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Kannen kuva: Asuinkerrostalo Jätkäsaaressa Länsisatamankatu 23:ssa voitti Vuoden 2014 Betonirakenne -tunnustuksen.
Kymmenkerroksisen torniosan ja asuntojen huoneiston levyinen parvekeseinä on
valmistettu pitsimäisesti kuitubetonista.
Pitsielementit sijaitsevat pääosin parvekkeiden edessä kylmänä rakenteena.
Kannen kuva: Arno de la Chapelle
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* jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Jos Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen,
siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää mestari-illan jälkeen.
** Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 6/2015 kanssa

Maaliskuun
MESTARI-ILTA

Helsingin
Rakennusmestarit
ja -insinöörit
AMK ry:n jäsenet

maanantaina 9.3.2015
klo 18.30

kutsutaan
sääntömääräiseen

Apollo Live Club, Mannerheimintie 16,
00100 Helsinki, Forumin kortteli
Huomaathan, että Mestari-illan
pitopaikka on poikkeuksellinen!

KEVÄTKOKOUKSEEN

Illan aiheena NUORTEN KERHO

joka pidetään

Vuoden 2013 alussa toimintansa
aloittanut Nuorten kerho esittäytyy.
Vastauksia kysymyksiin mikä,
miksi ja miten toimii. - Luvassa on
kiinnostavaa tietoa sekä nuorille
että myös varttuneemmille jäsenille!

Rakennusmestarien talon ravintolasalissa,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

●

13.4.2015 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8 §:n Kevätkokoukselle määräämät asiat.

Jäsenistön vapaa sana
Uimakilpailuiden palkintojen jako
● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

Tervetuloa!

Vuoden ympäristötaideteos -kunniakirja
2014 on annettu kuvataiteilija
Sirpa Hynniselle ja Vesa-Ville Saariselle
teoksesta Herttoniemen duunarit.
Ympäristötaiteen säätiön palkitsema teoskokonaisuus koostuu lähes kuudestakymmenestä siluettikuvasta, jotka esittävät työläishahmoja työkaluineen. Teoskokonaisuus levittäytyy ympäri Helsingin Herttoniemen yritys- ja teollisuusaluetta, jossa on paljon erilaisia ammattiin viittaavia kadunnimiä. Jokainen hahmo kuvittaa leikillisesti sen alla olevaa kadunnimikylttiä. - SS

3/2015 hrmy

3

Kuvat Vesa-Ville Saarinen

Katukylttien
työläissiluetit
palkittiin

Helmikuun Mestari-illassa mm.

RYHMÄREMONTTIASIAA
Ryhmäremontin hyödyt olivat NCC:n Lars Lindemanin yksi pääaihe, kun hän kertoi lähiöiden
kehittämisen haasteista Helmikuun Mestari-illassa. Ryhmäremontissa useammat taloyhtiöt
toteuttavat korjaustarpeensa yhteistyössä yhtä aikaa. Tavoitteena on kustannussäästö,
parempi laatu ja turvallisuus.

"Y

hteistyö" oli Lars Lindemanin
esityksen ydinsana. Lähiöiden
tulevien vuosien korjausurakka on
iso. "Näemmekö metsää puilta tarvitsemme kehittämisstrategian",
hän kysyi.

1960- ja 1970-luvun lähiökerrostalojen korjausurakasta ei hänen
mukaansa selvitä perinteisillä toimintamalleilla. Varteenotettava uudenlainen keino on ryhmäkorjaaminen. Hän korosti myös uusien sopi-

RK- hankkeita ja aihioita PKS-seudulla

musmallien käyttöönottoa. "Luonnollisesti myös uusi teknologia ja
uudet prosessit pitää ottaa käyttöön.
Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty -slogan on Lindemanin mu-

Esimerkki ryhmäkorjauksesta

Maunula, Helsinki 2011-2013
Helsingin Maunulassa on Maunula-seuran
aloitteesta kehitetty malli taloyhtiöiden
ryhmäkorjauksille. Mallia pilotoitiin As Oy
Säästötuessa, joka voitti vuoden 2011
valtakunnallisen putkiremonttikilpailun.
Kahdeksan taloyhtiötä on yhdessä toteuttanut
perinteisen putkiremontin tavoitehintaisena
projektinjohtourakkana. Taloyhtiöissä on yhteensä
noin 500 asuntoa, joista noin 400 asuntoon tehtiin
asukkaiden toivomia muutoksia.
Ryhmäkorjaushankkeessa on panostettu monin
tavoin asukasviestintään. Asukaspalveluinsinöörit
auttavat asukkaita muutostöiden suunnittelussa ja
tilauksissa.

NCC-yhtiöt

25

3.2.2015
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Päätöksenteon tärkeys ja ”pullonkaula” ?

Pidemmän tähtäimen suunnittelu
Kehittämisstrategia – alue, tontti, kiinteistö, palvelut…
Tahtotila 10…40 vuoden päästä (vrt. uudet putket)
PTS, ylläpito, energia, esteettömyys, turvallisuus...
Asumisen kustannukset
Tarvitaanko uusia mahdollisuuksia asumiseen?

Kehittämisstrategia

2.2.2015

Hankesuunnittelu

NCC-yhtiöt

Suunnittelu

Toteutus

Ylläpito

11

4

12
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Ryhmäkorjaaminen
Ryhmäremontin hyödyt asunnon omistajille
+ Ryhmässä toimiminen alentaa töihin ryhtymisen kynnystä
		 yksittäisissä asunto-osakeyhtiöissä
+ Alentaa toteutuskustannuksia, koska hankkeen koko kasvaa:
		 volyymihankinnat, oppiminen
+ vähentää taloyhtiöille aiheutuvaa häiriötä lyhentämällä
		 läpivientiaikaa koko alueella!
+ Sopii erittäin hyvin pitkäjänteiseen korjaustapaan, jonka
		 perustan muodostaa kuntoarvion pohjalta laadittu kunnossa		pitosuunnitelma.
+ Myös isot toimijat kiinnostuvat hankkeesta.

