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INFO-tilaisuus
Rakennusmestarien talon kiinteistökehityshanke etenee.
Ari Aution tilannekatsaus helmikuun Mestari-illassa 11.2.2019
Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään!

Helmikuun MESTARI-ILTA

maanantaina 11.2.2019 klo 18.30
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Illan aiheena

IKÄÄNTYMINEN, RAVITSEMUS JA LIIKUNTA
Liikunta ja ravitsemus ovat tärkeitä tekijöitä terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta.
Lihasmassa ja -voima alkavat pikkuhiljaa vähetä vanhetessa. Alhainen lihasvoima lisää merkittävästi
ennenaikaisen kuoleman riskiä. Onkin tärkeää pitää itsensä hyvässä kunnossa ja huolehtia monipuolisesta
ja terveellisestä ravitsemuksesta kaiken ikää.
Aiheesta kertomassa Satu Jyväkorpi, ravitsemustieteilijä FT, Helsingin yliopisto.fi.

***
●

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat
Iltapala (ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!
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Puheenjohtajan käädyt
Hannulta Timolle
Vuoden ensimmäinen Mestari-ilta alkoi tavallista

Paperista bitteihin

juhlavammin, kun neljä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana

Tammikuun illan aiheena oli Paperista bitteihin – Joonas Anttila kertoi
yhdistyksen digihankkeesta. Yhdistys siirtyy käyttämään pilvipalvelualustaa vuoden 2019 aikana.
Aika arkistojen ja päivittäisen
tiedon digitoimiseen on sikälikin
ajankohtainen, että arkistoja joudutaan käymään urakalla läpi, kun
yhdistys Rakennusmestarien talon
ison remontin takia muuttaa väistötiloihin.
”Tiedon saatavuuden tehostaminen, arkistojen selkeyttäminen ja
tekemisen siirtäminen paikasta riippumattomaksi”, Joonas luetteli di-

toiminut Hannu Vehviläinen luovutti puheenjohtajan käädyt
seuraajalleen Timo Saarikolle.

H

annu kiitti yhdistysläisiä työssään saamastaan tuesta ja toivotti Timolle sekä onnea että jaksamista tehtävässä.
Puheenjohtajavaihdoksen lisäksi
myös yhdistyksen hallitukseen tuli
vuodenvaihteessa muutoksia. Neljä
uutta jäsentä: Teemu Appelgren,

Jari Raukko, Karl-Johan Wennerström ja Tapio Vuorinen aloittivat
kaksivuotistoimikauden.
Ennen Mestari-iltaa pidetyssä
hallituksen kokouksessa yhdistyksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin
Niilo Hämäläinen ja 2. varapuheenjohtajaksi Joonas Anttila.

Hannu Vehviläinen (oik.) luovutti yhdistyksen puheenjohtajan merkin, käädyt, Timo Saarikon harteille.
Yhteiskuvaan saatiin myös uudet varapuheenjohtajat: 1. vpj Niilo Hämäläinen (vas.) ja 2. vpj Joonas Anttila.

4
HRI1902_3-19.indd 4

hrmy 2/2019

17.1.2019 13:53:36

Tammikuun illan aiheeseen, yhdistyksen tietojen siirtämiseen pilvipalveluihin, johdatti
Joonas Anttila.
gitoinnin etuja. Työtä on kuitenkin
tiedossa, kun arkistoja tulevan kevään ja kesän aikana päivitetään
digimuotoon.
”Iso urakka”, Joonas myönsi,
mutta korosti että nyt tehdään työtä
tulevaisuutta ajatellen. Kun tai jos
tiedot ovat vain paperilla, yhden ihmisen läppärillä tai muistitikulla, on
aina riski että syystä tai toisesta ne
katoavat. Pilvipalvelusta ne eivät
häviä. Ne ovat siellä myös katsottavissa ja päivitettävissä ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta.
Kuka voi pilvipalvelua katsella ja/
tai päivittää, määritellään sinne annettavilla käyttöoikeuksilla. Yksinkertaisimmillaan Joonas vertasi
käyttöä normaalin sähköpostin
käyttöön, jossa vaikkapa google driven kautta annetaan vastaanottajille
tietojen katselu/muutosoikeus.
Jatkossa myös alaosastot päivittävät itse uudet tietonsa suoraan
pilvipalveluun. ”Perehdytys ja opastus hoidetaan”, Joonas rauhoitteli
kuulijoita.

Tunnustuksia ja palkintoja
Yhdistys myönsi neljälle vastavalmistuneelle rakennusmestarille stipendit hyvin sujuneesta opiskelusta. Stipendin olivat Mestari-illassa
vastaanottamassa Kaj-Micael Enberg, Matti Kilpeläinen ja Olli Vaara.
Stipendin saa myös Iiro Honkanen.
Ansaitut aplodit saivat myös
RKL-urheilun tunnustuksien saajat:
Urheilun ansiomerkkimerkki Åke
Lundille, hopeinen urheilumerkki
Marko Hartoselle, Jukka Multaselle
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Talonrakennusteollisuudelta
opetukseen
211 000 euroa
Talonrakennusteollisuuden viisi piiriyhdistystä lahjoittivat
joulukuussa 13:lle ammattikorkeakoululle yhteensä 211 000
euroa.

Vastavalmistuneet rakennusmestarit KajMicael Enberg, Matti Kilpeläinen ja Olli
Vaara saivat yhdistyksen myöntämän stipendin hyvin sujuneista opiskeluista.
ja Onni Myllymäelle, pronssinen urheilumerkki Tero Jaatiselle ja JuhaMatti Valkamalle.
Esa Säntti kertoi ampujien kesän
2018 tulokset ja jakoi palkinnot.

