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Jo 50. kerran jaetun Vuoden Betonirakenne
-tunnustuksen sai tällä kertaa Jätkäsaaren
peruskoulu Helsingissä.
Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
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Maaliskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 9.3.2020 klo 18.30
Alvar Aalto -auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, Helsinki
Illan aiheena Digitaalisaatio/rakentamisen tekoälyratkaisut
Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi esittelee tiedolla johtamisen tuotannon ohjausjärjestelmän tuottamia hyötyjä käytännönläheisin esimerkein. Tilaisuudessa pääsee
tutustumaan mm. reaaliaikaiseen ja ennustavaan olosuhde- ja kosteusseuraan, etänä
tehtäviin työmaamittauksiin, työn tuottavuuden seurantaan, etänä tehtävään valvontaan,
tekoälypohjaisiin työturvallisuushavaintoihin sekä automatisoituun työmaaraportointiin.
Nuorten kerho esittäytyy ● Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ja
ilmoitusasiat ● Iltapala
(ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!
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Uusi Bond-elokuva:

007 No Time to Die
Tiistaina 7.4.2020 klo 18.00
Finnkino, Tennispalatsi,
(Salomonkatu 15), Helsinki.
Sitovat ilmoittautumiset 6.4.2015 mennessä
yhdistyksen toimistolle sähköpostitse
info@hrmy.fi tai puhelimitse (09) 646 343.
Lipun hinta on yhdistyksen jäsenelle 5 € ja
seuralaiselle 10 € (max 2 lippua jäsen).
Paikkoja salissa on 120 kappaletta,
elokuvanäytös on HRMY:n oma.
Liput maksetaan 6.4.2020 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
tilille FI40 2044 1800 0647 11.
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Bond on jättänyt aktiivipalveluksen ja nauttii rauhallisesta elämästä Jamaikalla. Sitä ei kuitenkaan kauaa kestä, sillä hänen vanha ystävänsä Felix Leiter CIA:sta pyytää apua. Siepatun tutkijan pelastustehtävä osoittautuu
odotettua vaikeammaksi ja vie Bondin vaarallisella teknologialla aseistautuneen mysteeririkollisen jäljille.

Helmikuun Mestari-illassa
kierrätystietoa
Helmikuun Mestari-illassa HSY:n ympäristöasiantuntija Elsa Rintala kertoi jätteiden
kierrätyksestä. Esityksessään hän keskittyi keinoihin, joihin meistä jokainen voi vaikuttaa.

E

”Kun lajittelet roskat oikeisiin jäteastioihin, ne voidaan toimittaa hyötykäyttöön. Niistä
saadaan esimerkiksi teollisuuden tai mullan raaka-ainetta tai uusioenergiaa”, kertoi HSY:n
ympäristöasiantuntija Elsa Rintala. Lajitteluakin tärkeämpää on jätteiden määrän vähentäminen ja uudelleenkäyttö.
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lsa Anttilan mukaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä ohjaavat
kolme asiaa: luonto, laki ja raha.
Keinoista tärkein on puolestaan jätteiden määrän vähentäminen, toisena tulee uudelleenkäyttö, kolmantena materiaalien hyödyntäminen siis kierrätys, neljäntenä hyödyntäminen energiana tai muussa
käytössä. Viimeisenä keinona on
loppukäsittely, sitä tarvitaan aina:
esimerkiksi poltossa syntyy kuonaa
ja muuta, jonka hyödyntämisestä
ja/tai loppusijoituksesta on huolehdittava.
HSY:n kiinteistöjen jätekeräystä
täydentävät viisi Sortti-asemaa, vaarallisten jätteiden keräyskontit ja
vuosittain kiertävät keräysautot sekä
kierrätyspisteet, joista vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.
Espoon Ämmässuolla sijaitseva
HSY:n ekoteollisuuskeskus on moderni jätehuollon ja kiertotalouden
risteyskohta. Ämmässuolla tehdään
biojätteestä biokaasua ja multaa,
käsitellään jätevoimalan tuhkaa ja
kuonaa, kerätään ja hyödynnetään
kaatopaikkakaasua, käsitellään pilaantuneita maita sekä lajitellaan
jätekuormia ja toimitetaan materiaaleja uusiokäyttöön.
HSY jakaa aktiivisesti tietoa jätteiden lajittelusta. Elsa Anttila vinkkasi, että asiantuntija tulee mielellään kertomaan esimerkiksi taloyhtiöiden tilaisuuksiin lajittelusta ja
kierrättämisestä.
Myös HSY:n nettisivut ovat hyvä
lähde tiedonhakuun. Esimerkiksi
syksyn 2019 siellä eniten haetut
sanat olivat: styroksi, polystyreeni,
huonekalut, CD/DVD-levy, maali,
vaatteet, tekstiilit. Samat asiat toistuivat Mestari-illan kuulijoidenkin
kysymyksissä.
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Cramo-osakkeiden myynnistä
lähes 2,4 miljoonaa euroa
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo
Saarikko kertoi tuoreita uutisia hallituksen kokouksesta. Iso asia on
konevuokraamo Cramon myynti,
jonka osakkeista Helsingin yhdistykselle tuli lähes 2,4 miljoonaa euroa. Niiden hyvästä ja turvallisesta
sijoittamisesta päätetään Timon
mukaan kevään aikana.
Toinen iso ja toivottavasti näkyvä asia on yhdistyksen kotisivujen
uudistaminen, joka toteutetaan kevään aikana. Tavoitteena on saada
sivuista aikaisempaa toimivammat
ja helppokäyttöisemmät.

