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Suomen hallitus on koronaviruk-
sen takia joutunut tekemään vai-
keita päätöksiä: rajoittamaan ta-
pahtumia sekä liikkumista ja jopa 
eristämään koko Uudenmaan 
muusta Suomesta.

Koronaviruksen vaikutukset myös 
meidän yhdistyksemme toimin-
taan ovat olleet isoja. Valtiovallan 
suositusten ja määräysten mukai-
sesti yhdistys on joutunut peru-
maan kaikki kevään tapahtumat. 
Kevätkokous peruttiin ja siirrettiin 
syksyyn, mahdollisesti Syyskoko-
uksen kanssa samaan ajankoh-
taan. Samoin huhti- ja toukokuun 
Mestari-illat sekä myös kaikki 
muut yhdistyksen ja alaosastojen 
tapahtumat peruttiin. Tapahtumat 
kuitenkin pyritään järjestämään 
myöhemmin ilmoitettavina ajan-
kohtina. RKL:n Kesäpäivät Hel-
singissä siirtyvät alustavasti elo-
kuulle. Tarkka aika ja paikka ilmoi-

tetaan heti (www.rkl.fi), kun tiede-
tään paremmin mahdollisuudesta 
järjestää julkisia tilaisuuksia.

Yhdistyksen hallitus jatkaa toimin-
taansa normaalisti ja kokoontuu 
Teams-etäyhteyden välityksellä.

Nopeasti vaihtuvien tilanteiden 
takia myös yhdistyksen tiedotta-
minen on maaliskuun puolesta 
välistä lähtien siirtynyt entistä 
enemmän verkkoon.

Yhdistyksen kotisivujen päivittä-
minen, www.hrmy.fi, saatiinkin to-
teutettua juuri sopivaan aikaan. 
Nyt uusien kotisivujen ilme vastaa 
tätä päivää. Sivuja voi nyt lukea 
kaikilla laitteilla, niitä voidaan päi-
vittää helpommin ja tapahtumat 
näkyvät paremmin. 

Seuratkaa siis yhdistyksen kotisi-
vuja; aloitetaan syyskausi iloisin 

mielin uusien sekä siirrettyjen ta-
pahtumien merkeissä.

Toivon, että jäsenet pitävät huolta 
itsestään, noudattavat annettuja 
ohjeita ja ulkoilevat mahdollisuuk-
sien mukaan.

Aurinkoista alkavaa kesää!
Timo Saarikko
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

www.hrmy.fi
Yhdistyksen uudistetut kotisivut 
saatiin nettiin kaikkien nähtäväksi 
25. maaliskuuta.

Kotisivut ovat nopeasti 
muuttuvissa tilanteissa ja 
toiminnassa nyt entistäkin 
tärkeämmät. 
Seuraa siis sivuja, joilta 
näet päivitetyt tiedot 
sekä tapahtumista 
että muusta 
toiminnasta.

Kotisivuja voit lukea 
käyttäjäystävällisesti 
kaikilla laitteilla.
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Perusparannettavan uuden puolen 
laajuus on 9400 bruttoneliömet-

riä ja se rakennettiin 1930–1950 -lu-
vuilla. Teatterin pitkää historiaa kun-
nioittavan peruskorjaus- ja paran-
nushankkeen tarkoituksena on kun-
nostaa Kansallisteatteri tavalla, joka 
paitsi mahdollistaa uusia teatterinte-
kemisen muotoja, myös kunnioittaa 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
arvokohteen arkkitehtuuria.

Hankkeeseen sisältyy peruskor-
jaus- ja uudisrakennustoimenpitein 
tuotettavaksi kaksi teatterinäyttä-
möä, katsomoineen (Pieni Näyttämö 
ja Willensauna), esitysharjoitustiloja, 
teatterin tukitoimien työ-, logistiikka- 
ja teknisiä tiloja sekä kahvilatiloja.

Nykyinen Kansallisteatterin ra-
kennuskanta on rakentunut kolmes-
sa päävaiheessa. Rautatientorin 
puoleinen teatterin päärakennuk-
seksi mielletty rakennus, Suuri näyt-
tämö, valmistui vuonna 1902. Päära-
kennusta laajennettiin 1930-luvulla 
suuren näyttämön taustatiloilla ja 
1954 korttelin pohjoisosaan valmis-
tui Pienen Näyttämön rakennus, 
suunnittelijoina olivat arkkitehdit 
Kaija ja Heikki Sirén.

Viimeksi Kansallisteatterissa on 
peruskorjattu niin sanottu vanha 
osa, Suuri näyttämö, jonka perus-
korjaus valmistui 2000-luvun alussa. 
Isossa peruskorjauksessa palautet-
tiin rakennuksen alkuperäinen, ark-
kitehti Onni Törnqvistin (myöhemmin 
Tarjanne) sille luoma ilme: esimerkik-

Kansallisteatterin uusi puoli 
perusparannetaan
Helsingin ydinkeskustassa 

sijaitsevan Suomen Kansallis-

teatterin uusi puoli perus-

parannetaan ja uudistetaan. 

Uudet tilat on tarkoitus ottaa 

käyttöön vuonna 2023.

si katsomon seinät saivat alkuperäi-
sen punaisen värin koristeineen, si-
sätiloihin rakennettiin vanhan mallin 
mukaiset puuovet, ulko-ovet kun-
nostettiin ja maalattiin, vanhoja au-
kotuksia avattiin. Kokolattiamatot 
poistettiin ja niiden alla olevat puu-
lattiat kunnostettiin. 

Nyt käynnistynyt hanke on usean 
osapuolen yhteisponnistus. Kärki-
hankeallianssina toteutettavan hank-
keen kustannusarvio on 50 miljoonaa 

euroa, josta SRV:n osuus on noin 40 
miljoonaa euroa. Projektinjohdosta- 
ja rakennuttamisesta huolehtii A-Insi-
nöörit, pää- ja arkkitehtisuunnittelus-
ta vastaa Arkkitehdit Davidsson Tar-
kela Oy, rakennesuunnittelusta Vaha-
nen Suunnittelupalvelut Oy, perus-
tusten saneerauksesta ja geotekni-
sestä suunnittelusta Sipti Oy, LVIA- ja 
SPR-suunnittelusta Granlund Oy, 
sähkö-, tele-, turvallisuussuunnitte-
lusta Yhtyneet Insinöörit Oy.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kan-
sallisteatterille määrärahan uuden puolen 
hankesuunnitteluun ja kuntotutkimuksiin 
vuosille 2018–2019. Kansallisteatteri teki 
laajamittaisen korjaus- ja tilankäyttötarpei-
den selvitys- ja suunnittelutyön, joihin poh-
jautuva hankesuunnitteluraportti valmistui 
keväällä 2019.