Vuosi alkaa toimivasti
Vuosi 2019 alkaa myös yhdistyksen
osalta vilkkaasti: jäsenlehden takakannessa on lueteltu sekä kokouksia että aktiviteetteja. Tammikuun ja
alkuvuoden tapahtumista kävivät
muistuttamassa ja kertomassa Raimo Hartonen sekä yhdistyksen että
RKL:n hiihto- ja muidenkin urheilutapahtumien ja Ari Angervurori veteraanikerhon ja KUPEnkin osalta.
Iltapalaa syödessä kerrattiin vielä menneen vuoden ja suunniteltiin
alkaneen vuoden tapahtumia.

Lahjoituksilla ne haluavat olla
mukana varmistamassa, että
osaavia rakennusmestareita ja
-insinöörejä valmistuu riittävästi ja työllistyy työelämän
tarpeisiin.
Lahjoitukset ovat osa ammattikorkeakoulujen vuoden lopussa päättynyttä vastinrahakeräystä. Keräyksessä yksittäinen ammattikorkeakoulu on
voinut saada valtiolta rahoitusta sen mukaan, kuinka hyvin
se on onnistunut itse keräämään pääomaa yksityiseltä
sektorilta.
Metropolia on yksi lahjoituksen saaneista ammattikorkeakouluista. Se sai Talonrakennusteollisuus ry:n Uudenmaan
piiriltä 40 000 euroa.

Sirkka Saarinen
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Kehä I parannushanke Keilaniemessä:

Autot tunneliin, päälle puistokansi

Espoon Keilaniemessä Kehä I:n liikenne siirtyy keväällä 440 metrin matkalla betonitunneliin.
Koko Kehä I:n parantamishanke Keilaniemessä valmistuu vuoden 2019 lopulla. Sen kokonaiskustannus on noin 100 miljoonaa euroa.

H

anke liittyy Liikenneviraston jo
useita vuosia jatkuneeseen Kehä I:n parantamiseen. Kehän länsipään uudistaminen käynnistyi tammikuussa 2016 Espoon kaupungin
vetämänä. Työn tilaaja ja rahoittaja
on Espoon kaupunki.
Uusi tunneli sekä hankkeessa
rakennettavat eritasoliittymät parantavat turvallisuutta ja edesautta-

vat liikenteen sujuvaa kulkemista.
Lähialueille kulkeutuva melu ja liikenteen päästöt vähenevät. Viherkannen päälle rakennetaan oleskelualueeksi puisto.
Tunneli on rakennushankkeen
keskeinen osa, ja se mahdollistaa
koko Keilaniemen kehittämisen.
Tunneli ja sen päälle tuleva puisto
rajaavat vanhaan Tapiolaan kuulu-

van Itärannan asuinalueen ja uuden, kansainvälisen ja modernin
Keilaniemen alueen,
Tunnelointi liittyy osin myös Keilaniemen tornitaloprojektiin. Kaikkiaan neljään torniin on suunniteltu yli
1 000 asuntoa. Espoon kaupunki on
jo myynyt Keilaniemestä kaksi
asuintonttia SRV:lle.

Kehä I Keilaniemi -hankkeen aikataulu
AIKATAULU

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10 11 12
1 2 1 3 24 53 6 4 7 58 96 10711 12

2019

1 2 3 4 5 1 62 37 48 5 96 10
7 8119 12
10 11 12

Tornitonttien / tunnelialueen louhinta
Kehä I:n liikenne kiertotiellä
Kehä I -tunnelin rakentaminen
URAKKA VALMIS

Otasolmun liittymän rakenteet
Keilaniemen eritasoliittymä
Louhinnat Otasolmu - Tapiolantie
Kehä I -väylätyöt
Tapiolantien liittymä
Kehä I:n liikenne uudelle väylälle
Keilaniementien rakentaminen
Lopputyöt mm. tunnelin kannella, kiertotien
purkaminen, viimeistelyt
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Kehä I:n Keilaniemen parantamishankkeen kokonaiskustannus on noin 100
miljoonaa euroa. Työn tilaaja ja rahoittaja on Espoon kaupunki.
Kuva: Espoon kaupunki

Kaksi kolmikaistaista tunnelia
Keilaniemen ST, suunnittele ja toteuta -urakoitsija on SRV Infra Oy.
Tunnelin tekniikkaosuuden se tekee
projektinjohtourakkana.
Maan alle on rakennettu kaksi
kolmikaistaista, 15 metriä leveää ja
440 metriä pitkää tunnelia. Tunnelin
lisäksi Keilaniemen isossa infrahankkeessa rakennetaan paljon
muutakin, muun muassa tunnelin
päälle puistokansi, Otasolmun kiertoeritasoliittymä, Keilaniemeen johtava ramppisilta, meluesteitä, katujen uusimista, liikenneopasteiden
asentamista.

Oleellinen osa pitkän tunnelin turvallisuutta on hyvä valaistus.

Louhinta metrotunnelin
yläpuolella
Ennen louhintaa työmaa-alueelta
siirrettiin maanalaiset kaapelit. Varsinaisten louhintojen lisäksi louhittiin myös tulevien kahden tornitalon
pohjat ja parkkihallin tilat valmiiksi.
Louhinnan yksi iso haaste oli

matalimmillaan 15 – 17 metriä alapuolella kulkeva metrotunneli. Louhinta pitää tahdistaa metron kulun
kanssa niin, että metrojuna on ammunnan aikana asemalla.
VTT:n mittaus- ja säätölaiteaseman läheisyys aiheutti puolestaan
sen että kireän tärinärajan takia läheisen louhinta-alueen kallio piti en-

Tunneli on iso, tosin näkymättömiin jäävä osa Keilaniemen Kehä 1 -hankkeessa. Sen lisäksi muun muassa tunnelin päälle puistokansi,
Otasolmun kiertoeritasoliittymä, Keilaniemeen johtava ramppisilta, meluesteitä, katujen uusimista, liikenneopasteiden asentamista.