NCC:n Lars Lindeman kertoi helmikuun
Mestari-illassa lähiöiden korjaushaasteista
ja -ratkaisuista. Urakasta ei hänen mukaansa selvitä perinteisillä toimintamalleilla.

kaan enemmän kuin totta myös taloyhtiöiden
korjaushankkeista.
Suunnittelun kustannukset ovat minimaaliset itse urakkaan verrattuna.
Jo pieni "lisäsatsaus" suunnitteluun
tuo kuitenkin ison säästön urakkavaiheessa.
Ohessa muutama poiminta Lindemanin esityksestä ryhmäkorjaamisen osalta.

Helmikuussa monenlaista
toimintaa
Jari Tiimonen toi terveiset ennen
Mestari-iltaa pidetystä hallituksen
kokouksesta. Yhdistys on saanut
taas ilahduttavan runsaasti uusia
jäseniä. Heidät Jari toivotti tervetulleeksi.
Ennen iltapalaa hän kertasi vielä
yhdistyksen tulevia tapahtumia ja
muistutti ilmoittautumispäivistä.
Sirkka Saarinen
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Ryhmäremontin haasteet ja riskit
- Päätöksentekomekanismi on alussa työläämpi
- Kustannusten oikeudenmukainen kohdentaminen
- Suunnittelun laiminlyönti ja liian vähäinen panostus
- Resurssipula saattaa lisätä hankkeen kustannuksia
- Liian kireä rakentamisaikataulu nostaa kustannuksia
- Suuret vaatimukset työmaan organisoimisessa
- Liian löysä aikataulu on epäedullinen sekä urakoitsijalle
		 että tilaajalle
Ryhmäremontti isännöitsijän näkökulmasta
Hyödyt:
+ Peruskorjaus työllistää vähemmän – yksi iso/monta pientä –
		 PTS yhteystyö
+ Isännöintiresurssein riittävyys
+ Aktiivien ja osaavan isännöintiyrityksen maine
+ Saadaanko uusia asiakkaita
+ Veturi vetää muita mukaan (pilotti) – saadaan päätöksiä
		 aikaiseksi – tehtävän helpottuminen
+ Talojen eriarvoisuus pienenee – tehdään/ei tehdä remonttia
+ Työllistävien kysymysten tehokkaampi hoito.
+ Viestinnän tehostuminen/helpottuminen.
Riskit ja panostustarpeet:
- Projektin vetäminen työläämpää
- As Oy ja ryhmätoimikunnan organisoituminen työlästä
- Onko taloudellinen hyöty oikeaa - näyttö vaikeaa
- Onko isännöitsijällä aikaa prosessin alkuun
- Lähteekö joku As Oy kesken pois
- Hallituksen rooli, fiilis ja tyypit tärkeitä
Lisätietoa ryhmäkorjaamisesta: www.taloyhtio.net/ryhmakorjaus
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Lentoaseman ja Aviapoliksen asemat ovat väritystä
lukuun ottamatta samanlaisia: lentoasemalla on sinistä, Aviapoliksessa punaista.
Suora käyntiyhteys lentoasemalle viivästyy. Syksyyn
saakka käytössä on vain
Tietotien puoleinen sisäänkäynti, josta matkaa terminaalirakennukseen on noin
450 metriä.

Kehäradan liikenne käynnistyy 1. heinäkuuta

Lentokentän asema
valmistuu viimeisenä
Kehäradan rakentaminen on loppusuoralla. Junat alkavat kulkea radalla 1. heinäkuuta 2015. Viidestä uudesta asemasta
valmiita on neljä ja viimeisen, lentoaseman juna-aseman,
odotetaan valmistuvan alkukesästä

K

ehäradan junat kulkevat kymmenen minuutin välein kumpaankin
suuntaan. HSL:n arvion mukaan
Kehäradalla tehtävien matkojen
määrä tulee olemaan noin 400 000
matkaan päivässä.
Poikittaisena runkoyhteytenä
toimimisen lisäksi Kehärata tuo sujuvammat yhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle koko Suomesta:
sen myötä syntyy suora raideyhteys

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja
Helsingin keskustan välille.
Rataosuus toimii myös lento- ja
kaukojunaliikenteen yhdistävänä
linkkinä muualle Suomeen. Kaukojunamatkustajat voivat vaihtaa Kehäradan juniin Huopalahdessa tai
Tikkurilassa, josta avautuvat yhteydet esimerkiksi Pietariin.
Maaliskuussa radalla päästään
aloittelemaan koeajoja, minkä jälkeen
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Projektipäällikkö Juha Kansonen kertoo,
että Kehäradalla tehtiin koko viime vuosi
töitä yli 500 hengen voimin. Viimeiset viisi
kuukautta tarkoittavat tekijöiden kannalta
käytännössä 10 kuukautta, sillä töitä tehdään koko ajan kahdessa vuorossa, jotta
liikennöinti päästään aloittamaan 1. heinäkuuta.
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tehdään myös päätökset lopullisista
lähijunien pysähtymisasemista.
Kehäradan rakennuttajana toimii
Liikennevirasto. Vantaan kaupunki
vastaa vajaasta kolmasosasta rakentamiskustannuksia.
Finavia
osallistuu Lentoaseman rakentamiskustannuksiin.

