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185 metriä pitkä ja 9 metriä leveä Räisälänsilta 
Espoon Laajalahdessa on yksi tulevan Raide-
Jokeri-pikaraitiotien meneillään olevista työ-
kohteista. Kevään 2020 aikana rakennettiin 
mm. sillan pilarit. Ne olivat uniikit valmistaa, 
koska niistä toiset ovat pyöreitä, toiset soikeita 
ja ne suurenevat ylöspäin. Pilarien ja maatukien 
valamisen jälkeen asennettiin laakerit, joista 
suurin yksittäinen laakeri painaa 1150 kiloa. 
Silta betonoitiin heinäkuun puolessavälissä. 
Jännittämis- ja eristämistyöt aloitettiin elokuun 
alussa. 
Kuva Väylävirasto
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KEVÄTKOKOUS
Aika: 14.9.2020 klo 18.30 

Paikka: Ravintola Puro (Sähkötalo)
 Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 ja ääntenlaskijat sekä sihteeri läsnä olevista 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen

5.  Esitetään vuoden 2019 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä 
 toiminnantarkastuskertomus (julkaistu jäsenlehdessä 4/2020)

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 ja tilivelvollisille 

7. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta

8. Käsitellään liiton ja piirin käsiteltäviksi esittämät muut asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa

9. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen

SYYSKUUN MESTARI-ILTA 
maanantaina 14.9.2020 

Ravintola Purossa (Sähkötalo 8. krs) 
heti Kevätkokouksen jälkeen

Yhdistyskuulumiset • Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE esittäytyy • 
Jäsenistön vapaa sana • Ilmoitusasiat • 

Iltapala 
(ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!
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Kulunut vuosi on ollut ennalta ar-
vaamaton. Keväällä alkanut Co-
vid-19 on perunut kaikki yhteiset 
tapaamiset.

Kesällä tilanne hieman rauhoittui, 
mutta syksyä kohden tilanne 
näyttää taas pahenevan.

Yhdistyksen kevätkokousta ei 
pandemian takia voitu keväällä 
pitää; nyt pidämme kevätkokouk-
sen syyskuun Mestari-illan yhtey-
dessä 14.9.2020. Syyskokous pi-
detään 12.10.2020, mikäli suosi-
tuksiin ei tule muutoksia.

Yhdistys järjestää syys- ja loka-
kuun kokoukset väljemmissä ti-
loissa Ravintola Purossa, joka si-
jaitsee Sähkötalon 8. kerroksessa. 

Siellä on helpompi järjestää turva-
välejä ja ruokailu saadaan suju-
maan ilman suurempaa ruuhkaa.

Koronatilanteen johdosta, jokai-
sen jäsenen tulee itse miettiä, 
voiko osallistua yhdistyksen jär-
jestämiin tilaisuuksiin. Meidän on 
noudatettava THL:n ohjeita ja 
suosituksia. 

Joitakin syyskaudella pidettäväk-
si aiottuja tapahtumia on peruttu 
ja siirretty järjestäjän toimesta, 
eikä yhdistyksellä ole mahdolli-
suutta järjestää korvaavia tapah-
tumia. Tapahtumista ilmoitetaan 
edelleen jäsenlehdessä, mutta ti-
lanteen eläessä kannattaa aina 
varmistaa HRMY:n kotisivuilta ta-
pahtumien toteutuminen.

Toivotan kaikille jäsenille oikein hyvää 
syyskautta. Tavataan syyskuussa, 
Muistetaan, että kokouksiin ja 
tapahtumiin osallistutaan vain terveinä.

Timo Saarikko
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

EK: Rakennusalan luottamus koheni hieman
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan 
rakennusalan luottamusindikaattorin saldoluku 
nousi heinäkuussa 12 pistettä edelliskuukaudesta. 
Luottamusindikaattorin saldolukema oli heinä-
kuussa -15. Alan luottamus pysyi kuitenkin yhä 
pitkän aikavälin keskiarvon (-6) alapuolella.

