.11.2008.

Vuosaaren satama vihittiin käyt-
töön perjantaina 28.11.2008. Sun-
nuntaina 30.11.2008 Vuosaaressa
järjestettiin yleisöjuhla. - SS

hrmy

Finnlinesin 218 metriä pitkä ropax-alus M/S Finnstar koeajoi Vuosaaren meriväylän heinäkuussa.  Kuva J. Eklund/Illusia.biz

Finnsteven uusi Cargotecin Kalmar-nosturi pystyy nostamaan kerralla kaksi 20 jalan tai
kaksi 40 jalan konttia. Kuva: Vuosaaren satamahanke

HRI0809_06-17  18.11.2008  14:44  Sivu 7
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Maskulainen Pekka Nyman val-
mistui rakennusmestariksi Tu-

run tekusta keskellä lama-aikaa.
Pekka muistelee, että vain yhdellä
luokkakaverilla oli valmistumisvai-
heessa työpaikka tiedossa. Pekalla
puolestaan oli edessä armeija.

Armeijan jälkeiset kolme vuotta
sisälsivät pätkätöitä ja niiden välis-
sä työttömyysjaksoja. Rakentami-
sessa töitä ei yksinkertaisesti ollut,
niinpä Pekkakin ajautui muihin
hommiin. Jälkeenpäin katsottuna
enteellistä oli, kun hän pääsi hytti-
tarkastajaksi laivojen sisustuksia te-
kevän Kaefer Eristystekniikka Oy:n
projektiin Turun telakalla.

- Moduuleina tehtävien hyttien
tarkastamisen lisäksi työhön kuului
muutakin, välillä kiinnitin taulujakin
hyttien seinään, Pekka muistelee. 

Kun laiva lähti rannasta, oli
edessä taas työttömyys. Keafer al-
koi koota vakikavereilleen korvaa-
vaa hommaa emoyhtiönsä toimis-
tosaneeraustyömaalle Saksaan.
Pekka oli valmis lähtemään. – Ei
nuorta miestä pelottanut, hän nau-
rahtaa toimittajan kysymykseen
mutta lisää, että ehkä hieman olisi
kannattanut pelätäkin.

- Vaikka homma ei kokonaisuu-
dessaan kovin montaa kuukautta
kestänyt, se oli aika kova koulu, hän
myöntää. 12:sta hengen porukasta
lähetettiin ensimmäisen kuukauden
jälkeen peräti puolet maitojunalla
kotiin.

Kurssin kautta uudelle alalle
Saksan keikan jälkeen Pekka ehti
olla hetken raudoitushommissa,
mutta siten oli taas edessä työttö-
myys. Tulevaisuus alkoi selkiytyä,
kun hän huomasi Työvoimatoimis-

hrmy

Henkilökuvassa Pekka Nyman

Rakennusmestari suunnittelee 
LAIVOJA

Laivan runkosuunnittelukurssi vuonna 1998 vei rakennusmestari Pekka Nymanin mennes-
sään. Hän on viihtynyt jo 10 vuotta laivasuunnitteluhommissa Elomatic Marine Enginee-
ring Oy:ssä.
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tossa ilmoituksen laivan runko-
suunnittelijakurssista. Järjestäjinä
olivat työvoimatoimisto, Turun te-
lakka ja kaksi yritystä, joista toinen
Elomatic.

Sillä tiellä Pekka on edelleen.
Kurssia hän kiittelee käytännönlä-
heisyydestä: – Kolmen kuukauden
kurssilla alettiin heti tehdä oikeita
asioita, mukana olevien yritysten to-
dellisten kohteiden 3D-suunnittelua.

Kurssin pääsyvaatimuksena oli
teknikon tutkinto. Useimmat kurssi-
kaverit olivat kone- tai laivapuolelta
valmistuneita. Rakennusmestario-
peista ei sinällään ollut uuteen hom-
maan eväitä. – Toki teknisestä ajatte-
lutavasta ja matematiikan ja fysiikan
lukemisesta oli hyötyä. 3D-mallinnus
oli kuitenkin itselle aivan uutta.

3D-mallinnuksen ideaa laivanra-
kentamisessa Pekka yksinkertais-
taa toimittajalle kertomalla, että
runkosuunnitteluohjelmalla tehdys-
tä mallista saadaan esille asiat, jois-
ta tehdään polttokartat, joista sitten
pystytään tekemään levyosat polt-
tokoneella.

Periaatteessa samoista asioista
on kyse myös rakentamisessa yhä
enemmän käytettävästä mallinnuk-
sesta. Laivan- ja talonrakentami-
sessa käytettävät ohjelmistot ovat
toki erilaiset.

Pekan 10 vuotta Elomaticilla
ovat olleet varsin vaihtelevia. Ala
on, jos mahdollista, vieläkin suh-
danneherkempi kuin rakentaminen.
– Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet
todella kiireisiä, jolloin tarjouspyyn-
töihinkään tuskin on ehditty vastaa-
maan. Nyt tilanne on tasaantunut.
Kääntöpuoli on tietysti se, että suh-
dannekäänteen tapahduttua niitä
pyyntöjä ei välttämättä enää tulvi-
kaan, hän toteaa.

Elomaticissa suhdannevaihtelui-
ta tasaa yrityksen laaja-alaisuus.
Edellisen hiljaisen kauden Pekka te-
ki mm. Elomaticin teollisuustoimi-
alalla putkistosuunnittelua autoca-
dilla. Suunnittelija -nimikkeen lisäk-
si hän on toiminut eri kohteissa mm.
”on site assistancena”, teknisenä
käsittelijänä ja materiaaliselvittäjänä
telakan tiloissa sekä yhteyshenkilö-

nä ja tarkastajana alihankkijan toi-
mistossa. Nykyään Pekan virallinen
titteli käyntikortissa on Team leader.

Työ on vienyt maailmalle
Elomatic on pohjoismaiden johtavia
suunnittelutoimistoja ja merkittävä
kansainvälinen ohjelmistotalo, jon-
ka palveluksessa on lähes 700 hen-
kilöä. Ohjelmistokehitys on keski-
tetty kolmiulotteiseen tehdas- ja lai-
vasuunnitteluun Cadmatic-tuote-
merkillä. Elomaticilla on kuusi toi-
mistoa Suomessa ja toimistot Ruot-
sissa, Puolassa, Venäjällä ja Kii-
nassa sekä yhteisyritys Intiassa.

