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Tammikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 9.1.2017 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Avaussanat Hannu Vehviläinen, HRMY puheenjohtaja
Malja Suomelle
Mestari-Laulajat
Juhlatervehdys Ari Autio, RKL:n puheenjohtaja
Huomionosoitukset
Iltapala

Tervetuloa juhlistamaan
satavuotiasta Suomea!

Puheenjohtajan palsta
Hyvää Uutta Vuotta!

T

sen verran, että pääsisi edes vähän hiihtämään.
Pyhätkin ovat melkein menneet ja pääsemme ”normaaliin” rytmiin.
Pääministerikin ilmoitti talouden lähteneen
myönteiseen suuntaan.

ämä vuosi on itsenäisen Suomen sadas
vuosi!
Aloitamme sadannen vuoden arvokkaalla
Mestari-illalla, jota juhlistaa Mestari-Laulajat.
Toivon iltaan runsasta osanottoa.
Joulukin on jäsenlehden ilmestyessä jo vietetty. Paljonkohan elopaino on noussut? - Kiitos
loistavien joulupöytien.
Mutta eiköhän ne kilot lähde sillä, kun lisätään säännöllistä hyötyliikuntaa.

Toivotan kaikille
hyvää ja
menestyksellistä
uutta vuotta 2017!

Tätä kirjoittaessa lumesta ei ole tietoakaan,
vaikka lämpötila on sahannut ylös ja alas ja
lumi- sekä vesisateet vuorotelleet.
Toivon lunta olevat tammikuussakin ainakin
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Hannu Vehviläinen,
Puheenjohtaja

3
15.12.2016 11:58:49

Keskustakirjaston rakennustyöt
etenevät aikataulussa ja budjetissa

Keskustakirjaston työmaalla Töölönlahdella kuopaistiin ensimmäinen kauhallinen maata syyskuussa 2015. Reilun vuoden urakoinnin jälkeen työmaa on palannut jälleen maan pinnalle.
Maanrakennustyöt ja kellarikerroksen betonirakennetöistä vastannut Maanrakennusliike
E. M. Pekkinen Oy luovutti työmaan marraskuussa YIT Oyj:lle, joka jatkaa työtä maanpäällisten
osien parissa.

Y

IT aloittaa urakkansa rakennuksen rungon betonirakenteiden
paikallavalutöillä ja teräsrakenteiden kokoamisella. Teräsrunkorakenteita on yhteensä yli kaksi miljoonaa kiloa, joista huomattavimmat ovat kaksi talon pituussuuntaan tulevaa, noin 100 metriä pitkää
teräskotelokaarta. Teräskaarien väliaikaiset tukirakenteet pystytetään
vuoden vaihteessa ja pysyvät kaarirakenteet vuoden 2017 alussa. Rakenneratkaisu mahdollistaa kirjaston suuren ja avoimen sisätilan,
jonka ansiosta kirjaston aulaan ei

tarvita pilareita.
Keskustakirjasto on uudentyyppisine rakenneratkaisuineen monipuolinen hanke, jolla on korkeat energiaja materiaalitehokkuustavoitteet.
”Keskustakirjaston työmaa on
edennyt aikataulussa ja budjetissa,”
toteaa hankesuunnittelupäällikkö Irmeli Grundström kiinteistöviraston
tilakeskuksesta. Kirjaston on määrä
valmistua joulukuussa 2018 ja sen
rakentamiskustannukset ovat 98
miljoonaa euroa.
Rakennustöiden kanssa rinnan
jatkuvat myös kirjaston palvelujen ja

4
HRI1701_3-12.indd 4

toimintojen suunnittelu. Erityisesti
perheiden palvelut ja yhteistyö
kumppaneiden kanssa ovat tällä
hetkellä keskipisteessä.
Keskustakirjastossa toteutetaan
Suomen oloissa harvinaisen laaja
puujulkisivu. Tätä hankintaa kaupunki valmisteli tekemällä yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa, jossa
testattiin muun muassa erilaisten
puumateriaalien toimivuutta sääkokein ja järjestämällä markkinavuoropuheluja alan yrityksille, miten ja
millaisesta puusta julkisivu olisi parasta toteuttaa.
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Helsingin päärautatieaseman läheisyyteen rakennetaan uuden ajan kirjasto, kaupunkilaisten kohtaamispaikka, julkinen tila ja energiatehokas rakennus, joka täydentää Töölönlahden
kulttuurikeskittymän. Havainnekuva
Arkkitehtitoimisto ALA

Rantatunneli-projektille
vuoden RIL-palkinto
Rakennusinsinöörien vuoden 2016 RIL-Palkinto on myönnetty
Tampereen Rantatunnelille. Sen toteuttamisesta vastasi Lemminkäisen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Saanio & Riekkola
Oy:n muodostama allianssiryhmittymä. Hankkeen tilaajaosapuolina toimivat Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto.

P

alkinnon saajan valitsi kolmen
finalistin joukosta OP Ryhmän
pääjohtaja Reijo Karhinen. ”Hanke
edustaa laajuudessaan ja vaativuudessaan hienolla tavalla suomalaista rakennusteknistä osaamista. Se
luo myös merkittävine aikataulualituksineen ja muutenkin vähintään
tavoitteiden mukaisena suorituksena kaivattua positiivista mielikuvaa
julkiseen keskusteluun”, Karhinen
perustelee.
”Kyseessä on merkittävä kes-

kustahanke, joka toteutettiin onnistuneesti ihmisten olohuoneiden välittömässä läheisyydessä, ympäristöä kunnioittaen. Kyseessä on vaikuttava ja onnistunut hanke, josta
Tampereen ohella saa olla ylpeä
koko muu Suomi.”
Tampereen Rantatunneli avattiin
liikenteelle 16.11.2016, puoli vuotta
etuajassa, budjetin pitäessä. Allianssi teki hankkeen aikana 114 innovaatiota, joiden arvo on yli 20
miljoonaa euroa.

Info- ja näyttelytila Laituri
9.12.2016–11.3.2017

KATOLLA
Keskustakirjaston
aikataulu
• Arkkitehtuurikilpailun
voittajaksi valittiin
ALA Arkkitehtien Käännös
14.6.2013
• Kaupunginvaltuusto
päätti keskustakirjaston
rakentamisesta
kokouksessaan 28.1.2015.
• Pohjarakentaminen alkoi
syyskuussa 2015
• Peruskiven muuraus
toukokuussa 2016
• Harjannostajaiset 2017
• Avataan joulukuussa 2018
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E

lämme kattojen alla. Niiden pintaala on kaupungeissa huomattavasti suurempi kuin puistoja tai katuja. Taivaalle kaupungista näkyy silkka
kattojen kudelma. Silti katoihin ei
juuri kiinnitetä huomioita. Katoilla piilee salattu maailmansa ja niiden potentiaali on vielä löytämättä. Tiivistyvässä kaupungissa rakennusmaa on
tiukassa, ja katseet nousevat katoille.
KATOLLA -näyttely esittelee
teemoittain kattojen historiaa, ark-

kitehtuuria, materiaaleja, tunnelmia
ja asukkaita sekä tulevaisuuden
mahdollisuuksia valtavan kattopinta-alan hyödyntämiseksi.
Näyttelyn ohessa järjestetään
teemailtoja, joissa asiantuntijat kertovat arkkitehtuurista ja arvoista,
asukkaista sekä tulevaisuuden
mahdollisuuksista kaupunkivihreän
ja aurinkoenergian tuotannon lisäämiseksi. Lisäksi lapsille järjestetään
tehtäviä ja työpajoja.

Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2 Kamppi, Helsinki
MA-TO 10-19, PE 10-16, LA 12-16 p. 09 310 37390 laituri(a)hel.fi
Tapahtumat
ke 11.1.2017
la 14.1.2017
ke 25.1.2017
la 4.2.2017
ke 8.2.2017
ke 15.2.2017

klo
klo
klo
klo
klo
klo

17.00–18.30:
12.00–16.00:
17.00–18.30:
12.00–16.00:
17.00–17.30:
17.00–18.30:

Katon tarina muuttuvassa kaupungissa
Tulevaisuuden kattoja -työpaja
Katot ja luonnon monimuotoisuus
Kaupungin skyline -työpaja
Kattoasuminen
Aurinkoenergiaa katolla
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Uusi linjasaneerauskonsepti
edellyttää huolellista valmistelua
ja tiivistä yhteistyötä
Fira Palvelut Oy on kehittänyt
linjasaneerauskonseptia,

1

jossa tavoitteena on ollut
asukkaille aiheutuvan
häiriöajan puolittuminen.
Konseptia on hiottu
vuoden ajan.
Helsingin Roihuvuoressa,
As Oy Satumaanpolku 5:ssä,
toteutettiin marraskuussa
päättynyt pilottikohde,
jossa asukkaan asuntoon
kohdistuvat purku- ja
asennustyöt tehtiin
kahdessa viikossa.

2

L

injasaneerauskonseptin kehittymistä on seurattu ammatillisen
aikuiskouluttaja Amiedun, Fira Palveluiden sekä Rakentamisen Laatu
RALA ry:n yhteisessä projektissa
alusta saakka. Projektissa on tarkasteltu uutta toimintamallia asiakkaalle aiheutuvan häiriön ja asentajien ammattitaidon laajentamisen
näkökulmista.

Tarkka esivalmistelu
– Putkiremontin kokonaisläpimenoaika koostuu hankkeen suunnitteluja valmisteluajasta sekä asiakkaalle
aiheutuvasta häiriöajasta. Pilottikohteessa saatiin vähennettyä asiakkaalle aiheutuvan häiriön aikaa hy-

6
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vän ennakkosuunnittelun ansiosta,
Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råman kertoo.
Hankesuunnitteluvaihe kokosi
tilaajan edustajat, asukkaat ja pääurakoitsijan yhteen ensimmäisen
kerran jo joulukuussa 2015. Toukokuussa 2016 yhteistyö jatkui Big
Room -työpajassa, jossa mukaan
tulivat myös suunnittelija sekä aliurakoitsijat. Osapuolten tiivis vuo-

3

rovaikutus sekä yhdessä suunnittelu mahdollistavat häiriöajan pienenemisen.
Ennen kuin asukkaat lähtivät
kahden viikon evakkoon marraskuussa, hankeryhmä selvitti mahdollisia rakenteisiin ja purkamiseen
liittyviä haasteita. Lisäksi yhteisissä
tiloissa tehtiin korjaustöitä ja asuntoja valmisteltiin purku- ja asennusvaiheeseen.
Uusi toimintamalli edellyttää työvaiheiden tarkkaa aikatauluttamista
toteutusvaiheessa. Aikataulun toteutumisen varmistamiseksi Fira
Palvelut on ottanut käyttöön startup-yritys SiteDriven laatiman aikataulusovelluksen. Perinteisen päivätason aikatauluttamisen sijaan
sovellus pakottaa laatimaan aikataulun tuntitasolle, minkä ansiosta
työn etenemistä voidaan seurata
tarkasti ja muutoksiin reagointi on
välitöntä. Sovellus auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa, ja lisäksi
sen avulla yksittäiselle asentajalle
voidaan rakentaa mahdollisimman
selkeä ja tasapainoinen työkokonaisuus.
Lyhyt häiriöaika on edellyttänyt
myös tiivistä yhteistyötä taloyhtiön
osakkaiden kanssa. Roihuvuoren
kohteessa suurin osa osakkaista on
talon asukkaita. Asukkaat on otettu

4

suunnitteluun mukaan alusta lähtien, ja heitä on tiedotettu jatkuvasti
projektin etenemisestä. Asukkaiden
sitouttaminen on vahvistanut yhteisöllisyyttä sekä kokemusta yhteisestä projektista. Tämän vuoksi esivalmistelujakaan ei koettu häiriöksi.

Moniosaajuudesta
tehokkuutta työmaalle
Toimintamallin onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta
yhteisprojektissa on tarkasteltu
myös moniosaajuutta. Prosessin
uskotaan nopeutuvan, kun työntekijät pystyvät hoitamaan useita perättäisiä työvaiheita.
Amiedu on kehittänyt linjasaneerauskonseptin tarpeisiin koulutusohjelman, jossa tavoitteena on ollut
kouluttaa useita eri työvaiheita hallitsevia työntekijöitä linjasaneeraustyömaalle. Opiskelijoiksi on valittu
alan vaihtajia, jotta uuden työskentelytavan oppiminen kävisi mahdollisimman sujuvasti. Motivoituneet
alan vaihtajat ovat alalla toimivia
valmiimpia omaksumaan rakennusalan uusia toimintamalleja. Alan
vaihtajat ovat otollista työvoimaa
erityisesti omia asentajia pitäville
yrityksille, sillä näin alalle kouluttautuneet saavat opetella uusia työvaiheita vähitellen.
– Moniosaajuuden näkökulmasta alan vaihtajia sopivampi kohderyhmä uuteen linjasaneerauskonseptiin olisivat jo alalla olevat, jonkin työvaiheen hyvin hallitsevat
asentajat, Amiedun koulutuspäällikkö Matti Vesalainen kertoo.
Jotta työt etenevät mahdollisimman virtaavasti, työntekijöillä on oltava pohjalla riittävästi osaamista.
Alalle kouluttautuneiden asentajien
osaamista tulisikin laajentaa erillisellä koulutuksella. Amiedu täydentää koulutustarjotintaan jatkuvasti
saatavien kokemusten pohjalta.