Rakennusalan tilauskanta koheni aavistuksen 
heinäkuussa, mutta on yhä selvästi alle normaalina 
pidetyn tason. Henkilökunnan määrän ennakoidaan 
kausivaihtelu huomioon ottaen vähenevän tulevien 
kuukausien aikana, mutta aiempaa maltillisemmin. 
Suomalaisten rakennusyritysten luottamus oli ke-
säkuussa selvästi alle EU-maiden keskiarvon.

Myönnettyjen rakennuslupien 
kuutiomäärä väheni
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 
2020 maalis-toukokuussa 8,8 miljoonaa kuutiometriä, 27,6 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentami-
seen myönnetty kuutiomäärä väheni 13,7 prosenttia ja muu-
hun kuin asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä 32,7 
prosenttia. Kaikissa talotyypeissä kuutiomäärät vähenivät 
vuodentakaisesta, eniten väheni julkiseen palvelurakentami-
seen myönnetty kuutiomäärä, 41,6 prosenttia.
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Kaksi koulutustilaisuutta

TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KOORDINOINNISTA
Rakennettaessa kosteus on pidettävä kurissa ja työmaat puhtaina sekä rakentamisen aikana että luovu-
tuksessa. Hyvä sisäilma on kaikille tärkeää.

Jotta terveen talon tärkeät tavoitteet saadaan toteutumaan useita osapuolia sisältävissä rakennushank-
keessa, työmailla on yhä useampia eri alojen koordinaattoreita.

Yhdistys toteuttaa yhdessä TTS Työtehoseuran kanssa kaksi teematilaisuutta, joissa käsitellään koordi-
naattorien tehtäviä ja roolia sekä Kuivaketju10:tä.

Koulutus 1:

Kuivaketju10 ja koordinaattoreiden rooli 
rakennushankkeissa
20.10.2020 klo 17.00–20.00

Ilmoittautuminen 8.10.2020 mennessä 
yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai 09-646 343

Hinta: 20 € maksetaan 8.10.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11 
(viestikenttään Koulutus1).

Molempien tilaisuuksien koulutuspaikka: TTS Työtehoseura, Sarkatie 1, Vantaa.
Molempiin tilaisuuksiin mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä (tämän hetkisen koronatilanteen mukaan).

Koulutus 2:

Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja 
sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät 
tehtävät rakennushankkeiden eri vaiheissa
24.11.2020 klo 17.00–20.00

Ilmoittautuminen 12.11.2020 mennessä 
yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai 09-646 343

Hinta: 20 € maksetaan 12.11.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11 
(viestikenttään Koulutus2).

Amos Rexin aukiolle ’kas-
voi’ elokuun alussa kah-

deksastakymmenestä kasvi-
tornista koostuva puutarhains-
tallaatio Keidas. Keitaan myö-
tä 80 vuotta täyttävä Amos 
Rexin omistaja Konstsamfun-
det halusi tuoda ihmisille veh-
reän kohtaamispaikan keskel-
le kaupunkia ja luoda uskoa 
tulevaisuuteen. Puiset kehikot 
on täytetty yli kolmellakymme-
nellä eri yrtillä, syötävällä ku-
kalla ja vihanneksella. Keitaan 
päättyessä kaikki kasvit ja ra-
kennusmateriaalit hyötykäyte-
tään. Keitaan on suunnitellut 
taidemuseo Amos Rexin arkki-
tehti Asmo Jaaksi, JKMM Ark-
kitehdit Oy. Keidas on esillä  
6. syyskuuta saakka.