Vilkas kevätkausi
Mestari-illan veti Jari Raukko. Hän
kertoi yhdistyksen vilkkaasta kevätkaudesta. Yhdistyksen ja alaosastojen tilaisuuksista löytyy tietoa ja
ilmoittautumisohjeita myös tästä
jäsenlehdestä. Yksi kevään tilaisuuksista on Mestari-Laulajien järjestämä konsertti huhtikuussa. Sinne yhdistyksen jäsenet aveceineen
ovat tervetulleita. Konsertti on ilmainen, mutta järjestelyiden takia
ilmoittautuminen tarvitaan.
Ennen iltapalaa oli vuorossa alaosastojen esittelyissä Veteraanikerho.

Kolme vuodenvaihteessa Metropoliasta valmistunutta rakennusmestaria
sai Helsingin yhdistyksen myöntämät
stipendit tunnustuksena hyvästä koulumenestyksestä ja valmistumisesta.
Toni Liljeroos (vas.), Janne Kotineva
ja Minna Harjunpää vastaanottivat
stipendit helmikuun Mestari-illassa.
Kolmikko on jo tiiviisti työelämässä:
infrapuolelta valmistunut Toni työskentelee E. M. Pekkisellä, talonrakennuspuolelta valmistunut Janne Skanskalla
rakentamassa Helsingin kaupunkiympäristötaloa Kalasatamassa ja niinikään
talopuolelta valmistunut Minna YIT:llä,
jossa hän siirtyi vastikään Triplan työmaalta asuntopuolelle.

Sirkka Saarinen

Rakennusmestariveteraanit / Seniorit esittäytyivät

Y

ksi Helsingin yhdistyksen aktiivisimmista alaosasoista on Rakennusmestariveteraanikerho. Sen toiminnasta kertoivat Mestari-illassa Ari Angervuori ja Sirpa Laurila.
Maaliskuun lopulla pidettävän veteraanien kevätkokouksen asialistalla on kerhon nimenmuutos. Jos ehdotus hyväksytään, nimi muuttuu Helsingin Rakennusmestariveteraaneista Helsingin Rakennusmestari- ja -insinöörisenioreiksi, lyhyemmin HRMY-Senioreiksi.
”Tavoitteena on eläkkeellä olevien yhdistyksen jäsenien fyysisen ja henkisen vireyden ylläpitäminen”, Ari
tiivisti alaosaston toiminnan tarkituksen.
Toiminta on vilkasta: kuukausittain kokoonnutaan
kuukausitapaamiseen, jossa tuttujen tapaamisen ohella
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on mielenkiintoisia esitelmöitsijöitä ja leikkimielisiä kilpailuja. Yhteisiä matkoja järjestetään säännöllisesti, samoin yhteisiä juhlia ulkoilupäivää unohtamatta. Kulttuurikohteissa on usein käyty yhdessä KUPEn kanssa.
Myös työmaakäynnit ovat olleet erittäin suosittuja, niiden kohteista Ari toivoikin vinkkejä työssä olevilta jäseniltä.
Vuoden 2019 lista kerhon lukuisista tapahtumista
osoitti, että kerho ei ’vain’ suunnittele vaan myös toteuttaa. Tilaisuuksien osanottomäärä on ollut hyvä, 25 – 50
henkilöä. ”Mukaan mahtuu”, Ari toivotti kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi. Tilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät jäsenlehden sivuilta.
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Jätkäsaaren
peruskoululle
betonirakennetunnustus
Helsingin Jätkäsaaren
peruskoulu sai
Vuoden 2019 Betonirakenne
-tunnustuksen. Aarti Ollila
Ristola Arkkitehdit Oy:n
Jätkäsaaren peruskoulu
toimii alueen tärkeänä
monitoimitilana myös
kouluaikojen ulkopuolella
niin taito- ja taideaineiden
iltakäytössä sekä erilaisissa
yleisötilaisuuksissa.

P

itkäaikaiskestävyys ja laadukas
suunnittelu olivat hankkeelle
asetettuja keskeisiä tavoitteita, joihin nyt valituilla betonirakenne- ja
materiaalivalinnoilla on vastattu.
Merenrantakohteissa rakenteiden
kosteusrasitus on korkea, mikä on
asettanut haasteita rakennusmateriaalien valintaan, toteaa tuomaristo.
Rakennuksen ilmeessä betonilla
on tärkeä rooli. Toisen ja kolmannen
kerroksen valkoisista kuitubetonisista julkisivuista muodostuu vaihteleva, ikkunoiden ja reliefisyvennysten rytmittämä kuvio. Betonielementtien saumajako on häivytetty
uritusten ja valesaumojen avulla. Ilmanvaihtosäleiköt on saatu osaksi
betonista julkisivukuviota. Kuorielementtiratkaisulla on päästy kapeisiin elementtisaumoihin sekä mitta-