Elomaticin Marine -toimialan
henkilövahvuus on runsaat sata,
joista 25 työskentelee Helsingin
aluetoimistossa. Maantieteellisesti
se tosin sijaitsee Vantaan Tikkuri-
lassa. Pekalla on työpaikalleen Hel-
singin puolelta vain muutaman kilo-
metrin työmatka, joka taittuu näp-
pärästi pyöräillen. 

Elomatic Marinen esite kertoo
yrityksen palvelevan maailmanlaa-

hrmy

Pekka Nymanille oli pikkupojasta lähtien selvää, että hänestä tulee rakentaja. 

Työmaamestarina toimineen isän mukana hän oli jo 13-14-vuotiaasta lähtien rakennuksilla

kesätöissäkin. Rakennusmestariksi hän valmistui vuonna 1994. Nyt, 14 vuotta myöhemmin,

Pekka on ehtinyt olla suunnittelemassa lukuisia mielenkiintoisia kohteita. Ne eivät kuitenkaan

ole olleet rakennuksia, vaan laivoja loistoristeilijöistä losseihin, joita Pekka suunnittelee 

Elomatic Marine Engineering Oy:ssä.

Aker Yardsin Turun telakalla rakennetaan
parhaillaan maailman suurinta risteily-
alusta ”Oasis of the Seas”. Pekka Nyman
on ollut mallintamassa ja suunnittelemas-
sa mm. laivaan tulevaa upeaa Aqua Theatheria. Kuvat: Royal Caribbean International
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juista laivanrakennus- ja meriteolli-
suutta. Esitetekstin maailmanlaajui-
suudesta saa varmistuksen silmäi-
lemällä Pekan referenssilistaa yli 20
kohteesta, joissa hän itse on ollut
mukana. Suomen lisäksi hän on ol-
lut työkomennuksilla Mississipissä,
Norjassa, Hollannissa ja Kroatiassa.

- Mielenkiintoisia ja hyvin erilai-
sia, Pekka toteaa ulkomaankomen-
nuksista. Esimerkiksi kuumassa ja
kosteassa Mississipissä hän oli 10
kuukauden jakson runkosuunnitte-
lun tehneen Elomaticin yhdyshenki-
lönä, kun Ingalls Shipbuilding Inc
rakensi kahta Project America -lois-
toristeilijää. Selviteltävääkin riitti,
sillä sotilastelakalla valmistus- ja
työtavoissa oli isoja eroja verrattuna
muihin telakoihin. Loppujen lopuksi
laivat olivat varsin epäonnisia:
11.9.2001 WTC-iskun jälkimainin-
geissa risteilylybisness hiipui ja kes-
keneräiset laivat myytiin Saksaan.

Pekka puolestaan lähti seuraa-
vaksi komennukselle Norjaan, jossa
tehtiin öljynporauslauttojen huolto-
alusta. Välillä hän suunnitteli Hol-
lannissa järeitä imuruoppaajia. Sit-
ten taas Norjaan, jonka Ulsteinin te-
lakkaa Pekka kehuu erittäin edis-
tykselliseksi. Siellä on mm. kehitet-
ty oma laivan runkomuoto, myös
telakan 3D-suunnittelu oli pitkälle,
kahvinkeittimiin asti, vietyä.

Maailman suurimpaan 
risteilyalukseen 
suunniteltiin lohkoja
Parhaillaan Elomatic suunnittelee
alusta Suomen Ympäristökeskuk-
selle. Sitä ennen tehtiin isoa urak-
kaa, suunniteltiin lohkoja maailman
suurimpaan risteilyalukseen M/S
Oasis of the Seas -alukseen, jota

mittelee. Rakentaja-Rasteissa Pek-
ka ylläpitää seuran netissä olevaa
pistelaskujärjestelmää.

Suunnistuksessa häntä kiehtoo
erityisesti sen ennalta-arvaamatto-
muus. – Kun suorituksessa yhdisty-
vät sekä fyysinen että taidollinen
haaste, voi yhden kisan voitto kään-
tyä seuraavassa viimeiseen sijaan.

Itse rakennettu omakotitalo, lai-
vanrakentajan tyyliin sopien tilaele-
menteistä tehty, vaatii kunnossapi-
toa kuten myös mökki Joutsassa.
Joutsassa on harrastuksena myös
13 hehtaaria metsää. Sen ammatti-
taitoisen hoidon varmistaa metsän-
hoitajaksi opiskellut vaimo.

Kaksi vuotta 
yhdistyksen hallituksessa
Kun perhe on ensi vuoden alkupuo-
lella vielä kasvamassa, ei ole ihme,
että Pekka ei yhdistyksen 2-vuoti-
sen hallitusjäsenyyden jälkeen ollut
käytettävissä uudelle kaudelle. -
Lapsen syntymän myötä perheen
merkitys on korostunut. Isyysloman
lisäksi olin pojan synnyttyä sekä
vanhempain- että hoitovapaalla,
hän kertoo.

Hallituksesta jättäytymisen syy-
nä oli Pekan mukaan se että toi-
saalta itsellä ei riittänyt aikaa antaa
yhdistykselle. Toisaalta yhdistyksel-
lä ei tuntunut olevan tarjota sellais-
ta toimintaa, joka olisi sopinut
omaan elämäntilanteeseen. 

Varsinaisessa hallitustyöskente-
lyssä ison osan ajasta haukkasivat
muut kuin varsinaiseen toimintaan
liittyvät asiat, kuten Cramo-osak-
keiden tiimoilta tehdyt selvitykset ja
keskustelut. – Vasta loppuvaihees-
sa päästiin omasta mielestäni tär-
keimpään eli nuorten jäsenten han-
kintaan ja heille suunnatun toimin-
nan suunnitteluun, Pekka arvioi
kaksivuotisen kautensa saldoa.

Sirkka Saarinen

parhaillaan rakennetaan Aker Yard-
sin Turun telakalla. Sen tiimoilta
Pekka oli toissakesänä Kroatiassa
opastamassa paikallista suunnitte-
lutoimistoa, joka teki töitä Elomati-
cin aihankkijana.

Jättiristeilijä valmistunee vuoden
2009 lopulla. Royal Caribbean In-
ternational varustamolla on suunni-
telmissa rakentaa myös toinen sa-
manlainen alus. Sen päivityssuunni-
telmat on juuri saatu Elomaticin Tu-
run toimistolla tehtyä. 

Kohdelistaa tutkaillessa Pekka
korostaa, että kaikki kohteet eivät
ole jättimäisiä, esimerkiksi Turkuun
Elomatic suunnitteli Kuralan lossin,
kampiförin, jolla pääsee Aurajoen
yli.