Puutarhainstallaatio Keidas

Kuva: Koptercam
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Chydenia eli alun perin Suomalai-
nen tyttökoulu, ”Tyttönorssi”, 

valmistui vuonna 1923. Se on kau-
punkikuvallisesti olennainen osa 
Etu-Töölön klassistista punatiiliark-
kitehtuuria. Rakennusta muutettiin 
merkittävästi 1960-luvun lopussa, 
kun siitä tuli Helsingin kauppakor-
keakoulun kirjasto, ja vuonna 2000, 
kun se muunnettiin kauppakorkea-
koulun opetus- ja tutkimuskäyttöön 
sopivaksi. Toukokuussa 2020 val-

Tyttönorssi aikuisopiston 
moderniin käyttöön
Vanhan tyttökoulurakennuksen peruskorjauksella tuotettiin alkuperäistä rakennus- ja 

sisustustyyliä kunnioittavat mutta kuitenkin modernisti toimivat tilat aikuisopiston käyttöön. 

mistuneen peruskorjaushankkeen 
myötä uusi päävuokralainen Helsin-
gin aikuisopisto sai Chydeniasta 
uudet keskitetyt tilat satojen ai-
kuisopiskelijoiden perusopetusta, 
kansalaisopiston toimintaa ja työ-
voimapoliittista koulutusta varten.

Mittava välipohjan purkutyö
Peruskorjaushankkeen haasteina 
olivat mittava välipohjan purkutyö, 

sisäilmaongelmien ehkäiseminen, 
arkkitehtisuunnittelu vaativien ra-
kennusteknisten ratkaisujen ja ra-
kennussuojelumääräysten puitteis-
sa, alkuperäisen rakennushistorian 
kunnioittaminen mm. värimaailmaa 
palauttamalla ja alkuperäisen luok-
kahuonejaon sovittaminen nykyai-
kaisen aikuisopiston tilatarpeisiin.

Innovarch toimitti hankkeeseen 
pää- ja arkkitehtisuunnittelun sekä 
sisustussuunnittelun erillisenä toi-

Peruskorjauksessa palautettiin 1920-luvunPeruskorjauksessa palautettiin 1920-luvun
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meksiantona. Suunnittelussa hyö-
dynnettiin tietomallinnusta, ja eri 
suunnittelualojen mallit sovitettiin 
yhteen IFC-muodossa. Urakoitsija 
NCC oli mukana kehitysvaiheesta 
saakka, ja suunnittelu tehtiin sopi-
mussuhteessa suoraan tilaajaan. 
Vahanen järjesti käyttäjiä osallistavia 
palvelumuotoilun suunnittelutyöpa-
joja. Kiinteistön omistaa erikoissijoi-
tusrahasto eQ Hoivakiinteistöt. Pro-
jektijohdon ja kiinteistökehityksen 
konsulttina toimi Saraco.

Keskeisen sijainnin vuoksi pe-
ruskorjauksen vaatimat purkutyöt 
piti suunnitella huolellisesti. Raken-
nuksen ympäristöön ei tehty paljon-
kaan teknisiä muutoksia vaan tekni-
siä järjestelyjä ja rakenteita uusittiin 
pääsääntöisesti sisällä.

Rakennusteknisesti lähes kaikki 
rakennuksen alkuperäiset seinät 
ovat kantavia ja siten säilyneet. Ra-
kennuksen sisäkulmassa sijaitseva 

pääportaikko oli nykymääräysten 
valossa haasteellinen sekä palotek-
nisesti että akustisesti. Kerrosauloi-
hin saatiin palautettua alkuperäistä 
avoimuutta esimerkiksi avautuvilla 
lasiseinillä. Haasteita toi myös ny-
kynormien mukaisen WC-määrän 
sijoittaminen kerroksiin. Muita pe-
ruskorjauksen yhteydessä uusitta-
via teknisiä ratkaisuja olivat ilman-
vaihto, sähköt ja valaistus sekä 
henkilökunnan työtiloihin lisättävä 
jäähdytys.

