JÄSENLEHTI

H E LSI NG I N

Rakennusmestarit
ja -insinöörit 2 20
●

LUX HELSINKI
veti 600 000 vierailijaa

SISÄLTÖ

2 • 20

Helmikuun MESTARI-ILTA
LUX HELSINKI yleisöennätykseen
Kemin LumiLinnan rakennusmateriaalina merivesi

3
3
3

Tietoisku asumisosuuskuntamallista

4

KALAKERHO esittäytyi

5

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma
Laadukasta ja monipuolista kerrostaloasumista Helsinkiin

6

Asuinrakennuksille 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia
vuosille 2020–2022

8

Lyypekinlaiturille paviljonki ja kaksi uutta laituria
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä laski lokakuussa

9
9

RAMI ja JERKKO aloittivat hallituksessa
Hallituksen toimikunnat 2020

10
10

YHDISTYS tiedottaa

11

URHEILUA

14

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
perustettu 1906

VASTAAVA TOIMITTAJA
Sirkka Saarinen
sph.saarinen@gmail.com
TOIMITUS JA
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Malminkatu 16
00100 Helsinki
käyntiosoite:
Malminrinne 3 B, 3. krs
Puh. (09) 646 343
info@hrmy.fi
Järjestösihteeri Sanna Eronen
sanna.eronen@hrmy.fi
TAITTO
Faktor, taittopalvelu
PAINOPAIKKA
Forssa

www.hrmy.fi
Yhdistyksen jäsenlehden aineisto
joko suoraan toimistolle tai
päätoimittajalle osoitteella:
sph.saarinen@gmail.com
Jäsenlehti on
luettavissa myös
yhdistyksen
kotisivulla
pdf-muodossa.

HRMY JÄSENLEHTI 2020
		Ilmestymispäivä
			

Tammikuun alussa Helsingissä järjestettiin jo
12. kerran suosittu valotaidetapahtuma
Lux Helsinki. Kuvassa taiteilija Ivo Scoofsin
Large Fire Tornado.
Kuva: Superreel
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Helmikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 10.2.2020 klo 18.30
Alvar Aalto -auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki
Illan aiheena KIERRÄTYS. HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä)
asiantuntijan esitelmän aiheena ”Mitä jätteille tapahtuu?”
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat ● Iltapala
(ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!

Kemin
LumiLinnan
rakennusmateriaalina
merivesi

K

emin LumiLinna on vuosittain
Kemiin rakennettava maamerkki. Se on rakennettu vuodesta 1996
lähtien joka talvi. Nykyään alueella
sijaitsee myös ympäri vuoden auki
oleva päärakennus, jossa on monenlaisia toimintoja.
Yksi valoteoksista oli Töölönlahdella sijainnut Meri Ekolan Magic Mirror.

Kuva: Superreel

Kuva: Kemin Matkailu

LUX HELSINKI
yleisöennätykseen

P

itkät pyhät ja avausviikonlopun
aurinkoinen sää siivittivät valotaidefestivaali Lux Helsingin kävijäennätykseensä. Tammikuun alun
viiden päivän aikana pidetyssä tapahtumassa arvioidaan vierailleen
yli 600 000 kävijää.
Lux Helsingissä on jo vuodesta
2009 alkaen nähty teoksia suomalaisilta ja kansainvälisiltä huipuilta. Tänä vuonna taiteilijoita oli kahdeksasta eri maasta: Turkista, Ruotsista,
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Suomesta, Tanskasta, Liettuasta,
Hollannista, Tsekistä ja Itävallasta.
Toista kertaa Lux Helsingissä
nähdyt satelliitit täydensivät festivaalin tarjontaa ja laajensivat sitä
maantieteellisesti ja ajallisestikin.
Satelliittiteoksia nähtiin Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoassa, Korkeasaaressa, keskustan Torikortteleissa ja Marski by Scandicissa,
Hakaniemen virastotaloilla ja Espoon Hanasaaressa.

3

Talvisin LumiLinna-alueelle nousevat
mm. LumiHotelli ja luminen tuubimäki.
Muurien, tornien, lumi- ja jääveistosten
rakennusmateriaalina on merivesi. Vuoden
2019 linna oli kummituslinna, tänä vuonna teemana on LumiLinna2020 - kurkistus
tulevaisuuteen. Tämän talven LumiLinna
avautui tammikuussa.

Tietoisku
asumisosuuskuntamallista
Vuoden ensimmäisessä Mestari-illassa saatiin tiivis tietopaketti asumisosuuskuntamallista, jossa juridisena muotona on perinteisen asunto-osakeyhtiön
sijaan osuuskunta. Illan päätteeksi esittäytyi yhdistyksen alaosasto Kalakerho.

A

sumisosuuskunta on uudenlainen asukaslähtöinen tapa tuottaa ja hallinnoida asuntokiinteistöjä.
Asukkaan hallintaoikeuden perusteena on osuuskunnan ja asukkaan
välille tehtävä vuokrasopimus. Liiketoimintavastaava, varatuomari
Samuel Kopperoinen kertoi Fira
Oy:n Fira Oskuksi nimetystä mallista.