Miten perhe on suhtautunut Pe-
kan reissaamiseen? Hän kertoo, et-
tä suurin osa komennuksista on ol-
lut lyhyitä, Mississipissäkin hän
vuorotteli toisen kaverin kanssa 6
viikon jaksoissa, Norjassa puoles-
taan oltiin 3 viikon jaksoja. – Ennen
Max-pojan syntymää vuonna 2005
vaimo myös ehti käydä komennus-
maissa ”kyläilemässä”.

Suunnistamisessa 
yhdistyy fyysinen 
ja taidollinen haaste
Helsingin Rakennusmestariyhdis-
tyksen toimintaan Pekka tuli suun-
nistuskavereiden houkuttelemana.
Koko ikänsä innokkaasti, nuorem-
pana myös aktiivikilpailumielessä,
suunnistusta harrastanut Pekka liit-
tyi Helsinkiin muutettuaan Rakenta-
ja-Rasteihin.

- Nykyään tosin aikaa ei ole ollut
kuin muutamaan Rakentaja-Rastien
kisaan kesässä ja Jukolan viestiin
MS Parman joukkueessa, hän har-

hrmy

Kiinnostuitko 3D-laivasuunnittelusta? 

Tule tammikuun Mestari-iltaan 12.1.2009,

Pekka Nyman kertoo tarkemmin 

sekä suunnittelusta että kohteista,

joiden parissa on itse työskennellyt.
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK järjestää kurssin Sukellus-Areenassa. Sukel-
lus-Areena on suunniteltu sukeltamiseen ja antaa hyvät mahdollisuudet turvalliseen ja miel-
lyttävään sukellus koulutuksen

SSI:n (Scuba School International) laitesukelluksen Open Water Diver Kurssin sisältö:
• teorialuennot 
• allasharjoitukset 
• avovesisukellukset 
• sukellusvarusteet kaikille osallistujille 

(ei perusvälineitä)
• vakuutukset

Kurssi pidetään Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Syvän altaamme ansiosta
pystyt harjoittelemaan tehokkaasti sukeltamista mahtavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Lisätietoa: www.sukellusareena.com

Kurssin hinta jäsenille 250 €, muille 450 €, mukaan mahtuu 15 henkilöä

Ilmoittautuminen 5.1.2009 mennessä Kirsi Takkinen (09) 646 343
Tiedustelut Ari Laamanen puh. 0400 502771

Sukellus-Areena
on sukeltajien kohtauspaikka!

Olemme aloittaneet innostuneesta kiinnostuksesta lajiin uuden harrastusjaoksen.
Toiminta aloitetaan vuoden 2009 puolella tammikuussa sukelluskurssilla, joka on
suunnattu niille joilla ei ole voimassa olevaa sukelluskorttia.

Maaliskuun alussa sukellustaitoja päivitetään Veikkolassa 8 metrin altaassa (omat
tai paikanpäältä lainattavat välineet).

Keväällä tehdään 1–2 sukellusretkeä Helsingin edustalla ja 1.–2. elokuuta leirimuo-
toinen tapahtuma Söderskärin Majakalla omakustannushintaan.

Sukellusjaoksen tarkoituksena on kerätä lajista kiinnostuneita yhteen ja mahdollis-
taa sukeltaminen ryhmässä, tarvitsematta sitoutua voimakkaasti sukellusseura toi-
mitaan.

Ilmoita kiinnostuksesi postituslistalle kirsi.takkinen@hrmy.fi

Lisätietoja: ari.laamanen@atl.inet.fi

SUKELLUS harrastukseksi

Rakennusmestarien Sukelluskurssi Tammikuussa 2009

12.1 klo 18.00–20.00 teoria, Sea Safety Oy Kisahalli Mannerheimintie 17

14.1. klo 18.00–20.00 varusteilta, Sea Safety Oy Kisahalli Mannerheimintie 17

17-18.1 kello 9.00–17.00 altaat ja teoria, Turuntie 690 A, 02880 Veikkola

Ku
va

t: 
Pe

tte
ri 

Vi
lja

ka
in

en

Aktivoi vanha sukellusharrastuksesi 
tai aloita uusi harrastus!

• ammattitaitoiset sukelluskouluttajat opetus-
materiaalin dvd:llä

• sukelluskurssin perusvälineet sukellusmaski,
snorkkeli, Veloce avokantaräpylät ja neopree-
nikengät erikoishintaan Sea Safety Oy. 
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Uusi jäsenetu: RKL:n lomahuoneistot 
Rukalla ja Kalajoella
RKL on vuokrannut Kuusamon Rukatunturin juurelta luh-
titalosta huoneiston (55 m2) ja Kalajoen hiekkasärkiltä,
golf-kentän vierestä paritalohuoneiston (95 m2). Loma-
osakkeiden viikkovuokraushinnat ovat RKL:n jäsenluet-
telossa oleville noin 50 % edullisemmat kuin ko. loma-
keskusten vastaavien huoneistojen yleinen hintataso.

Varaukset liiton toimistosta joko eeva.stjerna@rkl.fi
tai puhelimitse (09) 8770 6511. RKL:n nettisivuilla koh-
dassa Ajankohtaista on varaustaulukko, josta näkee
hinnat ja vapaat viikot. Katso lisätietoa kohteista
RKLn nettisivuilta.

Uudet koulutuspaketit käyttöön 1.1.2009
RKL on valmistellut kuusi uutta koulutuspakettia, joita
jäsenyhdistykset tai piirit voivat hyödyntää jäsenhankin-
nassaan ensi vuoden alusta lähtien. Jäseninä olevat
saavat huomattavan jäsenedun.

Liiton jäsenrekisterissä olevat osallistujat voivat
osallistua koulutukseen jäsenetuhintaan 40 euroa,
kun hinta muille osallistujille on 140 euroa (sis. jäsen-
kelpoisille yhdistyksen jäsenmaksun ja RKL:n vuosi-
maksun 2009).

Koulutusaiheina ovat
- Asuntokauppalain mukainen vuositarkastus,
- Paloturvallisuus työmaalla,
- Pientalorakentamisen virhevastuut,
- Rakennusfysiikka,
- Resurssipohjaisen aikataulun laadinta,
- Tietokoneavusteinen projektinhallinta.

Pääsuunnittelijaa koskeva RKL:n lausunto
RKL vastasi 21.10. ympäristöministeriön lausunto-
pyyntöön, joka koski Suomen rakentamiskokoelman
A2, Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, mää-
räykset ja ohjeet, uusimista.