Suomen Kansallisteatterin vihittiin käyttöön 
vuonna 1902. Sen jälkeen sitä on sekä laa-
jennettu että korjattu useaan otteeseen.
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Uudisasunnon ostajat Suomessa 
erittäin tyytyväisiä

Tulokset tuotetaan indeksipisteinä asteikolla 0-100, 
jossa 75 on erittäin hyvä taso. Nyt julkaistut tulokset 

käsittelevät vuonna 2019 uuden kerrostaloasunnon os-
taneita. Koko toimialan asiakastyytyväisyys on suunnil-
leen samalla tasolla vuoden 2018 kanssa pysytellen 
toista vuotta peräkkäin toimialojen välisen vertailun kär-
kisijalla. Uudisasuntorakentamisen tutkimus toteutettiin 
nyt ensimmäistä kertaa myös Ruotsissa. Toimialan asia-
kastyytyväisyys on Ruotsissa Suomea matalampaa

Neljättä kertaa tehdyssä uudisasuntorakentamisen 
tutkimuksessa oli tällä kertaa arvioitavana seitsemän 
suurimpaan lukeutuvan asuntorakentajan lisäksi ryhmä 
keskikokoisia ja pienempiä rakentajia. Tutkitut yritykset 
tuottivat valtaosan viime vuonna Suomessa valmistu-
neista vapaarahoitteisista kerrostaloasunnoista. Tulok-
set perustuvat asunnon ostaneiden kuluttajien puhelin-
haastatteluihin.

Kolmen kärki on tiivis
Peab sijoittui vertailun kärkeen jo neljännen kerran, mut-
ta ero etenkin toiseksi sijoittuvaan YIT:hen ja myös kol-
manneksi sijoittuvaan Pohjola Rakennukseen on hyvin 
pieni. Kärkikolmikkoa yhdistää menestyminen vertailus-
sa varsinkin imagon, palvelulaadun sekä rahalle saata-
van vastineen osalta.

Pohjola Rakennus ei osallistunut edellisvuoden tutki-
mukseen, mutta teki nyt suuren nousun kahden vuoden 
takaisiin tuloksiin nähden. Parannusta oli etenkin asiak-
kaiden kokemassa tuotelaadussa, kuten aikataulujen pi-
tävyydessä ja virheettömyydessä sekä palvelulaadussa.

Takapakkia otti tällä kertaa reilusti SRV. Tuloksia hei-
kensi aikataulujen viivästyminen erityisesti Majakka-tor-
nitalon luovutuksessa. Toisaalta useiden muiden tekijöi-
den, kuten asunnon pohjaratkaisun, varustetason, ma-
teriaalien ja virheettömyyden osalta, yhtiön asiakastyy-
tyväisyys oli aivan kärjessä olevien yritysten tasoa.

Toimialatutkimuksessa oli nyt ensimmäistä kertaa 
mukana myös ryhmä Muut (jossa suurimpia yrityksiä 
olivat Lehto Group, Hartela ja Jatke), joka sijoittuu lähes 
toimialan keskitasolle.

EPSI Ratingin vuosittain tekemä Uudisasuntorakentaminen -tutkimus tutkii 

rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mitkä 

tekijät niihin vaikuttavat. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, 

asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle.

Ympäristöasioiden tärkeys nousussa 
Ympäristöasiat nousevat tärkeydessä myös uudisasun-
torakentamisen toimialalla. Asunnon energiatehokkuus 
ja sekä asumisen että rakennusprosessin ekologisuus 
ovat tärkeitä tekijöitä uudisasuntoja ostaneiden henkilöi-
den keskuudessa.

Kysyttäessä mielikuvaa rakennusyritysten ympäris-
tövastuullisesta imagosta, mikään rakennusyritys ei 
poikkea muista merkittävästi. Ympäristövastuullisuus on 
rakennusyhtiöiden välillä kaikkein tärkein tekijä Bonavan 
asiakastyytyväisyydelle, ja toisaalta kokonaisuudessaan 
Pohjola Rakennuksen, Skanskan ja YIT:n koetaan toimi-
van kaikkein ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisimmin. 

Ekologisuuteen liittyvät tekijät ovat kasvattamassa 
merkitystään asunnon hankinnassa. Tästä kielii mm. se, 
että asumisen ympäristöystävällisyyden tärkeys ja asun-
non energiatehokkuus saivat viime vuotta hieman kor-
keammat indeksipisteet ja myös ympäristöä säästävä 
rakennusprosessi koettiin suhteellisen tärkeäksi (80).
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Yrityssarjassa isojen talonrakennusyritysten sarjan voit-
ti Hartela Etelä-Suomi Oy ja pienten talonrakennusyri-
tysten sarjan Kymppirakenne Oy.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyri-
tysten voiton vei Hartela Etelä-Suomi Oy:n työmaa 
Asunto Oy Helsingin Poukama. Pienten rakennusyritys-
ten työmaasarjan voitti Rakennustoimisto Nousiainen 
Oy:n Würth-Centerin työmaa Järvenpäässä. 

Infra-alan yrityssarjan voitti YIT Suomi Oy. Myös infran 
työmaasarjassa parhaaksi nousi YIT Suomi Oy:n Borea-
lis Naphtha Cavern työmaa Porvoossa. 

Kunniamaininnan sai myös hyvin turvallisuusasiansa 
hoitanut aliurakoitsija, joka oli UVL Talotekniikka Oy.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon saa Hartela 
Etelä-Suomi Oy ja infra-alan yritysten sarjassa YIT Suo-
mi Oy. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työ-
mailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai 
MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein 
korkeimmat.

Turvallisuusasiansa rakennuttajana hyvin hoitanut In-
depro Oy sai kilpailussa kunniamaininnan. Vuonna 2019 

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Ykkösinä Hartela, Kymppirakenne 
ja YIT Suomi
Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset 

työturvallisuuskilpailut. Uudenmaan alueella yli 20 vuotta toteutetun Turvallisesti 2000-luvulla 

-työturvallisuuskilpailun vuoden 2019 parhaat yritykset ja työmaat on valittu.