Kuva: Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

kilpailuvoittoon perustuva

Koulun sisätilat ryhmittyvät kolmessa kerroksessa korkean keskusaulan ympärille, johon
16 betonirakenteista kattolyhtyä tuovat runsaasti pehmeää ylävaloa. Kattolyhtyjen sisäpinnat ovat käsitelty kauttaaltaan akustoivalla massalla, minkä ansiosta korkean tilan akustiikka on hyvä.
tarkkaan ja korkealaatuiseen lopputulokseen. Samalla kerrosten välipohjajako on häivytetty julkisivukokonaisuudessa.
Sisätilat ryhmittyvät kolmessa
kerroksessa korkean keskusaulan
ympärille. Keskusaulan lattiapinta,
kuten pääosin muutkin koulun lattiapinnat ovat betonia. Lattiat pinnoitettiin valujen kuivuttua betonimassalla, joka hionnan jälkeen on
ilmeikäs. Vaaleiden sisätilojen vastapainoksi, paikallavaletut porrashuoneet seinä- ja lattiapintoineen
jätettiin harmaille betonipinnoille.
Jätkäsaaren sijainti meren rannalla ja pitkäaikaiskestävyys asettivat haasteita rakenteille. Tontti paalutettiin betonisilla lyöntipaaluilla ja
porapaaluilla. Rakennuksen rungossa on otettu huomioon tilaratkaisu-
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jen muuntojoustavuus. Betonirakenteiset porraskuilut toimivat rakennuksen jäykistävinä rakenteina.
Koulu toteutettiin Kuivaketju
10-ohjeistuksen mukaan, johon tilaajan puolelta osallistui asiantuntijakoordinaattori. Kohde toteutettiin
puhtaudeltaan P1-kohteena.
Vuoden Betonirakenne palkinto
jaettiin jo 50. kerran. Betonirakenne
-tunnustuksen saivat nyt Jätkäsaaren koulun tilaaja Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala,
rakennuttajakonsultti Indepro Oy,
arkkitehtisuunnittelija Aarti Ollila
Ristola Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelija Sitowise Oy, projektinjohtourakoitsija SRV Rakennus Oy
ja julkisivujen betonielementtien
valmistaja Betoniluoma Oy.
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Palkittua valaistusta:

Länsimetron asemat ja
Aurora Experience Saariselällä
Vuoden valaistuskohde 2019 -kilpailun voittaja on sisävalaistussarjassa Länsimetro
ja ulkovalaistussarjassa Aurora Experience.
änsimetron kaikille kahdeksalle
maanalaiselle asemalle on luotu
oma identiteetti, joka muodostuu
arkkitehtuurista ja valaistuksesta.
Valaistus on toteutettu energiatehokkaasti ja häikäisemättömästi nykyaikaisella tekniikalla. Laiturialueen reunan voimakas valaistus varmistaa matkustajien turvallista liikkumista junan ja asemasillan välillä.
Länsimetron asemien arkkitehtoniset valaistustoteutukset ovat virkistävä poikkeus tavanomaisista metroasemien valaistuksista. Laadukas
ympäristö saa matkustajat tuntemaan, että suunnittelussa on toimivuuden lisäksi pyritty lisäämään
myös heidän viihtyvyyttään.
Aurora Experience on Saariselän
hiihtokeskukseen Suomen pisimmän pulkkamäen yhteyteen toteutettu valaistus. Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueelle tehty taidesuunnitelma, jonka pohjalta valaistus hyödyntää Lapin tunturiluontoa ja mytologiaa. Valaistus kertoo
väreillään ja projisoiduilla kuvillaan
tarinaa revontulista ja perimätiedosta. Samalla se saattelee laskijaa
turvallisesti alas rinnettä. Toteutuksessa on käytetty nykyaikaista valaistustekniikkaa ja valaistusohjausta. Valaisimien valinnassa on otettu
huomioon myös vaativat ympäristöolosuhteet.
Kilpailun järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura ry, RAKLI ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen
Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry.

Kuva Petri Vuorio

L

Yksi Länsimetron kahdeksasa asemasta on Urheilupuisto, sen arkkitehtisuunnittelija on
Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja valaistussuunnittelija VALOA design Oy.

Aurora Experiencen rakennuttaja on Saariselkä Ski & Sport Resort Oy ja valaistussuunnittelija WhiteNight Lighting Oy.

3/2020 hrmy
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YIT rakentaa risteilyterminaalin
Tallinnan satamaan
YIT rakentaa uuden risteilyterminaalin Tallinnaan. Työt alkoivat tammikuussa 2020.
Arvioitu valmistumisaika on kesällä 2021.

S

opimus sisältää kolmikerroksisen, noin 4 000 neliön suuruisen
terminaalirakennuksen rakentamisen, matkustaja-alueen satamalaiturille, leikkipuiston ja pysäköintipaikkoja. Sopimuksen arvo on yli 13
miljoonaa euroa.
Rakennuksen tekninen suunnit-

telu perustuu tutkimukseen, jolla
selvitettiin, miten parhaiten saadaan käyttöön energiatehokkaat,
ekologiset ja kestävät ratkaisut siten, että ne sopivat pohjoismaiseen
ilmastoon ja mahdollistavat rakennuksen käytön myös risteilykauden
ulkopuolella. Tutkimusta rahoitti

Euroopan unionin Vihreä risteilysatama -projekti, joka on osa 11
maan yhteistä Itämeren Interreg
Baltic Sea Region -ohjelmaa. Projektin tavoite on tehdä Itämeren
alueesta kestävämpi risteilyturismin
näkökulmasta.