Liiton lausunnossa todetaan mm. että pääsuunnitte-
lijan tehtäväkuvaa täsmennettäessä tulisi painottaa
enemmän pääsuunnittelijan käytännön projektitaitoja
kuin hänen varsinaista suunnittelukokemusta.

”Vastaavan työnjohtajan (mestarin) kelpoisuuden
pääsuunnittelijatehtäviin pitää olla riittävä silloinkin, kun
hän ei aktiivisesti tee suunnittelutyötä. Käytännössähän
pääsuunnittelijan työ ei varsinaisesti ole suunnittelua,
vaan paremminkin projektin suunnittelun johtamista”,
sanotaan lausunnossa.

RKL:n kanta on, että kokemus vastaavan työnjohta-
jan tehtävistä antaa hyvän ja riittävän perustan toimia
myös pääsuunnittelijan tehtävässä. Katso koko lausun-
to RKLn nettisivulta. 

RKL:n kannanotto energia-
määräysten tiukentamiseen

Asukkaiden käyttötottumusten muutos mah-

dollistaa suuremmat säästöt kuin energia-

määräysten kiristäminen rakentamisessa.

Ympäristöministeriön tavoite tiukentaa 30 – 40 % ener-
giamääräyksiä uudisrakentamisessa vuoteen 2010
mennessä on ylimitoitettu eikä tuo toivottua lopputulos-
ta ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään”, sanoo
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n toimitus-
johtaja Ahti Junttila.

”Uudisrakentamisen vuosittainen osuus on kuitenkin
vain yksi prosentti rakennuskannasta, mikä vaikuttaa
hyvin vähän ja hitaasti ympäristöön. Merkittävää ener-
giansäästöä saadaan aikaan jo olemassa olevien raken-
nusten oikealla käytöllä.”

Junttila pitää nykyisiä määräyksiä pääosin hyvinä ja
riittävinä, kunhan rakennusten käyttäjät saadaan muut-
tamaan energiankäyttötottumuksiaan. Omakotitalojen
ja asuinhuoneistojen omakustannusvastuuta energian-
kulutuksesta tulisi edistää myös julkisin varoin. Kulutta-
jan kukkarossa uuden tekniikan käyttöönotto tulee nä-
kymään pienempinä energialaskuina.

RKL:n näkemyksen mukaan jo nykyisiin määräyksiin
perustuen on laadukkaasti ja huolellisesti rakennettaes-
sa mahdollista saavuttaa energiataloudellinen lopputu-
los. Esimerkiksi, rakenteiden ilmanpitävyyden varmista-
misella on suuri merkitys rakennettavan kohteen todel-
liseen tulevaan energiankulutukseen.

”Passiivitalot toki ovat asia erikseen, ja valtiovallan
tulisikin edistää rakennuttajien valintaa niiden rakenta-
miseksi tukitoimin, siis porkkanaa kepin ja tiukennetta-
vien määräysten sijasta! Sen sijaan tulevaisuuden ns.
nollaenergiatalojen rakentaminen ei ole realistisia Suo-
men olosuhteissa.

On oltava mahdollista jättää talo tyhjilleen talvellakin
vaikkapa kuukaudeksi esim. lomamatkan vuoksi, jolloin
käytettävissä on oltava lämmitysjärjestelmä. Ei ole jär-
kevää investoida molempiin; lämmöneristämiseen ikään
kuin lämmitysjärjestelmää ei lainkaan tarvittaisi ja toi-
saalta varalämmitysjärjestelmään”, Ahti Junttila sanoo.

Huoneistokohtaiseen mittaukseen
RKL:n näkemyksiä puoltaa myös Tampereen teknisen
yliopiston professori Ralf Lindberg, joka on todennut
olemassa olevan rakennuskannan olevan avain todelli-
sen ilmastonmuutoksen hillintään.

Huoneistokohtaisella vedenmittauksella voidaan ku-
lutusta laskea tutkimusten mukaan noin 30 % ja lämpö-
mittauksella säästetään energiaa 5 % jokaista yhden
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RKL viesti
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Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari 

palkinto 2008 luovutettiin E18 Muurla – Lohja

moottoritien rakennuttamisesta vastanneelle

Unto Pakariselle Rakennusmestarit ja –insi-

nöörit AMK RKL:n liittokokouksessa Kuopios-

sa 16.11.

Pian liikenteelle avattava, yli 50 kilometriä pitkä moottori-
tienosuus on kautta aikojen suurin tieprojekti Suomessa.
Kohteeseen sisältyy mm. 75 siltaa, 8 eritasoliittymää, 7
kaksoistunnelia. Rakennusaika on ollut kolme vuotta ja
hankkeen kustannusarvio oli noin 300 miljoonaa euroa.

Vaativassa tehtävässään rakennuttajana Unto Pakari-
nen vastasi Tieyhtiö Ykköstie Oy:n toimitusjohtajalle elin-
kaarimallin toteutuksen varmistamisesta, laadunvalvon-
nasta, aikataulujen seurannasta, maksujen hyväksymi-
sestä ja raportoinnista.

Pakarinen on toiminut tierakentamistehtävissä yli 37
vuotta. E18:n rakennuttamisen lisäksi hän on toteuttanut
mm. vastaavana työnjohtajana Lahden moottoritien ja
Veikkola-Lohjanharjun moottoritieosuuden asfaltointi-
töissä. Kuutta kieltä puhuvana rakennusasiantuntijana
hänellä on ollut monia merkittäviä rakennuskohteita
myös ulkomailla, Sambiassa ja Vietnamissa.

Palkintolautakunta korostaa valinnassaan rakennus-
mestari Unto Pakarisen monipuolisuutta ja kykyä vastata

hrmy

lämpöasteen laskua kohden. Lisää säästöä saadaan,
kun huoneistoon asennetaan ”kotona-poissa” -kytkin,
jolla voidaan sulkea tarpeettomat sähkölaitteet ja ylläpi-
tää tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Asunnon käyttäjien,
myös vuokralla asuvien, tulisi vastata omasta kulutuk-
sestaan.

”Tarpeenmukainen ja oikea-aikainen energian käyttö
rakennuksissa tarvitsee luonnollisesti tekniikkaa, jota on
jo saatavissa. Vastaavaa tekniikkaa on jo toteutettu au-
toissa: toimintojen keskitetty ajastus ja etäkäyttö, auto-
maatti-ilmastointi asetusarvoilla, keskuslukitus, valojen
automaattinen hämäräsäätö, lämpötila-, liukkaus- ja
tuulen nopeusmittari jne.”, Junttila toteaa.