Indepro on toiminut projektijohto- ja rakennuttamisteh-
tävissä mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin 
kaupunkiympäristötalon urakoissa.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat 
Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, 
Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuus-
keskus ja RAKLI ry. 

Vuosi 2020 alkoi edellisvuotta paremmin –  
virustorjunta osa työturvallisuutta
Huhtikuun alkuun mennessä rakennustyömailla ei ole 
sattunut yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. 
Sen sijaan Korona-virus on mielessä joka päivä, vaikka 
rakentajat ovat aika hyvin sairastumisilta välttyneet. 
Työmailla on myös tehostettu järjestelyjä viruksen torju-
miseksi.

Työmailla on erityisesti kiinnitetty huomiota sosiaali- 
ja ruokailutilojen puhtauteen, joita siivotaan normaalia 
enemmän. Ruokailuja on isommilla työmailla porrastet-
tu, jotta kaikki työntekijät eivät ole yhtä aikaa ruokailu- 
tiloissa. Myös henkilökohtaiseen hygieniaan, kuten kä-
sien pesuun, kiinnitetään erityistä huomiota ja käsidesi 
-tuotteita on työmailla käytössä.

Jäsenlehden toimitus Jäsenlehden toimitus 
toivottaa lukijoille toivottaa lukijoille 
aurinkoista kesää 2020!aurinkoista kesää 2020!
Yhdistyksen seuraava Yhdistyksen seuraava 
jäsenlehti ilmestyy jäsenlehti ilmestyy 
1. syyskuuta.1. syyskuuta.



75/2020 hrmy

Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka 
PORTUGAL PALA PALALTA 3.–9.10.2020

Kiertomatka Portugalin kauneimpiin maisemiin Lissabon–Coimbra–Porto 

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä upealle Portugalin kiertomatkalle 3.–9.10.2020. Matka 
suuntautuu Portugalin kauniiden maisemien keskelle ja Unescon perintökohteisiin.

Matka järjestetään valmismatkana Matkavekan kanssa ja matkalla on mukana Säätiön matkaisäntä sekä suomen-
kielinen matkanjohtaja. 

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n jäsenyhdistysten varsi-
naisille jäsenille. 

Lentoaikataulu:
la 3.10. Helsinki–Lissabon  klo 6.30–9.25 TP 747
pe 9.10.  Lissabon–Helsinki  klo 23.05–5.40 (seuraava päivä) TP 746 

Matkan hintaan sisältyvät: • lennot turistiluokassa • ruumaan menevä matkalaukku 1 kpl max 23 kg • 6 yön majoi-
tus jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelliaamiaiset • päivittäin lounas, 5 x illallinen • matkaohjelman mukaiset 
sisäänpääsymaksut ja vierailut • Sintrassa minibussikuljetus Pena-palatsille • suomenkielisen matkanjohtajan pal-
velut alkaen ja päättyen Helsinki • paikallinen suomenkielinen opas ryhmän mukana matkan ajan • laukun kanto-
maksut • lento- ja turistiverot • juomarahat 

Matkaohjelma on Säätiön kotisivuilla. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

Matkan hinta on 2.267 eur/henkilö. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 622 eur. 

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaan seuralaisen omalla kustannuksellaan; paikkoja on rajoitetusti, joten 
hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta. 

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat matkakulunsa kotoaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ja 
takaisin mahdollisine välimajoituksineen. 

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendinsaajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. Kehotamme kaikkia huo-
lehtimaan, että oma matkavakuutus on voimassa koko matkan ajan. 

Säätiö ilmoittaa verohallinnolle kaikki myöntämänsä yli 1.000 euron suuruiset stipendit. 

Lisätietoja matkasta saa Säätiön toimistosta puh 09 612 0870 tai eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi 

Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon 14.5.2020 mennessä kotisivuilla olevan lomakkeen kautta 
www.rakennusmestariensaatio.fi tai vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai postitse. 

Rakennusmestarien Säätiö
käyntiosoite: Malminrinne 3 B, 3.krs, 00100 HELSINKI eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
postiosoite: Malminkatu 16, 00100 HELSINKI   www.rakennusmestariensaatio.fi
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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

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

Karl-Johan Wennerström, 040 584 9071
wennerstrom03@gmail.com

Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

Toimisto
info@hrmy.fi

YHDISTYS tiedottaa

UUDET JÄSENET

Kojola, Martti
Mäki, Salli

Rantala, Teemu
Rasanen, Veijo

Tervetuloa!

HUOM! 
Koronaviruksesta johtuen tapahtumiin 

voi tulla muutoksia tai peruutuksia!

SYYSKAUDEN TAPAHTUMIA, 
varaa päivät kalenteriisi!

TEATTERIIN
 

Illallinen ystävien kesken
 

torstaina 5.11.2020 klo 19.00
Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila
 
Onko sinun parisuhteesi sopivasti kypsä? 
Kaipaatko jo uutta annosta… tai lisää maus-
teita? Näistä puhutaan illallisella ystävien 
kesken.

     PIKKUJOULU
 

              Yhdistyksen perinteinen pikkujoulu 
          vietetään tänä vuonna 

                           risteillen 
                           Tallinnaan 

                       lauantaina 
                       28.11.2020

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
syyskuun lehdessä.



95/2020 hrmy

Kevään

WE WILL ROCK YOU -esitykset

SIIRTYVÄT uuteen ajankohtaan, joka ei jäsen-
lehden mennessä painoon ole vielä tiedossa.

Uusi päivämäärä tiedotetaan lipun ostaneille 
heti kun se selviää.

MESTARI-LAULAJIEN 
peruuntunut kevätkonsertti siirtyy syksyyn.

Uusi mahdollinen ajankohta on
sunnuntaina 13.9.2020 klo 15

Helsingin konservatoriossa (os. Ruoholahdentori 6) 

Seuraa yhdistyksen nettisivuja! 

Ilmoittautuminen 4.9. mennessä 
s-postilla info@hrmy.fi tai puh. 09 646 343

Koronavirus vaikuttaa kaikkeen:

Yhdistys ei sen takia tänä vuonna voi 
tarjota rannekkeita LINNANMÄELLE

Koulutusta tulossa syyskaudella, teemana

TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KOORDINOINTI
Toteutamme yhdessä TTS Työtehoseuran kanssa kaksi teematilaisuutta: 
• Kuivaketju10 ja koordinaattoreiden rooli rakennushakkeissa 
• Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät 
 tehtävät rakennushankkeiden eri vaiheissa

Lisätietoa syyskuun jäsenlehdessä ja kotisivuilla.