2/2019 hrmy
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sin porata irti peruskalliosta ja räjäyttää sitten kahdessa eri kerroksessa.
Lisäurakkana louhittiin myös valmiiksi tunneli tulevan raidejokerin
asemalta metron sisäänkäyntitunneliin.

Paljon betonia
Tunnelin rakenteet on mitoitettu räjäytyskuormalle, tunneliin on valettu
jopa metrisiä holveja ja seiniä. Suuri osa betoneista on P-lukubetonirakenteita. Työmaa-alueen ahtauden
takia myös valmisbetonin logistiikka ja pumppujen sijoittelu on pitänyt suunnitella tavallista tarkemmin.
Betonikuutioita tarvitaan paljon,
yhteensä noin 65 000. Tunnelin rakenteisiin betonia on käytetty noin
45 000 kuutiota. Otasolmun liikenneympyrässä on kolme siltaa, joiden betonitarve on noin 10 000
kuutiota betonia. Saman verran tarvitaan tukimuureihin, joita on useita
kilometrejä.

Kehä 1:n parantaminen Keilaniemessä
Tilaaja
Espoon kaupunki
Urakoitsija ST-urakoitsija SRV Infra Oy & tunnelitekniikka PJU,
		 projektinjohtourakkana
Määriä:
Rakennus- tai parannustöitä eri tieosuuksilla yhteensä 4,2 km
Tunnelia 450 m
Melusuojausta 1 km
Uusia tai kunnostettavia kevyen liikenteen väyliä 2,7 km
Uusia siltoja 8 kpl
Levennettäviä tai korjattavia siltoja 2 kpl
Louhintaa 350 000 m3
Maankaivuuta 300 000 m3
Valmisbetonia noin 65 000 m3

Väliaikainen puusilta
Hankkeen yhteydessä rakennetaan
myös uusi siltayhteys Tapiolasta
Otaniemeen. Väliaikaiseksi suunnitellun sillan puiset runkorakenteet
valmistuivat ennen joulua. Autoliikenteelle tarkoitettu silta otetaan
käyttöön Kehä I:n tunnelin avaamisen yhteydessä toukokuussa 2019.
Tilapäisyydestä johtuen sillan rakennusmateriaaliksi valikoitui puu,
joka on myöhemmin mahdollista
kohtuuhelposti purkaa liikenteen
keskellä. Puista sillan kantta voidaan myös mahdollisesti käyttää
uudelleen. Puusillan rakentaminen
on verrattain nopeaa, mikä on eduksi etenkin nyt, kun päätös rakentamisesta tehtiin kesken urakan, jolloin urakan toteutusaika ei kohtuuttomasti pidentynyt. Silta ja sille johtavat katurampit poistuvat käytöstä,
jos Hagalundinkallion mahdollinen
tunneli rakennetaan Kehä I:lle.
Kaksiaukkoinen puusiltaosuus
on lähes 36 metriä pitkä ja noin
10 metriä leveä. Kannen paksuus
on 1,2 metriä. Tämän kokoluokan
ajoneuvoliikenteelle mitoitettuja
puusiltoja rakennetaan Suomessa
varsin vähän.
Sirkka Saarinen

Tunnelin tekniset järjestelmät, kuten savunpoisto, ovat mittavat.

Kehä I:n eteläinen tunneli avataan liikenteelle kesällä 2019.
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Rakentamisen Ruusu

Amos Rexille ja Lasipalatsin peruskorjaukselle
Vuoden 2018 Rakentamisen
Ruusu myönnettiin Amos
Rexille ja Lasipalatsin
peruskorjaukselle Hanketta
leimasi korkealuokkainen
yhteistyö ja sen tuloksena
syntyi laadukas ja rohkea
kokonaisuus.
Kunniamaininnan sai Harri
Kuva: Mika Huisman ja JKMM Arkkitehdit Oy

Salon erityisen ansiokas
työura. Hänen esimerkillinen,
systemaattinen ja ennakoiva
työpanoksensa nousi esiin
myös Lasipalatsin ja Amos
Rexin hankkeen työmaalla.

R

Harri Salon Rakentamisen Ruusu -kunniamaininta
myönnettiin rakentamisen parissa tehdystä erityisen
ansiokkaasta työurasta ja esimerkillisen huolellisesta
työskentelystä rakennushankkeiden parissa.
Harri Salo työskenteli vastaavana työnjohtajana
kymmenien vuosien ajan etenkin Haahtela-rakennuttaminen Oy:ssä. Hän on vuosien ajan ollut keskeinen tekijä onnistuneissa hankkeissa. Salo on tunnollisesti hakenut ratkaisut suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin kysymyksiin tarvittaessa jopa hankkeen ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Dokumentointiin liittyvät asiakirjat ovat aina olleet ajan
tasalla ja hyvässä järjestyksessä. Harri Salon erikoisosaaminen kattaa vaativien uudis- ja peruskorjaushankkeiden työmaan johdon ja vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Kuva: Haahtela-rakennuttaminen Oy

akentamisen Ruusulla Helsingin
kaupunki nostaa vuosittain esiin
ajankohtaista ja poikkeuksellisen
laadukasta rakennettuun ympäristöön liittyvää työtä. Ruusu jaetaan
rakennusvalvonnan tarkoitusperiä
esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Rakentamisen Ruusut jaettiin
24. kerran. Palkittavat valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan
ympäristö- ja lupajaosto.

Amos Rexin maanalaiset näyttely- ja työtilat edustavat uusinta taidemuseorakentamista
Suomessa. Teräsbetoniset paikallavaletut kupoliholvit kattavat museon uudet näyttelysalit,
jotka mahdollistavat uudenlaisen nykytaiteen esittämisen. Kattoikkunoiden kautta syntyy
näkymiä ympäristön tunnistettaviin yksityiskohtiin. Ikkunat kurkottavat ulos aukiolle muodostaen kumpuja, jotka toimivat katsomoina, estradeina tai vapaan oleskelun alustoina.
Kaupunkiin on syntynyt uusi kohtaamisten ja tapahtumien tila.
Amos Rexin rakentamisen yhteydessä myös korjattiin Lasipalatsi huolellisesti ja harkitusti. Julkisivuissa on säilynyt niiden alkuperäinen ilme. Liiketiloista ja ravintoloista suurin
osa on saanut pitää alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Perinteikäs Bio Rexin elokuvateatteri liitettiin osaksi taidemuseota.