Uudet määräykset nostavat 
rakennuskustannuksia
Ministeriön suunnittelemat määräykset nostaisivat
myös rakennuskustannuksia rakennustyypistä riippuen
arvioiden mukaan jopa kuusi prosenttiyksikköä. Myös
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uusiin haasteisiin, onnistumista suuren ja vaativan tiera-
kennuskohteen toteuttamisessa (mm. aikataulussa pysy-
minen, työturvallisuuden ylläpito, ympäristön huomioimi-
nen) sekä hyviä johtamis- ja viestintätaitoja. Valintaan vai-
kutti myös aktiivisuus järjestötoiminnassa ja lukuisissa
luottamustehtävissä.

Pakarinen on koulutukseltaan tie- ja vesirakennuslin-
jan rakennusmestari Tampereen teknillisestä oppilaitok-
sesta. Lisäksi hän on suorittanut Kuopion yliopistossa ra-
kentajille räätälöidyn Yrittäjätutkinnon.

Tunnustus rakentamisen ammattitaidolle
Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto on
julkinen tunnustus esimerkillisestä työstä ja rakentami-
seen liittyvistä huomattavista ansioista. Palkinnolla halu-
taan korostaa myös rakentamisen ammattitaidon ja kaik-
kien rakennusasiantuntijoiden tekemän työn merkitystä.
Vuoden Rakennusmestari on valittu vuodesta 1971 alka-
en. Palkinnon lahjoittaa Pohjola Vakuutus Oy.

Palkintolautakunnan jäseninä olivat: Puheenjohtaja
Eero Reijonen, RKL, II puh.joht. Ari Angervuori, RKL, III
puh.joht. Martti Kenkkilä, RKL, toimitusjohtaja Kimmo
Sandberg, Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA, DI
Harry Lindström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RIL, pääsihteeri Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtiliitto
SAFA, yli-insinööri Jussi Markkanen, Pohjola Vakuutus
Oy:stä ja rakennusalan asiantuntijajäsenenä hallinto-
neuvos Lauri Tarasti.

Unto Pakarinen on Vuoden Rakennusmestari 2008

eristeteollisuuden valmistusprosessien ja kuljetusten
energiankulutus tulee ottaa huomioon, sillä nämä syö-
vät suurimman osan mahdollisesti saatavista energia-
säästöistä. Toisaalta lisäeristäminen kasvattaa jäähdy-
tystarvetta ja siten lisää osaltaan energian kulutusta.

Uudet ehdotetut määräykset asettavat rakennusten
käyttäjien lisäksi mittavat haasteet myös rakennusalan
ammattilaisille. Pelkkä energiatehokkuuden tai kustan-
nustehokkuuden toteuttaminen suunnittelussa ja raken-
tamisessa eivät riitä, vaan erityisesti on varmistettava,
että rakenteet ja suunnitteluratkaisut toimivat myös
kosteusteknisesti oikein.

RKL:n jäsenkunnassa on kokeneita rakennusasian-
tuntijoita, jotka ohjaavat omakotirakentajia ja muita neu-
voja tarvitsevia rakennusten järkevään ja terveeseen ra-
kentamiseen perustuvaan energiatalouteen (ks.
www.rkl.fi >Asiantuntijapalvelut).

Uusien rakentamismääräysten lukuarvojen muutos
on tulossa voimaan vuoden 2010 alusta ja seuraavat
tiukennukset on tarkoitus toteuttaa vuonna 2012.
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Matkamme alkoi kokoontumisella sunnuntaina 7.9.
aamulla Länsisatamassa, jossa Kalevi Berlin ja Kai-

sa Aho toivottivat meidät tervetulleiksi matkalle ja otti-
vat matkalaiset opastettavikseen.

Laivamatka sujui aamubuffetia nauttien ja laivaan tu-
tustuen. Laivan saavuttua Tallinnaan linja-automme läh-
ti melko pian kohti Pärnua. Automatkan aikana Saga-
matkojen opas antoi meille tietoiskun Virosta, Tervis-
kylpylästä ja ohjelmastamme Pärnussa.

Majoituttuamme oli ohjelmassa tutustumiskierros
Tervis-kylpylään ja illallinen.

Kalevi ja Kaisa järjestivät ryhmällemme tervetulotilai-
suuden, jossa osanottajat tutustuivat toisiinsa. 

Maanantaina 8.9. ap. oli jokaisella lääkärintarkastus,
jossa sovittiin kunkin hoidot. Kaikilla oli hoitoja ainakin
2–3 päivittäin. Lisäksi aamulla oli vapaaehtoinen Tervik-
sen järjestämänä aamujumppa ja -uinti. Lisäksi ryhmä-
läisillemme kuului 2-kertaa Spa-kylpyläkeskuksen käyt-

töoikeus, joka useimmille riitti erinomaisesti, omin kus-
tannuksin tietysti olisi voinut käydä useamminkin.
Täysihoitoomme kuului päivittäin aamiainen, lounas ja
päivällinen.

Kävelylenkkejä kauniiseen merenrantaan ja kaupun-
gille oli myös mahdollisuus tehdä, jos vain aikaa hoito-
jen ja muiden menojen välissä oli.

Erittäin suosituksi ajanvietteeksi ja ulkoilulajiksi ke-
hittyi kylpylän sisäpihalla päivisin pidetyt betanque (ko-
timaisesti lausuttuna betankki) harjoitukset/kilpailut.
Osanottoaktiivisuutta riitti, vaikka ilmat olivat melko vii-
leät.

Ensimmäisellä viikolla viikkoturnauksen voitti hä-
märä -niminen joukkue. Joukkueessa heittivät: Elias Al-
ho, Reino Kettunen, Erkki Vaarna ja Mikko Kostiainen.
Kaisa Aho palkitsi joukkuehenkeä pursuavan joukkueen
vitamiiniannoksella, joka jaettiin kansainväliseen tapaan
kaikille osanottajille. 

hrmy

Vanhempia rakennusmestareita 
Rakennusmestarien Säätiön järjestämällä

MATKALLA PÄRNUSSA
7.–21.9.2008

Jo perinteiseksi tullut Rakennusmestarien Säätiön järjestämä kuntoutus- ja virkistysloma 

Pärnussa järjestettiin tänä vuonna 7 - 21. syyskuuta. Säätiö valitsi hakemusten perusteella

matkalle 20 rakennusmestaria. Omalla kustannuksella matkaan osallistui 12 puolisoa.
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Toisella kisaviikolla pelattiin turnaus kaksihenkisin
joukkuein. Turnaus oli varsin tasainen, vaikka ylituoma-
rin (Reino Kettunen) sääntötulkinnat vaihtelivat heittä-
jästä riippuen. Lopulliset tulokset olivat seuraavat: 
1. Erkki Vaarna ja Mikko Kostiainen 13 pistettä 
2. Kauko Wira ja Timo Saari 13 pistettä 
3. Markku Niemi ja Reino Kettunen 10 pistettä 
4. Kalevi Saukkola ja Raimo Järvelä 
5. Olli ja Vuokko Löfgren (joukkue joutui keskeyttämään
kun Vuokon jalka vääntyi heittotilanteessa) 

Iltaisin oli Terviksen vapaa-ajankeskuksessa moni-
puolista, vaihtelevaa ja mielestämme hyvä-/korkeata-
soista ohjelmaa: kansanmusiikkia, erilaisia orkestereita,
tanssiyhtyeitä, klassisia musiikki-iltoja ym.

