HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK RY

Liity ja tule mukaan toimintaan
mestarien ja insinöörien omaan yhdistykseen!

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK RY
• Helsingin yhdistys on perustettu vuonna 1906. Varsinaisia
jäseniä sekä oppilasjäseniä on yhteensä noin 1700.
• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö. Se ylläpitää ja edistää jäsentensä ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa
ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä.
• Yhdistyksen jäsenet ovat perinteisen teknikon tai uuden rakennusmestarit (AMK) -tutkinnon suorittaneita rakennusmestareita ja rakennusinsinöörejä. He toimivat usein rakennustuotannon johto-, suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävissä
talonrakentamisessa, infrarakentamisessa tai talotekniikassa. Yhdistykseen kuuluu myös ammatinharjoittajia ja yrittäjiä.
• Yhdistys on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n
suurin jäsenyhdistys. RKL on ammatillisten jäsenyhdistystensä valtakunnallinen palvelujärjestö. RKL on rakennus
alalla arvostettu ja yhteiskunnassa vaikuttava lähes 10 000
rakennustuotannon asiantuntijan liitto.
• RKL:n ja yhdistyksen yhteistyönä järjestetään myös edullista ammattiin liittyvää koulutusta. Aiheina ovat muun muassa ajankohtaiset rakennusmateriaaleihin, työmenetelmiin ja
lainsäädäntöön liittyvät asiat.

MONIA JÄSENETUJA
• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa
Jämsän Himoksella sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa.
• Yhdistys kannustaa jäseniään sekä liikkumaan että kulttuurielämyksiin
tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriseteliedun.
• Yhdistys järjestää jäsenille ja heidän seuralaisilleen edullisia kulttuuri- ja
perhetapahtumia, esimerkiksi teatteri- ja elokuvaesityksiä. Kollegoita tavataan myös Mestari-illoissa, joissa käsitellään ajankohtaisia rakentamiseen liittyviä asioita.
• Yhdistyksen jäsenet voivat hakea Rakennusmestarien Säätiön myöntämiä matkastipendejä virkistys- ja ammatillisille matkoille.  Rakennusmestarien Säätiö on vuonna 1952 perustettu yleishyödyllinen yhteisö. Sen tarkoituksena on maamme rakennusmestariammattikunnan kehittäminen,
avustaminen ja tukeminen.
• RKL:n vuosimaksun maksaneet yhdistyksen jäsenet saavat myös RKLedut, muun muassa koulutus- ja lehtiedut sekä mahdollisuuden vuokrata
lomamajoja (katso tarkemmin www.rkl.fi).

Monipuolista vapaa-ajan- ja harrastustoimintaa
Yhdistyksen monipuolista vapaa-ajan- ja harrastustoimintaa pyörittää sen
toistakymmentä alaosastoa ja neljä henkilöjäsenten muodostamaa rekisteröityä yhdistystä.
Tarjolla on monenlaista urheilua, kuten golfia, tennistä, suunnistusta, yleisurheilua, hiihtoa, biljardia, ammuntaa, keilailua, uintia ja sukellusta.
Veneilijöillä ja kalastuksesta innostuneilla on omat ryhmänsä, samoin kuorolaulua harrastavilla. Taide- ja muista kulttuurielämyksistä pääsee nauttimaan
näyttelykierroksilla ja retkillä.
Nuorten kerhon ja Rakennusmestariveteraanien toiminta kattaa puolestaan
monipuolisesti rakentajauran eri vaiheissa olevien mestareiden tarpeita.

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK RY
Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa

Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
puh. (09) 646 343
sähköposti info@hrmy.fi

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi
Linkkejä:
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL www.rkl.fi
Rakennusmestarien Säätiö sr www.rakennusmestariensaatio.fi