Työntekijät sitoutettava
toimintamallin periaatteisiin
Fira Palvelut on onnistunut kehittämään linjasaneerauskonseptin, jossa asukas jättää kotinsa vain kahdeksi viikoksi. – Toimintamalli on
mahdollinen vain silloin, kun jokainen hankkeeseen osallistuva ym-
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Kahden viikon aikana suoritettiin tavanomaiset kylpyhuoneiden purkutyöt, hormi- ja asbestipurut, timanttiläpiviennit, kylpyhuoneiden
rappaus, tekniikkaroilojen teko, tekniikan asennus, lattioiden valu, roilopaikkaukset, kylpyhuoneiden laatoitus, paneelikattojen asennus,
uusien kalusteiden ja vesikalusteiden asennus, ryhmäkeskusten ja viemärinousujen uusinta sekä ovien maalaus tai vaihto. Remontti tehtiin niin kutsuttua perinteistä putkiremonttimenetelmää käyttäen, eli siinä ei käytetty esimerkiksi putkien sukitusta, vaan putket vaihdettiin
uusiin.
märtää nopean toteutuksen periaatteet ja sitoutuu työskentelemään
virtausta tukevasti, Fira Palveluiden
toimitusjohtaja Sami Kokkonen toteaa. Jatkotoimenpiteet keskittyvätkin Fira Palveluiden henkilöstön
sitouttamiseen koulutuksin ja sitä
kautta virtausperiaatteiden valmentamiseen kumppaniurakoitsijoiden
keskuudessa tekijätasolle asti.

Allianssimallilla
Satumaanpolun putkiremontissa allianssin muodostivat yhdessä pääurakoitsija, suunnittelija, putki- ja
sähköurakoitsijat sekä asunto-osa-

keyhtiö. Johtoryhmässä on mukana
myös isännöitsijä. Taloyhtiö teki
vain yhden sopimuksen ja allianssi
on kokonaisuudessaan vastuussa
putkiremontin hoitamisesta alusta
loppuun. Allianssimalli tarkoittaa sitä, että projektin osapuolet tekevät
alusta asti yhteistyötä ja sitoutuvat
yhteisiin tavoitteisiin esimerkiksi aikataulun osalta. Tiettävästi tämä oli
ensimmäinen Suomessa allianssimallilla tehty putkiremontti.
On arvioitu, että hankkeen kustannuksissa voidaan säästää allianssimallilla toteutettuna n. 10 - 20
prosenttia, siitäkin huolimatta, että
remontti tehtiin kahdessa vuorossa.

8
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Säästöjä tulee nopeudesta monessa eri kohtaa hanketta.
Fira Palvelut oli remontin ensimmäinen sopimusosapuoli ja vastasi
hankesuunnitelmasta. Taloyhtiön lisäksi allianssissa on mukana suunnitteluohjauksesta ja toteutuksesta
vastannut Fira Palvelut, saneerauksen suunnittelija Vahanen, putkitöistä vastannut LVI Star ja Sähköurakointi Aho Oy. Lisäksi mukana
allianssihankkeen johtoryhmässä
on myös kiinteistön isännöinnistä
vastaava Vuo-Kiinteistöpalvelut.
Kuvat: Katariina Salmi
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Korjausrakentamisen
kasvu jatkuu
pääkaupunkiseudulla
Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan vuodelle 2017 odotetaan pääkaupunkiseudulla edelleen kasvua. Sen sijaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa odotukset ovat heikentyneet tuntuvasti. Kaiken kaikkiaan 29 prosenttia taloyhtiöistä arvioi korjausrakentamisensa kasvavan tulevana vuonna ja 29 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan kuluvaan vuoteen verrattuna.
Urakkatarjouksia ja
lainarahoitusta pääsääntöisesti
entiseen malliin
Vaikka taloyhtiöt näkevät taloustilanteen vaikuttaneen korjausten toteutumiseen, urakkatarjousten ja
korjauslainojen saatavuudessa ei
ole kuitenkaan tapahtunut suurta
muutosta. Taloyhtiöt ovat saaneet
urakkatarjouksia aiempaan tapaan:

miltei 60 prosenttia vastaajista ilmoitti saaneensa vähintään kolme
urakkatarjousta. Pääkaupunkiseudulla kilpailu on kovempaa kuin
muualla Suomessa: taloyhtiöt jättävät tarjouspyyntöjä useammalle yhtiölle ja myös saavat enemmän tarjouksia kuin muualla Suomessa.
Myöskään korjauslainojen saatavuudessa ei ole vastaajien mukaan tapahtunut suurta muutosta.

Vastaajista 85 prosenttia arvioi
pankkirahoituksen saatavuuden
korjaushankkeelle pysyneen ennallaan. Korjauslainojen marginaalien
keskiarvo on yhä hieman kutistunut:
se oli nyt 1,1, kun keväällä taso oli
1,2 ja vuosi sitten 1,4 prosenttia.

Putkistot ja piharakenteet
kerrostaloyhtiöiden
remonttien kärjessä 2016
Vesi- ja viemäriputkistojen sekä piharakenteiden korjaaminen on kuluvana vuonna yleisimmät korjauskohteet kerrostaloyhtiöissä. Niihin
liittyviä korjaushankkeita on yli kymmenennellä prosentilla kyselyyn
vastanneista taloyhtiöistä. Seuraavaksi eniten korjataan huoneistojen
märkätiloja, ikkunoita ja ulko-ovia
sekä sähkö- ja tietojärjestelmiä.
Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja
rakennusten ulkovaippaa koskevat
korjaukset ovat tänä vuonna yleisimpiä. Putkistojen, märkätilojen
korjaukset ovat kerrostaloja harvinaisempia.
Samat teemat toistuvat myös
tulevaisuudessa: Seuraavan viiden
vuoden kuluessa runsas neljännes
vastanneista kerrostaloyhtiöistä ilmoittaa korjaustarvetta piharakenteissa, ja viidesosa taloyhtiöistä ennakoi vesi- ja viemärijärjestelmiä
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sekä julkisivua koskevia korjauksia.
Väestön ikääntymiseen liittyvät korjaustarpeet ovat vastaajien mielestä
vielä vähäisiä, mutta kuitenkin kasvussa. Noin viisi prosenttia vastaajista ilmoitti esteettömyyskorjauksia
olevan tulossa lähivuosina.