Kuten edellä kerrotusta selviää, ohjelmaa oli päivit-
täin koko viikon lähes jatkuvasti, jos vain kunto riitti.

Lauantaina 13.9. meille oli järjestetty kokopäiväretki
Latviaan ja sen pääkaupunkiin Riikaan. Matkalla poik-
kesimme lounastamaan ravintola Pihaan, jossa jouk-
komme runoilija – rkm Kalevi Saukkola – herkistyneenä
maittavasta ateriasta esitti yhden monista matkalla laa-
timistaan ja esittämistään runoista:

Nyt pyydän Teiltä pienen huomion vain, 
kun tässä pienen aatteen mieleeni sain.
Useinhan ennakkosuunnitelmat on muotia, 
siksi ne kannattaa perusteellisesti ruotia.
Siksipä pyyntöni tää, ehkä mieleenne jää.
Ol’ mulla mieli viettää satavuotispäivää täällä, 
missä Eesti, mutta se maksaa niin turkaleesti.
Siis olkoonkin kohteena ravintola Piha, 
maistuuhan sielläkin villisian liha.
Ehkäpä, kun menemme ravintola Pihaan, 
vaihdammekin villisian strutsin lihaan.
Toistan vielä pyyntöni:
Hyvät leidit ja herrat, 
tulkaa minun satavuotispäiville mukaan.
Siellä teitä ylenkatso ei kukaan.
Jo ennalta kiittäen – Kalevi Saukkola.

Monille Latvia ja Riika oli uusi kokemus, toisille se oli
tuttu ennestään, mutta kyllä pätevän oppaan selosta-
mana tuli paljon ennestään tietämättömiä asioita selvil-
le. Paluumatkalla kävimme myös tutustumassa meren-
rantaan ja erääseen siellä sijaitsevaan vapaa-ajankes-
kukseen.

Sunnuntaina 14.9. ap. Kalevi ja Kaisa lähtivät paluu-
matkalle Tallinnan kautta Helsinkiin. Saattelimme Heidät
linja-autoon ja kiitimme saamastamme erinomaisesta
ohjelmasta ja opastuksesta. 

Sunnuntaina 14.9 ip. Markku Niemi aloitti ryhmäm-
me opastamisen. Ryhmällemme oli myös sunnuntaina
hoitoja kuten arkipäivinä. Illalla Markku piti meille tutus-
tumistilaisuuden, jossa Hän tutustui meihin ja me hä-
neen. Ryhmämme runoilija esitti tilaisuudessa taas yh-
den lukuisista matkalla synnyttämistään runoista.

2-viikko jatkui edellisen viikon mukaisesti, erilaisten
hoitojen ja vaihtelevan ohjelman merkeissä, betankki-
harrastus jatkui myös toisella viikolla.

Torstai-ilta 18.9. poikkesi täydellisesti muista illoista,
sillä vietimme iltaa ravintola Halingassa aitovirolaiseen
tapaan. Nautimme tosi hyvää villisianpaistia perinteis-
ten lisukkeiden kera, Pärnun oman oluttehtaan olutta
ym. Seurasimme virolaista vauhdikasta illanvietto-ohjel-
maa muiden vieraiden kanssa Ruotsista, Norjasta,
myös muita maita oli edustettuna ja tietenkin virolaisia.
Tanssia sai jokainen halujensa mukaan. Tosi kiva illan-
viettotilaisuus.

Lauantaina 20.9. oli päätöstilaisuus jossa kiittelimme
ryhmämme vetäjää Markkua hyvin junaillusta viikosta.
Päätöstilaisuudessa virisi betanquepelin palkintojen ja-
on jälkeen vilkas keskustelu kylpylässä saatujen lukuis-
ten hoitomahdollisuuksien paremmuusjärjestyksestä.
Suoritetussa käsiäänestyksessä muodostui kolmen
kärki seuraavista hoitomuodoista:
1. Hieronta, 
2. Parafiinihoito,
3. Vesihieronta. 

hrmy
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Matkalaiset olivat tyytyväisiä matkan järjestelyihin ja ai-
noa toivomus seuraavalle matkalle oli laulunsanoja si-
sältävän vihkosen monistaminen. 

Sunnuntaina 21.9. ap. lähdimme paluumatkalle linja-
autolla Tallinnaan ja sieltä laivalla Helsinkiin. Laivalla
nautimme vielä yhteisen lounaan. Lounaan ohessa esit-
ti ryhmämme runoilija – Kalevi Saukkola – kaikkien mat-
kalaisten puolesta runollisen kiitoksen:

Koosteita 
Pärnun hoito- ja virkistysmatkalta
Säätiössä vaikuttavat henkilöt ovat tehneet meille, 
suotuisat ratkaisut.
Näin meille on annettu hyvät stressin ja 
paineiden poistamisen ratkaisut.
Hyvin on hoitanut tehtävänsä Kaisa-rouva.
Vaivojaan säästelemättä, 
ketään matkaan lähtijää neuvoitta päästämättä.

Kun kaikki asiat saatettu hyvin kohdalleen, 
matkaan lähtö voi alkaa.
Saavumme rantaan Suomenlahden veen.
Näin matkamme alkaa, 
kun saavumme laivalle yhtäjälkaa.
Meren aallot ne hiljaa liplattaa.
Ei meri pauhaa, 
vaan meille se suo luonnon ihanaa rauhaa.