Koskelan Lehmus jo
toteutusvaiheessa
Fira Osku eli asumisosuuskunta on
uusi tapa asua. Uusi tapa on Kopperoisen mukaan aidosti vuokra- ja

omistusasumisen välimuoto ja siinä
on piirteitä niistä molemmista.
Osuuskunnan jäsenenä saa vuokraoikeuden asuntoon. Huoneiston juridisena omistajana on osuuskunta.
Osuuskunnan jäsen pääsee vaikuttamaan asumisyhteisön päätöksentekoon kuten omistusasumisessa.
Malli ei ole ’vain’ teoriaa, sillä Firalla on jo toteutuksessa ensimmäinen asumisosuuskuntamalli Koskelan Lehmus. Se on myös Helsingin
kaupungin kehittyvä kerrostalo -ohjelman kohde, josta on seuraavalla
aukeamalla laajempi artikkeli.
Koskelan Lehmuksen rakentaminen on aloitettu marraskuussa

2019, ja arvioitu valmistumisaika on
heinäkuussa 2021. Neljästä talosta
kaksi on Fira Osku -kohdetta, niissä
on yhteensä 50 asuntoa, joista 30
on jo varattu. Koko korttelikokonaisuuden on määrä valmistua alkusyksystä 2021.

Omarahoitusosuus 16 prosenttia
Asumisosuuskunnassa asukkaan
hallintaoikeuden perusteena on
osuuskunnan ja asukkaan välille
tehtävä vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen tekemisen ehtona on, että henkilö on hankkinut omistukseensa vähintään asunto-osuus-

Samuel Kopperoisen esitys kiinnosti ja herätti paljon kysymyksiä.
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KALAKERHO esittäytyi

Aktiivinen yleisurheilija Heikki Räsänen
vastaanotti RKL:n myöntämän urheilun
pronssisen ansiomerkin.
kunnan osuuden. Jäsenenä osuuskunnassa voi olla vain yksityishenkilöitä.
Osuuskunta rahoitetaan valtion
takaamalla lainalla ja asukkaiden
rahoitusosuus on noin 16 % asunnon kokonaisarvosta. Omarahoitusosuus maksetaan kolmessa erässä:
790 euron varausmaksu, puolet,
kun hanke käynnistyy ja puolet, kun
hanke on valmis. Valtion täytetakauksen määrä on enintään 12 miljoonaa euroa. Lainan myöntää Nordea,
laina-aika on noin 25 vuotta. Rahoitusmallin ansiosta hankkeessa ei
ole välikäsiä, joka suitsii osaltaan
myös rakentamisen kustannuksia.
Tavoitteena on Kopperoisen mukaan tuoda uusi asumismahdollisuus etenkin niille, joilla ei ole mahdollisuuksia ns. perinteiseen asumiseen.

Yhdistyksen alaosasto Kalakerho
perustettiin syksyllä 2013. Kerhon tavoitteena ja tarkoituksena
on tuoda vaihtoehto kiireiselle
työelämälle ja tietysti myös saalistusvietin tyydyttäminen sekä
hyvästä seurasta ja luonnosta
nauttiminen.
Tärkeä tavoite on alusta lähtien ollut myös lasten saaminen
mukaan harrastukseen järjestämällä kisat perhetapahtumina,
joihin ovat tervetulleita mukaan
myös jäsenten omat ja suvun lapset ja lapsenlapset. Tässä kerho
onkin onnistunut mainiosti.
Kalakerho järjestää onkikisoja,
pilkkikisoja ja silakanlitkalla kalastamista. Rannaltaonkimassa ja
laituripilkkimässä on käyty Kallioniemessä ja talvipilkkimässä Vihdin Wuoriolassa, joka onkin jääolojensa kannalta erinomainen

Kevätkausi käynnistyi
Mestari-illan veti Trang Huynh. Hän
kertasi tulevia tapahtumia ja viimeisiä ilmoittautumispäiviä. Ne löytyvät
myös jäsenlehdestä.
Ari Angervuori kertoi Veteraanikerhon ja Matti Vuorensola KUPE:n
kuulumisia ja tulevia tapahtumia.
Ennen iltapalaa Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa esitteli
aktiivisen kerhon toimintaa.
Sirkka Saarinen
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paikka pilkkikilpailuille. Silakanlitkauksen saloihin on ohjattu Lauttasaaren sillan vaiheilla.
Osallistujamäärät kisoissa
ovat olleet hyviä. Kisailut käydään
ei-niin-tiukkapipoisesti. Tärkeintä
on nauttia ulkoilusta, liikunnasta
ja hyvästä seurasta.
Kalastutapahtumien lisäksi
kerho on järjestänyt koulutuksia
eri kalastusmuodoista.
Kalakerho puheenjohtaja on
Reino Holappa, sihteeri Jouko
Röpelinen ja jäsenet Martti Saarinen ja Esa Säntti.
Kalakerhon seuraava tapahtuma on pilkkikisa, joka pidetään
14. maaliskuuta Vihdin Wuoriolassa. Sinne ovat kaikki yhdistyksen
jäsenet perheineen tervetulleita.
Kisan ja mukavan yhdessäolon lisäksi on luvassa myös palkintoja,
grillimakkaroita ja virvokkeita.

Haagaan, Eliel Saarisentielle juuri valmistuneen Muuntojoustava kerrostalo -kohteen tavoitteena oli luoda asuntomyyntiin ja -tuotantoon
uusi prosessi, jossa asunnon ostaja voi räätälöidä asunnon pohjaratkaisun ja kalustuksen vielä jopa rungon pystytysvaiheessa. Samalla
ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen joustavuuden rakennuksen koko elinkaaren ajaksi käyttötarkoitusten ja tilajärjestelyiden osalta. Kohde
on toteutettu korotuslattiajärjestelmällä, jossa talotekniikka kulkee korotuslattian alla, mahdollistaen joustavan tilojen muuntelun myös
taloyhtiön valmistuttua. Kohteen toteutti Hartela Oy.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma

Laadukasta ja monipuolista
kerrostaloasumista Helsinkiin
Kerrostalo on Helsingille ominainen tapa asua. 86 % Helsingin asunnoista on kerrostaloissa.
Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja.