2/2019 hrmy

HRI1902_3-19.indd 9

9
17.1.2019 13:53:57

Kuva: Suomenliina hoitokunnan kuva-arkisto, Superotus

Suomenlinnassa asuu ympäri vuoden 800 asukasta ja työskentelee vuodenajasta riippuen 400-500 henkilöä. Suomenlinnan hoitokunta
on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Suomenlinnassa viime vuonna
yli miljoona vierailijaa
vuonna 2018 noin 1 090 000
ihmistä, joista vajaa 290 000
talvikaudella. Talvikauden
kuukausien kävijämäärät
jatkavat kasvuaan, ja
esimerkiksi huhtikuu ja
marraskuu olivat viime
vuonna vilkkaita kuukausia.

M

aailmanperintökohde Suomenlinnan kävijöitä houkuttelevat
historia, kulttuuri, luonto ja merellisyys. Merilinnoituksessa voi käydä
opastetulla kävelykierroksella, nauttia taide- ja tapahtumatarjonnasta

Kuva: Susanna Kekkonen

Suomenlinnassa vieraili

Kävijöitä saapuu merilinnoitukseen niin
Suomesta kuin ulkomailta. Talvikauden
kävijät ovat tutkimusten mukaan pääosin
ulkomaisia matkailijoita, mutta myös ihmiset kotimaasta ja pääkaupunkiseudulta
tulevat yhä enemmän nauttimaan maailmanperintökohteen rauhasta ja maisemista talvisaikaan.

sekä syödä ravintoloissa ja kahviloissa. Linnoituksessa on myös esimerkiksi hostelli, kesäteatteri ja taidekäsityöläisten työhuoneita. Osa
museoista palvelee ympäri vuoden
ja osa toukokuun alusta syyskuun
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loppuun. Lisäksi linnoitukseen saavutaan muun muassa ulkoilemaan,
luokkaretkeilemään sekä juhlimaan
ja kokoustamaan Suomenlinnan
hoitokunnan vuokraamiin tiloihin.
Viime vuonna Suomenlinnassa
vietettiin merkkivuotta linnoituksen
sata vuotta kestäneen suomalaisen
kauden kunniaksi. Merkkivuoden
vuoksi esimerkiksi linnoituksen
karsserisiiven kuolemaantuomittujen vankisellit avautuivat vuosikymmenien jälkeen yleisölle.
Suomenlinnaa kehitetään kestävän matkailun strategian sekä hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Talvikauden palvelujen kehittäminen ja kävijämäärien tasaaminen ympärivuotisemmaksi ovat
keskeisiä tavoitteita. Talvikaudella
yhä useampi palvelu on avoinna, ja
monipuolinen tarjonta palvelee kävijöiden lisäksi asukkaita ja työntekijöitä.
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Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka
Reinin risteily 31.7.–7.8.2019
Amsterdam – Arnhem – Köln ja Bonn – Koblenz – Rüdesheim –
Mannheim ja Heidelberg – Strasbourg – Mainz
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä Reinin risteilylle 31.7.–7.8.2019.
Risteilemme mukavasti ensimmäisen luokan Ms Crucevita-laivalla Euroopan valtaväylän Reinin idyllisissä maisemissa. Näemme reitillämme sekä suurkaupunkeja että pittoreskeja pikkukaupunkeja. Matkaamme Euroopan ytimessä niin historiallisessa mielessä kuin nykyajankin hermolla. Viinitarhat jokilaakson rinteillä ovat risteilyn kauneimpia maisemia ja keskiaikaisten kaupunkien arkkitehtuuri tuo syvän kontrastin nykyajan modernismille.
Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry) jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.
Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa.
Suomesta tulee mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi. Rakennusmestarien Säätiön edustaja toimii matkaisäntänä.
Stipendimatkaan sisältyvät suorat lennot turistiluokassa, kuljetukset kohteessa sekä erityisesti Rakennusmestarien
Säätiölle räätälöidyt retket pääsymaksuineen. Laivalla nautitaan runsaista täysihoitoruokailuista juomineen. Majoitus on 2 hengen hyteissä.
Lentoaikataulu:
ke 31.7. Helsinki–Amsterdam
ke 7.8. Frankfurt–Helsinki

AY1305
AY1412

klo 16.15–17.45
klo 11.45–15.10

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaan seuralaisen omalla kustannuksellaan. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten hakemuksessa pitää olla maininta seuralaisesta.
Matkan hinta on n. 2 570 eur, lisämaksu yhden hengen hytistä n. 640 eur.
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat matkakulunsa kotoaan Helsinki–Vantaan lentokentälle ja
takaisin mahdollisine välimajoituksineen.
Jokainen huolehtii itse matkavakuutuksesta sekä matkustusasiakirjasta.
Säätiö ilmoittaa verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1 000 eur suuruiset stipendit.
Voit tutustua matkaohjelmaan Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilla.
Hakemukset toimitetaan viimeistään perjantaina 5.4.2019 Säätiön kotisivuilla olevalla lomakkeella, postitse tai
sähköpostitse.
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51–53 A
00100 HELSINKI