Viemäriremonttien
kokonaiskustannukset
edellisvuoden tasolla

Åke Lundilla

huikeat urheilusaavutukset
vuonna 2016

Korjausrakentamisbarometrissa kysytään syksyisin putkiremonttien
toteutustavoista. Viemärisaneerauksista noin 40 prosenttia tehtiin
asentamalla uudet putket vanhojen
tilalle ja noin kolmannes viemäreiden sisäpuolisia kunnostusmenetelmiä käyttämällä. Sisäpuolisista
kunnostuksista sukittaminen on
runsaat kaksi kertaa niin yleinen
kuin pinnoittaminen. Uuteen kohtaan viemäriputket asennettiin 12
prosentissa saneerauskohteita. Joka kuudes taloyhtiö saneerasi viemärinsä yhdistämällä ns. perinteisiä
ja sisäpuolisia menetelmiä.
Perinteisillä remonttitavoilla saneerattujen viemäreiden keskimääräinen kokonaiskustannus oli koko
Suomessa 660 euroa, pääkaupunkiseudulla 790 euroa ja muualla
Suomessa 500 euroa huoneistoneliöltä. Kokonaiskustannukset säilyivät vuoden 2015 tasolla. Sisäpuolisilla korjaustavoilla toteutettujen
viemärikorjausten keskimääräiset
kokonaiskustannukset asettuivat
250 euroon huoneistoneliöltä koko
maan kohdalla, ja muun Suomen
kohdalla noin 200 euroon huoneistoneliöltä. Perinteisen tyylisissä korjauksissa toteutetaan selvästi sisäpuolista korjaustapaa enemmän
muita korjauksia. Pääkaupunkiseudulla korjataan putkistoremonttien
yhteydessä muuta maata enemmän
muitakin rakennuksen osia ja järjestelmiä.
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Kodin seinällä vain pieni osa Åken mitalisaaliista…

Åke Lund aloitti mitalien saalistamisen Tampereella SM-halleissa voittamalla kultaa seipäässä
ja 60 m aidoissa. Hopeaa tuli korkeushypyssä. Helsingissä talvella Åke hyppäsi 85-vuotiaiden
seiväshypyn halli Euroopan ennätyksen.

V

eteraanien halli Euroopan mestaruuskilpailut pidettiin maalishuhtikuun vaihteessa Italian Anconassa. Åke voitti siellä neljä Euroopan mestaruutta. Mestaruudet tulivat seiväs- ja korkeushypyssä, 80
m aitajuoksussa ja 5-ottelussa.
Kesä sujui harjoittelussa ja tähtäimessä oli veteraanien MM-kilpailut myöhään syksyllä Australiassa.
Viimeistelykilpailuna Åke kävi lokakuussa voittamassa halli 5-ottelun
Suomen mestaruuden Jyväskylässä.

Veteraanien MM-kilpailut pidettiin 26.10.–6.11.2016 Australian keväisessä Perthissä. Kisoissa oli noin
4000 osallistujaa lähes 100 eri
maasta. Suomalaisia kilpailijoita oli
ilmoittautunut 96.
Ensimmäisenä kilpailupäivänä
lajina oli 10-ottelu ja siitä Åke aloitti
mitalitilinsä hopealla.
Maailmanmestaruudet Åke saavutti seiväs-, korkeus- ja pituushypyssä sekä 80 m aitajuoksussa.
Mitalisaalis täydentyi vielä kolmiloikan pronssilla. Erittäin harva

Mitalikahvit Suomessa Myllypurossa, onnittelemassa myös Antti Kalliomäki.

1/2017 hrmy
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urheilija on päässyt kuulemaan
Maammelaulua näin monta kertaa
samassa kilpailussa korkeimmalta
palkintokorokkeelta.
Me kaikki Suomalaiset arvostimme Åken saavutuksia urheilijana
mutta myös sympaattisuutta ja vaatimattomuutta
Itsekin kisoissa mukana olleena
Australiasta jäi miellyttävät muistot.
Kaupunki oli siisti ja keskustassa oli
korkeita tornitaloja mutta muualla
oli erittäin viihtyisän näköisiä omakotitaloja.
Tiet ja kadut olivat hyväkuntoisia
ja vasemman puoleinen liikenne kulki
sujuvasti. Isoja puistoja oli useita.
Tiiviin ohjelman johdosta teimme vain
pari pitkää retkeä jossa nähtiin myös
maaseutua ja titenkin kenguruita.
Menomatkalla vietimme vuorokauden Singaporeen tutustumassa.
Odotin näkeväni jotain bambumajoja ja jonkinlaista kehitysmaan elämää. Olin täysin yllättynyt näkemästäni. Rakennukset olivat erittäin
korkeita ja arkkitehtuuriltaan silmään sopivia. Tiiviistä rakentamisesta huolimatta puistojakin oli jätetty kohtuullisen paljon ja kadun
varsilla oli istutetut puurivistöt.
Asuntojen neliöhinnat ovat oppaan
mukaan noin 20 000e/m2 riippuen
kerroksesta. Singaporessa on autoilua pyritty hillitsemään erittäin
korkealla autoverolla.
Raimo Hartonen
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Perhetapahtumana
Disneyn seikkailuelokuva

VAIANA

(engl. Moana)

keskiviikkona 1.3.2017 klo 17.00
paikkana Kinopalatsi,
Kaisaniemenkatu 2, Helsinki
Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 5 €,
lapsi 5 €, seuralainen 10 €.
Paikkoja näytökseen on varattu
75 kappaletta.
Elokuvan ikäraja K7. Dubattu suomeksi.
Ilmoittautumiset 10.2.2017 mennessä
yhdistyksen toimistolle
info@hrmy.fi tai 09 646 343

©2016 Disney

Liput maksetaan 10.2.2017 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Paikat lunastetaan vain maksun
eräpäivään mennessä maksaneille.

Walt Disney Animation
Studiosin elokuva
Vaiana on mukaansatempaava animaatio,
joka kertoo seikkailunhaluisesta nuoresta tytöstä, joka lähtee uhkarohkealle matkalle
pelastaakseen kansansa. Matkansa aikana
Vaiana tapaa aikanaan
niin mahtavan puolijumalan nimeltä Maui,
joka opastaa mestarisuunnistajaksi haluavaa Vaianaa. Toiminnantäyteisellä seikkailullaan he seilaavat
halki vellovan valtameren kohdaten hirmuisia
hirviöitä ja tukalia tilanteita. Matkan varrella Vaiana tulee täyttäneeksi esi-isiensä
tehtävän ja löytää jotain, mitä on aina etsinyt: oman itsensä.

Helsingin Rakennusmestariveteraanikerho järjestää

6.3. – 8.3.2017 risteilyn ja opastetun museokierroksen Tukholmaan
Matkaan kuuluu risteily, suomeksi opastettu kaupunkikierros ja tutustuminen Tekniseen museoon, jossa sämpylälounas. Matka järjestetään yhteistyössä Viking Linen kanssa.
Matkan hintaan sisältyy lisäksi henkilölippu ja hyttipaikka, Viking Linen Buffet-päivälliset ruokajuomineen sekä
meriaamiaiset meno- ja tulomatkalla.
Olemme varanneet matkan 50 henkilölle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottajan paikka risteilylle varmistuu, kun osanottajamaksu on maksettu. Toukokuussa 2016 Ahvenanmaan risteilyltä jäi puuttumaan osa
ohjelmasta, mistä kerhon Viking Lineltä saama hyvitys käytetään matkakuluihin.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 4.1.–26.1.2017, ilmoittautumiset Veteraanikerhon sihteerille Leila Niemiselle arkipäivisin (ma-to)
puhelin 050 431 2580 tai sähköpostilla niemisenleila@gmail.com.
Ilmoita myös syntymäaikasi ja puhelinnumerosi.