Vesikatto uusittiin
Sisäpuolisten purkutöiden yhtey-
dessä paljastui vesikaton huono 
kunto, ja se päätettiin uusia nopeal-
la aikataululla. Kiireellisessä lupa-
prosessissa onnistuttiin hyvällä yh-
teistyöllä kaupunginmuseon, raken-
nusvalvonnan ja NCC:n kanssa. 
Monimuotoinen katto laserkeilattiin 

ja valokuvattiin, jotta uusi kate ja 
pellitykset pystyttiin tekemään de-
taljeiltaan ja materiaaleiltaan mah-
dollisimman tarkasti vanhaa nou-
dattaen. Kompromisseja kuitenkin 
tarvittiin, koska jyrkkä katto vaatii 
lumiesteet ja kunnolliset kulkusillat 
ilmanvaihtolaitteiden turvallista 
huoltoa varten.

Peruskorjattuihin tiloihin päätet-
tiin käyttää vanhoja kalusteita Hel-
singin Aikuisopiston kahdesta eri 
toimipisteestä sekä tilojen edellisel-
tä vuokralaiselta Aalto-yliopistolta. 

Aulojen ja käytävien lattiamateri-
aaliksi valittiin ajaton, pitkäikäinen 
ja kovaa kulutusta kestävä betoni. 
Aulojen akustiikkaa oli tarpeen pa-
rantaa, mutta samalla haluttiin säi-
lyttää historiallinen ilme. Kattopin-
toihin tehtiin yhtenäinen akustisen 
villan päälle tehty ruiskutus ja ken-
tän reunoille palautettiin vanhan 
mallin mukaiset kipsilistat.

Ku
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Tilojen alkuperäinen tyyli ja sävyt selvitettiin rakennushistorian ja 
värien tutkimuksella. Rakennuksen sisäseinistä kaivettiin väritutki-
muksella esiin alkuperäiset värisävyt jo ennen kiinteistökauppaa, ja 
peruskorjauksen yhteydessä löytyi lisää yksityiskohtia. Esimerkiksi 
pääsisäänkäyntien alkuperäiset puuovet on kunnostettu mukaillen 
ootraamalla vanhaa ruskeansävyistä maalipintaa. 

Viisikerroksisen rakennuksen ylemmät kerrokset ovat iltatunteina 
periaatteessa kansalaisopiston ja alemmat kerrokset päiväsaikaan 
perusopetuksen käytössä, mutta kaikille tiloille haetaan mahdolli-
simman hyvää käyttöastetta eli käyttäjiä eri vuorokaudenaikoihin. 
Ylin kerros on pyhitetty taideaineille ja taukotilat on ajanmukaistet-
tu, jotta opiskelijat voivat esimerkiksi lämmittää välipalaa.
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Voittajan valinnassa painotettiin muun muassa 
rakennuksen kaupunkilaisille tarjoamia hyviä 

käyttömahdollisuuksia. Suunnitelman mukaisesti 
rakennuksen Kauppatorin päätyyn tulee pieni 
kaupunkipuisto, kun taas meren puolelle avautuu 
terassi kahvila- ja ravintolatiloille.

Palkintolautakunnan mukaan Spring on kaunis 
ja tasapainoinen työ, joka jatkaa Esplanadilta Ka-
tajanokalle ulottuvien vaaleiden kaupunkitalojen 
rintamaa modernin arkkitehtuurin keinoin. Se sopii 
myös hyvin Katajanokan korttelirakenteeseen ja 
rannan julkisivurivistöön. Rakennuksen pyöreät 
nurkat liittävät sen viereisten Tulli- ja Pakkahuo-
neen ja hotellin muotoihin, jotka toistuvat myös 
muualla Katajanokan kansallisromanttisen ja Art 
Nouveau -ajan arkkitehtuurissa.

Katajanokalle tulossa metsästä Katajanokalle tulossa metsästä 
innoitusta ammentavainnoitusta ammentava SpringSpring
Katajanokalle suunnitteilla olevasta puisesta toimitilasta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun on 

voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n työ Spring. Katajanokan Laituriksi nimettyyn ja Varman  

omistamaan hiilineutraaliin rakennukseen tulee Stora Enson pääkonttori, hotelli sekä muita 

toimitiloja. Rakennusmateriaalina tulee olemaan Stora Enson massiivipuuelementit.