K

ehittyvä kerrostalo -ohjelma on
perustettu vuonna 2009 ja siinä
on tähän mennessä ollut mukana
kolmisenkymmentä
hanketta.
Hankkeet on toteutettu pääosin
kaupungin omistamalle maalle,
mutta myös yksityiselle maalle ja jo
olemassa oleviin kiinteistöihin.
Hankkeita on toteutettu kaikissa
asumisen hallintamuodoissa.
Kehittyvä kerrostalo -ohjelma
vastaa kerrostalojen suunnitteluun
ja rakentamiseen liittyviin teknisiin,
toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamis-

prosessin kehittämistarpeisiin.
Ohjelma tarjoaa rakennuttajille
tilaisuuden kokeilla uutta ja saada
kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön. Asukkaille ohjelma tarkoittaa uusia asumisen
vaihtoehtoja ja esimerkkejä kerrostaloasumisen laadun parantamiseen. Ohjelmaan voi hakea mukaan
jatkuvalla haulla.

Kolme uutta hanketta
Helsingin kaupunginhallitus myönsi
joulukuussa 2019 tontit kolmelle
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uudelle Kehittyvä kerrostalo -hankkeelle. Yhteensä näihin hankkeisiin
on tulossa 274 asuntoa.
Kalasataman Työpajanpihalle sijoittuva EXCESS-plusenergiatalo
-hanke toteutetaan Hitas-omistusasuntotuotantona. EXCESS-hankkeessa on mukana 21 osapuolta
kahdeksasta maasta ja se rahoitetaan EU:n Horizon 2020 -tutkimusja innovaatio-ohjelmasta. Nelivuotisen projektin tavoitteena on osoittaa, että matalaenergiataloista on
mahdollista siirtyä plusenergiataloihin. Plusenergiatalolla tarkoitetaan
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Lauttasaareen vuonna 2014 valmistuneeseen Merenkulkijanrannan kortteliin toteutettiin seitsemän taloyhtiötä. Kortteli huipentuu rannassa kaksikerroksisiin, osittain
veden päälle rakennettuihin arvoasuntoihin. Tavoitteena oli toteuttaa korkealaatuiset asumisolosuhteet ekologisesti kestävällä tavalla sekä luoda asukkaalle helppokäyttöinen käyttöliittymä lämmityksen,
jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen
hyödyntäen uudenaikaisen automaatiojärjestelmän mahdollisuudet. Jäähdytyskaudella hyödynnetään merivedessä olevaa
energiaa. Kiinteistö on liitetty YIT:n 24/7
Valvomopalveluun, jolla toimivuutta seurataan kiinteistö-, asunto- ja huonekohtaisesti. Kohteen toteutti YIT.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa on tähän mennessä ollut mukana
runsaat 30 hanketta
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