Loppuaika töitä tehdään
kahdessa vuorossa
Vajaat viisi kuukautta ennen liikennöinninkäynnistymistä Liikennevirasto järjesti tilaisuuden, jossa toimittajat pääsivät käymään viimeisessä rakenteilla olevista asemista,
lentoasemalla.
Projektipäällikkö Juha Kansonen
Liikennevirastosta kertoi, että tulevat viisi kuukautta tarkoittavat rakentajille kymmentä kuukautta:
"Töitä tehdään koko ajan kahdessa
vuorossa. Tiukkaa on."
Neljä muuta asemaa, Kivistö,
Leinelä, Vehkala ja Aviapolis, ovat jo
valmiina. Lentoaseman ja koko Kehäradan alkuperäistä aikataulua venytti puolella vuodella maaperästä
löytyneet glykolijäämät. Tunneliin on
rakennettu runsaan kilometrinpituinen suojarakenne. Samasta syystä
Lentoasemalla avautuu ensin vain
toinen, Tietotien, sisäänkäynti. Suoraan terminaaliin menevä sisäänkäynti avattaneen syys-lokuussa.

Koeajot Kehäradalla käynnistyvät maaliskuussa.

Kehärata
pähkinänkuoressa
• Radan pituus 18 kilometriä,
josta tunnelia 8 kilometriä
• 5 uutta asemaa
(Kivistö, Aviapolis, Lentoasema,
Leinelä ja Vehkala)
• 3 asemavarausta
(Petas, Viinikkala ja Ruskeasanta)
• Kalustona Sm5-matalalattiajunat eli Flirtit. Junien tunnukset
I ja P.
• Kaksiraiteinen, huippunopeus
120 km/h
• Liikennöidään ruuhka-aikana
10 minuutin välein molempiin
suuntiin
• Hankkeen kustannusarvio
738,5 M€

3/2015 hrmy
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Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka AMK-opiskelijoille

BAU 2015 -messut Münchenissä
BAU-messut järjestettiin tammikuussa Munchenissä. Rakennusmestarien Säätiön stipendimatkalle osallistui 20 rakennusmestariopiskelijaa eri puolilta Suomea. Matkan vetäjinä toimivat Ari Autio, Jari Kostiainen sekä Joakim Högström.

Rakennusmestarien säätiön stipendimatkalle BAU-messuille Müncheniin osallistuivat tänä vuonna Helsingin Metropolian rakennusmestariopiskelijat Ville Jouskari, Harri Kämppi, Jesper Salonen, Iivari Rinta-Kanto, Joonas Koskinen, Joakim Geitel, Olli Kiiskinen sekä Lasse
Järvinen. Lisäksi matkalla oli mukana neljä opiskelijaa Oulusta, neljä Tampereelta, kaksi Kuopiosta sekä yksi Hämeestä ja Turusta. Matkan vetäjinä toimivat Ari Autio, Jari Kostiainen sekä Joakim Högström.

M

atka alkoi torstai iltapäivänä
Helsinki-Vantaan lentoasemalta, missä jaettiin matkaliput ja lähdettiin matkaan kohti Saksan Müncheniä. Saavuimme Art Hotel Müncheniin, josta lähdimme runsaalle
illalliselle Augustiner-Keller biergarteniin, jonka äärellä pääsimme tutustumaan muihin opiskelijoihin ja
juhlistamaan matkan alkamista.
Perjantaina oli varsinainen
messupäivä, jossa vietimme koko
päivän tutustuen messujen valtavaan tarjontaan. Messujen laajuus
ylitti kaikkien odotukset. Ne koostuivat 16 laajasta hallista täynnä
uusinta tekniikkaa ja designia. Mielenkiintoisimmiksi innovaatioiksi
messutarjonnasta valikoitui opiskelijoiden kesken mm. puiset ontelo-
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laatat, maan kartoittamiseen käytettävät lennokit ja laser-ratkaisut,
sekä lampaanvillasta valmistetut
eristeet.
Lauantaina oli vuorossa kiertoajelu Münchenin kaupungissa oppaan johdolla. Oppaan värikkään
opastuksen perusteella mieleen jäi
runsaasti tietoa Münchenin historiasta, kulttuurista ja arkkitehtuurista.
Esimerkkinä Münchenin raatihuone,
jonka yksityiskohtaisuus oli vaikuttavaa.
Sunnuntaina vielä ennen kotiinpaluuta vierailimme BMW-maail-
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massa ja -museossa. Siellä valikoimme tulevia työautoja ja tutustuimme vanhoihin klassikkomalleihin. Samalla reissulla tutustuimme
vuoden 1972 kesäolympialaisten
areenaan ja alueeseen. Tämän aree-

nan varmasti jokainen suomalainen
tuntee Lasse Virénin kaatumisen
jälkeisestä kultamitalista.
Metropolian rakennusmestariopiskelijoilta suuret kiitokset Rakennusmestarien säätiölle loistavan

matkan mahdollistamisesta, sekä
upeista puitteista ja elämyksestä.
Kiitokset myös matkan vetäjille vaivannäöstä ja järjestelyistä.
Jesper Salonen

Maaliskuun TEEMAILTA
keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.30
Rakennusmestarien talo, yhdistyksen tilat 6. krs, Fredrikinkatu 51-53

Illan aiheena Keski-Pasilan liikennesuunnitelmat ja Tripla-keskus
Liikennesuunnittelija Harri Vertimo Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo aiheesta ja vastaa kysymyksiin, joita
voi esittää rajatusti myös etukäteen harri.holopainen.rkm@
gmail tai p.050-3097351.

kemaan aseman alitse, helpottavat liikennöintiä, samoin varaukset Metroa varten ovat huomioidut kaavassa. Pasilan sillan
leventäminen on jo aloitettu ja Pasilan sillan pohjoispuolelle
sijoittuvalle Triplalle; Kamppiakin suuremman kaupan, kulttuurin, liike-elämän ja liikenteen keskuksen, louhintatyöt ovat
alkaneet. Kyseessä on siis varsin mittavasta rakennushankkeesta. Pasilan sillan etelän puolelle suunnitellut pilvenpiirtäjät tulevat muokkaamaan kaupunkikuvaa voimakkaasti.