96/2020 hrmy

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

Lehtola, Lauri
Mattila, Ville 
Neuvonen, Pauli

Partanen, Paulus
Rodionova, Katja

Tervetuloa!

Helsingin rakennus-
mestarikeilaajat ry

VUOSIKOKOUS 
Helsingin rakennusmestarikeilaajat ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidetään

30.9.2020 klo 19.15 
Talin keilahallin kabinetissa. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 12 § mukaiset asiat.

Tervetuloa!    Hallitus
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Huom! Esityksen ajankohta on muuttunut

PERHETAPATUMA torstaina 28.1.2021 klo 18.30

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

Liput maksetaan 8.12.2020 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 €
Lippuja max. 3 kpl/jäsen. 
Paikkoja näytökseen on varattu 70 kappaletta. 
Ilmoittautumiset 8.12.2020 mennessä yhdistyksen toimistolle 
sähköpostitse info@hrmy.fi

Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasila, 
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki

TEATTERIIN
torstaina 5.11.2020 klo 19.00

Illallinen ystävien kesken

Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja seuralainen 30 €, 
max. 2 lippua/jäsen
Lippuja on varattu näytökseen 160 kappaletta.  
Kahvitarjoilu väliajalla. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 5.10.2020 
yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi 
Liput maksetaan 5.10.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään ”Teatteri”. 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.

Helsingin Kaupunginteatteri – Illallinen ystävien 
kesken – Kuvassa Carl-Kristian Rundman, 
Pihla Penttinen, Risto Kaskilahti ja Ursula Salo 
– Kuva © Janne Mikkilä

Miten pariskunnan ero vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin? Onko parisuhde vain parin suhde vai onko vanhojen ystävien tarpeen 
valita erossa puolia? Entä miltä oma avioliitto tuntuu, kun toiset eroavat ja löytävät uusia rakkauksia? Sopivasti kypsä käsittelee 
tunnistettavasti ja huumoria unohtamatta yhden pariskunnan eroa ja tarjoaa vilpitöntä, sydämeenkäyvää verbaalista ilotulitusta. 
Tästä Pulizer-palkitusta näytelmästä on tehty myös menestyselokuva (Dinner With Friends), ja nyt on vuorossa suomenkielinen 
kantaesitys Studio Pasilassa.
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asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON
WE WILL ROCK YOU -musikaali
siirtyy ensi keväälle 2021 Helsingin Jäähalliin.

Uusi esityspäivä on 

keskiviikko 2.6.2021 klo 19.00
Tilaisuus on loppuunmyyty. 
Liput postitetaan ensi kevään aikana.

Helsingin Rakennusmestarit- ja insinöörit AMK ry:n
perinteinen

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
syyskuun lehdessä.Lähtö lauantaina Helsingistä klo 10.30–12.30 

Tallink Megastar

Paluu sunnuntaina Tallinnasta klo 13.30–15.30 
Tallink Megastar

Matkan hinta on yhdistyksen jäsenelle 50 € jaetussa 
2-hengen huoneessa, 90 € yhden hengen huoneessa, 
seuralaisen hinta 90 €.

PIKKUJOULUMATKA
TALLINNAAN  28.–29.11.2020

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään 5.10.2020 mennessä 
joko sähköpostitse info@hrmy.fi tai puhelimitse (09) 646 343. 
Ilmoitathan samalla osallistujien nimet, syntymäajat sekä mahdolliset erikoisruokavaliot/allergiat.

Matka on maksettava viimeistään perjantaina 6.10.2020 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Käytäthän maksaessasi viitettä 2020 0770. 

Paikkoja matkalle on varattu 115 kappaletta.

Huom!
• Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
• Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, jolloin peruuttaja vastaa koko matkan hinnasta.