Risteilyterminaali rakennetaan Tallinnan
vanhan kaupungin satamaan olemassa
olevien terminaalien viereen. Rakennus
lämmitetään merestä kerättävällä lämmöllä ja aurinkopaneeleilla. Risteilysesongin
ulkopuolella rakennus toimii tapahtumien,
konserttien ja konferenssien pitopaikkana,
ja sinne mahtuu jopa 2 000 henkeä.
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Vuosaaren meriväylä syvennetään
Väylä ja Helsingin Satama Oy parantavat Vuosaaren sataman kilpailukykyä käynnistämällä
hankkeen satamaan johtavan meriväylän ja osan satama-alueesta syventämiseksi.
Hanke rakennetaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

H

ankkeessa nykyinen Vuosaaren
meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13
metriin. Merenpohjasta ruopataan
noin miljoona kuutiota maamassoja
ja louhitaan vedenalaista kalliota
noin 0,3 miljoonaa kuutiota. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä
sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle.
Vedenalaisessa
louhinnassa
syntyvä louhe kuljetetaan proomuilla hyödynnettäväksi Helsingin kaupungin aluerakentamisen meritäyt-

tötöissä Hernesaaressa, Länsisatamassa sekä Vuosaaren merikeskuksessa.
Väylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä
tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen
haitallisia ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus meritse katuverkon
sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 33,6 miljoonaa euroa, josta
meriväylän syventämisen osuus on
25 miljoonaa euroa ja sataman
osuus 8,6 miljoonaa euroa. 20 %
hankkeen kustannuksista katetaan
Euroopan unionin CEF -tuella. Lisäksi Helsingin kaupunki osallistuu
4,2 miljoonalla eurolla kaupungin
meritäyttökohteisiin kuljetettavan
louheen kuljetuskustannuksiin.
Rakentaminen alkaa toukokuussa 2020. Uusi syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Varma puolittaa
asuntokantansa päästöt 2023
Varma siirtyy käyttämään suuressa
osassa asuntokantaansa kiinteistöjen
lämmönlähteenä lämpöpumppuja.
Lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja
asennetaan 36 asuinkerrostaloon,
jolloin Varman koko asuntokannan
päästöt kevenevät arviolta 48 %
vuoteen 2023 mennessä. Osassa
kerrostaloista maalämpö korvaa
kaukolämmön kokonaan.
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U

usilla energiaratkaisuilla korvataan kaukolämmön
kulutusta. Kaukolämpö aiheuttaa tällä hetkellä merkittävän osan asuntokiinteistöjen hiilidioksidipäästöistä.
Kaukolämmöstä irtautuu kokonaan jo tänä vuonna kahdeksan asuinkerrostaloa, jotka siirtyvät maalämpöön.
Vuosien 2020–2021 aikana energiansäätötoimenpiteitä tehdään yhteensä 36 Varman asuinkerrostalossa.
Toteutus aloitetaan heti 13 asuinkerrostalossa.
Toteutettavat päästövähennykset vastaavat yli 1 700
bensiinikäyttöisen henkilöauton vuosittaista käyttöä tai
7 600 meno–paluulentoa Helsingistä Espanjaan.
Suomen suurimpiin kiinteistösijoittajiin lukeutuva Varma omistaa 61 asuinkerrostaloa, joissa on noin 4 000
asuntoa. Vuoden 2018 lopussa Varman kiinteistösalkun
arvo oli 3,9 miljardia euroa.
Energiansäästötoimet ovat osa Varman ilmastotavoitteiden toteuttamista. Varman tavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä vuoteen 2030
mennessä ja sähkö 2025 mennessä.
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FISE-virhepankki laajeni
paloturvallisuuden ongelmatilanteisiin
FISEssä on saatu valmiiksi virhepankkihanke, jossa
tuotettiin kymmenen tulisijoja ja savupiippuja käsittelevää virhekorttia:
• RVP-T-PA-84 Savupiipun liitoskohdan tiivistäminen palava-aineisella materiaalilla
• RVP-T-PA-85 Kiukaan ja yhdysputken riittämätön
suojaetäisyys
• RVP-T-PA-86 Koteloidun, paikalla metallista rakennetun savupiipun virheellinen asennus
• RVP-T-PA/RF-87 Savupiipun virheellinen asennus hirsitalossa
• RVP-T-PA-88 Savupiipun läpiviennin virheellinen
toteutus yläpohjan eristämisen yhteydessä
• RVP-T-PA-89 Paikalla muurattuun savupiippuun
kiinni rakennetut kalusteet

siin. Korttien aiheet kerättiin sidosryhmiltä. Oli hienoa
nähdä, että tiedon avoin jakaminen ja siten ongelmien ennaltaehkäiseminen koettiin erittäin tarpeelliseksi. Kerätyistä aiheista pystyttiin toteuttamaan tässä
hankkeessa vain murto-osa. Vuodelle 2020 on haettu
jatkorahoitusta, jotta voidaan jatkaa savupiippuja ja
tulisijoja koskevien virhekorttien laadintaa nyt hyväksi havaitun toimintatavan mukaisesti.

Kortit löytyvät FISEn verkkosivuilta www.fise.fi.

Hankkeessa oli mukana asiantuntijoita Helsingin
kaupungin rakennusvalvontapalvelusta, Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto RIL:stä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:stä, Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:stä, Nuohousalan Keskusliitosta,
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:sta, Fenniasta, Industria Oy:stä ja Ramboll Finland Oy:stä.
Hanketta rahoitti Palosuojelurahasto.

Kymmenen virhekortin kokonaisuus laajentaa rakennusvirhepankkia paloturvallisuuden ongelmatilantei-

FISEn rakennusvirhepankissa on tällä hetkellä yhteensä 77 virhekorttia.