rakennusta, joka tuottaa vuositasolla
enemmän energiaa kuin se kuluttaa.
Projektissa rakennetaan neljä pilottihanketta neljälle Euroopan eri ilmastovyöhykkeelle. Hankkeen toteuttaja
on Basso Building Systems Oy.
Kaksi muuta Kehittyvä kerrostalo
-hanketta toteutetaan asunto-osuuskuntamuotoisina hyödyntäen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA:n 20 vuoden takauslainaa.
Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosaan sijoittuva Village Co-Living
+ LiM -hanke toteutetaan kohtuuhintaisena yhteisöasumisena. Yhteisöasumisen helsinkiläinen erityisosaaja Village Co-Living ja Euroopan laajuinen kohtuuhintaisen ja kestävän
asuntotuotannon erityisosaaja LiM
ovat yhdistäneet voimansa ratkaistakseen kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa. Hankkeen kohderyh-
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Airut: energia- ja innovaatiokortteli
(toteuttaja: Sitra, SRV, Kojamo (VVO), Jätkäsaari, valm. 2017)
City-talo: moninaiset asuntokunnat ja autopaikattomuus (ATT, Kalasatama, valm. 2012)
Elävä talo (Rakennusliike Reponen Oy, Oulunkylä, alk. 2019)
Energiatehokas ja valoisa kerrostalo
(NREP ja Rakennusliike Reponen Oy, Länsisatama, alk. 2020)
EXCESS-plusenergiakerrostalo (Basso Building Systems Oy, Kalasatama, alk. 2019)
Helsingin Studio: autopaikattomuus ja studioasunnot (ATT, Kalasatama, valm. 2012)
Helsinki-kerrostalo: täydennysrakentaminen ja kohtuuhintaisuus (alk. 2013)
Hima-miniasunnot (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Vuosaari, alk. 2019)
Itsenäinen kerrostaloasunto: omakotitaloasumisen ominaisuuksien tuominen
kerrostaloon (NCC, Fennia, Viikki, valm. 2011–2012)
Jätkäsaaren Pablo: yhteisöllisyys (Oulun Rakennusteho Oy, Länsisatama, valm. 2016)
Jätkäsaaren sukupolvitalo: ryhmärakennuttaminen ja sukupolviasunnot
(Saraco Oy, Jätkäsaari, 2013)
Kerrospihatalo (Bonava, Haaga, valm. 2019)
Kestävä kerrostalo – Massiivitiilikerrostalo ja painovoimainen ilmanvaihto
(Jukivest Oy, Oulunkylä, alk. 2019)
Kiertotalouskortteli (City Village CO-10 Oy, Jätkäsaari, alk. 2020)
Kohtuuhintainen kerrostalo
(Basso Building Systems Oy, Kojamo Oyj ja SSR Uusimaa Oy, Kivikko, alk. 2019)
Koskelan elinkaarikortteli (Fira Oy, Koskela, alk. 2018)
Matalaenergiatalo (ATT, Viikinmäki, valm. 2011)
Marco Polo ja Tyynimeri: vähäautoisuus (ATT, Jätkäsaari, valm. 2012)
Merenkulkijanranta: ekologisuus (YIT, Lauttasaari, valm. 2014)
Modulaarinen esivalmistettu kerrostalo (TA-asumisoikeus, Myllypuro, valm. 2012)
Muuntojoustava kerrostalo (Hartela, Haaga, valm. 2019)
Preesens: pienasuntojen kehittäminen (VVO, Jätkäsaari, valm. 2013)
Primääripihi kerrostalo (TA Rakennuttaja Oy, Kivikko, valm. vaiheittain 2013–2018)
Puinen tilaelementtikerrostalo (WAY Structural Technology Oy, Kivikko, valm. 2018)
Puu- ja betonirakentamisen vertailu
(A-Kruunu Oy, Yrjö ja Hanna -säätiö, Rakennusliike Reponen Oy, Kuninkaantammi,
valm. 2018)
Ryhmävuokraus-konsepti (A-Kruunu Oy, Kruunuvuorenranta, alk. 2016)
Sukupolvienkortteli (S-asunnot Oy, HOAS, Asuntosäätiö, Jätkäsaari, valm. 2016)
SunZEB-kortteli: energiatehokkuus (Asuntosäätiö, Kojamo, Fira, Kalasatama, alk. 2016)
Tulevaisuuden puukerrostalo (Sikla Oy, Oulunkylä, alk. 2019)
Urbaanit lapsiperheet (A-Kruunu Oy, Kalasatama, valm. 2019)
Vihreistä vihrein: viherrakentaminen
(TA-Rakennuttaja Oy, Rakennusliike Reponen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Talli, Jätkäsaari,
valm. 2017)
Viikin puukerrostalot (Etera, Viikki, valm. 2013)
Village Co-Living + LiM (Village Co-Living ja LiM, Kalasatama, alk. 2019)
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Jätkäsaaressa sijaitsevan Sukupolvienkorttelin tavoitteena oli koerakentamisen avulla selvittää asumisen innovatiivisuutta usealla eri
toiminta-alueella. Vuonna 2016
valmistuneessa, kolmen kerrostaloyhtiön muodostamassa korttelissa
on luotu tilat ja toimintamalli asukaslähtöiselle, monisukupolviselle
ja kansainväliselle kortteliasumiselle, jossa ytimenä ovat korttelin sisäkatu, yhteispiha ja keskitetyt palvelut sekä kerroksiin rauhoitettu
asuminen. Kortteliin toteutettiin
monipuolista kaupunkiasumista:
vuokra-asuntoja opiskelijoille, seniorille ja vammaisille sekä Hitasomistusasuntoja.
mä arvostaa kohtuuhintaista vuokraa, yhteisön tukea arjessa, laadukkaita yhteisölle räätälöityjä tiloja sekä mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön
päätöksentekoon.
Jätkäsaareen sijoittuva Kiertotalouskortteli-hanke edistää ekologista ja
yhteisöllistä rakentamista. City Village
CO-10 on kestävän kehityksen startup-yritys, joka kehittää ekologisen ja
yhteisöllisen rakentamisen ratkaisuja.

Kiertotalouskortteli perustuu brittiläisen
ekorakennuttajan ja yhteisöllisen asumisen suomalaisen kehittäjän ja toteuttajan kehittämään yhteisöllisen
kaupunkiasumisen konseptiin (City Village CO-10). Kyseessä on yhteisöllinen
kerrostalokortteli, joka suunnitellaan,
rakennetaan ja jossa asutaan kymmenen kestävän kaupunkiasumisen periaatteen (CO-10) mukaisesti. Korttelin
konseptin toteuttamisessa on tarkoitus

hyödyntää One Brighton -hankkeesta
(Brighton, 2010–2012) ja Sukupolvienkorttelista (Helsinki, Jätkäsaari 2017)
kertyneitä kokemuksia. Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa kehittämisteemoina
ovat rakentamisen aikainen kiertotalous ja vaativissa merellisissä olosuhteissa toteutettava teollinen puurakentaminen.
Sirkka Saarinen

Asuinrakennuksille 100 miljoonaa euroa
energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Asuinrakennusten energia-avustuksiin myönnetään Valtioneuvoston joulukuussa tekemän
asetuksen mukaan sadan miljoonan euron avustukset vuosina 2020-2022.