Hintaan sisältyy:
-  laivamatka meno-paluu kansipaikoin
-  majoitus kahden hengen huoneessa Park Inn by
 Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
-  sisäänpääsy hotellin vesi- ja saunakeskukseen sekä 

kuntosalille

-  pikkujoulubuffet juomineen
-  tanssit Anne Adams orkestereineen johdolla
-  buffetaamiainen hotellissa
-  bussikuljetus satama-hotelli-satama
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Helsingin Rakennusmestariveteraanit

Keväällä Koronaviruksen vuosi pitämättä jäänyt

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
on maanantaina 28.9.2020 Kallioniemen piha-alueella klo 13.00
(ennen ”Kevätjuhlaa”)

Tervetuloa päättämään tammikuun tapaamisessa yhdessä valmistelemamme sääntömuutos, jonka keskei-
senä asiana on kerhon nimen muuttaminen Helsingin Rakennusmestari- ja -insinöörisenioreiksi 
(HRMY- Seniorit).
Lisäksi kokouksessa käsittelemme sääntöjemme mukaisesti kevätkokouksen asiat, kuten toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta.

Tervetuloa päättämään!
HRMY-Veteraanien hallitus

PS. Ennakkotietona: syyskokouksemme pidetään 26.10.2020 klo 13.00.
Pitopaikka ja tarkempi kutsu lokakuun lehdessämme.

* * *

Helsingin Rakennusmestariveteraanien 

”KEVÄTJUHLA” 
järjestetään 28.9.2020 kevätkokouksen päätteeksi, 

paikkana Kallioniemen piha-alue, joten huomioithan sen pukeutumisessasi!
(Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki (bussit 85 ja 86 Herttoniemestä)

Tervetuloa viettämään mukavaa ja rentouttavaa iltapäivää yksin tai avecin kera.

Seura on tunnetusti hyvää ja tarjoilussakaan ei liene valittamista.

Tilaisuus on kerhon jäsenille ilmainen, avec 15 euroa.

Maksu suoritetaan 15.9.2020 mennessä tilille:
Helsingin Rakennusmestariveteraanit, FI72 2044 2000 016 055, viestikenttään ”Kallioniemi”.

Ilmoittautumiset 15.9.2020 sähköpostitse laurilasirpa9@gmail.com (jäsenen ja avecien nimet)

Tervetuloa joukolla mukaan!
Helsingin Rakennusmestariveteraanien hallitus

    

YHDISTYS tiedottaa

HUOM!
* Kokouksien ja tilaisuuksien peruutukset ovat mahdollisia Koronaepidemian vuoksi tai 

sateen sattuessa.
* Kasvomaskisuositus
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Rakennusmestarien 
Rouvat

SYYSKUUN ILTA
Syyskauden avajaiset 
torstaina 10.9.20 klo 18.00 
yhdistyksen toimistolla 
Malminrinne 3 B, 3. krs

Tervetuloa!  Johtokunta

MESTARI-LAULAJIEN 
kevään 2020 Koronan takia peruuntunut

konsertti siirtyy keväälle 2021. 

Muistathan!   VAIN TERVEENÄ TAPAHTUMIIN
Yhdistyksen ja alaosastojen syyskausi käynnistyy monilla tapahtumilla. Toivottavasti ne myös pystytään järjestämään. Koronatilanne 
kuitenkin muuttuu nopeasti, joten varmistathan ennen tapahtumaa yhdistyksen kotisivulta www.hrmy.fi, ettei sitä ole jouduttu perumaan.

Harkitse myös huolellisesti oma osallistumisesi: tule vain terveenä tapahtumiin, jottet tartuta etkä altistu virukselle.

Kallioniemen TALKOOT 
Laitetaan Kallioniemi ja laiturit talvikuntoon 
lauantai 3.9.2020 klo 9.00–15.00
lauantai 17.10.2020 klo 9.00–15.00

Lounastarjoilu!  Tervetuloa!

TEATTERIMATKA TAMPEREELLE
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry ja HeRIA ry järjestävät yhteisen teatterimatkan 

Tampereen Työväen Teatteriin lauantaina 14.11. klo 13.00 
katsomaan näytelmää ”Kinky Boots”
Lähtö matkalle Kiasman edestä klo 9.30.