Tilaisuus pidetään yhdistyksen toimiston tiloissa Rakennusmestarien talon 6. kerroksessa. Osanottajien lukumäärä on
sen takia rajoitettu ja tapahtuu sitovassa ilmoittautumisjärjestyksessä toimistoon järjestösihteerille sanna.eronen@hrmy.fi
tai p. (09)-646343. Tilaisuus on maksuton.

Autoliikenteelle muutokset tulevat olemaan merkittäviä. Teollisuuskadun jatke jakautuu maanalaisen liikenneympyrän
kautta, mittavin siltaratkaisuin niin Hämeenlinnan väylälle ja
Turun suuntaan. Samoin Tuusulantien liikenne ohjataan
Triplan alitse.

Vuoden 2015 lopulla valmistunut yleiskaavan luonnos esittää
miten Helsinki kasvaa 250.000 asukkaalla vuoteen 2050
mennessä. Raiteet luovat verkostokaupungin ja Pasila kehittyy
liikenteen solmukohtaan.

T E R V E T U LO A !

Varaukset suunniteltuun Pisararataan, joka on suunniteltu kul-

Havainnekuva Triplasta etelästä katsottuna. Kuva YIT
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Rakentamisen suhdannetilanne

ei helpota vieläkään

Rakentamisen alamäki jatkuu neljättä vuotta. Tänä vuonna rakentamisen määrän ennakoidaan
laskevan yhä prosentilla, kun se viime vuonna väheni arviolta 3 prosenttia.

K

okonaisuudessaan talonrakennustöitä arvioidaan alkaneen viime vuonna vain 25,5 miljoonan kuutiometrin edestä. Tänä vuonna aloitusten odotetaan nousevan
27,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä on edelleen hyvin
matala taso. Maa- ja vesirakentaminen supistunee tänä
vuonna viime vuoden tapaan yhden prosentin.
Rakennusteollisuus RT arvioi suhdanteiden välikatsauksessaan, etteivät rakentamisen näkymät ole kirkastuneet lokakuun suhdannekatsauksen jälkeen. Esimerkiksi öljyn hinnan lasku, euron heikentyminen ja
asuntomarkkinoiden mahdollinen pohjakosketus ovat
kuitenkin pieniä merkkejä paremmasta.

Keskeiset suhdannekuvaajat
Bruttokansantuote, määrän muutos, %
Euribor, 3 kk, %
Ansiotasoindeksi, muutos, %
Rakennuskustannusindeksi, muutos, %
Maarakennuskustannusindeksi, muutos, %
Rakentaminen1, määrän muutos, %
Korjausrakentaminen
Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, %
Talonrakennukset
Maa- ja vesirakennukset
Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Liike- ja toimistorakennukset
Julkiset palvelurakennukset
Teollisuus- ja varastorakennukset
Maatalousrakennukset
Muut rakennukset
Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl
Vapaarahoitteiset
Valtion tukemat asunnot
Työllinen työvoima, henkilöä
Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. €
Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta
Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta
1
Kiinteähintainen arvonlisäys.
Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT.

”Vaikka yleinen talouskehitys vahvistuisi alkuvuoden
aikana, se näkyy rakentamisessa vasta viipeellä”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen
toteaa.

Asuntotuotanto laahaa tarpeeseen nähden jäljessä

Vapaarahoitteinen asuntotuotanto oli viime vuonna yhä
sijoittajakysynnän varassa. Heikko taloustilanne piti kuluttajakysynnän vaimeana jo kolmatta vuotta peräkkäin,
kun taas sijoittajien mielenkiintoa ylläpitivät vaihtoehtoisten sijoitusten matalat tuotot.
Viime vuonna vapaarahoitteisia kerros- ja
rivitaloasuntoaloituksia arvioidaan käynnisRakentamisen suhdanteet,
tyneen yhteensä 11 200 asuntoa, joka on
Tammikuu 2015
1 600 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2013.
Vuonna 2015 tuotannon odotetaan laskevan
2012
2013
2014
2015
10 800 asuntoon. Omakotitaloja lähti rakenteille ennätyksellisen vähän, alle 6000, eikä
-1,5
-1,2
0,0
0,5
tämän yli päästä tänäkään vuonna.
0,6
0,2
0,2
0,1
Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto
3,2
2,1
1,4
1,1
2,4
1,0
1,0
0,5
kasvoi viime vuonna 7 400 asuntoon. Kas5,3
0,8
0,6
-2,0
vu syntyi pääasiassa takauslainalla rahoitettavien asuntojen ja asumisoikeusasunto-4,7
-2,3
-3,0
-0,5
jen rakentamisen vilkastumisesta.
2,5
2,5
2,5
2,5
Viime vuonna aloitettiin arviolta yhteensä
-6,2
-3,5
-3,0
-0,5
24 500 asunnon rakentaminen. Tänä vuon-6,3
-4,7
-3,5
-0,4
na aloituksia ennakoidaan lähtevän käyntiin
-5,8
3,1
-1,0
-1,0
sama määrä. Se on verraten vähän, koska
36,5
31,1
25,5
27,5
asuntotuotantotarve kasvaa kasvukeskuk12,2
10,6
9,0
9,0
sissa koko ajan väestönlisäyksen sekä kau0,9
0,8
0,6
0,6
pungistumisen myötä. VTT arvioi vuonna
6,4
4,1
4,5
5,2
2,6
2,9
2,4
3,0
2012, että mikäli väestönkasvu ja asuntojen
8,5
6,6
4,9
5,7
poistuma toteutuvat maksimioletuksilla,
3,2
3,8
2,2
2,0
vuosittain pitäisi aloittaa 40 000 asunnon
2,6
2,4
2,0
2,1
rakentaminen vuoteen 2030 saakka.
29 900 27 100 24 500 24 500
”Työllisyyden ja talouden kasvua ei pidä
23 700 20 700 17 100 16 500
vaarantaa
alimitoitetulla asuntorakentami6 200
6 400
7 400
8 000
sella. Esimerkiksi Pisara-radan toteuttami175 250 175 500 168 833 167 000
sesta on pidettävä ehdottomasti kiinni, jotta
siihen kytketty kaavoitusvelvoite ei purkau4,0
3,8
4,0
du. Valtion ja kuntien viime syksynä tekemä
5,2
7,5
7,0
historiallinen sopimus on merkittävä sekä
liikenne- että asuntopoliittisesti eikä sitä
9,6
10,7
9,0
saa vesittää”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painottaa.
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN
stipendimatka