PERHETAPATUMA torstaina 8.10.2020 klo 18.30

TATU JA PATU HELSINGISSÄ
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Liput maksetaan 7.9.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11
(viestikenttään ”Tatu ja Patu”). 
Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään 
mennessä maksaneille.
 
Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Helsinkiin 
vierailemaan serkkunsa Jorin luona. Seikkaillessaan 
ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat monia ihmeitä 
kuten feissarin, liikennevalot, ravintolapäivän sekä 
kurahaalareihin sonnustautuneet mahdollisesti vaaral-
liset liivijengit. Musiikkinäytelmä leikittelee lastenteat-
terin ja musikaalien perinteillä riemukkaasti. Lapset 
lumoava löytöretki on täynnä vauhtia, yllättäviä kään-
teitä, mehukasta huumoria ja visuaalista upeutta.

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 20 €, lapsi 10 €, seuralainen 37 €
Paikkoja näytökseen on varattu 70 kappaletta. 
Ilmoittautumiset 7.9.2020 mennessä yhdistyksen toimistolle 
sähköpostitse info@hrmy.fi

KALLIONIEMEN KESÄ
Kallioniemi on suljettu ainakin kesäkuun lop-
puun saakka.

Yhdistys seuraa koronatilannetta ja tiedottaa 
myös Kallioniemen tilanteesta kotisivuilla.
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YHDISTYS tiedottaa

Peruutusten vyöry 

Koronavirus muutti myös Veteraanikerhon ja RKL-
Seniorien kevät- ja kesäkauden. Veteraanikerhon 
koko kevään ohjelma kevätvuosikokousta ja tou-
kokuun perinteisiä Kallioniemessä pidettäviä ke-
vätkauden päättäjäisiä myöten peruutettiin. Pe-
ruuttamispäätöksiä tehdessämme pelkäsimme 
niiden olevan hätiköityjä, varsin pian kuitenkin 
osoittautui, etteivät ne sellaisia olleet.

Lisäksi peruuntui RKL:n senioreiden kolmipäi-
väinen kesäretki.  Tänä vuonna meidän helsinki-
läisten järjestelyvastuulla olevasta tapahtumasta 
oli ehditty jo ilmoittaakin pari kertaa Rakennusleh-
dessä. Tarkoitukseni oli ollut myös markkinoida 
sitä voimakkaasti Veteraanikerhon maaliskuun ke-
vätkouksen jälkeen ja vierailulla Lahteen ja Seinä-
joelle.

Peruuntuminen oli suuri pettymys meille, jotka 
olimme tehneet ison työn valmistellessamme oh-
jelmaa Veteraanikerhon vahvistetussa hallitukses-
sa viime syksystä asti. Tarkoitus oli edistää eri 
puolilta Suomea tulevien ammattiveljiemme ja 
-sisartemme yhteenkuuluvaisuutta sekä esitellä 
Helsingin nykypäivää ja tulevaisuuden pyrkimyk-
siä myös mereltä käsin.

Tätä kirjoittaessani maalis-huhtikuun vaihteessa 
uskon ja toivon, että RKL:n johto hyväksyy RKL:n 
Senioritoimikunnan esityksen kesäpäivien siirtä-
misestä vuodella olympiakisojen tapaan.

Matti Vuorensola, 
HRMY Veteraanikerhon hallituksen jäsen 

ja RKL-Senioreiden varapj.

asioita ja tapahtumia Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

KUPE:n järjestämä elokuun alun retki

HAMINA TATTOO 2020 
- tapahtumaan

ON PERUTTU

Rakennusmestarien 
Rouvat

KEVÄTRETKI
Asikkala–Vääksyn kanavalta Vesivehmaalle 

Maanantaina 18.5.2020 
on koronaepidemian takia peruttu!

Toivotaan, että syksyllä päästään täys-
painoisesti osallistumaan Rakennusmes-
tarin Rouvien järjestämille retkille ja kuu-
kausitapaamisiin.

Tästäkin selvitään!
Pidetään toisistamme huolta

Helsingin rakennus-
mestariveneilijät HRV ry

Venekerholaiset, kevään tapahtumat on 
peruttu. Seuratkaa venekerhon kotisivu-
ja (hrmy-hrv.info), jonne päivitetään 
ajankohtainen tieto toiminnasta.

Tästä eli maanantaista 16.3. alkoi kevään 2020 suunnitel-
mien peruutusten vyöry. Veteraanikerhon hallitus tuli silloin 
varmistamaan, että nekin kerhon jäsenet, jotka eivät olleet 
saaneet tietoa Töölönlahden Kunto- ja kulttuurikierroksen 
peruuntumisesta, osasivat asennoitua muuttuneeseen tilan-
teeseen. 

Ku
va

 H
ar

ri 
Ho

lo
pa

in
en
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Yhdistyksen
Golf-mestaruuskilpailut
Torstaina 20.8.2020 klo 12.00 alkaen 
Keimola Golfin kentällä

Kilpailusarjat:  Keltaiselta tiiltä  Punaiselta tiiltä

 PB 1, tas. 0-18 PB Veteraanit 70 v.
 PB 2, tas. 18,1-54 Paras lyöntipeli-
 PB Seniorit 60 v tulos palkitaan.
 Paras lyöntipeli-
 tulos palkitaan.
 
Erikoiskilpailut: Pisin drive Lähimmäs lippua
 
Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun on vähintään 5 osanottajaa. 
 
Ilmoittautumiset 10.8. mennessä
Matti Väätäselle 045 127 6571 tai mvaatanen@gmail.com
 
Tervetuloa 
Golfjaos / kilpailutoimikunta

VETERAANIKERHO
HRMY:n Veteraanien kevään 2020 tapahtumat on 
peruutettu toukokuun loppuun asti.

Pahoittelemme, ettemme voineet maalis- ja 
huhtikuun jäsenlehdissä selkeästi tiedottaa tapah-
tumien peruuntumista koronaviruksen aiheutta-
man poikkeustilan vuoksi.