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

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870
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Yhdistyksen hallituksessa vuonna 2019
neljä uutta jäsentä
Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti neljä uutta jäsentä: Teemu Appelgren,
Jari Raukko, Tapio Vuorinen ja Karl-Johan Wennerström. Jäsenlehti pyysi heitä jo perinteen
mukaisesti kirjaamaan tietoja sekä itsestään että ajatuksiaan, kokemuksiaan ja toiveitaan
yhdistyksessä.
Asuntorakentamisessa parasta on se, kun saavuttaa
haastavan asiakasrajapinnan odotukset laadusta ja palvelusta turvallisuus ja kustannustietoisuus huomioiden.
Yhdistys ja opiskelijatoiminta
Olen toiminut opiskeluaikana opiskelijakunnan hallituksessa sekä opiskelijakunnan varapuheenjohtajana. Olen
myös toiminut aktiivina RKL:n opiskelijatoimikunnassa
niin rivijäsenenä kuin puheenjohtajanakin. RKL opiskelijatoimikunta-ajasta onkin jäänyt paljon verkostoja ja
kontakteja. Olen myös toiminut ammattiliiton opiskelijajärjestössä sekä opiskelija-asuntosäätiön hallituksessa.
Hrmy ry:n toiminnassa olen ollut 3 vuotta ja organisoinut nuorten kerhon tapahtumia. Mielestäni yhdistyksessä on positiivinen tekemisen meininki.

Teemu Appelgren
Olen 33-vuotias rakennusmestari Vantaalta, valmistuin
Saimaan ammattikorkeakoulusta.
Työhistoria
Ennen opiskelujen aloittamista työskentelin rakennusmiehenä. Ensimmäinen ”valkoinen kypärä” -työpaikka
oli Lemminkäinen Talo Oy:n palveluksessa. Olen lähes
koko urani ajan työskennellyt asuntorakentamisen parissa. Nykyisin työskentelen Fira Oy:llä työmaainsinöörinä. Rakennusalan toimihenkilötehtävien lisäksi olen
työskennellyt myynnissä ja HR-tehtävissä.

Yhdistystoiminnan kehitys
Yhdistyksen illoissa keski-ikä on melko korkea, joten
nuorten ja työikäisten saaminen mukaan toimintaan on
mielestäni kriittinen tavoite tulevilla yhdistyksen hallituksilla. Päätöksenteossa alaosastoille tulisi antaa lisää
vastuuta toimia budjetin ja sääntöjen puitteissa. Yhdistyksen tiedotuskanavat tulisi päivittää syvemmin sosiaalisen median pariin. Esimerkiksi RKL liittyi vasta Facebookiin, jonne RKL nuoret liittyivät jo vuosia sitten.
Harrastukset
Yhdistystoiminta, matkustelu, parisuhde sekä satunnaiset liikunta-aktiviteetit.

Jari Raukko
Olen 57-vuotias rakennusinsinööri. Valmistuin Vaasassa
vuonna 1987. Etelä-Pohjanmaalta alkanut matka on
Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen kautta johtanut pääkaupunkiseudulle. Nykyään asustelen vaimon kanssa
Vantaan Varistosta.
Työura
Urani aloitin pientaloteollisuuden parissa. Ensimmäiset
14 vuotta opettelin katsomaan rakentamista talotehtaan
näkökulmasta. Erityyppiset pestit muutamilla talotehtailla
johtivat siihen, että pientalon rakentamiseen liittyvät laskenta-, suunnittelu-, myynti- ja tuotannonjohto -tehtävät
ja toimintamallit muuntuivat rutiiniksi. Aikansa kutakin.

Kaipaamaani vaihtelua sain vuonna 2001 aloittaessani RKL:ssä järjestöpäällikkönä. Näkökulma rakentamiseen muuttui. Rakentamista koskevat lait, asetukset,
määräykset ja ennen kaikkea eri osapuolten tehtävät ja
vastuut asettuivat aiempaa tärkeämpään rooliin. Koin
jäsenkunnan koulutukseen ja pätevöitymiseen liittyvät
asiat työssäni tärkeimmäksi.
Vuonna 2008 oli taas aika vaihtaa näkökulmaa. Aloitin nykyisen työni Keravan rakennusvalvonnan lupatarkastajana. Pienen kaupungin virkamiehenä työnkuva on
ollut vaihteleva. Rakennusvalvonta on viimeisen kymmenen vuoden digi-myllerryksessä uudistunut toimintatavoiltaan ja alati uudistuvat rakentamismääräykset
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ta jäsenenä ja neljä vuotta 1. tai 2. varapuheenjohtajana
kunnes kuusivuotisaika tuli täyteen 2014. Mukaan mahtui pari vuotta yhdistyksen edustajana keskusliiton hallituksessa.
Välivuosi venähti neljäksi, mikä paljolti johtuu rakennusbuumin aiheuttamasta kiireestä virkatyössä. Viime
syksynä polte yhdistystoimintaan palasi. Syyskokouksessa ääniä onneksi tuli riittävästi, kiitos kaikille äänensä antaneille. Teen parhaani, että saatte äänellenne
vastinetta.

ovat muuttaneet tukan väriä entistäkin harmaampaan.
Kymmenen vuotta virkamiehenä näkyy väkisinkin: byrokraatti nostaa päätään, mutta vain virka-aikana.
Yhdistystoiminta
Yhdistystoiminnasta en osaa pysyä erossa. Valmistumiseni jälkeen kuuluin RIAan, mutta varsinaisen yhdistystoimintaurani aloittelin autourheilun parissa; seuran
hallituksen jäsen, sihteeri, vuosikokousedustaja, piirihallitusten jäsen, makkaranmyyjä.
Rakentamiseen liittyvä yhdistystoiminta alkoi vasta
RKL-pestin myötä. Tällöin RKL:n jäsenyhdistysasiat tulivatkin rysäyksellä tutuiksi. Pääsääntöisesti hyvää yhdistystoimintaa jäsenmäärään suhteutettuna kautta koko Suomen, HRMY luonnollisesti kruununjalokivenä.
Aloitin HRMY:n jäsenenä 2001 RKL-pestin myötä.
Yhdistyksen hallitukseen minut valittiin 2009. Pari vuot-