Matkan hinta on sekä jäseneltä että avecilta 
75 €/henkilö. Matkan hintaan sisältyy  
musikaalilippu, lounas (Sääksämäellä 
Voipaalan kartanossa) sekä bussimatkat 
edestakaisin Helsinki – Tampere.

Sitovat ilmoittautumiset 
Ulla Mehikille sähköpostitse 
ulla.ulriikka@gmail.com 30.9.2020 mennessä. 
Muistathan mainita ilmoittautuessasi, 
että olet HRMY:n jäsen. 

Ulla lähettää maksuohjeet ilmoittautumisesi jälkeen. Tarkempi ohjelma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ajankohtaa. 

HRMY:n ja HeRIA:n yhteinen
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YHDISTYKSEN MAASTOJUOKSU
Maastojuoksun mestaruuskilpailut pidetään 
Pirkkolan pururadalla 

17.9.2020 klo 18.00 
Lähtöpaikka uimahallin parkkipaikan pohjoispäädystä.

Sarjat M JA N35 + kaikki ikäsarjat 5 vuoden välein. 
 Rouville myös oma sarja.

Matkat
M-M55 6 km, M-M65 4km, M70+ ja naiset ja rouvat 2 km

TERVETULOA  MYÖS OPISKELIJAJÄSENET!

Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut 
rharton1@welho.com tai 044-2244521

HUOM! 3.9.2020 aiemmin ilmoitettu kilpailu on peruttu

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

URHEILUA

KALAKERHO
Korona tuo edelleen ongelmia myös kalakerhon ta-
pahtumiin. Uskoimme vielä keväällä, että syyskuussa 
voimme järjestää laituripilkit. Joudumme kuitenkin 
perumaan sen, sillä turvaetäisyyksien noudattaminen 
olisi laituripilkissä ongelmallista.

Korona tarkoittaa myös muuttuvaa arkielämää. 
Pääsääntö on se, että aikuisella on vastuu noudattaa 
omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia, samoin kuin 
ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä. Aikuisten 
vastuulla on huolehtia myös siitä, että lapset noudat-
tavat näitä rajoituksia. 

Aurinkoiset kevättalven päivät ovat tärkeä osa ih-
misten viihtymistä ja virkistymistä, ja myös kalastami-
nen. Seuraavan kerran kalakilpailujen merkeissä ol-
laan ehkä ja toivottavasti ensi kevään pilkkikisoissa. 

Kireitä siimoja toivottavat 
tuleviin tapahtumiin ja 
kisoihin Reino Holappa 
Kalakerhon pj  ja 
Jouko Röpelinen 
Kalakerhon sihteeri

Kulttuuri- ja perinnekerho kysyy HALUATTEKO TUTUSTUA?
Vankilaoloihin vuodesta 1871–1993 tai Suomen taiteen kultakauden ja 1980-luvun teoksiin sekä lasinvalmistukseen ja suomalaisen lasi-
muotoilun mestariteoksiin Tapio Virkkalan suunnittelemassa museorakennuksessa.

Näissä merkeissä

RETKI HÄMEENLINNAAN JA IITTALAAN
la 26.9.2020, lähtö KIASMAN turistiautopysäkiltä klo 9.30 ja paluu n. klo 17.00

Ohjelmassa opastetut kierrokset joko Hämeenlinnan Vankilamuseossa tai taidemuseolla (osanottajien valinnan mukaan) sekä Iittalan lasi-
museolla. Matkaan kuuluu lounas Iittalassa ja matka-kahvit. (Iittalassa hyvät mahdollisuudet taide-, käsityö- ja käyttötavaraostoksiin)

”Korona-ohjeiden” mukaan osanottajamäärä rajoitetaan isosta bussista huolimatta 32 osanottajaan. Retken toteutuminen riippuu täysin 
HRMY:n hallituksen syksyn toimintaan antamista ohjeista sekä valtiovallan ja museoiden asettamista rajoituksista.