LAATOKALLE JA ÄÄNISELLE 6.-11.7.2015 (ma-la)
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä risteilylle
Karjalan kauneimpiin maisemiin Laatokalle, Ääniselle ja Syvärille
6.-11.7.2015.
Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille; Helsingin piirille
10 stipendiä ja muille 14 piirille 1 stipendi/piiri.
Koska vuosi sitten vastaava matka peruuntui kohdemaan matkanjärjestäjistä johtuvista syistä, ovat viime vuonna stipendin saaneet Helsingin yhdistyksen jäsenet etuoikeutettuja halutessaan lähtemään matkalle.
Matkalle ei ole mahdollista ottaa mukaan puolisoa/seuralaista.
Hakijan tulee olla hyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin. Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Matkatoimisto Suomen Matka-Agentit Oy:n kanssa, matkalla
on mukana Rakennusmestarien Säätiön edustaja matkaisäntänä
Matkalla on mielenkiintoinen ja runsas, suomeksi opastettu retkiohjelma,
sekä kulttuuri- ja viihdeohjelmaa laivalla.
Stipendimatkaan sisältyy bussikuljetukset tilausajobussilla Helsingistä
Pietariin ja takaisin, viisumin hankinta, risteily A-kannen kahden hengen
hytissä, täysihoito laivalla, tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petroskoissa suomea puhuvan oppaan johdolla ym. ohjelma laivalla sekä
Matka-Agenttien edustajien ja paikallisten suomea puhuvien oppaiden
palvelut laivamatkan ajan.
Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 10.4.2015
klo 16.00 mennessä joko vapaamuotoisena postitse, sähköpostitse
tai säätiön kotisivujen kautta lomakkeella.
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, sähköposti, yhdistys/piiri) sekä maininta
mahdollisesti aiemmin säätiöltä saaduista stipendeistä.
Kaisa Aho
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
kuoreen merkintä "Laatokka 2015"
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
www.rakennusmestariensaatio.fi
Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.
Stipendin arvo on 1.345 €. Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle
kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.
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Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja
perinnekerho järjestää
Lauantaina 18. huhtikuuta 2015

Kuva- ja
rakennustaidematkan

Serlachiuksen
taidesäätiön
Gösta museolle

Helsingin
Rakennusmestariklubi ry
Klubin 119:s vuosikokous pidettiin 27.1.2015.
Hallitus sai seuraavan kokoonpanon.
Esa Annala
Hannu Marttila
Heikki Lehmusmies
Veikko Saukko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
klubimestari

Jäsenet: Mikko Ojala, Pauli Pesonen, Jorma Rissanen
ja Raikas Rissanen
Varajäsenet: Aslak Mattus ja Seppo Nuolikoski
Toiminnantarkastajiksi valittiin Voitto Korkeamäki ja
varalle Niilo Tapaninen. Taloudenhoitajaksi kutsuttiin
järjestösihteeri Sanna Eronen.
Klubin jäseniksi voivat päästä kaikki Helsingin Rakennusmestariyhdistyksen jäsenet ilman jäsenmaksua.
Jäseniksi voi päästä myös Rakennusmestariliiton alaisten yhdistysten jäsen, joka maksaa klubin erillisen jäsenmaksun sekä rakennusalaa lähellä oleva henkilö,
jonka jäsenhakemuksen klubin hallitus hyväksyy.
Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi määrättiin:
- varsinaisten = Helsingin yhdistyksen jäsenten
vapaaehtoismaksun suositus
10 €
- varsinaiset kannattajajäsenet
20 €
- Helsingin kunnalliset rakennusmestarit
10 €
- Oppilaskerhon jäsenet
0€
- Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset
rakennusmestarit
10 €

Matkan teemana on paikallisten mestarien arvostaminen
ulkomaalaisiakaan pelkäämättä. Tutustumme menomatkalla pikaisesti paikallisen mestarin puukirkkoon v:lta
1770 Längelmäellä ja Mäntässä Suomen taiteen Kultakauden pysyvään ja vaihtuvien näyttelyiden kuvataiteeseen ja
v. 2014 valmistuneeseen, espanjalaisarkkitehtien suunnittelemaan ja paikallisten urakoitsijoiden rakentamaan, puuarkkitehtuurin huippua edustavaan museon lisärakennukseen (mm. ehdolla EU:n arkkitehtikilpailussa).
Lähtö ja (paluu): 18.4.2015 Kiasman tilausajopysäkiltä
klo 8.00 (n. klo 20.00)
Ilmoittautuminen viimeistään 23.3.2015
matti.vuorensola@elisanet.fi tai puh. 050-516 8142.
Paikkoja matkalle on varattu 42 hengelle ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muistathan jättää puhelinnumerosi Matille ilmoittautumisen yhteydessä.
Hinta: 80€ jäseniltä, 100€ seuralaisilta sisältäen bussikyydin, pääsymaksut, opastukset, matkakahvit
ja lounaan Mäntän historiallisella Klubilla.
Retki maksetaan KUPE:n tilille FI08 1010 3006 1003 66,
odota ennen maksua että Matti Vuorensola vahvistaa
ilmoittautumisesi.