Kehittämistarpeita
Lähtötilanne ei ole huono, jäsenlehtemme takasivulla on
luetteloitu tulevia tapahtumia runsain määrin. Luulenpa,
ettei toinen rakennusalalla toimiva yhdistys pystyy vastaavaa. Kiitos niistä kuuluu aiemmille toimijoille.
Mielestäni kehittämistarpeet liittyvät siihen, että entistäkin suurempi osa jäsenkunnastamme saadaan
mukaan toimintaan. Pitääkö tapahtumia kehittää vai
ideoida kokonaan uutta? Miten voimme parantaa jäsentemme ammatillista osaamista? Mitä kaivataan ja miten
se voidaan tehdä mahdolliseksi? Eiköhän tuosta löydy
haastetta tuleville vuosille.
Olisi hienoa, jos jokainen jäsen ikään katsomatta
kokisi saavansa jäsenmaksulleen runsaan vastineen ja
löytäisi mukavan tavan osallistua toimintaan.
Harrastukseni
Harrastaminen on paljolti jäänyt olosuhteista johtuen.
Koen olevani liian vanha autourheiluun ja palveluskoiraharrastus on jäänyt koirarodun vaihtumisen myötä, jatko-opiskeluun ei ole löytynyt sopivaa aihetta. Nykyään
teen aina sitä mitä kulloinkin huvittaa, aktiivinen luonnossa liikkuminen lienee lähimpänä varsinaista harrastusta. Yhdistystoiminta ja hallitukseen kuuluminen tuli
sopivasti täyttämään toimintatarpeen ja siihen minulla
on nyt aikaa paneutua.

Tapio Vuorinen

jestämien kilpailujen ja tapahtumien
kautta. Luottamustoimessa olisi hienoa löytää keinoja, millä pidetään
kiinni ammattimme arvostuksesta.
Erityisesti työmaamestareiden panos
jää usein liian vähälle huomiolle. He
kuitenkin vaikuttavat rakennusten
loppulaatuun hyvinkin paljon.
Harrastuksistani säännöllisin on
beachvolleyn pelaaminen läpi vuoden. Hyvät hallit Helsingissä luovat
sille hienot puitteet. Perinteistä lentopalloakaan en ole jättänyt ja talvella
lähden mieluusti hiihtämään. Kesäisin
golf vie mennessään. Syksyisin intohimona on sienestys aina lumentuloon
saakka. Omien polkujen kulkeminen
metsässä tasapainottaa kiinnostusta
kaikenlaiseen kaupunkikulttuuriin.

Olen Tapio Vuorinen, 56-vuotias Espoosta kotoisin oleva rakennusmestari ja asun nykyään Helsingissä. Valmistuin Helsingin Teknillisestä Oppilaitoksesta 1989, joten tänä vuonna siitä
tulee kuluneeksi pyöreät 30 vuotta.
Työurani olen tehnyt lähes kokonaan
työmailla asuntorakentamisen parissa.
Kauimmin olen ollut YIT:ssä, missä tuli
oltua noin 24 vuotta. Työmaamestarina
meni ensimmäiset 10 vuotta ja sen jälkeen vastaavana mestarina viime vuoteen asti. Nykyään toimin valvojana
Rakentajain Insinööritoimistossa.
Yhdistyksen jäsen olen ollut valmistumisesta lähtien. Toimintaan olen
osallistunut lähinnä alajaostojen jär-
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Karl-Johan Wennerström
Olen 65-vuotias rakennusmestari ja
asun Espoon Viherlaaksossa vaimoni
Sinikan kanssa.
Työurani aloitin
jo 15-vuotiaana rakennuksilla. Tein
apumiehen, lautapojan, betonointi-,
kirvesmiehen
ja
mittamiehen töitä.
Kiinnostukseni rakentamiseen veikin minut takaisin
koulun penkille.
Valmistuin Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta
talonrakennuspuolelta rakennusmestariksi vuonna
1979. Sen jälkeen toimin kuusi vuotta pääkaupunkiseudulla eri rakennusliikkeiden palveluksessa työnjohtajana, työmaamestarina ja vastaavana mestarina.
Kesällä 1986 sattuma kuljetti minut HYKS:n kiinteistö- ja rakennusosastolle, jossa toimin rakennusmestarina sairaalakiinteistöjen korjaus-, rakennus ja
rakennuttamistehtävissä. Siirryin työpäällikön tehtäviin 90-luvun alussa ja organisaatiomuutosten johdosta HUS-tilakeskukseen, jossa sitten toimin kiinteistöpäällikkönä viime vuoden kevääseen asti, jolloin aloitin eläkepäiväni. HUS:ssa sain tehdä pitkän
ja mielenkiintoisen uran vaativien sairaalahankkeiden parissa, josta voin olla kiitollinen ja ylpeä.
Kohta on vuosi takana eläkepäiviä, jotka ovat
osoittautuneet mukavan kiireisiksi. Vapaa-aikaani
vietän paljon kesämökillä kaikkea pientä puuhaten,
nakertaen ja rakentaen. Olen myös harrastanut 10
vuotta mehiläisten hoitoa, joka sopii hyvin tällaiselle
sienestyksestä ja kalastuksesta pitävälle luontoihmiselle. Omaksi iloksi ja ehkä muiden harmiksi olen
pienestä pitäen harrastanut laulua, jonka takia hakeutuminen kuorolaulun pariin Mestari-Laulajiin parikymmentä vuotta sitten oli luonnollinen valinta.
Tuona aikana olen ollut kuorossa rivijäsenenä, kuoron isäntänä ja kuoron puheenjohtajana.
Työssä ollessani sekä fyysisen että psyykkisen
kunnon hoito jäi vähän retuperälle, jota nyt pyrin liikunnalla, harrastuksilla ja yhdistystoiminnalla kohentamaan. Olen mukana monessa yhdistyksessä: mehiläishoitoyhdistyksessä, reserviläistoiminnassa,
pienviljelijäyhdistyksessä, rakennusmestariveneilijöissä, Mestari-Laulajissa ja tämän vuoden alusta
rakennusmestariveteraanien- ja HRMY:n hallituksissa.
Yhdistystoiminnassa pyrin avoimuuteen ja yhteistyöhön. Yritän pitää silmät ja korvat auki ja näin
kerätä jäsenistön tarpeita ja toiveita ja välittää niitä
hallitukselle.
Kiitän kaikkia minua kannattaneita ja toivotan
kaikille yhdistyksen jäsenille antoisaa uotta 2019.