A

Normikorjaamista energiatehokkaampiin hankkeisiin

suinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin
korjaushankkeisiin myönnetään 20 miljoonaa euroa
vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina
2021–2022.
Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin
rakennuksiin. Se ei ole tulosidonnainen.
Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet
1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka
ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin
korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy
osoittaa energiatodistuksella.
Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta
rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän
käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen
tasoon. Laskenta tehdään vertaamalla energiatehokkuutta kuvaavia E-lukuja. Aiemmin tehdyt energiatehokkuuden parannukset voi ottaa laskennassa huomioon,
mutta niihin ei saa avustusta. - SS
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Lyypekinlaiturille paviljonki ja kaksi uutta laituria
Kuvat: Verstas Arkkitehdit Oy.

H

elsingin kaupunki toteuttaa väliaikaisen, siirrettävän paviljongin ja kaksi uutta
laituria Vanhan kauppahallin
rannassa sijaitsevalle Lyypekinlaiturille. Niihin tulee kesäsyyskuussa järjestettävän
Helsinki Biennaalin reittiliikenteen lipunmyyntipiste sekä Helsingin matkailuneuvonta.
Kahden vuoden välein
toistuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma
Helsinki
Biennaali järjestetään nyt ensimmäisen kerran Vallisaaressa. Biennaalissa esitellään
noin 35 kansainvälistä taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä
Suomesta että maailmalta.
Paviljongin on suunnitellut
Verstas Arkkitehdit Oy. Se on
muodoltaan kuin rantakallio,
joka kiertyy hiidenkirnumaiseksi kehäksi. Paviljongin terassi- ja katosrakennelma
toimii odotus- ja kokoontumisalueena, ja katoksen alta
löytyy myös sääsuoja. Katoksen päälle voi mennä ihailemaan Helsingin maisemia tai
istuskelemaan ja syömään
eväitä.

Paviljonki on väliaikainen ja siirrettävä rakennus, joka pystytetään Helsinki Biennaalin ajaksi joka
toinen vuosi. Muun osan ajasta se siirretään ja säilytetään Vallisaaressa. Paviljonki perustetaan
Lyypekinlaiturille asfaltin päälle, eikä maaperään tehdä sille kiinnikkeitä tai kaivauksia. Loppukesällä iltojen pimetessä paviljonki tulee olemaan valaistu.
Kuva: Verstas Arkkitehdit Oy.

Lyypekinlaiturille paviljongin läheisyyteen rakennetaan uusia wc-tiloja olemassa olevien lisäksi.
Paviljongin yhteyteen rakennetaan Lyypekinlaiturille kaksi uutta ponttonilaituria, jotka palvelevat
Helsinki Biennaalin ja Vallisaaren reittiliikennettä.

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä laski
lokakuussa
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2019 elo-lokakuun aikana
7,9 miljoonalle kuutiometrille,
joka oli 5,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennustyypeittäin tarkasteltuna
lupakuutiomäärä nousi liike- ja
toimistorakennuksissa. Muiden
rakennustyyppien kuutiomäärissä oli laskua.
Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut
rakennushankkeet, milj. m3, liukuva
vuosisumma. Lähde: Tilastokeskus

2/2020 hrmy

9

RAMI ja JERKKO aloittivat hallituksessa
Vuodenvaihteessa uuden kauden aloittaneessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kaksi uutta
jäsentä: Jerkko Koskinen ja Rami Järvinen. Rami on yhdistysväelle jo tuttu. Hän palasi
hallitukseen kuuden vuoden yhtämittaisen jäsenyysajan jälkeiseltä vuoden tauolta.
Jerkko on hallituksessa ensimmäistä kertaa, häneltä toimitus pyysi oman esittelytekstin.
Aiforsite Oy:ssä Digi-palvelupäällikkönä ja vastaan tehtävässäni yrityksen palveluorganisaatiosta sekä
palvelutoiminnan kehittämisestä.

JERKKO KOSKINEN

Olen 34-vuotias rakennusmestari
AMK Helsingistä, valmistuin 2016
Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Työhistoria
Ennen AMK opiskelun aloittamista
työskentelin pari vuotta rakennusmiehenä ja olen pohjakoulutukseltani talonrakentaja sekä merkonomi.
Ensimmäinen valkoisen kypärän
työpaikkani oli Lujatalo Oy:n kerrostalotyömaalla työnjohtoharjoittelijana. Toimihenkilön urani koostuu hyvinkin monipuolisista tehtävistä kuten kerrostalojen julkisivuremonttien
työnjohdosta, hotelli- ja toimistosaneerauskohteiden työmaainsinöörinä toimimisesta sekä keskisuuren rakennuskonsernin tuotantokoordinaattorin tehtävistä. Nykyisin työskentelen rakennustyömaiden datapohjaisen tiedolla johtamisen palveluratkaisuja tuottavassa

Yhdistys ja opiskelijatoiminta
Opiskeluaikana toimin RKL:n opiskelijatoimikunnan hallituksessa sekä oman vuosikurssini RKL-yhteyshenkilönä muiden ammattiliittojen
opiskelija-aktiivin tehtävien lisäksi.
RKL onkin auttanut minua kerryttämään kattavan verkoston ja paljon
kontakteja työelämään. Niiden ansiosta sain lentävän lähdön työuralleni jo aikaisessa vaiheessa. Erityistä
kiitosta voinkin antaa hallituskollegalleni Teemu Appelgrenille, joka
suositteli minua aikoinaan ensimmäiseen työpaikkaani, jonka sain
valmistuessani rakennusmestariksi.
Hrmy:n toiminnassa olen ollut
noin 3 vuotta ja toiminut aktiivisesti
mukana mm. Nuorten kerhon tapahtumissa osallistuen myös järjestelyihin. Päällimmäisenä kuvana järjestön toiminnasta minulle on välittynyt ammattiylpeyden sekä -osaamisen vaaliminen ja tiivis yhteisö,
joka kannustaa jäseniään kehittymään ja pyrkimään aina eteenpäin.
Yhdistystoiminnan kehitys
ja tavoitteeni hallituksessa
Rakennusalan kehitys siirtyy jatkuvasti enemmän ja enemmän digitaa-