Pian saavummekin veljeskansan sataman rantaan.
Jätämme laivan, tunne on seestynyt aivan.
Ei matkamme päättynyt tähän, 
vaan jatkuu bussilla matkan, joka ei ole kovin vähän.
On vihdoin saavuttu Pärnuun, 
meidän ”riemulomakohteeseen” paikkaan kullanhohtoiseen.
Mieliin painuva oli myöskin retki Riikaan, 
pääkaupunkiin Latvian maan.
Niin se aika kului, aivan kuin siivillä.
Niin kuin Vantaankosken Ankka Viivillä. 
Nyt jo alkaa meille koittaa loistomatkan päättymisen
määränpää.
Suli ehkä sydämissä kohmettunut jää.
laiva taaskin meitä meren aalloilla kuljettaa ja kantaa,
kohti Suomen kotoista rantaa.
Saavuttu on kotikonnuille. 
Jaetaan perheelle tuliaiset, antimet.
Sitten voikin jo laukaista kielen kantimet, 
kiitollisina Säätiölle, kuuluu ikikiitokset.

Ryhmämme esittää kiitokset Rakennusmestarien Sää-
tiölle, joka tarjosi meille iäkkäille rakennusmestareille
mahdollisuuden fyysisen kunnon ylläpitoon ja kohotta-
miseen sekä henkiseen virkistäytymiseen.

Ryhmän puolesta 
Raimo Järvelä ja Jukka Karila

Kuvat: Kalevi Berlin ja Markku Niemi

hrmy

Terveyskylpylä Tervis sijaitsee kylpyläkaupunki Pärnun maalauksellisimmasta paikasta, Pärnujoen
laskukohdan välittömästä läheisyydestä. Sieltä saavat alkunsa kuuluisa Pärnun aallonmurtaja,
usean kilometrin pituinen hiekkaranta sekä vehreät puistot. Keskikaupunki on lyhyen kävelymatkan
päässä. 

Kylpylän rakennuskompleksi koostuu 7 rakennuksesta, jotka on yhdistetty toisiinsa lasigallerial-
la. Hoito- ja lomavieraiden käytössä ovat vesi-mutahoitola, poliklinikka, buffet-ravintola, urheilusali
ja uimala saunoineen, kulttuurikeskus, 3 majoitusrakennusta, kahvilat, baarit, kaupat sekä kau-
neussalonki. 
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Pe 19.12.2008 klo 19.00
Mikael Agricolan kirkossa 

(os. Tehtaankatu 23)
Solistina Jaakko Ryhänen

Johtaa Märt Ratassepp
Pääsylippu 15 €

� � � �

Ti 23.12.2008 klo 19.00
Helsingin Tuomiokirkossa

Solistina Jaakko Ryhänen
Johtaa Märt Ratassepp

Pääsylippu 15 €

Mestari-Laulajien joulukonsertit

La 13.12.2008 klo 19.00
Pyhän Mikaelin kirkossa 

Kirkkonummella
(os. Tallinmäki 1)

Solistina Johanna Tuomi
Johtaa Märt Ratassepp

Pääsylippu 12 €

� � � �

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

Solistina Johanna Tuomi
Johtaa Märt Ratassepp

Ohjelma 12 €

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

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

Mestari-Laulajien CD:t joululahjoiksi!
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YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet:
Kalevi Juhani Hiltunen
Noora Heli Päivikki 

Kauhanen 
Teppo Tapio Lakkala
Jarkko Tero Tapani 

Puikkonen
Lasse Juhani Suomi

Hallituksen kokoukses-
sa 13.10.08 jäseneksi on
virheellisesti hyväksytty
Siivonen, Pauli Matti Jo-
hannes, joka on hakenut
kannattajajäsenyyttä.

HALLITUKSEN 
OSOITTEISTO
VUONNA 2008

Kunniapuheenjohtaja
Erkki Pekkinen 853 4055, 452 4321/k

Puheenjohtaja 
Raimo Seppänen 040-839 9776
raimo.seppanen@pp1.inet.fi

Ari Angervuori 050-368 5994, 698 4180/k
ari.angervuori@dnainternet.net

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

Kai Juurtela 7745 2146, 041 510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Ari Laamanen 0400-502 771, fax 5915 5252
ari.laamanen@atl.inet.fi

Taisto Malinen 0500-417 108
malinen@pp.inet.fi

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Jukka Multanen 310 84524, 421 1207/k
jukka.multanen@edu.hel.fi, 
050-401 3682, 040-735 8266/k

Pekka Nyman 040-768 1011
p.nyman@pp.inet.fi

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com

Martti Rissanen 050-5269 725
martti.rissanen@evl.fi

Esa Säntti 050-4144 664
esa.santti@a-lehdet.fi

Uudet 
opiskelijajäsenet

Ulla Annala
Tuomas Pellervo Hintikka
Antti Juhani Isotalo
Päivi Maria Kolehmainen
Tuomas Juhani 

Nousiainen
Olli Tapio Raanta
Susanna Maarit Tahko
Sei Wha Vou

Tervetuloa!

Rakennusmestariveteraanit
& 

Kulttuuri- ja perinnekerho

YHTEINEN 
PIKKUJOULU

15.12.2008 
klo 13.00

yhdistyksen tiloissa 
Rakennusmestarien talossa

TERVETULOA!

HRI0809_18-23  18.11.2008  14:59  Sivu 18



19hrmy

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina

27.1.2009 kello 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa (3. krs), 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mu-
kaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa! 
HALLITUS

PIKKUJOULU
11.12.2008

alkaen n. klo 18.00

Ravintola Kahdessa Kanassa
Kanavakatu 3 Katajanokalla

(ratikka 4) 

Ensiksi teatterimenu ja 
esitys ”Järjen veit”, 

alkaa klo 21.00.

Sitova ilmoittautuminen maksa-
malla 25 € 25.11.2008 mennessä
Rouvien tilille 132330-101248.

Tervetuloa mukaan!
A-K kirjainryhmä

VUOSIKOKOUS
omalla kerholla

torstaina 22.1.2009 
klo 18.00

Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat

Tervetuloa mukaan
Johtokunta

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Perinteinen ”musta kasi” 
kinkkubiljardi kisataan 

lauantaina 13.12.2008 
klo 10.00 alkaen.

Mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on 
Fredrikinkatu 51- 53.

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille
ja katsojille!

HALLITUS
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URHEILUTOIMIKUNTA tiedottaa

Kaupunkiottelut

RKM-golfin kaupunkiottelu Helsingin ja ”kaakonkul-
man” kaupunkiyhdistysten kesken käytiin tänä kesänä
Nevas Golfin kentällä 29.7.2008 Helsingin yhdistyksen
järjestämänä. Lappeenranta ei saanut tällä kertaa jouk-
kuetta kasaan.