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2019
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com
1. varapuheenjohtaja
Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi
2. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@laptitec.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
Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@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
Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi
Karl-Johan Wennerström, 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com
Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
Toimisto
info@hrmy.fi
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HALLITUKSEN
TOIMIKUNNAT
2019
Puheenjohtaja Timo Saarikko
1. varapuheenjohtaja Niilo Hämäläinen
2. varapuheenjohtaja Joonas Anttila
TALOUSTOIMIKUNTA
Timo Saarikko
Niilo Hämäläinen
Joonas Anttila
JÄSEN- JA
HUOMIONOSOITUSTOIMIKUNTA
Joonas Anttila
Harri Holopainen
Jari Raukko
Karl-Johan Wennerström
AMMATTI- JA
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Niilo Hämäläinen
Trang Huynh
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen
TIEDOTUS- JA
OHJELMATOIMIKUNTA
Niilo Hämäläinen
Teemu Appelgren
Tapio Päiväläinen
Karl-Johan Wennerström
KALLIONIEMEN ISÄNNISTÖ 2019
Tapio Päiväläinen
Trang Huynh
Tommi Peuhkuri
Ismo Laita
Hannu Marttila

UUDET JÄSENET
Hämäläinen, Timo
Kainiemi, Kari
Koskinen, Seppo
Kotala, Risto
Lampela, Tomi
Meurasalo, Heikki
Nurmi, Ilkka
Timonen, Raimo
Tukiainen, Mikko

Opiskelijajäsenet
Hasib, Honi
Huttunen, Raino
Kallio, Salome
Mäntylä, Henna
Nikkinen, Noora
Rinnetmäki, Mikael
Toro, Sami

Tervetuloa!

Rakennusmestariklubi ry
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 12.2.2019 klo 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa 3. krs
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunaiset
letut.
Tervetuloa! Hallitus

Helsingin
rakennusmestarikeilaajat ry:n
jäsenet kutsutaan

YLIMÄÄRÄISEEN
KOKOUKSEEN
Kokous pidetään 13.2.2019 klo 19.15 Talin keilahallin kabinetissa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 §
Huomionosoitukset.
Hallitus esittää hyväksyttäväksi:
– kunniapuheenjohtaja
– kunniajäsenet
Tervetuloa! Hallitus
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YHDISTYS tiedottaa
Rakennusmestarien Rouvat

Helsingin
Rakennusmestariveneilijät ry

HELMIKUUN ILTA

Sääntömääräinen

14.2. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla.

KEVÄTKOKOUS

Ystävänpäivän kunniaksi jokainen esittää/
lausuu esimerkiksi jonkun runon.

Torstaina 14.2.2019 klo 18.00
Rakennusmestarien talossa,
HRMY:n kerhotila, 3. krs
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

”Ystävät ovat kuin tähdet, tiedämme,
että ne ovat olemassa silloinkin,
kun emme näe niitä.”

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja lisäksi muutoksia yhdistyksen
virallisiin sääntöihin. Vedos uusista säännöistä on luettavissa ennen kokousta
HRV:n kotisivulla
https://hrmy-hrv.info

Tervetuloa!
Kahvit keittää
ohjelmatoimikunta

Tervetuloa! Hallitus

Seuraa

NUORTEN KERHON
asioita ja tapahtumia Facebookissa:
HRMY ry Nuorten Kerho

Helsingin
Rakennusmestariveneilijät ry

YLIMÄÄRÄINEN
VIRALLINEN
KOKOUS

Rakennusmestariklubi ry
Perinteinen mustakasi kinkkubiljardikisa pelattiin
lauantaina 15.12.2018 Rakennusmestarien talolla.
Pelit olivat erittäin tasaisia. Voittajaksi tuli uusinnan
jälkeen Heikki Lehmusmies ja toiseksi Jarmo Sarja.

Torstaina 28.2.2019 klo 18.00
Rakennusmestarien talossa,
HRMY:n kerhotila, 3. krs
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

Myös kolmanneksi tulleet Hannu Marttila ja Esa
Annala päätyivät tasapisteisiin, mutta ajan puutteen
takia uusintoja ei pelattu.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja lisäksi muutoksia yhdistyksen
virallisiin sääntöihin. Vedos uusista säännöistä on luettavissa ennen kokousta
HRV:n kotisivulla
https://hrmy-hrv.info

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!

Tervetuloa! Hallitus

Hallitus
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Rakennusmestariveteraanien
perinteinen

LIIKUNTAPÄIVÄ ja
KOKOUS
25.2.2019 klo 13.00
Paloheinän ulkoilualueen kahvio,
Pakilantie 124 (myös bussi 66)
RKM-veteraanit LENKILLE ja vaikka
oikein SUKSIENKIN kanssa!

Veteraanikerhon ja KUPEn Jouluristeily Tukholmaan
HRMY:n Rakennusmestariveteraanikerho ja
Kulttuuri- ja perinnekerho päättivät toimintavuotensa 2018 Tukholmaristeilyyn 11.-13.
joulukuuta. Matkaanlähtijöitä olisi ollut
enemmänkin kuin 52 osanottajan kiintiö antoi myöten.
Oleellinen osa risteilyä oli kerhojen perinteinen yhteinen pikkujoulutilaisuus, joka
pidettiin tällä kertaa heti laivan irtaannuttua
Stadsgårdenin satamasta. Sitä ennen tutustuttiin kiertoajelulla jouluun valmistautuvaan Tukholmaan.