listen ratkaisujen pariin työmailla,
mikä on jo nyt mahdollistanut työn
johtamisen täysin uudenlaisen sekä
tarkemman datapohjaisen tiedon
avulla. Tulevaisuudessa työmaiden
hallinnoinnin sekä johtamisen tehtävistä osa tulee siirtymään etänä
suoritettaviksi, mikä mahdollistaa
uudenlaisten työkeskittymien syntymisen ympäri Suomea ja maailmaa.
Rakennusalan tietotaidon merkitys
tulee kasvamaan, kun kokeneet toimihenkilöt eivät ole enää sidottu
yhteen työmaahan tai paikkaan kerrallaan. Mutta tämä luo myös haasteen kehittää ammattikuntamme
osaamista tietotekniikan osalta, jotta nämä tulevaisuuden työt saadaan
hoidettua samalla rautaisella taidolla, jota jäsenistössä nytkin osoitetaan nykyrakentamisen parissa.
Tavoitteenani hallituksessa on
nostaa ammattijärjestön roolia tämän digitaalisen murroksen edelläkävijänä sekä tiedon jakajana ja
tällä tavoin houkutella toimintaan
mukaan tulevan sukupolven rakennusalan ammattilaisia, jotka kaikkein eniten tahtovat oppia uutta ja
muuttaa alaa parempaan.
Harrastukset
Yhdistystoiminta, pyöräily, kuntosali ja kamppailulajit

Hallituksen toimikunnat 2020
Puheenjohtaja
Timo Saarikko
1. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila
2. varapuheenjohtaja
Jere Väisänen

Taloustoimikunta
Timo Saarikko
Joonas Anttila
Jere Väisänen
Jäsen- ja huomionosoitustoimikunta
Joonas Anttila
Harri Holopainen
Jari Raukko

Ammatti- ja koulutustoimikunta
Trang Huynh
Rami Järvinen
Jerkko Koskinen
Tapio Vuorinen
Tiedotus- ja ohjelmatoimikunta
Jere Väisänen
Teemu Appelgren
Tapio Päiväläinen
Karl-Johan Wennerström
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Kallioniemen isännistö 2020
Tapio Päiväläinen
Trang Huynh
Tapio Vuorinen
Ismo Laita
Hannu Marttila
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2020

UUDET JÄSENET
Korkala, Konsta
Liisanantti, Juha
Pelkonen, Jaakko

!
Te r v e t u l o a

Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400 356 818
timoksaarikko@gmail.com
1. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050 303 4994
joonas.anttila@tpi.fi
2. varapuheenjohtaja
Jere Väisänen, 040 669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi
Teemu Appelgren, 045 234 0433
teemu.appelgren@fira.fi
Harri Holopainen, 050 309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com
Trang Huynh, 050 384 4718
trang.huynh@hel.fi
Rami Järvinen 050 563 9134
rami.jarvinen@maxbuild.fi
Jerkko Koskinen 040 678 5455
jerkko.koskinen@gmail.com
Tapio Päiväläinen, 050 538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi
Jari Raukko, 040 777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi
Tapio Vuorinen, 0400 515 549
tapio.vuorinen@rit.fi

Sopanen, Simo
Vilkman, Timo
Yrjölä, Tuomas

Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV ry
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
torstaina 13.2.2020 klo 18.30
HRMY:n toimiston tilat,
Malminrinne 3 B, 3. krs, 00100 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään uusien virallisten
v. 2019 sääntöjen mukaiset asiat.
Aiempien v. 1984 sääntöjen syyskokous
ja kevätkokous on yhdistetty uusissa
säännöissä yhteen vuosikokoukseen,
joka pidetään aina kalenterivuoden alussa
helmi-maaliskuussa.
Uudet säännöt ovat luettavissa HRV:n
kotisivulla (www.hrmy-hrv.info).
Tervetuloa!

HRV hallitus

Karl-Johan Wennerström, 040 584 9071
wennerstrom03@gmail.com
Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
Toimisto
info@hrmy.fi
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Rakennusmestarien
Rouvat
HUOM! Helmikuussa ei poikkeuksellisesti
		
ole Rouvien iltaa.
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YHDISTYS tiedottaa
GOLF-JAOS

VUOSIKOKOUS
Pidetään maanantaina

16.3.2020 klo 16.30
Yhdistyksen toimistossa, Malminrinne 3 B, 3 krs.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, tulevan kesän tapahtumat sekä RKL:n Golfmestaruuskilpailut.
Tervetuloa! Hallitus

GOLF-JAOS
VUOSIKOKOUS

Pidetään maanantaina16.3.2020
klo 16.30
Musikaaliin keskiviikkona 27.5.2020
klo 19.00
Yhdistyksen toimistossa,
Malminrinne 3 B, 3 krs.