Vuoden Putkiremontti
tehtiin
As Oy Porthaninhoviin

As Oy Porthaninhovin linjasaneeraushanke
Helsingissä on Vuoden Putkiremontti 2019
-kilpailun voittaja. Kilpailun teemana oli
tänä vuonna virheettömät luovutukset.
As Oy Porthaninhovin linjasaneeraushanke oli 78 huoneiston kerrostalon
linjasaneeraus, missä peruskorjattiin
LVI-järjestelmät, sähkö- ja telejärjestelmät sekä kylpyhuoneiden ja WCtilojen pinnat. Lisäksi porrashuoneet
ja sisäpihan pintarakenteet kunnostettiin.
YIT Talon Tekniikka toimi kohteen
pääurakoitsijana. Hanke toteutettiin
yhteistyössä kumppanuusmallilla
Korjauspartnerit Oy:n ollessa vastuussa projektinjohdosta.
Vuoden Putkiremontti -kilpailun
järjestävät Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry, Suomen LVI-liitto
SuLVI ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVITU ry, Rakennusteollisuus RT ry ja
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset
SKOL ry.
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Kansallismuseon
lisärakennuksen
arkkitehtuurikilpailu

MESTARI-LAULAJIEN
KEVÄTKONSERTTI
Helsingin konservatoriossa
(os. Ruoholahdentori 6)

sunnuntaina 19.4.2020
klo 16.00
Konserttiin kutsutaan
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n jäsenet,
Rakennusmestarien Säätiön hallitus,
pääkaupunkiseudun rakennusmestari- ja
insinööriyhdistysten jäseniä sekä
RKL:n toimiston henkilökunta.
Myös puolisot ovat tervetulleita!

Kansallismuseon lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailun
voiton vei JKMM Arkkitehtien
työ Atlas. Sama toimisto on
suunnitellut mm. Amos Rex
-taidemuseon.

M

useoviraston, Suomen kansallismuseon ja Senaatti-kiinteistöjen järjestämä arkkitehtuurikilpailu Kansallismuseon lisärakennuksen suunnittelusta käytiin vuoden
2019 aikana. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 185, joista viisi finalistia kisasi
voitosta.
Voittanut suunnitteluryhmä lähtee yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja
Kansallismuseon kanssa kehittämään kilpailuehdotuksesta toteuttamiskelpoiset luonnossuunnitelmat.
Jos rakentaminen alkaa suunnitellusti, historiallisen museorakennuksen, uuden lisärakennuksen sekä
pihapuiston muodostama uusi kokonaisuus avataan yleisölle vuonna
2025. Rakentamisen aikana Kansallismuseo pysyy avoinna yleisölle.

Konserttiin on vapaa pääsy!
Konsertin ohjelma jaetaan ovella
Sitova ilmoittautuminen 6.4. mennessä
sähköpostilla info@hrmy.fi tai puh 09 646 343
Lähelle konservatoriota pääsee parhaiten metrolla,
raitiovaunulla 8 tai busseilla 20 ja 21.
Autolle on pysäköintitilaa K-Citymarketin P-hallissa.

Tervetuloa!
MESTARI-LAULAJAT

3/2020 hrmy
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Palkintolautakunta luonnehti voittanutta
työtä ”kokonaisotteeltaan uljaaksi” ja saavutettavuudeltaan hyväksi. ”Suuren kaarevan kattopinnan näkyminen maanalaisiin
aulatiloihin luo interiööriin hienon tunnelman ja on orientoitavuuden kannalta erinomainen ratkaisu.”

Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka
RISTEILY REINILLÄ 20.–27.8.2020
Frankfurt – Mainz – Mannheim ja
Heidelberg – Strasbourg – Worms – Rüdesheim – Koblenz – Köln – Amsterdam
Rakennusmestarien Säätiön stipendi Reinin risteilylle on nyt haettavissa. Matkastipendejä jaetaan 24 kpl.
Risteilemme mukavasti ensimmäisen luokan Ms Crucevita-laivalla Euroopan valtaväylän Reinin idyllisissä maisemissa. Näemme reitillämme sekä suurkaupunkeja että pittoreskeja pikkukaupunkeja. Matkaamme Euroopan ytimessä niin historian havinassa kuin nykyajan hermolla. Viinitarhat jokilaakson rinteillä ovat risteilyn kauneimpia
maisemia ja keskiaikaisten kaupunkien arkkitehtuuri tuo syvän kontrastin tämän päivän modernismille.
Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n jäsenyhdistysten varsinaisille
jäsenille.
Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa. Suomesta tulee mukaan
matkanjohtaja koko matkan ajaksi. Rakennusmestarien Säätiön edustaja toimii matkaisäntänä.
Stipendimatkaan sisältyvät suorat lennot turistiluokassa, kuljetukset kohteessa sekä erityisesti Rakennusmestarien
Säätiölle räätälöidyt retket pääsymaksuineen. Laivalla nautitaan vaivattomasta täysihoidosta. Majoitus on 2 hengen
hyteissä.
Lentoaikataulu:
to 20.8. Helsinki–Frankfurt
to 27.8. Amsterdam–Helsinki

klo 7.40–9.20
klo 18.50–22.10

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaan seuralaisen omalla kustannuksellaan. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten hakemuksessa pitää olla maininta seuralaisesta. Matkan hinta on 2.580 euroa, lisämaksu yhden hengen
standardihytistä alakannella 620 euroa.
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat matkakulunsa kotoaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ja
takaisin mahdollisine välimajoituksineen. Jokainen huolehtii itse matkavakuutuksesta sekä matkustusasiakirjasta.
Säätiö ilmoittaa verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 euron suuruiset stipendit. Voit tutustua matkaohjelmaan
Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilla. Retkillä kävellään paljon, joten matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Stipendihakemukset toimitetaan viimeistään perjantaina 3.4.2020 Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilla olevalla
lomakkeella, postitse tai sähköpostitse.
Rakennusmestarien Säätiö sr.
käyntiosoite:
Malminrinne 3 B, 3.krs, 00100 HELSINKI
postiosoite:
Malminkatu 16, 00100 HELSINKI 		

eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
www.rakennusmestariensaatio.fi