Hallitus on toimittanut kevätkokouksen asioista 
2019 toimintakertomuksen ja tilitiedot HRMY:n 
hallitukselle ja niistä voidaan keskustella vielä 
syyskokouksessamme 28.9.2020. Sääntömuutos-
asia tulee syyskokouksemme esityslistalle muiden 
syyskokousasioiden kanssa.

Ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on hallitus valmistelee, antaa ne HRMY:n hallituk-
selle ja tuo vahvistettavaksi syyskokouksessam-
me 28.9.2020 klo 13.00.

Toivokaamme että koronavirus ei vaikeuta kesän 
jälkeen enää toimintaamme niin paljon, että voim-
me aloittaa syyskauden edellä esitetyn aikataulun 
mukaan reippaina elokuun lopun Saarenmaan kyl-
pylämatkan jälkeen ja kesän virkistäminä. 

Jos Saarenmaan matkaan tulee muutoksia, il-
moitamme sähköpostitse niille, jotka ovat osallis-
tumisensa varmistaneet maksamalla maksun erä-
päivään mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa 
pj. Ari Angervuori 050 368 5994 
ja Saarenmaan matkasta 
vpj Karl-Johan Wennerström 040 584 9071. 

Hyvää kevättä ja kesää kaikille Veteraanijäsenillemme 
toivoen karanteeneista huolimatta

HRMY:n Veteraanien pj. Ari Angervuori

Outo tilanne KALAKERHOLLA
Pilkkikausi meni, pilkkijäitä ei tullut, pilkkikisat jouduttiin 
peruuttamaan. Kevät toi koronaviruksen ja kevään ta-
pahtumat, myös kesäkuun rannaltaongintakilpailut Kal-
lioniemessä on jouduttu valitettavasti peruuttamaan.

Pilkkijät ihmettelivät jäistä vapaita järviä. Sama tilanne 
oli monissa isoissa vesissä eteläisessä Suomessa. Mo-
net tunnetut järvet olivat sulina ja pilkkikausi, kuten 
myös kalakerhon pilkkikausi vaarantuivat.

Valitettava tilanne, sillä aurinkoiset kevättalven ja ke-
vään ja kesän päivät ovat tärkeä osa ihmisten viihtymis-
tä ja virkistymistä, myös kalastaminen.

Seuraavan kerran kalakilpailujen merkeissä tavataan 
syyskuussa Kallioniemen laituripilkkikisoissa. Siitä tar- 
                                kemmin syyskuun jäsenlehdessä.

Kireitä siimoja myös tulevaan kesään
toivottaa Reino Holappa,

Kalakerhon puheenjohtaja

URHEILUA

 

Yhdistyksen 
YLEISURHEILU-
MESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren urheilukentällä Heteniityntie 2

Tiistaina 18.8. klo 17.00

Lajit: 100 m, 1500 m, pituus, kiekko ja kuula
Sarjat: miehet, naiset ja kaikki veteraanisarjat 
35+, viiden vuoden välein

Kilpailut pidetään SpoVen mestaruuskilpailu-
jen yhteydessä ja samalla yhdistyksen jäsenil-
lä on mahdollisuus osallistua lisäksi 400 m 
juoksuun, 1000 m kävelyyn, korkeushyppyyn 
ja keihäänheittoon.

Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Raimo Hartonen rharton1@welho.com 
tai puh. 044 2244521

Tervetuloa kisailemaan myös oppilasjäsenet!

Hiihto- ja yleisurheilujaosto
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Yleinen toiminta
Rakennusmestarien Säätiön tehtävä on sen 
perustamisvuonna 1952 laadittujen sääntö-
jen mukaan maamme rakennusmestari-
ammattikunnan käytännöllisen, rakennus-
teknillisen ja -taiteellisen ammattitaidon 
kehittäminen, avustaminen ja tukeminen - 
näitä sääntöjä noudattaen on Säätiö toimi-
nut tänäkin vuonna. 

Edellisen vuoden 2018 tilinpäätös vahvis-
tettiin hallituksen varsinaisessa sääntömää-
räisessä kokouksessa 24.4.2019. Vahviste-
tun tilikauden 2018 tulos osoitti ylijäämää 
4.289.475,05 €, josta Säätiön sääntöjen mu-
kaisesti päätettiin 20 % siirtää peruspää-
omaan (857.895,00 €) ja 80 % käyttörahas-
toon (3.431.580,05 €). 

Puheenjohtajaksi seuraavaan varsinaiseen 
kokoukseen saakka valittiin yksimielisesti 
Raimo Seppänen ja varapuheenjohtajaksi 
Jouko Karjalainen. 

Rakennusmestarien talo 
Rakennusmestarien Säätiö teki vuonna 
2018 historiallisen päätöksen omistamansa 
Rakennusmestarien talon käyttötarkoituk-
sen muutoksesta. Esisopimus talon muut-
tamiseksi hotelliksi allekirjoitettiin syksyllä 
2018 ja kaikki vuokralaiset irtisanottiin syk-
syn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Talo 
tyhjentyi vuokralaisista pääasiassa keväällä 
2019 ja talon purkaminen ja muutostyöt al-
koivat syyskuussa. 

Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta  
vastaa Arkkitehtityöhuone APRT Oy, ra-
kennuttajakonsulttina on Sweco PM Oy ja 
KVR-urakoitsija on Lehto Remontit Oy. Ho-
tellioperaattorina toimii Primehotels Oy. 
Säätiö on sopinut Nordea Bank Oyj:n kans-
sa 25.000.000,00 eur lainasta hotellihan-
ketta varten. 

Rakennusmestarien Säätiön toimisto muut-
ti heinäkuussa 2019 väliaikaisiin tiloihin Voi-
mataloon, Malminrinne 3 B, 00100 Helsinki. 
Peruskorjauksen on määrä valmistua kesäl-
lä 2021, jolloin Säätiö muuttaa takaisin Ra-
kennusmestarien taloon. 

Vuokraustoiminta/asuinhuoneistot 
Säätiön omistuksessa olevista 32:sta asuin-
huoneistoista kolme oli vuokrattuna Hel-
singin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n jäsenelle ja muut ulkopuolisille vuok-
ralaisille. Vuoden lopussa kaikki asunnot 

R A K E N N U S M E S T A R I E N  S Ä Ä T I Ö N
T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 1 9
6 8 .  T O I M I N T A V U O S I
T i l i n p ä ä t ö s  3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

olivat vuokrattuina ja vuoden aikana kah-
deksassa asunnossa vaihtuivat asukkaat. 
Asunnoissa tehdyistä pienistä korjauksis-
ta ja kaluston uusimisesta kertyi kuluja yh-
teensä 6 500,00 €. 