WE WILL ROCK YOU -suurmusikaali
Messukeskus Amfi -teatteri, Messuaukio 1, HelsinkiEsillä sääntöjen määräämät asiat,
tulevan kesän tapahtumat
Lippujen hinnat (hintaryhmä B): Yhdistyksen jäsen 20 €, seuralainen
50 €.Golfmestaruuskilpailut.
sekä RKL:n
Lippuja on varattu näytökseen 80 kappaletta, max. 2 lippua/jäsen.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 28.2.2020 yhdistyksen
toimistolle 09 646 343 tai
Tervetuloa!
sähköpostitse info@hrmy.fi

Hallitusja -insinöörit AMK ry:n tilille
Liput maksetaan 28.2.2020 mennessä Helsingin Rakennusmestarit
FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään ”Musikaali”.
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään
mennessä maksaneille.
Yksi maailman rakastetuimmista ja menestyneimmistä musikaaleista We Will Rock You saa suomenkielisen ensi-iltansa Helsingissä huhtikuussa 2020. Musikaali on hersyvällä huumorilla kuorrutettu vauhdikas musikaali kaipuusta elää täysillä. Musikaalissa
kuullaan legendaarisen rock-yhtye Queenin suosituimpia kappaleita, kuten I Want to Break Free, Under Pressure, Bohemian
Rhapsody ja Another One Bites the Dust – suomeksi sovitettuina.
Saara Aalto säkenöi musikaalin pääroolissa Suomen Scaramouchena. Muissa päärooleissa nähdään Laura Voutilainen, Jussu Pöyhönen, Mikael Saari, Matti Leino, Jennie Storbacka ja
Lauri Mikkola.

TULOSSA:

Bond-leffa huhtikuussa

Yhdistys järjestää keväällä taas elokuvakäynnin: vuorossa on huhtikuussa ensi-iltansa saava
uusin Bond-leffa No Time To Die. – Lisätietoa maaliskuun jäsenlehdessä!
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Rakennusmestariveteraanit

Rakennusmestariveteraanit

HELMIKUUN
TAPAAMINEN

Veteraanikerhon perinteinen

24.2.2020 klo 13.00

poikkeuksellisesti
maanantaina

Yhdistyksen väistötila ”Kattohaikara”,
Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros,
sisäänkäynti R-kioskin viereisestä
ovesta, ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”,
ovet avataan klo 12.45

16.3.2020 klo 11.00

ULKOILUPÄIVÄ

Ohjelmassa metsäluonnon sijasta
KUNTO- JA KULTTUURIKIERROS
Töölönlahden ympäri. Kulttuuria ei
tarvitse pelätä, sillä kysymyksessä on
kaikenkuntoisille sopiva noin 4,5 km
pituinen kierros. Eikä aikaa oteta!

Ajankohtaista ja käytännönläheistä
tietoa testamenteista ja
edunvalvontavaltuutuksesta.
Puhujana perhe- ja perintöoikeuteen
erikoistunut asianajaja, varatuomari
Ilona Piironen Asianajotoimisto Reims
& Co Oy:stä.

Lähtö: Keskustakirjasto Oodin pääoven
edestä klo 11.00.
Kahvitauko Ravintola Töölönrannassa.
Kierros päättyy Hakaniemen
metroasemalle.

Tervetuloa!
RKKM-veteraanikerhon hallitus

Tervetuloa!

VETERAANIEN VUODEN 2020 TAPAHTUMIA
24.2. klo 13.00
		
		
16.3. klo 11.00
23.3. klo 13.00
27.4. klo 13.00
18.5. klo 13.00
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Helmikuun tapaaminen,
ajankohtaista testamenttija edunvalvonta-asiaa.
Ulkoilupäivä
Kevätkokous
Huhtikuun tapaaminen
Kesän avaus
Kallioniemessä
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23.8.–29.8.
		
28.9. klo 13.00
26.10. klo 13.00
23.11. klo 13.00
21.12. klo 13.00

Kylpylämatka
Saarenmaalle
Syyskokous
Lokakuun tapaaminen
Marraskuun tapaaminen
Pikkujoulujuhla

YHDISTYS tiedottaa
Seuraa

NUORTEN KERHON
asioita ja tapahtumia
Facebookissa:
HRMY ry Nuorten Kerho

NUORTEN KERHO
REKRYKARTING,
Jatke Uusimaa Oy
7.2.2019 klo 17.00
Tapahtumapaikka: VM-karting,
Myllykyläntie 3,
Vantaa
Nuorten kerho järjestää vauhdikkaan
rekrytapahtuman. Jatke Uusimaa Oy:n
isännöimässä kartingillassa on tarjolla
myös harjoittelu/työpaikkoja. Ilta sisältää kartingkisan, ruuan, saunan ja
kuljetuksen keskustaan.
Ilmoittautuminen sähköpostitse:
teemu.appelgren@gmail.com
Tapahtumaan ei ole omavastuuta,
mutta ilmoittautuminen on sitova.
Järjestäjä vahvistaa osallistumisen
erikseen ennen tapahtumaa.

NUORTEN KERHON
PADEL VUORO
Torstaisin klo 16.00–18.00
Paikka: Padel Club Viikinranta,
Jokisuuntie 5, 00560 Helsinki
Lisätietoja:
teemu.appelgren@gmail.com
045 234 0433
Huom! Oma maila mukaan.
Paikan päältä voi myös vuokrata
mailan 5 €/kerta.