Vuoden 2014 jäsenmaksutulot kattoivat kuluneen vuoden menot. Ylijäämää jäi 52,52 €.
Vuoden 2015 alkupuolella valmistuu talon kolmanteen
kerrokseen alaosastojen yhteinen tila, johon myös biljardipöytä sijoitetaan. Tilan varaus- ja käyttöohjeet on
jäsenlehdessä 1/ 2015.
Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00- 16.30
alkaen. Perinteinen ”mustakasi” biljardi pelataan kuten
ennenkin toukokuussa, ti 12.5.2015 klo 16.30 alkaen.
Joulukuussa kisataan kinkkubiljardi.
Klubin jäsenmaksun voi maksaa Rakennusmestariklubin
tilille FI 34 1017 5000 3363 26.
Hallitus
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Juhlakonsertti

100
vuotta

Solisteina Tommi Hakala ja Johanna Tuomi
Säestävät Mart Ernesaks ja Märt Ratassepp
Konserttia johtaa Märt Ratassepp
Juontaa Anna-Liisa Tilus

Helsingin yliopiston juhlasali
28.3.2015 kello 16
Pääsylippu/ohjelma 25 € kuoron jäseniltä tai ovelta.
Yliopiston juhlasalin käyntiosoite on Aleksanterinkatu 5,
käynti myös Unioninkadun puolelta.

Vielä on paikkoja Mestari-Laulajien ja RKL:n matkalle

NEW YORKIIN JA FLORIDAAN 1.–13.6.2015
Näe ihmeellinen Manhattan ja uusi World Trade Center, nauti merituulesta Miamin valkoisilla
hiekkarannoilla ja koe Evergladesin luonnonpuisto. Ilmoittaudu ja pyydä ohjelma!
Mestari Laulajat mieskuoro täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi kuoro lähtee kulttuurimatkalle Yhdysvaltain itärannikolle, New York Cityn kautta aurinkoisen
Floridan palmurannoille suomalaisten Lake Worthiin ja
kansainväliseen Miamiin. Mukaan otetaan mielellään RKL:n
jäseniä seuralaisineen. Matkanjohtajana toimii MestariLaulajien puheenjohtaja Hannu Ahokanto.
Matkan hintaan 3 300 € sisältyy:
• Finnairin ja American Airlinesin lennot Helsinki–NYC,
NYC–Miami, Miami-Lontoo–Helsinki
• ohjelman mukaiset hotelliyöpymiset 2H-huoneessa
hyvissä hotelleissa
• ohjelman mukaiset retket oppaineen
• oppaiden ja kuljettajien palkkiot
• 4 lounasta, 1 illallinen
• 2 kuoron konserttia
Lisämatkana Bahaman-risteily 12.–15.6.
• 3 yötä merellä Majesty of the Seas -laivalla
2H-merinäköalahytissä
• Risteilyn alustava hinta on 500–600 €.
Varustamo on Royal Caribbean Cruise Line.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään
13.3.2015: h.ahokanto@gmail.com tai
p. 040 53 180 63. Pyydä ohjelma!

3/2015 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa

UUSIA JÄSENIÄ

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2015
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen
0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
1.varapuheenjohtaja
Rami Järvinen
050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com
2.varapuheenjohtaja
Timo Saarikko
0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com
Heikki Autio
050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa
reino.holappa@tts.fi

Koskelainen, Henri
Nurmiainen, Jarmo Juhani
Pajavuori, Rauli Johannes
Rusanen, Kirsi Elisa
Soikkeli, Hannu Tapio
Soikkeli, Marja Kaarina

Opiskelijajäsenet
Aro, Teemu Taneli
Davidsson, Erno Henri
Markus
Huhtamäki, Henri Juhani
Hyttinen, Atte Olavi
Jansalo, Marko Olavi
Kärhä, Aku Valtteri
Lampola, Upi Antero
Liikanen, Vesa-Matti
Lindhom, Riina Jasmin
Niemi, Lauri Johannes

Oedewald, Mika Henrik
Olkkonen, Aku Paavali
Peltola, Panu Santeri
Pitkänen, Linda Christina
Pohjonen, Teemu Juhani
Rikkinen, Martin-Fredrik
Rusanen, Matti Aleksi
Sandberg, Sini Katariina
Seppelin, Oscar Alexander
Silvennoinen, Krista Jennika
Suviranta, Saku Anttoni
Taimi, Kimi Aleksi
Tiainen, Hanna Maria
Timonen, Niko Tapani
Toivonen, Jere, Antero
Vanonen, Anton Oskari
Vilkman, Rauli Juhani
Vuori, Valtteri Johannes
Zitting, Henrik Aleksi

040-532 2272

Harri Holopainen
050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com
Niilo Hämäläinen
niilo.hamalainen@ncc.fi

050-379 5125

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

Kari Mikonsaari
kari.mikonsaari@jmoy.fi

050-367 3110

MAALISKUUN ILTA 12.3.2015

Tommi Peuhkuri
0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com
Tapio Päiväläinen
tapio.paivalainen@yit.fi

050-538 7672

Martti Saarinen
050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Jari Tiimonen
040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi
Järjestösihteeri/Toimisto
Sanna Eronen
09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
toimisto
info@hrmy.fi

klo 18.00 yhdistyksen toimistolla
Vieraaksemme saapuu näyttelijä Juhani Lehtonen.
Tervetuloa viihtymään toivottaa A-K –ryhmäläiset!