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870
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RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Klubin 124:s vuosikokous pidettiin 29.1.2020.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi Esa Annala ja Seppo Nuolikoski. Hallituksessa
jatkaa yhden (1) vuoden, (2020) Heikki Lehmusmies ja
Hannu Marttila. Toiminnantarkastajaksi valittiin Voitto
Korkeamäki ja varalle Niilo Tapaninen.
Vuosikokouksessa määrättiin alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi edelliset, jo vuodesta 2006 olleet
- varsinaisten = Helsingin yhdistyksen jäsenten
vapaaehtoismaksun suositus
10 €
- varsinaiset kannattajajäsenet
20 €
- Helsingin kunnalliset rakennusmestarit
10 €
- Oppilaskerhon jäsenet
0€
- Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset
rakennusmestarit
10 €
Klubin jäseniä ovat kaikki Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n jäsenet, ilman jäsenmaksua.
Jäseniksi voidaan myöskin hyväksyä: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL keskusliiton alaisten jäsenyhdistyksen ja Svenska Byggmästareförbundet i Finland
-nimisen yhdistyksen jäsenet, sekä rakennusalaa lähellä
olevat henkilöt, jotka klubin hallitus hyväksyy jäseniksi
ja jotka maksavat vuosikokouksen päätöksen mukaiset
liittymis- ja vuosimaksut. Klubin hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus sai seuraavan kokoonpanon:
Esa Annala
puheenjohtaja
Hannu Marttila
varapuheenjohtaja
Seppo Nuolikoski
klubimestari
Heikki Lehmusmies
sihteeri
Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri Sanna Eronen.
Rakennusmestariklubin viikkobiljardia pelataan toistaiseksi tiistaisin klo 14.00 alkaen osoitteessa Bar Hippu,
Uomatie 4 Vantaa, Louhelan juna-aseman lähellä. Pelataan sopiva ja tarvittava aika.
Perinteinen ”mustakasi” biljardi pelataan erikseen sovittavana aikana huhti-toukokuun vaihteessa.
Klubin jäsenmaksun voi maksaa pankkiin Rakennusmestariklubi ry:n tilille Nordea FI34 1017 5000 3363 29
tai peli-iltana käteisellä hallituksen jäsenille.
Vuosikokouksessa keskusteltiin klubin tulevaisuudesta.
Tämän hetken tiedon mukaan Rakennusmestarien taloon tulevan hotellin yhteyteen ei ole tulossa tiloja Rakennusmestariklubille eikä muillekaan alaosastoille.
Käyty keskustelu oli vilkasta ja todettiin tulevaisuuden
olevan tällä hetkellä täysin avoin ja että toiminnan lopettaminenkin saattaa olla mahdollinen.
Hallitus

Oletko Sinä mestari hankkimaan jäseniä?

RKL:n jäsenhankintakilpailu
RKL:n jäsenyhdistysten jäsenten kesken toteutetaan 1.1.–31.10. jäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien (täysi jäsenmaksu), uusien varsinaisten jäsenten hankkijoita palkitaan.
Jäsenhankintakilpailu on olennainen osa järjestötoimintaa. Eniten jäseniä hankkineelle Mestarille on luvassa rahakas palkinto. Pääpalkintona voi voittaa peräti tuhannen
euron matkastipendin!
Haasta itsesi. Kilpailuun voivat osallistua kaikki. Hanki jäseniä ja voita!

3/2020 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2020
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400 356 818
timoksaarikko@gmail.com
1. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050 303 4994
joonas.an77ila@gmail.com
2. varapuheenjohtaja
Jere Väisänen, 040 669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

UUSIA JÄSENIÄ
Helle, Jaakko
Kinnunen, Nino
Kivelä, Jasmin Helena
Kuhno, Juha Martti Elias
Laakso, Risto Jaakko
Liljeroos, Toni
Maunu, Jarmo
Reponen, Henna Helena
Rydman, Kari Olavi
Ryyppö, Timo Olavi
Truong, Hoang Diep
Pensamo, Veli
Vallbacka, Erkki Ensio
Westerholm, Annika

Opiskelijajäsenet
Klinsrisuk, Jaturong
Malvikko, Jouni
Simpanen, Tuija
Tuhkanen, Tuomas
Wannawiset, Esa

!
Te r v e t u l o a

Teemu Appelgren, 045 234 0433
teemu.appelgren@fira.fi
Harri Holopainen, 050 309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

Helsingin
Rakennusmestarit
ja -insinöörit
AMK ry:n jäsenet

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
Karl-Johan Wennerström, 040 584 9071
wennerstrom03@gmail.com
Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
Toimisto
info@hrmy.fi

kutsutaan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään
Ravintola Purossa (Sähkötalo, 8 krs),
Malminrinne 6 E, Helsinki

6.4.2020 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8 §:n Kevätkokoukselle määräämät
asiat.
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry
Hallitus
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Rakennusmestariveteraanit
Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 23.3.2020 klo 13.00

Seuraa

NUORTEN KERHON
asioita ja tapahtumia
Facebookissa:
HRMY ry Nuorten Kerho

HRMY:n väistötila ”Kattohaikarassa”,
Fredrikinkatu 42 A, 7. krs.,
ovipuhelin ”Edustustila”
(sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta)
Huom! Ovet aukeavat klo 12.45
Tervetuloa päättämään tammikuun tapaamisessa yhdessä valmistelemamme sääntömuutos, jonka keskeisenä asiana on kerhon nimen
muuttaminen Helsingin Rakennusmestariveteraaneista Helsingin Rakennusmestari- ja -insinöörisenioreiksi (HRMY-Seniorit).
Kokouksessa käsittelemme lisäksi muut sääntöjemme mukaan kevätkokouksen asiat, kuten
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta.