Sijoitukset 
Sijoituksia eQHoivakiinteistöt- ja eQLiike-
kiinteistöt -kohteisiin jatkettiin sopimuksen 
mukaisesti. 

Sijoituspalvelusopimusta IndexHelsinki 
Oy:n kanssa jatkettiin ja sijoitettiin osinkoa 
hyvin maksaviin pörssiosakkeisiin. 

Alkuvuodesta tehtiin päätös sijoittaa 
2.500.000,00 eur IC Housing Feeder V Ky 
rahastoon sekä tehtiin päätös ostaa Espan-
jasta loma-asunto. Asunto valmistuu ke-
väällä 2020 ja siirtyy yhdistysten jäsenten 
käyttöön valmistumisen jälkeen.

Säätiön sijoituksista merkittävä osa on ollut 
Cramo Oyj:n osakkeita. Kesällä 2019 Cramo 
Oyj jakautui osittaisjakautumisella Cramo 
Oyj:ksi ja Adapteo Oyj:ksi. Yhdellä Cramo 
Oyj:n osakkeella sai yhden Adapteo Oyj:n 
osakkeen. Vuoden 2020 alussa hollantilai-
nen Boels Topholding B.V teki kaikista Cra-
mo Oyj:n osakkeista ostotarjouksen, jonka 
Säätiön hallitus hyväksyi. Osakkeista saa-
tava kauppahinta maksetaan käteisvastik-
keella, jonka sijoittamisesta Säätiön hallitus 
tekee päätöksen vuoden 2020 aikana. 

Rakennusmestarien Säätiön hallitus on pyr-
kinyt suunnitelmallisesti kehittämään ja 
hoitamaan Säätiön varoja ja sijoitusomai-
suutta ja siten edistämään Säätiön tarkoi-
tuksen toteutumista ja etua. 

VUONNA 2019 JAETUT 
STIPENDIT JA AVUSTUKSET 
Rakennusmestarien Säätiö tukee ja avustaa 
omaisuutensa tuotolla maamme rakennus-
mestariammattikuntaa, rakennusalan hyväk-
si työskenteleviä yhteisöjä ja henkilöitä avus-
tuksin ja stipendein. Lisäksi Säätiö avustaa 
ja tukee vuosittain lahjakirjan velvoittama-
na Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n ja sen alaosastojen toimintaa. 

Säätiö on tukenut Helsingin Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK ry:n toimintaa anta-
malla lahjakirjan mukaisesti yhdistyksen ja 
sen alaosastojen sekä jaostojen käyttöön 
toimisto- (158 m2), kerho- (157 m2) ja varas-
totilat Rakennusmestarien talossa veloi-

tuksetta. Yhdistys muutti kesäkuussa 2019 
väliaikaisiin tiloihin Malminrinne 3 B, Helsin-
ki; Säätiö on antanut myös väistötilat yhdis-
tyksen käyttöön veloituksetta. 

Helsingin yhdistyksen jäsenten käytös-
sä ovat olleet vastikkeetta myös Himoksel-
la sijaitsevat kaksi 88 m2:n suuruista vapaa-
ajanasuntoa, jotka ovat olleet jäsenistön 
ahkerassa käytössä omakustannushintaan. 
Vuokrauksen on hoitanut Helsingin yhdistys. 

Luostolla sijaitsevan Rakennusmestari-
en majan/Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11 
huoneistot A 50 m2 ja B 61 m2 olivat edel-
leen vastikkeetta Tornion ja Kajaanin sekä 
Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
yhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä 
virkistyskäytössä. 

Luoston majan huoneisto C sekä Levin, Ru-
kan ja Kalajoen loma-asunnot ovat koko 
maan ammattikunnan käytössä; Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n toimis-
to hoitaa vuokrauksen.

Avustukset yhdistyksille ja muille tahoille 
Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry 

– toiminnan tukemiseen 2019 70 000,00 €  
vuokra väistötilojen osalta (6–12/2019) 
28 032,00 €

Mestari-Laulajat ry 
– toiminta-avustus 18 645,00 € 

Helsingin RKM keilaajat ry 
– 12 600,00 € toiminta-avustus sekä 
 avustus vuosijuhlia varten 

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry
– 6 000 € avustus kiinnityspoijujen ja 
 laiturikettinkien uusimista varten

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
– opiskelijoiden kehittämisseminaarin
 tukeminen 876,00 € 

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry 
Naistenklubi

– 3 600 € matka-avustus 
Haminan Rakennusmestariyhdistys

– 3 870 € avustus piiritapaamisen 
 järjestelyihin 

Helsingin Kunnallisrakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

– 9 000 € yhdistyksen juhlavuoden 
 toiminta-avustus 

Kuopion Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry 

– 4 000 € matka-avustus 
Kuopion Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry
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– 4 200 € senioreiden matka-avustus 
Lahden Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry 

– 1 000 € yhdistyksen juhlavuoden 
 toiminta-avustus 

Luoteis-Uudenmaan Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry

– 2 000 € avustus seminaarijärjestelyihin 
Pieksämäen Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

– 900 € matka-avustus
– 7 000 € yhdistyksen juhlavuoden 
 toiminta-avustus 

Porin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
– 2 800 € senioreiden matka-avustus 

Svenska byggmästare- och 
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.

– 3 000 € avustus infokiertueen 
 toteuttamiseen 
– 3 000 € avustus nuorisotapahtumaa
 varten 

Tampereen Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

– 3 000 € avustus Tampereen alueen
 nuorisotoiminnan kehittämiseksi 

Teljän Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
– 2 000 € avustus jäsenhankinta- 

kampanjaa varten 
Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

– 2 200 € senioreiden toiminta-avustus 
Väst-Nyländska Byggmästareföreningen r.f.