Osanottomaksu 44 € jäsenille ja 78 € muille. Museokortin esittäville 34 ja 64 € muille.
Ilmoittautumiset ja maksut: 15.9.20 mennessä matti.vuorensola@gmail.com (050 516 8142), HRMY/KUPE:n tili FI08 1010 3006 1003 66.

Kuvassa Timo Sarpanevan i-lasisarja.
Kuvaaja Rauno Träskelin
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HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS 
alkaa maanantaina klo 16.00 ja 
päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00

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.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Varausviikot ja -maksut 2020:
Viikot 36–48 100 €/viikko
Viikot 49–51 350 €/viikko
Viikko 52 (Joulu) 450 €/viikko
Viikko 53  350 €/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

Syyskuu
 5.9. Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen, 
  sis. lounastauon, klo 9.00
 10.9.  Rakennusmestarien Rouvat, syyskauden avajaiset, 
  yhdistyksen toimistolla, klo 18.00
 14.9.  Yhdistyksen Kevätkokous, Sähkötalo, Ravintola Puro, 
  Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.30
 14.9.  Syyskuun Mestari-ilta, Ravintola Puro, 
  Malminrinne 6 E, 8. krs, heti Kevätkokouksen jälkeen
 17.9.  Yhdistyksen maastojuoksu, Pirkkolan pururata, klo 18.00
 26.9.  KUPE, retki Hämeenlinnaan ja Iittalaan, 
  lähtö Kiasman turistiautopysäkiltä klo 9.30
 28.9.  Rakennusmestariveteraanit, Kevätkokous, 
  Kallioniemen piha-alue, klo 13.00
 28.9.  Rakennusmestariveteraanit, ’Kevätjuhla’, Kallioniemi, 
  heti Kevätkokouksen jälkeen
 30.9.  Rakennusmestarikeilaajat, Vuosikokous, 
  Talin keilahallin kabinetti, klo 19.15

Lokakuu
 8.10.  Rakennusmestarien Rouvat,  
  lokakuun (ohjelmatoimikunta) ilta
 12.10.  Yhdistyksen Syyskokous, klo 18.30
 12.10.  Lokakuun Mestari-ilta, Syyskokouksen jälkeen
 17.10.  Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen, 
  sis. lounastauon, klo 9.00
 20.10.  Koulutusta: Kuivaketju10 ja koordinaattoreiden rooli 
  rakennushankkeissa, TTS Työtehoseura, 
  Sarkatie 1, Vantaa, klo 17.00–20.00
 23.10.  KUPE, retki Tampereelle, ohjelmassa mm. tutustuminen 
  Ostia-näyttelyyn, Hervantaan ja Tampereen 
  raitiotiehankkeeseen
 26.10.  Rakennusmestariveteraanit, Syyskokous, klo 13.00

Marraskuu
 5.11.  Teatteri: Illallinen ystävien kesken, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila, klo 19.00
 12.11.  Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun ilta
 14.11.  HRMY:n ja HeRIA:n teatterimatka, Kinky Boots, 
  Tampereen Työväen Teatteri, lähtö klo 9.30
 23.11.  Rakennusmestariveteraanit, marraskuun tapaaminen
 24.11.  Koulutusta: Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja 
  sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät tehtävät 
  rakennushankkeiden eri vaiheissa, TTS Työtehoseura, 
  Sarkatie 1, Vantaa, klo 17.00–20.00
 28.–29.11.  Yhdistyksen Pikkujoulu risteillen Tallinnaan

Joulukuu
 21.12.  Rakennusmestariveteraanit, Pikkujoulujuhla

2021
Tammikuu

 11.1.  Tammikuun Mestari-ilta
 28.1.  Perhetapahtuma, näytelmä Tatu ja Patu Helsingissä,  
  Helsingin Kaupunginteatteri, Eläintarhantie 5, klo 18.30

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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