Rakennusmestarien
Rouvat
A–K kirjainryhmän ilta
12.3.2020 yhdistyksen
toimistolla klo 18.00
Malminrinne 3 B, 3. krs, Helsinki

Tervetuloa päättämään!
HRKM-veteraanien hallitus

Lämpimästi tervetuloa!

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

3/2020 hrmy
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Pidetään maanantaina16.3.2020 klo 16.30
Yhdistyksen toimistossa,

YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestariveteraanien
TOUKOKUUN
KUUKAUSITAPAAMINEN
ja KEVÄTKAUDEN 		
PÄÄTTÄJÄISET

Rakennusmestariveteraanit
Veteraanikerhon perinteinen

ULKOILUPÄIVÄ

maanantaina 18.5.2020 klo 13.00

poikkeuksellisesti
maanantaina

kokoonnutaan perinteiseen tapaan
Kallioniemessä, Keulakuvantie 18,
00870 Helsinki
(bussit 85 ja 86 Herttoniemestä).

16.3.2020 klo 11.00
Ohjelmassa metsäluonnon sijasta

Puheenjohtajamme Ari Angervuori kertoo kerhon
toiminnasta ja Kallioniemen historiasta. Lisäksi
ilmoitusasioita ja mukavaa yhdessäoloa. Kerho
tarjoaa keittolounaan ja grillimakkaraa juomineen
sekä leikkimielisiä kilpailuja palkintoineen. Halukkailla on myös mahdollisuus saunomiseen. Mestari-Laulajat ovat taas mukana viihdyttämässä
meitä keväisillä soinnuillaan.

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

Ruoka- ja juomatarjoilujen vuoksi tilaisuuteen
pyydetään kaikilta ilmoittautumiset.
Tilaisuus on kerhon jäsenille ilmainen, avec 15 €.
Maksu suoritetaan 30.4.2020 mennessä tilille,
Helsingin Rakennusmestariveteraanit,
FI72 2044 2000 016055,
viestikenttään ”Kallioniemi”.
Kuva: Matti Vuorensola

Ilmoittautumiset 30.4.2020 mennessä:
hantta.sii@gmail.com (jäsenen ja avecin nimet)
Tervetuloa joukolla mukaan!
Helsingin Rakennusmestariveteraanien hallitus

Kuva: Matti Vuorensola

Lähtö: Keskustakirjasto Oodin pääoven
edestä klo 11.00.
Kahvitauko Musiikkitalon kahvilassa.
Kierros päättyy Oodin pääoven eteen.
Lisätietoja antaa
Mauri Ranta 040 7662320
Kevätkausi päätettiin iloisissa tunnelmissa Kallioniemessä
myös vuonna 2019.

Tervetuloa!
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HOITO- JA VIRKISTYSMATKA

SAARENMAALLE!
Kuressaaren Spa Hotel Rüütli, su 23.8.–la 29.8.2020
Helsingin Rakennusmestariveteraanikerho järjestää perinteiseen tapaan hoito- ja virkistysmatkan kylpylään jäsenilleen*
seuralaisineen. Tällä kertaa matkaamme Viron Saarenmaalle ja kylpyläpaikaksi on valittu Spa Hotel Rüütli, joka sijaitsee aivan
Kuressaaren keskustassa. Olemme varanneet paikat 55 hengelle ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
(*Rakennusmestariveteraanikerhoon kuuluvat kaikki eläkkeellä olevat yhdistyksemme jäsenet.)

MATKAOHJELMAN SISÄLTÖ
Matkaan sisältyy edestakainen laivamatka Helsinki–Tallinna -laivalla kansipaikoin, edestakainen bussikuljetus Tallinna–Kuressaari. Majoitus 2-hengen huoneissa, puolihoitoruokailut (aamiainen ja buffet-illallinen). Kylpylän hoitopaketti sisältää lääkärin
konsultaation ja hoitosuunnitelman laatimisen, johon sisältyy neljänä päivänä 3 hoitoa/pv eli yhteensä 12 kpl, joista 3 kpl 40
min. klassista hierontaa ja loput 9 hoitoa hoitovalikoimasta. Tulo-, lähtö- ja saarikierrospäivään ei sisällytetä hoitoja. Kuntosali
ja vesikeskus ovat kylpylävieraiden vapaassa käytössä.
Matkan hintaan sisältyy Saarenmaan opastettu kiertoajelu kahvitteluineen: matka suuntautuu Kuressaaren Piispanlinnaaan,
Kaalin kraatteriin, Anglan tuulimyllypuistooon ja Panga Pankin rantatörmälle.

MATKAN HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN
Matkan hinta jäsenille on 380 euroa ja seuralaiselle 480 euroa jaetussa kahden hengen hotellihuoneessa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 110 euroa (1-hh rajoitetusti).
Ilmoittautuminen alkaa ma 2.3.2020 (etukäteisilmoittautumisia ei oteta huomioon).
Ilmoittautumisia vastaanottaa Hannele Siitonen sähköpostitse, hantta.sii@gmail.com
Ilmoita: nimi, syntymäaika, puhelinnumerosi ja ruokavaliorajoitteet (myös seuralaisen vastaavat tiedot).
Sitovat ilmoittautumiset maksusuorituksineen tulee hoitaa viimeistään ke 15.4.2020 mennessä
Helsingin Rakennusmestariveteraanien tilille FI72 2044 2000 016055.
Huom! Kirjoita viestikenttään ”Saarenmaa”.
Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.