Joukkuetulokset
1. Helsinki 128
2. Kotka 114
3. Kymi 108

Parhaista henkilökohtaisista tuloksista vastasivat 
Raimo Kostiainen 35 pb ja Seppo Kuokkanen 35 pb.

Kaupunkiottelu Helsingin ja Tampereen välillä pelattiin
9.7.2008 Pirkkalan kentällä. Tampereen joukkue osallis-
tui otteluun 8-miehisellä joukkueella ja Helsinki 4-miehi-
sellä joukkueella, jossa pelasivat Jouni Hasu, Jouko
Pentikäinen, Reijo Sytelä ja Raimo Kostiainen. Neljän
parhaan tulokset huomioiden Tampere voitti ottelun yh-
teispistein 125-120.

Kaupunkiottelun voittanut Helsingin joukkue: Jouni Hasu (vas.),
Jouko Pentikäinen, Seppo Kuokkanen ja Raimo Kostiainen 

RKM-GOLFIA KESÄLLÄ 2008

RKL:n mestaruuskilpailut

RKL:n mestaruuskilpailut pidettiin 16.8.2008 Kalafor-
nian kentällä Porin yhdistyksen järjestämänä. Osanotta-
jia oli kaikkiaan 93, joista helsinkiläisiä oli 24.

Yhdistysten välisen joukkuekilpailun voitti Helsinki.

Tuloksia sarjoittain kuuden parhaan helsinkiläisen osalta.

A-sarja
1. Taavi Kenkkilä
2. Pekka Punnonen

B-sarja
1. Timo Kupiainen 
5. Ahti Junttila

C-sarja
2. Jari Mäkelä
4. Hannu Pikkarainen

Seniorit 55 v.
1. Jouni Hasu
2. Seppo Kuokkanen
5. Vesa Merisalo

Seniorit 65 v.
5. Antti Kuparinen

Veteraanit 70 v.
5. Reijo Sytelä
6. Per-Olof Lindström

RKL:n mestaruuskilpailut voittanut Helsingin joukkue: 
Pekka Punnonen (vas.), Taavi Kenkkilä, Jouni Hasu.
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Yhdistykselle on perustettu 

LASKETTELUJAOS 
Himoksen toinen loma-asunto 
on laskettelujaoksen käytössä

perjantaista–sunnuntaihin

23.–25.1.2009

Lähde mukaan!?
Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle Timo Arrasvuorelle. 

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

Yhdistyksen mestaruuskilpailut

Yhdistyksen mestaruuskilpailut pidettiin 11.9.2008 
Keimolan kentällä. Osanottajia oli 28.

A-sarja, lyöntipeli ilman tasoituksia
1. Jouni Hasu 89
2. Raimo Kostiainen 94
3. Matti Väätäinen 94
4. Jouko Pentikäinen 94
5. Jouni Oksanen 99
6. Seppo Kuokkanen 99

B-sarja, PB 1
1. Jouni Hasu 32
2. Matti Väätäinen 32
3. Jouko Karjalainen 29
4. Markku Karppinen 28
5. Markku Pennanen 27
6. Juhani Kattilakoski 25

Kiitokset kaikille mukana olleille sekä palkintoja lahjoitta-
neille ja hankkineille.

Golf-terveisin

Raimo Kostiainen

C-sarja, PB 2
1. Raimo Kostiainen 38
2. Seppo Kuokkanen 35
3. Vesa Merisalo 34
4. Ismo Saarinen 32
5. Jouni Oksanen 31
6. Tapio Vuorinen 31

Veteraanit
1. Jouko Pentikäinen 28
2. Raimo Sormunen 28
3. Kari Haavisto 28
4. Reijo Sytelä 28
5. Reijo Heinänen 26
6. Antti Kuparinen 23

Iloista 
Joulumieltä

Lukijoille
toivottaa
Jäsenlehden 
Toimitus
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, patikointia, kesällä marjastusta ja sienestystä.

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

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

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

Samaa viikkoa haluavista viimeksi kohteessa ollut joutuu väistymään ja tasatilanne ratkaistaan arpomal-
la. Vapaaksi jääneitä viikkoja ja peruuntuneita varauksia voi hakea ja kysyä pitkin vuotta.

Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

NESTORI -maja

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

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

HYÖDYNNÄ yhdistyksen JÄSENETUJA!
• Liikuntaseteli      • Himos      • Nestori-maja
Kysy varaustilanteita toimistolta puh. 09-646 343.
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ

kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenille

Rauhallista Joulua 
ja 

Onnea Vuodelle 2009
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2008

MESTARI-LAULAJAT RY
Johan Wennerstöm, 040-584 9071

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen, 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala, 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos, 0400-946 070

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

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

GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

AMPUJAT
Esa Säntti, 050-414 4664

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

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

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

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

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

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

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

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

YHDYSHENKILÖT 2008

Huom! Joulukuussa perinteisen Mestari-illan sijasta 
kokoonnutaan Mestari-Laulajien konserttiin Tuomio-
kirkossa 23.12. Katso lisätietoja jäsenlehden sivulta 5.

Joulukuu
5.12. Yhdistyksen pikkujoulu, Astoria-Sali klo 18.00

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

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

Pyhän Mikaelinkirkko, Kirkkonummi klo 19
15.12. Rakennusmestariveteraanit ja 

Kulttuuri- ja Perinnekerho, yhteinen pikkujoulu, 
yhdistyksen tiloissa klo 13.00

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

20.12. Mestari-Laulajien Joulukonsertti, 
Käpylän kirkko klo 18.00

23.12. Mestari-Laulajien Joulukonsertti, 
Helsingin Tuomiokirkko klo 19.00 
(alennusliput konserttiin yhdistyksen toimistosta 
9.12 mennessä)

Tammikuu 2009
12.1. Tammikuun Mestari-ilta
12.1. Sukelluskurssi, teoriailta, 

Kisahalli klo 18.00–20.00
14.1. Sukelluskurssi, varusteilta, 

Kisahalli klo 18.00–20.00
17.–18.1.Sukelluskurssi, altaat ja teoria, 

Veikkola klo 9.00–17.00
22.1. Rakennusmestarien rouvat, 

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

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

Helmikuu
7.2. Mestari-ilta yhdessä Turun rkm-yhdistyksen 

kanssa Turussa: 
kokous, Rakenna ja Remontoi -messut 
sekä teatteriesitys alk. klo 12.00 
(Huom! ilmoittautuminen 19.12. mennessä)

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

tapahtumakalenteri 2008-09
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