Teksti ja kuvat:
Matti Vuorensola ja Seppo Huhtakangas

Joukkomme nousee Skeppsbrolta Kuninkaanlinnan sivua kohti Suurtoria.

Osa porukastamme tutustui rakennus- ja maalaustaiteeseen juuri
viiden vuoden ja 1,2 miljardin kruunun remontin jäljiltä avattuun
Ruotsin Kansallismuseoon. Vaikuttava, konservoitu teos oli esimerkiksi Carl Larsonin portaikon ylätasolla sijaitseva taideteos
”Keskitalven yö”.
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URHEILU

UINTILEIRI

Pajulahdessa 3.–5.4.2019
Valmentajana Jukka Pikkarainen
Aikataulu
Keskiviikko 3.4.
klo 14.00 huoneiden jako,
uintia 15.00–17.00, päivällinen
Torstai 4.4.
Aamiainen, uintia 10.00–12.00, lounas,
uintia 16.00–18.00, päivällinen
Perjantai 5.4.
Aamiainen, uintia 8.00–10.00, lounas,
uintia 14.00–16.00

Tammikuun Mestari-illassa jaettiin kesän 2018 ammuntojen
palkinnot. Niitä ehtivät vastaanottamaan Jari ja Jyri Tiimonen
sekä Esa Säntti.

Maksut
Hinta 188 € sisältää 5 allasuintia, täysihoito 2 hh
huoneissa (1 hh lisämaksu 60 €).
50 € varausmaksu maksettava 10.3.2019
mennessä, loput 138 € 20.3.2019 mennessä
HRMY:n tilille FI40 2044 1800 0647 11,
viestikenttään "Pajulahden leiri 2019".
Ota alkuun yhteys Tero Jaatiseen p.0500 481283
tai s-posti terojaatinen@me.com

RKL:n HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 2019
Hirvihaaran hiihtokeskus, Mäntsälä, Kuntomajantie 115
Lauantaina 16.2.2019 klo 12.00
Hiihtotapa perinteinen. Tarvittaessa latu lumetetaan tykkilumella.
Matkat ja sarjat:
5 km M, 35, M40, M45, M50, M55, opiskelijajäsenet
3 km M60, M65, M70, M75, M80, M85, N, N35, N40, N45, N50, N55, N60, mestarien rouvat
Matkat ohjeellisia olosuhteiden mukaisesti.
Yhdistysten välinen viesti 3x3 km
A-sarja, ei ikärajoituksia, B-sarja yhteisikä 150 v, C-sarja yhteisikä 190 vuotta, D-sarja yhteisikä 210 vuotta
Ilmoittautumiset: 8.2.2019 mennessä s-postilla rharton1@welho.com tai osoitteella:
Raimo Hartonen, Naapuripellontie 8 A4, 00410 Helsinki
Tiedustelut: Raimo Hartonen puh. 044 2244521, rharton1@welho.com
Osallistumismaksut:
Helsingin rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11, 8.2.2019 mennessä.
Osallistumismaksu 10 €/hlö ja 20 €/viestijoukkue.
Jälki-ilmoittautuneita rajoitetusti kilpailupaikalla klo 10.30 mennessä, jolloin osallistumismaksu on 20 €.
Kilpailukeskus sijaitsee 5 km Mäntsälän keskustasta Mäntsälä-Hyvinkää tien varrella, jossa viitta Hirvihaaran
hiihtokeskus.
TERVETULOA HIIHTÄMÄÄN MYÖS RIA:n JA OPPILASJÄSENET
Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
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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.

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

Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi
kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt
esittely kohteista.

Varausmaksut 2019:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11-16: 350 €/viikko
Viikko 17 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 18-35: 200 €/viikko

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

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

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi
á-hintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen
nimi ja maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2019 loppuun mennessä.
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Tapahtumakalenteri 2019
Helmikuu
11.2.
		
12.2.
		
13.2.
		
		
14.2.
		
14.2.
		
		
16.2.
		
16.2.
		
25.2.
		
		
		
28.2.
		
		

Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
klo 18.30
Rakennusmestariklubi, vuosikokous,
yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 18.30
Helsingin rakennusmestarikeilaajat ry,
ylimääräinen kokous,
Talin keilahallin kabinetti, klo 19.15
Rakennusmestarien Rouvat, helmikuun ilta,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
sääntömääräinen Kevätkokous,
yhdistyksen kerhotila, 3. krs. klo 18.00
RKL:n hiihtomestaruuskilpailut, Mäntsälä,
klo 12.00
Kahvi mustana -teatteriesitys
Hämeenlinnassa, HRMY ja HeRIA
Rakennusmestariveteraanien liikuntapäivä
ja kuukausitapaaminen,
Paloheinän ulkoilualueen kahvio,
Pakilantie 124, klo 13.00
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
ylimääräinen virallinen kokous,
yhdistyksen kerhotila, 3. krs. klo 18.00

Maaliskuu
11.3. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
		 klo 18.30
25.3. Rakennusmestariveteraanien tapaaminen,
				
		 yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00
Huhtikuu
3.–5.4.
8.4.
		
8.4.
20.4.
27.4.
29.4.
		

Uintileiri Pajulahdessa
Yhdistyksen Kevätkokous,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Mestari-ilta, heti Kevätkokouksen jälkeen
Kallioniemen kunnostustalkoot, klo 9.00
Kallioniemen kunnostustalkoot, klo 9.00
Rakennusmestariveteraanien tapaaminen,
yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2019
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 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

Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com
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UINTI
Tero Jaatinen 0500-481283
terojaatinen@mac.com
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