HELSINGIN
RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
Uniapnea ja sen hoito cpap-laitteilla

Anu Karhunen ResMediltä tulee kokoukseemme
23.3.2015 klo 13.00 kertomaan uniapneasta ja sen
hoidosta Cpap-laitteilla. Esitys kestää noin puoli tuntia ja
sitä kuulemaan ovat tervetulleita puolisot ja muut asiasta
kiinnostuneet seuralaiset.
Helsingin rakennusmestariveteraanit vierailevat

GOLF-jaoksen vuosikokous
pidetään maanantaina

13.4.2015 klo 17.00

Rakennusmestarien talossa,
yhdistyksen 3. krs. tilassa.
Sääntöjen määräämät asiat ja tulevan kauden
tapahtumat.

Tervetuloa

Vantaan energian uudessa jätevoimalassa
28.4.2015. Lähdemme yhteiskuljetuksella Lehtimäen
Liikenteen linja-autolla Kiasman turistiautopysäkiltä
tiistaina 28.4.2015 klo 8.15. Mukaan mahtuu 30 jäsentä.
Sitovat ilmoittautumiset veteraanikerhon sihteerille
viimeistään 8.4.2015 joko sähköpostilla
niemisenleila@gmail.com tai puhelimella 050 4312580.
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JIGIKALASTUKSEN

Ammunnat 2015

uudet tuulet kurssi järjestetään

23.4.2015 klo 17.00

•

Metsästys ammuntakilpailu 2.6.2015
SMY:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen
HELSINGIN
• Skeet ammuntakilpailut 9.6.2015
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT
RY alkaen
SMY:n radalla Sipoossa klo 17.00
• Trap ammuntakilpailut 25.8.2015
SMY:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen
•
Hirviammuntakilpailut
12.8.2015
Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit
AMK ry
SSG:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen

TTS:n tiloissa Sarkatie 1:ssä
Vantaalla.
Lisätietoa seeuraavassa
jäsenlehdessä.

LASKETTELUJAOS
tutkii mahdollisuutta tehdä
lasketteluretki Italiaan Dolomiiteille vuonna 2016.
Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä sähköpostilla:
eero@tiinus.fi tai
t.arrasvuori@gmail.com!

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2015

Liiton kesäkisat Kalajoen kesäpäivien yhteydessä

Kilpaillaan Talissa Remonttikisan yhteydessä

22.-23.8.2015
23.3.2015 - 12.4.2015

Lisäksi palkitaan tänä vuonna ammunnoissa parhaiten pisteitä
Amerikkalainen
pelitapa 6 sarjaa osumat lasketaan yhkerännyt siten,
että haulikkoammunnassa
teen kunkinKilpailumaksu
kilpailun osalta
tulos jaettuna kah34 ja
€, hirviammunnan
juniorit 20 €
della lisätään tulokseen.

Henkilökohtaiset
mestaruudet:
Eniten pisteitä
kerännyt saa Rakennusmestarien
Säätiön lahjoittaA-mestaruus
M ja A) saa palkinnon omakseen.
man palkinnon.
Kolmella(luokat
kiinnityksellä
- Pisteet lasketaan
siis yhdistyksen
B-mestaruus
(luokka B) kilpailujen osalta.
C–mestaruus (luokat C ja D)

Veteraanimestaruus
Vain ikätasoitus 1 piste / sarja / vuosi, alkaen 61-vuotiaista
- ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko veteraanimestaruudesta (ikä).

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit
ry
Palkinnot:
kulta-, hopea- jaAMK
pronssimitalit.

KEILAMESTARUUSKILPAILUT
Ilmoittautuminen: Talin keilahalli puh. 0442015
700 4301
Kilpaillaan Talissa Remonttikisan yhteydessä

+ jokin keilauspiirros, esimerkiksi allaoleva (ilman 2013...)...

23.3.2015 - 12.4.2015

Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa. Kilpailumaksu 34 €, juniorit 20 €
Henkilökohtaiset mestaruudet:
A-mestaruus (luokat M ja A)
B-mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)
Veteraanimestaruus
Vain ikätasoitus 1 piste / sarja / vuosi,
alkaen 61-vuotiaista
- ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko
veteraanimestaruudesta (ikä).
Palkinnot: kulta-, hopea- ja pronssimitalit.
Ilmoittautuminen: Talin keilahalli puh. 044 700 4301

3/2015 hrmy
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

UIMAKILPAILUJEN
tulokset

SUKELLUS: Intro-kurssi maaliskuussa

Mäkelänrinteen uimakeskus
8.11.2014 klo 15.00

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen Introkurssin Sukellus-Areenassa 19.3.2014 klo 18.00. Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen
teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää noin 4 tuntia ja kurssin
suorituksesta saa todistuksen.

SUKELLUS:

Vapaauinti

Intro-kurssi
maaliskuussa

Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690 A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin
tultaessa risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.
Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos maksaa puolet.

Miehet

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen 050 461 6692 tai
markku.siikanen@pp2.inet.fi

yli 70 v

1. Pentti Kuntsi
2. Pekka Koskelainen

45,3
1.02,03

65 v

1. Kari Laine
2. Onni Myllymäki
3. Jukka Multanen
4. Ossi Rantakömi

40,1
41,5
48,6
1.02,9

60 v

1. Tero Jaatinen

35,4

45 v

1. Janne Kyllönen

37,8

(Toinen kurssi huhtikuussa: 16.4.2015 klo 18.00)

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen Intro-kurssin Sukellus-Areenassa

19.3.2014 klo 18.00

Rintauinti
Miehet

Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen teoriaa
ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista
laitteilla Veikkolassa Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää noin 4
tuntia ja kurssin suorituksesta saa todistuksen.
Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie
690 A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti
Sukellusareena.

yli 70 v

1. Pekka Koskelainen

1.15,2

65 v

1. Onni Myllymäki
2. Ossi Rantakömi
3. Kari Laine
4. Jukka Multanen

53,2
1.03,9
1.04,0
1.05,6

60 v

1. Tero Jaatinen

56,6

45 v

1. Janne Kyllönen

51,1

1. Kirsi Rontu

1.01,9

Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos maksaa
puolet.