Aikataulu

Maksut

Laiva-aikataulut:

Matka maksetaan Helsingin Rakennusmestariveteraanien
tilille FI72 2044 2000 016055 viimeistään 26.1.2017.

Helsinki–Tukholma 6.3.2017 klo 17.30,
Tukholma 7.3.2017 klo 10.00

Matkan hinta jäsenille on 100 euroa ja seuralaisille 160 euroa.

Tukholma–Helsinki 7.3.2017 klo 16.30,
Helsinki 8.3.2017 klo 10.10.

Kaikki hytit ovat kahden hengen A-luokan hyttejä,
yhden hengen hytin lisämaksu on 49 euroa.

6.3.2017 klo 16.30–17.00 lippujen ja matkaohjelman jako
Viking -terminaalissa Katajanokalla (sisääntulokerros)
Laivan menoportit suljetaan 10 minuuttia ennen lähtöä.

Laivamme sekä meno- ja tulomatkalla on M/S Mariella.

Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.

Lisätietoja matkasta antavat Pentti Paavola puhelin 0400 933 003 ja Leila Nieminen puhelin 050 431 2580.
Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai vuoden 1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilöllisyystodistus
sekä myös, että sinulla voimassa oleva matkavakuutus. RKL:n jäsenmaksun maksaneella on OP-Pohjolan matkavakuutus, joka on voimassa 85-vuotiaaksi asti.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Viking Line.
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YHDISTYS tiedottaa
UUDET JÄSENET
Hillman, Juhani Ensio

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2017

Sanden, Tom Samuli

OPISKELIJAJÄSEN
Vaara, Markus

Tervetuloa!

Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen
0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Heikki Autio
050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

KEVÄTVUOSIKOKOUS

Reino Holappa
reino.holappa@tts.fi

23.1.2017 klo 13.00

Trang Huynh-Nguyen
050 384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi

Harri Holopainen
050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

Yhdistyksen kerhotilassa 3. kerros,
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki
Tervetuloa! Hallitus

***********************
Tammikuu 23.1.2017 klo 13.00
Veteraanikerhon kevätvuosikokous
yhdistyksen kerhotilassa 3. kerros
Liikuntapäivä ja kuukausikokous
Paloheinän ulkoilualueella.

Maaliskuu 27.3.2017 klo 13.00
Kuukausikokous ja lounas
Ravintola Kaarti
Pohjoinen Hesperiankatu 33a.

050-379 5125

Jan-Erik Jusslin
jan-erik.jusslin@yit.fi

050-440 3300

Rami Järvinen
rami.jarvinen@srv.fi

050-563 9134

Tapio Päiväläinen
tapio.paivalainen@yit.fi

050-538 7672

Jouko Röpelinen
jropelinen@gmail.com

044-210 3225

Timo Saarikko
0400-356 618
timoksaarikko@gmail.com

Huhtikuu 24.4.2017 klo 13.00

Järjestösihteeri
Sanna Eronen
sanna.eronen@hrmy.fi

Kuukausikokous yhdistyksen
kerhotilassa 3. kerros

Toukokuu 22.5.2017 klo 13.00

09-646 343

Toimisto
info@hrmy.fi

Kevätkauden päätöstilaisuus ja
kuukausikokous Kallioniemessä.

HRI1701_13-15.indd 13

Niilo Hämäläinen
niilo.hamalainen@ncc.fi

Tommi Peuhkuri
0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Helmikuu 27.2.2017 klo 13.00

1/2017 hrmy

040-532 2272
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YHDISTYS tiedottaa
VETERAANIKERHON HALLITUS
Yhteystiedot vuonna 2017
Puheenjohtaja
Taisto Malinen
0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi
Heikki Autio
050-5727 491
heikki.autio@kolumbus.fi
Kalevi Hänninen
041-5461864

Eino Menlös
045-6781 933
eino.menlos@luukku.com
Leila Nieminen
050-431 2580
niemisenleila@gmail.com
Martti Saarinen
050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi

Hiihto- ja
yleisurheilujaoston

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

VUOSIKOKOUS

VUOSIKOKOUS

11.1.2017 klo 18.00

19.1.2017 klo 18.00

Pirkkolan uimahallin kerhohuoneella

Rakennusmestarien talolla,
yhdistyksen toimistolla

Vuosikokousasiat ja jaetaan yleisurheilun
ja pistekilpailun palkinnot.

Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.

Huom!
Yhdistyksen HIIHTOMESTARUUSKILPAILUJEN kilpailukutsu tulee yhdistyksen kotisivuille heti kun liikuntavirasto on
myöntänyt latuvarauksen.

Tervetuloa! Johtokunta
…………………..

Helmikuun ilta
Ohjelmatoimikunta pyöräyttää
kevään kuukausitapaamiset käyntiin

Lisätietoja
Raimo Hartonen puh. 044-2244521 tai
rharton1@welho.com

9.2. klo 18.00
yhdistyksen toimistolla.

RKL:n hiihtomestaruuskilpailuille
ei ole löytynyt järjestäjää

Tervetuloa!

14
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Matti Vuorensola
050-5168 142
matti.vuorensola@elisanet.fi
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URHEILU
MAILAPELIT / TENNIS

Tenniksestä iloa
vapaa-aikaan!

Tenniksen sisäpelikausi jatkuu toukokuun loppuun.
Pelaamme edelleen pääkaupunkiseudun halleilla.
Kun tarvitset kevätkaudella tenniksen perusopetusta,
valmennusta tai tilapäistä pelikaveria soita tai meilaa
Martille, Einolle tai Olaville, niin järjestämme treenit.
Yhteystiedot:
Martti 050 526 9725, martti.rissanen@evl.fi
Eino 045 6781933, eino.menlos@luukku.com
Olavi 0400 206527, olli.malminen@luukku.com

Tule kokeilemaan,
voit löytää uuden harrastuksen!
8

8

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
8

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisa pelattiin
lauantaina 3.12.2016 Rakennusmestarien talolla.
Kisan tulokset:

1. Esa Annala

2. Hannu Marttila

8

Pelit olivat erittäin tasaisia ja voittaja ratkesi vasta uusinnan jälkeen.
3. Heikki Lehmusmies

Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit, piparit ja kahvit vanhan tavan mukaisesti.
Kevään viikkobiljardia jatketaan tiistaisin klo 16.30 alkaen.
Uudet harrastajat tervetuloa mukaan !
Onnittelut voittajille ja muille hyvää kevään harjoittelukautta!!