MENO- JA PALUUAIKATAULUT

Lähtö: Helsingistä su 23.8.2020 klo 10.30 Länsiterminaali, Terminaali T2.
Matkalippujen jako klo 9.00 – 9.30.
Paluu: la 29.8.2020 klo 9.30 – 12.00 ja laivan lähtö Tallinnasta klo 14.30.
Saapuminen Helsinkiin klo 18.30.
Matkatavarat on mahdollista jättää jo Helsingissä bussiin,
Länsiterminaalin T2:n Bussien P-paikalla ja noutaa ne
paluumatkalla samasta paikasta.
Matkan järjestäjänä toimii Pentsami Oy.
Tarkempi matkaohje lähetetään myöhemmin matkalaisille.
Lisätietoja matkasta antaa Karl-Johan Wennerström,
wennerstrom03@gmail.com
puh. 040 5489071.
Tarkista, että sinulla on voimassa oleva
passi tai EU:n virallinen henkilökortti sekä
voimassa oleva matkavakuutus.

Rentouttavaa matkaa!
3/2020 hrmy
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URHEILUA
Kalakerho

PILKKIKILPAILUT
Perhetapahtumana 14.3.2020 klo 10-13 Vihdin Wuoriolassa
Ilmoittautuminen 4.3.2020 mennessä kalakerhon sihteerille
Jouko Röpeliselle sähköpostilla jropelinen@gmail.com tai
puh. 044 210 3225
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
perinteinen hiihto
Kilpailut hiihdettiin perinteisellä hiihtotavalla
6. helmikuuta Hakunilassa. Kilpailut saatiin nyt
pitää erinomaisessa säässä ja erittäin luistavalla kelillä pienessä pakkassäässä tykkilumiladulla.
Vantaalla halutaan ja pystytään tekemään lumettomallakin talvella erinomaiset ladut verrattuna Helsingin 450 m latuun, jonne lumi levitetään samalla traktorin kauhalla jota käytetään soran siirtoon.
TULOKSET
6 km
M50
4,5 km M55
3 km
M60
M70
		
M75
		
M80
		
Rouva

1. Janne Kyllönen
1. Ari Rantamaa
1. Jari Mulari
1. Markku Nieminen
2. Raimo Hartonen
1. Ilkka Wastimo
2. Kalevi Vikman
1.Taisto Malinen
2. Veikko Luode
1. Eila Hartonen

20,48,0
14,47,1
15,22,3
10,49,0
11,31,2
18,18,1
18,18,4
16,06,8
19,26,6
14,37,0

YHDISTYKSEN
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa
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
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.

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

Kuvat: Tapani Mäkipää

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.

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.
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Tapahtumakalenteri 2020
Maaliskuu
5.3.
		
9.3.
		
12.3.
		
14.3.
16.3.
		
16.3.
		
23.3.
		
		
		

Yhdistykseen hiihtomestaruuskilpailut, vapaa hiihtotapa,
Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa, klo 18.30
Maaliskuun Mestari-ilta, Sähkötalo,
Alvar Aalto auditorio, Runeberginkatu 1, klo 18.30
Rakennusmestarien Rouvat, maaliskuun ilta,
yhdistyksen toimisto Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 18.00
Pilkkikilpailut, Kalakerho, Vihdin Wuoriola, klo 10.00
Rakennusmestariveteraanit, ulkoilupäivä,
lähtö Keskustakirjasto Oodin edestä, klo 11.00
Golf-jaos, Vuosikokous, yhdistyksen toimisto,
Malminrinne 3 B, 3. krs klo 16.30
Rakennusmestariveteraanit, Kevätkokous,
”Kattohaikara”, Fredrikinkatu 42 A,
sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta,
ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00

Huhtikuu
6.4. Yhdistyksen Kevätkokous, Sähkötalo,
		 Ravintola Puro, Malminrinne 6 E, klo 18.30
6.4. Huhtikuun Mestari-ilta, Sähkötalo,
		 Ravintola Puro, Malminrinne 6 E
7.4. Elokuva: 007 No Time to Die, Finnkino,
		 Tennispalatsi (Salomonkatu 15), Helsinki, klo 18.00
16.4. Rakennusmestarien Rouvat, huhtikuun ilta,
		 yhdistyksen toimisto Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 18.00
19.4. Mestari-Laulajien kevätkonsertti, Helsingin konservatorio,
		 Ruoholahdentori 6, klo 16
				
27.4. Rakennusmestariveteraanit, huhtikuun tapaaminen,
		 ”Kattohaikara”, Fredrikinkatu 42 A,
		 sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta,
		 ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00
28.4. Kevätmaastojuoksu, Pirkkolan pururata, klo 18 00.
Toukokuu
11.5.
18.5.
		
		
27.5.

Toukokuun Mestari-ilta
Rakennusmestariveteraanit,
toukokuun tapaaminen ja kevätkauden päättäjäiset,
Kallioniemi, Keulakuvantie 18, klo 13.00
We Will Rock You -suurmusikaali,
Messukeskuksen Amfi-teatteri, Messuaukio 1, klo 19.00

Elokuu
18.8. Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut,
		 Vuosaari, Heteniityn kenttä, klo 17.00
23.8.–29.8. Rakennusmestariveteraanit, kylpylämatka Saarenmaalle

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