Naiset

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen
050 461 6692 tai markku.siikanen@pp2.inet.fi

Palkinnot jaetaan maaliskuun Mestari-illassa.

(Toinen kurssi huhtikuussa: 16.4.2015 klo 18.00)

SUKELLUS: Intro-kurssi maaliskuussa
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen Introkurssin Sukellus-Areenassa 19.3.2014 klo 18.00. Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen
teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää noin 4 tuntia ja kurssin
suorituksesta saa todistuksen.
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Hallituksen toimintaohjeet koskien
alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella
järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia
HRMY:n alaosastojen järjestämien matkojen, retkien ja
muiden tilaisuuksien yhteydessä noudatetaan seuraavia ohjeita:

sen päätöksellä jäsenmaksusta vapautetut. Avec´t ja
muut, jotka eivät ole HRMY:n jäseniä, maksavat aina
täyden hinnan.

Ilmoittelu ja ilmoittautuminen

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.

Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta ja ilmoittautumisten keräämisestä.
Jokaisesta HRMY:n tuella järjestettävästä tilaisuudesta
on hyvissä ajoin ilmoitettava yhdistyksen virallisiksi valituissa tiedotuskanavissa.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta, sekä määräaikaan mennessä yhdistyksen toimistoon toimittamisesta.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoittautumisten keräämisestä.
Ilmoittautumisaika alkaa kyseisen ilmoituksen julkaisupäivästä.
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 väh. 50 €

Osallistujat
HRMY:n tukemiin tapahtumiin osallistuvat valitaan seuraavien kriteerien mukaan:
Ilmoittautumisen vahvistusjärjestys (maksujen saapuminen pankkitilille) ratkaisee, mikäli osallistujien määrä
on rajoitettu.

HRMY:n myöntämä tukiosuus
Mikäli järjestettävään tapahtumaan käytetään HRMY:n
rahallista tukea, on huomioitava:
Tukea myönnetään vain HRMY:n jäsenmaksunsa maksaneen jäsenen osallistumiseen mukaan lukien hallituk-

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 saman kokoinen. 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.
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.

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

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Varausmaksut 2015:

Kuvat: Tapani Mäkipää

- viikot 1-7:
350 €/viikko
- viikot 8-10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11-14:
350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 16-48:
200 €/viikko
- viikot 49-52
(Itsenäisyyspäivä joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 53 (Joulu):
450 €/viikko

18

hrmy 3/2015

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, Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs.

3/2015 hrmy
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Tapahtumakalenteri 2015
Maaliskuu
7.3. "Kuvankaatokurssi", KUPE,
		 yhdistyksen toimisto, klo 10
9.3. Maaliskuun Mestari-ilta,
		
Apollo Live Club, Mannerheimintie 16,
		 00100 Helsinki, Forumin kortteli,
		 klo 18.30
12.3. Rakennusmestarien Rouvat,
		 maaliskuun ilta, yhdistyksen toimisto,
		 klo 18.00
15.3. Perhetapahtuma: Peppi Pitkätossu,
		 Helsingin Kaupunginteatteri, klo 15.30
19.3. Sukelluksen intro-kurssi, Sukellusjaos,
		 Sukellus-Areena, Veikkola, klo 18.00
23.3. Rakennusmestariveteraanien kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00.
		 Anu Karhunen ResMediltä luennoi uni		 apneasta ja sen hoidosta Cpap-laitteilla.
		 Myös puolisot ja muut seuralaiset
		 ovat tervetulleita kuuntelemaan
		 n. 30 minuuttia kestävää esitystä.
25.3. Teemailta: Keski-Pasilan liikenne		 suunnitelmat ja Tripla-keskus,
		 Rakennusmestarien talo,
		 yhdistyksen tilat 6. krs, klo 17.30
Huhtikuu
13.4. Golf-jaoksen vuosikokous, Rakennus		 mestarien talo, 3. kerros, klo 17.00
13.4. Yhdistyksen Kevätkokous, Rakennus		 mestarien talo, klo 18.30
13.4. Huhtikuun Mestari-ilta, Rakennus		 mestarien talo, heti Kevätkokouksen
		jälkeen
16.4. Sukelluksen intro-kurssi, Sukellusjaos,
		 Sukellus-Areena, Veikkola, klo 18.00
18.4. Retki Gösta-museolle Mänttään, KUPE,
		 lähtö klo 8.00
23.4. Jigikalastuksen uudet tuulet -kurssi,
		 Sarkatie 1, klo 17.00
23.4. Kevätmaastojuoksut, Pirkkolan pururata,
		 klo 18.00
27.4. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00.
		 Matti Vuorensola kertoo kännyköiden
		kehityksestä.
28.4. Rakennusmestariveteraanit, tutustuminen
		 Vantaan Energian jätevoimalaan.
		 Lähtö linja-autolla Kiasman turisti		 autopysäkiltä klo 8.15
Toukokuu
11.5.
		
18.5.
		
		
30.5.

Toukokuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestariveteraanit,
kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous, Kallioniemi, klo 13.00
Kalakerho, Rantaongintakilpailu

		
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

Yhdyshenkilöt 2015
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063,
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614, lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, rantahiukka@gmail.com
RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070,
http://hrmv.wordpress.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
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 050-430 9558,
t.arrasvuori@gmail.com
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614,
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933,
eino.menlos@luukku.com
NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134,
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058,
niilo.hamalainen@gmail.com
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127,
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003,
paavolapentti@gmail.com
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085,
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti),
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus),
markku.siikanen@pp2.inet.fi