8

Hallitus
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HRI1701_13-15.indd 15

15
15.12.2016 12:03:22

Alkuperäiset säännöt

RAKENNUSMESTARIKLUBI -nimisen yhdistyksen säännöt

1§
Yhdistyksen nimi on Rakennusmestariklubi.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§
Klubin tarkoituksena on olla yhdyssiteenä rakennusmestarien ja rakennusalaa lähellä olevien henkilöiden kesken. Klubi pitää jäsentensä keskinäistä seurustelua varten huoneistoa
Helsingissä ja voi siinä harjoittaa ravintolaliikettä jäsenilleen.

3§
Klubin jäseniksi voivat päästä kaikki Helsingin
Rakennusmestariyhdistyksen jäsenet ilman
jäsenmaksua. Jäseniksi voidaan myöskin hyväksyä:
a) Helsingissä toimivien Rakennusmestarien
Keskusliiton alaisten jäsenyhdistysten jäsenet ja Svenska Byggmästareförbundet
i Finland-nimisen yhdistyksen rakennusmestarijäsenet, jotka maksavat vuosikokouksen päätöksen mukaiset liittymis- ja
vuosimaksut.
b) Rakennusalaa lähellä olevat henkilöt, jotka klubin hallitus hyväksyy jäseniksi ja
jotka maksavat vuosikokouksen päätöksen mukaiset liittymis- ja vuosimaksut.
Klubin hallitus päättää jäsenhakemuksen
hyväksymisestä.

4§
Jäsenmaksun maksamisesta vapautuneita
ovat jäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa 15 vuoden ajalta tai jäsenet, jotka
on hyväksytty jäseniksi näiden sääntöjen 3§:n
a-kohdan mukaan ja jotka ovat maksaneet
vuosikokouksen päätöksen mukaisen kertakaikkisen maksun tai 3§:n b-kohdan mukaan
hyväksytyt jäsenet, jotka ovat maksaneet
vuosikokouksen päätöksen mukaisen kertakaikkisen maksun, sekä kunniajäsenet.

Klubin kokouksissa on äänivaltainen jokainen
jäsen, joka on suorittanut jäsenyyteen oikeuttavat maksunsa. Äänestyksen sattuessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Vaadittaessa on käytettävä suljettua äänestystä.

11. Määrätään tilintarkastajien palkkiot
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
kaksi varatilintarkastajaa
13. Määrätään maksavien jäsenten
vuosimaksun suuruus ja maksuaika
14. Valitaan kunniajäsenet,
jos hallitus on sellaisia esittänyt
15. Käsitellään muita ehkä esiintyviä asioita,
jotka kuitenkin on hallitukselle kirjallisesti
esitettävä vähintään 14 päivää ennen
vuosikokousta ja jotka on
kokouskutsussa mainittu.
Klubin toimintavuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta, mutta asioita hoitaa vanha hallitus
siksi kunnes uusi on valittu.

9§

11§

Klubin tilit päätetään kalenterivuosittain, ja
ovat ne sekä muut klubin asioita koskevat
asiakirjat jätettävä asianomaidille tilintarkastajille viimeistään 20 päivänä tammikuuta,
joiden tulee viimeistään 25 päivänä tammikuuta jättää hallitukselle lausuntonsa tarkastuksesta.

Oleskellessaan klubin huoneistossa on klubin
jäsenten noudatettavaklubin kokouksen hyväksymiä järjestys- ja ohjesääntöjä, jotka
klubin hallitus on laatinut. Jäsentä, joka ei
noudata sääntöjä tai järjestyssääntöjä, tai ei
noudata hyviä tapoja, on hallituksella oikeus
varoittaa tai erottaa määräajaksi, korkeintaan
vuodeksi tai klubin kokous voi erottaa hänet
klubin jäsenyydestä ainiaaksi.
Suoritettua jäsenmaksua ei palauteta.

tetaan Helsingin Rakennusmestari-nimisessä
jäsenlehdessä viimeistään seitsemän (7) ennen kokousta tai kirjallisesti jokaiselle jäsenelle viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Samalla lailla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

8§

10§
Vuosikokouksessa joka pidetään ennen helmikuun 5 päivää, käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
5. Todetaan kokouksen laillisuus
6. Esitetään hallituksen laatima
vuosikertomus
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle
9. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
10. Valitaan hallituksen erovuoroisten
jäsenten tilalle uudet

12§
Ehdotuksen klubin sääntöjen muuttamisesta
tai klubin purkamisesityksen hyväksymiseen
vaaditaan ¾ kaikista kokouksessa annetuista
äänistä ja on esitystä klubin purkamisesta
käsiteltävä kahdessa eri kokouksessa, joiden
väli on vähintään 30 päivää ja enintään 60
päivää. Sääntöjenmuutos- ja klubin purkamisehdotuksia on mainittava kokouskutsuissa.
Klubin purkautuessa on sen säästyneet varat
jätettävä Helsingin Rakennusmestariyhdistykselle.

5§
Klubin asioita hoitaa kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä,
joista vuosittain eroaa puolet. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, palkkaa sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä hankkii tarvittaessa ravintolaoikeudet. Hallituksen palkkaama rahastonhoitaja kantaa kaikki klubille tulevat maksut ja
suorittaa näistä kaikki klubin juoksevat menot. Hallitus on päätösvaltainen neljän (4) jäsenen läsnä ollessa, jos niistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

6§
Rakennusmestariklubi r.y:n nimen kirjoittavat
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai yksi yhdessä sihteerin kanssa. Käytännön
juoksevia asioita sekä taloudenhoitoa koskevissa asioissa hallitus voi määrätä sihteerin tai
muun henkilön yksin kirjoittamaan klubin nimen.

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään
tiistaina 31.1.2017 klo 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa 3. krs.
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen mukaiset asiat ja sääntömuutos ehdotus.
Voimassa olevat säännöt ja sääntömuutosehdotus ohessa.

7§
Klubi kokoontuu vuosikokoukseen ennen helmikuun 5 päivää ja ylimääräisiin kokouksiin
milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 klubin jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta anoo. Klubin kokoontumisesta ilmoi-
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Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunaiset letut.
Tervetuloa! Hallitus

15.12.2016 12:04:05

Sääntömuutosehdotus

RAKENNUSMESTARIKLUBI -nimisen yhdistyksen säännöt

1§
NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Rakennusmestariklubi ry.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Klubin tarkoituksena on olla yhdyssiteenä rakennusmestarien ja rakennusalaa lähellä olevien henkilöiden kesken. Klubi pyrkii pitämään jäsentensä keskinäistä seurustelua
varten huoneistoa Helsingissä.