– 3 000 € avustus liittokokouksen 
 järjestelyihin 

Ylivieskan seudun Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

– 6 250 € matka-avustus 
Keilaseura RKM 89 ry

– 3 000 € toiminta-avustus 
Spove ry

– 3 000 € toiminta-avustus 
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

– 5 850 € avustus projektiin 
 ”Esimiestulet” 

Betoniyhdistys ry, BY-koulutus Oy
–	15	000	€	avustus	betonitieto.fi	
 -projektin toteutukseen 

Helsingin Teknillisen oppilaitoksen luokka
K311 A 1969

– 1 029 € avustus luokkatapaamisen 
 järjestelyihin 

Kuopion Teknillisen oppilaitoksen luokka
K320-3 1969

– 1 000 € avustus luokkatapaamisen 
 järjestelyihin

Tampereen ammattikorkeakoulu
– 3 500 € avustus 4. vuosikurssin 
 opiskelijoille Tukholman seminaari-
 matkaa varten 

Tampereen ammattikorkeakoulu
– 3 500 € avustus 4. vuosikurssin 
 opiskelijoille Saksan ja Itävallan 
 seminaarimatkaa varten 

Tampereen ammattikorkeakoulu
– 2 850 € avustus 3. vuosikurssin 
 opiskelijoille (luokka 17 ARM) 
 Berliinin messumatkaa varten 

Tampereen ammattikorkeakoulu
– 3 900 € avustus 3. vuosikurssin 
 opiskelijoille (luokka 17RM) 
 Berliinin messumatkaa varten 

Miikka Lindell
– 1 000 € stipendi opinnäytetyötä varten 

JÄRJESTETYT STIPENDIMATKAT 
JA STIPENDIEN SAAJAT 
Toimintavuonna 2019 Säätiö järjesti viisi sti-
pendimatkaa. 

Messumatka Müncheniin Bau-messuille
17.–20.1.2019 
Stipendimatka on tarkoitettu maamme am-
mattikorkeakouluissa opiskeleville 2. vuosi-
kurssin rakennusmestariopiskelijoille. 

Matkastipendi myönnettiin seuraaville opis-
kelijoille: 
Jokelainen Veikko, Kanerva Tuomas, Kinna-
ri Teemu, Pitkänen Martti, Pylkkö Ville, Se-
lenius Aleksi, Soosaar Kenneth, Välikoski 
Elias, Pyhäluoto Ville, Kehusmaa Toni (Met-
ropolia AMK), Ahvenniemi Juho, Rosen-
lund Teresa (Tampereen AMK), Ala-Huikku 
Jetro, Keski-Lusa Elias, Satokangas Pertti 
(Seinäjoen AMK), Nordberg Anton (Novia 
Yrkeshögskolan), Janhunen Eemeli, Nurmi-
nen Tuukka (Savonia AMK)
18 x 837,55 €, yhteensä 15 076,00 €

Kulttuurimatka Andalusian kiertomatka
25.4.–5.5.2019 
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten jäsenten haettavissa. 

Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille: 
Ossi Rantakömi, Jorma Sundvall, Kimmo 
Huotari, Hannu Laurila, Tapio Paukkeri, Kai 
Toivola, Aarre Tuomisto, Timo Saarikko, 
Vesa Fingerroos, Kyösti Kontio (Helsingin 
piiri), Tuomo Leinonen, Kyösti Mikkonen, 
Seppo Tontti (Hämeen piiri), Ari Liljasto 
(Kymen piiri), Olli Saarikko, Matti Tarkiai-
nen, Jussi Katainen (Mikkelin piiri), Timo 
Järvelä, Pertti Jokitalo (Oulun piiri), Jorma 
Heiskanen (Uudenmaan piiri), Kalle Aho, 
Erkki Tuorila, Matti Lähteenmaa, Jyri Joup-
pila (Vaasan piiri)
24 x 2 690,00 €, yhteensä 64 560,00 € 

Kulttuurimatka Reinin risteily 
31.7.–7.8.2019 
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten jäsenten haettavissa. 

Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille: 
Kirsi Teittinen, Kimmo Pellikka, Joonas Jaa-
tinen, Reino Kettunen, Leila Nieminen, Ka-
lervo Finnilä, Sirpa Laurila, Lars Ånäs, Lee-
na Teelahti, Eino Menlös (Helsingin piiri), 
Anne Seppälä, Päivi Hämäläinen, Kalle Ran-
talainen (Hämeen piiri), Risto Salmio (Kes-
ki-Suomen piiri), Risto Leinonen, Seppo 
Pasanen (Kuopion piiri), Hannu Lehtiö (Ky-
men piiri), Asta Hooli( Lapin piiri), Jyrki Ves-
terinen, Sini Kulmala (Turun ja Porin piiri), 
Vesa Mäenpää, Pekka Mäkiinen (Vaasan pii-
ri), Tuomo Räty (Kuntien yhdistysten piiri), 
Seppo Munde (Valtion yhdistysten piiri)
24 x 2 540,00 €, yhteensä 60 960,00 €

Kulttuurimatka Portugalin kiertomatka 
6.–12.10.2019 
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten jäsenten haettavissa. 

Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille: 
Taavi Ahoniemi, Kalevi Hiltunen, Timo Saa-
ri, Martti Rissanen, Esa Säntti, Helena von 
Koskull, Eero Reiniluoto, Seppo Koskelai-
nen, Mikko Ojala, Ossi Ontto, Seppo Pos-
ti, Timo Viheriäranta (Helsingin piiri), Jukka 
Heinonen, Ismo J Niemi, Jarmo Airaksinen 
(Hämeen piiri), Jari Hellman, Tomi Ahonen 
(Keski-Suomen piiri), Kimmo Kovanen (Ky-
men piiri), Johan Anderson (Ruotsinkiel. 
Piiri), Iris Kaustinen, Aulis Viitanen, Rainer 
Nieminen (Uudenmaan piiri), Eino Kyykkä, 
Antti Kotila (Vaasan piiri)
24 x 2 195,00 € , yhteensä 52 680,00 €

Messumatka Pariisiin Batimat -messuille 
7.–10.11.2019 
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten työikäisten jäsenten haet-
tavissa. 

Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille: 
Tommi Gröhn, Antti Nietula, Ilari Roihuvuo, 
Matti Kartesalo, Vesa Saira, Niilo Hämä-
läinen (Helsingin piiri), Juha Savola, Jukka 
Gustafsson (Hämeen piiri), Timo Passi, Pirjo 
Pasanen (Keski-Suomen piiri), Kalevi Behm, 
Jari Lappalainen (Kuopion piiri), Harri Hyy-
ryläinen (Mikkelin piiri), Eero Talala (Oulun 
piiri), Roger Juslenius (Ruotsinkielisten yh-
distysten piiri), Paavo Rätti, Juha Kosola, 
Kristiina Tantarimäki (Vaasan piiri), Kari Ni-
kola (Kuntien yhdistysten piiri), Joonas Ant-
tila Vuoden Nuori Rakennusmestari 
20 x 1 411,00 €, yhteensä 28 220,00 € 

Säätiö jakoi avustuksia ja stipendejä tili-
vuoden 2019 aikana yhteensä 472 277,00 €
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SÄÄTIÖN EDUSTAJAT ERI HALLITUKSISSA VUONNA 2019

Hallitus
Ins. AMK Raimo Seppänen puheenjohtaja 
Rkm Jouko Karjalainen varapuheenjohtaja 
Rkm Jukka Aalto jäsen
Rkm Ari Autio jäsen 
Rkm Kalevi Berlin jäsen 
Rkm Asko Järvinen jäsen
Rkm Markku Niemi jäsen 
Rakennusneuvos Timo Nieminen jäsen 
Kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori jäsen 

Toimisto
Eija Toivonen toimistonhoitaja

Tilintarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja: KHT Asko Vuorenalusta 
Varalla: BDO Oy, KHT Juha Selänne 

Talous- ja hallintoryhmä
Ins. AMK Raimo Seppänen puheenjohtaja
Rkm Jouko Karjalainen jäsen
Rkm Ari Autio jäsen

Stipendiryhmä
Rakennusneuvos Timo Nieminen puheenjohtaja
Rkm Asko Järvinen jäsen
Rkm Jouko Karjalainen jäsen

Kiinteistöryhmä
Rkm Ari Autio puheenjohtaja
Rkm Jukka Aalto jäsen
Rkm Kalevi Berlin jäsen
Rkm Markku Niemi jäsen

Kirjanpidon tositteiden tarkastaja
Rkm Asko Järvinen

Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53 
Rkm Ari Autio puheenjohtaja 
Rkm Kalevi Berlin jäsen 
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen 
Rkm Jouko Karjalainen varajäsen 

Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1 
Rkm Asko Järvinen puheenjohtaja
Rkm Kalevi Berlin varapuheenjohtaja 
Rakennusneuvos Timo Nieminen jäsen 

Kiinteistö Oy Lumikelo 
Rkm Markku Niemi puheenjohtaja 

Kiinteistö Oy Jämsän Himos Timi 
Rkm Jouko Karjalainen puheenjohtaja 
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen 
Rkm Jukka Aalto varajäsen 

Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11 
Rkm Jouko Karjalainen puheenjohtaja 
Rkm Ari Autio jäsen 
Rkm Kalevi Berlin jäsen 
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 14 kertaa, talous- 
ja hallintoryhmä, stipendiryhmä sekä kiinteistöryhmä kukin 11 ker-
taa. Lisäksi hallitus kokoontui kerran strategiaseminaariin. 

Hallituksen jäsenet ovat saaneet kokouspalkkion. Hallituksen ko-
kouksista kokouspalkkiota on maksettu hallituksen puheenjohta-
jalle 400,00 € / kokous ja muille hallituksen jäsenille 300,00 € / ko-
kous. Ryhmien kokouksista kokouspalkkiota on maksettu ryhmän 
puheenjohtajalle 200,00 € / kokous ja muille ryhmän jäsenille 150,00 
€ / kokous. Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuu-
luville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiri-
läistensä kanssa.

KONSERNITILINPÄÄTÖS 2019 

Säätiö on laatinut päättyneeltä tilikaudelta konsernitilinpäätöksen. 

Konsernitilinpäätös sisältää Säätiön täysin omistamat yhtiöt 
Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53, Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1, 
Kiinteistö Oy Jämsän Himos Timi ja Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11. 

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. 

Tilinpäätöksessä keskinäiset osakeomistukset ja konsernin sisäiset 
tuotot ja kulut on eliminoitu. 

Konsernitilinpäätös osoittaa ylijäämää 1.132.627,18 €. 
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvi-
kaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen 
nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda 
lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava 
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoi-
den paikallaoloajan.

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.
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Oik. B-talo
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Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

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

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 edellyt-
tää, 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.

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



    

Tapahtumakalenteri 2020

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

Toukokuu – Heinäkuu
 Kevään ja alkukesän tilaisuudet on koronavirusepidemian takia peruttu.
Muutokset ovat mahdollisia myös tulevissa tapahtumissa. 
Seuraa tilannetta yhdistyksen kotisivuilta www.hrmy.fi. 
Seuraava jäsenlehti ilmestyy 1. syyskuuta.

Elokuu
 18.8.  Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, 
  Vuosaari, Heteniityn kenttä, klo 17.00
 20.8.  Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut, 
	 	 Keimola	Golfin	kenttä,	klo	12.00
 23.– 29.8.  Rakennusmestariveteraanit, kylpylämatka Saarenmaalle

Syyskuu
 3.9.  Yhdistyksen syysmaastojuoksu, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00
 5.9.  Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen, 
  sis. lounastauon, klo 9.00
 10.9.  Rakennusmestarien Rouvat, syyskauden avajaiset
 13.9.  Mestari-Laulajien konsertti, 
  Helsingin konservatorio, Ruoholahdentori 6, klo 15.00
 14.9.  Syyskuun Mestari-ilta, klo 18.30
 28.9.  Rakennusmestariveteraanit, Syyskokous

Lokakuu
 8.10.  Perhetapahtuma, näytelmä Tatu ja Patu Helsingissä, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, Eläintarhantie 5, klo 18.30
 8.10.  Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta
 12.10.  Yhdistyksen Kevät- ja Syyskokoukset, klo 18.30
 12.10.  Lokakuun Mestari-ilta, Syyskokouksen jälkeen
 17.10.  Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen, 
  sis. lounastauon, klo 9.00
 26.10  Rakennusmestariveteraanit, lokakuun tapaaminen

Marraskuu
 5.11.  Teatteri: Illallinen ystävien kesken, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila, klo 19.00
 12.11.  Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun ilta
 23.11.  Rakennusmestariveteraanit, marraskuun tapaaminen
 28.11.  Yhdistyksen Pikkujoulu risteillen Tallinnaan

Joulukuu
 21.12.  Rakennusmestariveteraanit, Pikkujoulujuhla

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
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