URHEILUA
Kalakerho

PILKKIKILPAILUT
Perhetapahtumana 14.3.2020 klo 10-13
Vihdin Wuoriolassa
Ilmoittautuminen 2.3.2020 mennessä kalakerhon sihteerille
Jouko Röpeliselle sähköpostilla jropelinen@gmail.com tai
puh. 0442103225
Palkintoseremonian jälkeen kalakerho tarjoaa grillimakkaraa ja
virvokkeita. Muut eväät jokainen tuo itse.
Wuoriola löytyy osoitteesta Vanha Koikkalantie 162.
Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!
Kalakerhon pj Reino Holappa, reino.holappa@temotek.fi,
puh. 0451074060
Kalakerhon sihteeri Jouko Röpelinen, jropelinen@gmail.com,
puh. 0442103225

YHDISTYKSEN
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa
torstai 6.2.2020 klo 18.30 perinteinen hiihtotapa
torstai 5.3.2020 klo 18.30 vapaa hiihtotapa
Sarjat
M ja N ja kaikki ikäsarjat alkaen 35 vuodesta 5 vuoden välein
Matkat
6 km M-M55, M opiskelijat ja 3 km kaikki muut sarjat
Ilmoittautuminen
perinteinen hiihtotapa 31.1. mennessä
vapaa hiihtotapa 29.2. mennessä
Raimo Hartonen 044 2244521 tai rharton1@welho.com
HUOM!
jälki-ilmoittautumisia
rajoitetusti kilpailupaikalla
klo 17.45 asti
Kilpailut ovat samalla
aikuisurheilijoiden
aluehiihdot jossa yhdistyksen
jäsenet ovat mukana
ilman osallistumismaksua.
Hiihto- ja yleisurheilujaosto
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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 myös
täysimittainen golfkenttä.
Vas. A-talo
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä
Oik. B-talo
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen
Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda
lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi
kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt
esittely kohteista.
HUOM! Himoksen majat remontoidaan
kesän 2020 aikana, joten majat
		
eivät ole varattavissa viikoille 19–36.

Kuvat: Tapani Mäkipää

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden paikallaoloajan.

Varausviikot ja -maksut 2020:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10: (Koulujen hiihtolomaviikot) 450 €/viikko
Viikot 11-15: 350 €/viikko
Viikko 16: (Pääsiäinen) 450 €/viikko
Viikot 17-18: 200 €/viikko

Viikot 19 - 36: Majat remontoidaan kesän aikana
Viikot 37- 49: 100 €/viikko
Viikot 50 – 52 (Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot)
350 €/viikko
Viikko 53 (Joulu) 450 €/viikko

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi
á-hintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen
nimi ja maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Tapahtumakalenteri 2020
Helmikuu
6.2.
		
		
7.2.
		
10.2.
		
		
13.2.
		
		
24.2.
		
		
		
		
26.2.–28.2.
		

Yhdistykseen hiihtomestaruuskilpailut,
perinteinen hiihtotapa,
Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa, klo 18.30
Rekrykarting, Nuorten kerho, VM-karting,
Myllykyläntie 3, Vantaa, klo 17.00
Helmikuun Mestari-ilta,
Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio,
Runeberginkatu 1, klo 18.30
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
Vuosikokous, yhdistyksen toimisto,
Malminrinne 3 B, 3. krs klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit, helmikuun tapaaminen,
Yhdistyksen väistötila ”Kattohaikara”,
Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros,
sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta,
ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00
Karkausvuoden risteilymatka Tukholmaan,
Veteraanikerho ja KUPE

Maaliskuu
5.3. Yhdistykseen hiihtomestaruuskilpailut, vapaa hiihtotapa,
		 Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa, klo 18.30
9.3. Maaliskuun Mestari-ilta,
		 Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio,
		 Runeberginkatu 1, klo 18.30
12.3. Rakennusmestarien Rouvat, maaliskuun ilta,
		 yhdistyksen toimisto Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 18.00
				
14.3. Pilkkikilpailut, Kalakerho, Vihdin Wuoriola, klo 10.00
16.3. Golf-jaos, Vuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B, 3. krs klo 16.30
16.3. Rakennusmestariveteraanit, ulkoilupäivä
23.3. Rakennusmestariveteraanit, Kevätkokous
Huhtikuu
6.4.
		
6.4.
		
16.4.
		
27.4.
28.4.

Yhdistyksen Kevätkokous,
Sähkötalo, Ravintola Puro, Malminrinne 6 E, klo 18.30
Huhtikuun Mestari-ilta,
Sähkötalo, Ravintola Puro, Malminrinne 6 E
Rakennusmestarien Rouvat, huhtikuun ilta,
yhdistyksen toimisto Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit, huhtikuun tapaaminen
Kevätmaastojuoksu, Pirkkolan pururata, klo 18 00.

Toukokuu
11.5. Toukokuun Mestari-ilta
18.5. Rakennusmestariveteraanit, kesän avaus Kallioniemessä
27.5. We Will Rock You -suurmusikaali,
Messukeskuksen Amfi-teatteri, Messuaukio 1, klo 19.00

Yhdyshenkilöt 2020
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@gmail.com
RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-588 2988
nenkvist@gmail.com
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
rharton1@welho.com
KALAKERHO
Reino Holappa 045-107 4060
reino.holappa@temotek.fi
KALLIONIEMI
Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
marttiv.rissanen@gmail.com
NUORTEN KERHO
Teemu Appelgren 045-234 0433
teemu.appelgren@fira.fi
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Ari Angervuori 050-368 5994
ariangervuori@gmail.com
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI
Tero Jaatinen 0500-481 283
terojaatinen@mac.com

Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