3§
JÄSENET
Klubin jäseniksi voi päästä kaikki Helsingin
Rakennusmestariyhdistyksen jäsenet, jotka
yhdistyksen hallitus on hyväksynyt yhdistyksen jäseniksi, ilman jäsenmaksua. Jäseniksi
voidaan myöskin hyväksyä:
a) Helsingissä toimivien Rakennusmestarien
Keskusliiton alaisten jäsenyhdistyksen jäsenet ja Svenska Byggmästareförbundet
i Finland-nimisen yhdistyksen rakennusmestarijäsenet, jotka maksavat vuosikokouksen päätöksen mukaiset liittymis- ja
vuosimaksut.
b) Rakennusalaa lähellä olevat henkilöt, jotka klubin hallitus hyväksyy jäseniksi ja
jotka maksavat vuosikokouksen päätöksen mukaiset liittymis- ja vuosimaksut.
Klubin hallitus päättää jäsenhakemuksen
hyväksymisestä.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yleisessä kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 läsnä
olleista jäsenistä, kutsua henkilöitä, jotka
huomattavasti ovat edistäneet ja tukeneet
yhdistyksen toimintaa.

4§
JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Jäsenmaksun maksamisesta vapautuneita
ovat sääntöjen 3§:n a-kohdan tai 3§:n bkohdan jäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa 15 vuoden ajalta tai jäsenet, jotka
on hyväksytty jäseniksi näiden sääntöjen 3§:n
a-kohdan tai 3§:n b-kohdan mukaan ja jotka
ovat maksaneet vuosikokouksen päätöksen
mukaisen kertakaikkisen maksun, sekä kunniajäsenet.

5§
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Oleskellessaan klubin hallinnoimassa huoneistossa on klubin jäsenten noudatettava
klubin kokouksen hyväksymiä järjestys- ja
ohjesääntöjä. Jäsen, joka laiminlyö jäsen- tai
muiden yhdistyksen määräämien maksujen
suorittamisen määräaikana, toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, on hallituksella oikeus varoittaa tai erottaa määräajaksi, korkeintaan vuodeksi tai klubin kokous voi erottaa hänet klubin jäsenyydestä ainiaaksi.
Suoritettua jäsenmaksua ei palauteta.

6§
HALLITUS
Klubin asioita hoitaa kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu neljä (4)
jäsentä, joista vuosittain eroaa puolet. Hallitus
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, palkkaa sihteerin ja rahas-
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tonhoitajan. Hallituksen palkkaama rahastonhoitaja kantaa kaikki klubille tulevat maksut ja
suorittaa näistä kaikki klubin juoksevat menot.
Hallitus on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen
läsnä ollessa, jos niistä yksi on puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja. Äänestyksissä äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen tehtävänä on mm, tarkastaa ja
hyväksyä yhdistyksen tilinpäätös käsittäen
toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen erittelyineen ja liitetietoineen vuosikokoukselle esitettäväksi, valmistella yleisessä kokouksessa käsiteltävät asiat, pitää jäsenistä
luetteloa yhteistietoineen, huolehtia yhdistyksen omaisuuden ja juoksevien asioiden hoidosta, vastata yhdistystä koskevissa asioissa
sekä valvoa, että asianomaiset toimihenkilöt
hoitavat tehtävänsä.

7§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Rakennusmestariklubi ry:n nimen kirjoittavat
puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja
yhdessä muun hallituksen siihen oikeuttaman
jäsenen kanssa.
Käytännön juoksevia asioita sekä taloudenhoitoa koskevissa asioissa hallitus voi valtuuttaa sihteerin tai muun henkilön yksin kirjoittamaan klubin nimen.

8§
TILIT
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi ja tilinpäätöksen tulee olla kunakin vuonna valmiina
tammikuun 25 päivään mennessä, jolloin tilit
jätetään toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§
YHDISTYKSEN KOKOUKSEN
KOOLLEKUTSUMINEN
Klubi kokoontuu vuosikokoukseen ennen helmikuun 15 päivää ja ylimääräisiin kokouksiin,
milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 klubin jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta anoo. Klubin kokoontumisesta ilmoitetaan Helsingin Rakennusmestari ja -insinöörit nimisessä jäsenlehdessä viimeistään
seitsemän (7) ennen kokousta tai kirjallisesti
jokaiselle jäsenelle jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Samalla lailla toimitetaan
muutkin tiedonannot jäsenille.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Esitetään tilinpäätös, käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
liitetietietoineen ja erittelyineen sekä
toiminnan tarkastajan lausunto
8. Vahvistetaan tilinpäätös
9. Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
10. Käsitellään hallituksen kuluvaa vuotta
varten laatima toimintasuunnitelma sekä
tulo ja menoarvio. Määrätään jäseniltä
perittävien maksujen suuruudet ja
maksuaika
11. Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
12. Valitaan hallituksen erovuoroisten
jäsenten tilalle uudet
13. Suoritetaan yhden toiminnan tarkastajan
ja hänen varamiehensä vaali
14. Valitaan kunniajäsenet,
jos hallitus on sellaisia esittänyt
15. Käsitellään muita ehkä esiintyviä asioita,
jotka kuitenkin on hallitukselle kirjallisesti
esitettävä vähintään 14 päivää ennen
vuosikokousta ja jotka on
kokouskutsussa mainittu.
16. Päätetään kokous
Klubin toimintavuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta, mutta asioita hoitaa vanha hallitus
siksi kunnes uusi on valittu.

12§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Ehdotuksen klubin sääntöjen muuttamisesta
tai klubin purkamisesityksen hyväksymiseen
vaaditaan ¾ kaikista kokouksessa annetuista
äänistä ja on esitystä klubin purkamisesta
käsiteltävä kahdessa eri kokouksessa, joiden
väli on vähintään 30 päivää ja enintään 60
päivää. Jälkimäisessä kokouksessa äänestetään ainoastaan esityksen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä, muu keskustelu käydään ensimmäisessä kokouksessa. Sääntöjenmuutos- ja klubin purkamisehdotuksia on mainittava kokouskutsuissa.
Klubin purkautuessa on sen säästyneet varat
jätettävä Helsingin Rakennusmestariyhdistykselle.

10§
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Klubin kokouksissa on äänivaltainen jokainen
jäsen, joka on suorittanut jäsenyyteen oikeuttavat maksunsa. Äänestyksen sattuessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Vaadittaessa on käytettävä suljettua äänestystä.

11§
VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksessa joka pidetään ennen helmikuun 15 päivää, käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
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HALLITUKSEN TOIMINTAOHJEET

KOSKIEN ALAOSASTOJEN HRMY:N MYÖNTÄMÄLLÄ TUELLA
JÄRJESTÄMIÄ MATKOJA JA TILAISUUKSIA

(päivitetty 1.9.2015)

HRMY:n alaosastojen järjestämien matkojen, retkien ja
muiden tilaisuuksien yhteydessä noudatetaan seuraavia
ohjeita:

Ilmoittelu ja ilmoittautuminen
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta ja ilmoittautumisten keräämisestä.
Jokaisesta HRMY:n tuella järjestettävästä tilaisuudesta on
hyvissä ajoin ilmoitettava yhdistyksen virallisiksi valituissa
tiedotuskanavissa kuten yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta, sekä
määräaikaan mennessä yhdistyksen toimistoon toimittamisesta.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoittautumisten keräämisestä.
Ilmoittautumien tapahtuu ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaan. Yhdistyksen toimiston työllistämistä tilaisuuksien järjestämiseksi tulee välttää.
Ennakkoilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla ilmoituksen ohjeiden mukaan siinä
mainittu ilmoittautumis-/osallistumismaksu. Mikäli koko
matkan/retken/ tilaisuuden jäljempänä tapahtuman, jäsenen maksettavaksi jäävä osallistumismaksun osuus on alle
100 €, peritään se tässä yhteydessä kokonaisuudessaan.
Mikäli hinta on 100 € tai enemmän, voi alaosasto harkita
sen jakamista ilmoittautumis- ja loppuosaan, jolloin ilmoittautumismaksun tulee kuitenkin olla vähintään 50 €.

Tukea myönnetään vain HRMY:n jäsenmaksunsa maksaneen jäsenen osallistumiseen mukaan lukien hallituksen
päätöksellä jäsenmaksusta vapautetut. Avec´t ja muut,
jotka eivät ole HRMY:n jäseniä, maksavat aina täyden
hinnan.
Osallistumismaksuja määriteltäessä on kustannuksia laskettaessa huomioitava kaikki matkan aikana esille tulevat
kustannukset, esim. tarjoilut jne. jotka koskevat koko ryhmää, ja jotka on tarkoitus osittain kattaa HRMY:n tuella.
HRMY:n tapahtumaan myöntämä tukiosuus on max. 50 %
em. tavalla määritellyistä matkakustannuksista, kuitenkin
enintään 100 €/jäsen.
HRMY:n myöntämä tukiosuus on kaikille ko. tapahtumaan osallistuvalle samankokoinen. Erikoismaksut, kuten esim. 1-hengen huoneen lisät, valittua kalliimmat
hytti-/huoneveloitukset jne. tulee jokaisen maksaa täysimääräisenä lisähintana.
Mikäli kyseessä on matka, jonka hinta perustuu majoittumiseen 2-hengen huoneessa, niiden tapausten varalle,
joissa ilmoittautumisten määrä muodostuu parittomaksi,
tulee hinnoittelussa varata kerättäväksi kaksi (2) 1h-huonelisän verran ylimääräistä (sekä mies- että naispaikkaa
varten). Ilmoittautumisten yhteydessä kukaan ei voi varata
etukäteen ko. paikkoja, vaan paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneiden määrä esim.
peruutuksen vuoksi muodostuu myöhemmin parilliseksi,
peruutetaan 1h-huonevaraus.

Ilmoittautumisen vahvistusjärjestys (maksujen saapuminen pankkitilille) ratkaisee, mikäli osallistujien määrä on
rajoitettu.

Mikäli tapahtuman järjestäjä myöntää esim. ryhmän kokoon perustuvana lisäalennuksena ilmaispaikan, voi alaosaston hallitus myöntää tapahtuman järjestelyistä vastanneelle jäsenelleen korvaukseksi suoritetusta työstä joko
alennusta omavastuuosuuteen, tai vapauttaa hänet siitä
kokonaan. Em. erikoismaksut eivät kuitenkaan sisälly tähän korvaukseen.

HRMY:n myöntämä tukiosuus

Peruutukset

Osallistujat
HRMY:n tukemiin tapahtumiin osallistuvat valitaan seuraavien kriteerien mukaan:

Mikäli järjestettävään tapahtumaan käytetään HRMY:n
rahallista tukea, on huomioitava:
Osallistujamäärän on oltava vähintään 8 (kahdeksan)
henkilöä. Mikäli osallistujia on alle kahdeksan henkeä,
yhdistyksen hallitus voi tapauskohtaisesti hyväksyä pienemmät ryhmät. Jokaisen tilaisuuden jälkeen on toimitettava yhdistyksen toimistolle kuitit ja liitteeksi nimilista
osallistujista.

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan, 20 € tai sitä pienempiä ilmoittautumis-/ osallistumismaksuja ei palauteta.
Osallistumien peruuttamiseen liittyvät ehdot on aina mainittava ilmoituksessa.
Yhdistyksen hallitus voi tehdä ohjeisiin muutoksia, tai
myöntää niihin poikkeuslupia.
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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
Oik. B-talo

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

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

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.

Kuvat: Tapani Mäkipää

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

Varausmaksut 2017:
-

viikot 1-7: 350 €/viikko
viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
viikot 11-15: 350 €/viikko
viikko 16 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
viikot 17-35: 200 €/viikko

- viikot 36-48: 100 €/viikko
- viikot 49-51: 350 €/viikko
(Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot)
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria,
kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi
á-hintaan 2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 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 kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (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, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
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Tapahtumakalenteri 2017
Tammikuu

9.1.
		
11.1.
		
19.1.
		
23.1.
		
31.1.
		

Helmikuu

9.2.
		
13.2.
		
27.2.
		
		

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Tammikuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Hiihto- ja yleisurheilujaoston vuosikokous,
Pirkkolan uimahallin kerhohuone, klo 18.00
Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Rakennusmestariveteraanien kevätkokous,
yhdistyksen Kerhotila, klo 13.00
Rakennusmestariklubin Vuosikokous,
yhdistyksen kokoustila, 3. krs, klo 18.30

Rakennusmestarien Rouvat, helmikuun ilta,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Helmikuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestariveteraanit,
liikuntapäivä ja kuukausikokous
Paloheinän ulkoilualueen kahvio, klo 13.00

Maaliskuu

1.3. Perhetapahtuma: elokuva Vaiana,
		 Kinopalatsi, klo 17.00
2.3. Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
		 Vuosikokous, yhdistyksen kerhotila 3. krs,
		 klo 18.00
6.–8.3. Rakennusmestariveteraanit,
		
		
risteily Tukholmaan
13.3. Maaliskuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
27.3. Rakennusmestariveteraanit,
		 kuukausikokous ja lounas,
		 Ravintola Kaarti,
		 Pohjoinen Hesperiankatu 33a, klo 13.00

Huhtikuu

10.4
		
10.4.
		
24.4.
		
		

Toukokuu

22.5.
		
		
		
		

Yhdistyksen Kevätvuosikokous,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Huhtikuun Mestari-ilta,
Kevätvuosikokouksen jälkeen
Rakennusmestariveteraanit,
kuukausikokous yhdistyksen Kerhotila,
klo 13.00

Rakennusmestariveteraanit,
kevätkauden päättäjäistilaisuus
Hrmy:n koulutus- ja virkistyspaikka
Kallioniemi, os. Keulakuvantie 18,
klo 13.00

Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi
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Yhdyshenkilöt 2017
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 040-5882988
nenkvist@gmail.com
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491
esa.santti@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 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi
KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
martti.rissanen@evl.fi
NUORTEN KERHO
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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