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Itäkeskuksessa sijaitseva Idän Tarinalyhty 
valmistui tammikuussa Olavinlinnantien ja 
Kajaaninlinnantien väliseen puistoon. 
Taideprojekti toteutettiin yhdessä alueen 
koululaisten, päiväkotilasten ja asukkaiden 
kanssa. Lyhdyn ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 
taiteilijat Kaisa Barbieri ja Raita Virkkunen 
yhteistyössä Stoan kanssa. Lyhty on tehty 
laserleikatusta ruostumattomasta teräksestä ja 
se syttyy ja sammuu samaan aikaan katuvalojen 
kanssa. Kuva: Helsingin kaupunki
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Maaliskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 11.3.2019 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Illan aiheena

UUDEN KYNNYKSELLÄ KATSAUS MENNEESEEN:
Rakennusmestarien talon merkitys rakennusmestareille

◦   Yhdistyksen omistaman talon lahjoitus Rakennusmestarien Säätiölle.
◦   Kokemuksia 1950-luvun kerhotoiminnasta.

◦   Vuodesta 1966 alkaen kaikki mestarien toiminnat saatiin saman katon alle, uuteen taloon:
Helsingin Rakennusmestariyhdistys, Rakennusmestarien keskusliitto RKL, Rakennusmestarien 

Työttömyyskassa, Rakentajain kustannus, Yksityistoimialojen Rakennusmestarit, Rakennusainenäyttely, 
täydennyskoulutustilat ja talon isäntä Rakennusmestarien Säätiö. Samalla saatiin myös rakennusmestarien 

harrastuksille tarpeellisia tiloja esimerkiksi Rakennusmestarien kerhotoimintaa ja musiikin harrastusta varten.  
Tämä kaikki teki talosta pääkaupunkiseudun ja koko maan rakennusmestareiden tukikohdan ja kokoontumis-

paikan vuosina 1960 - 1985.
◦   Käsitellään myös Vanhan Maestron merkitystä ja siellä tapahtuneita toiminnan muutoksia 

vuodesta 1985 alkaen.

Aiheesta kertomassa omiin, osin värikkäisiinkin, kokemuksiin perustuen Ari Angervuori, rakennusneuvos, 
rakennusmestari.

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat

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

Tervetuloa!

Kuva: Uusi Iloinen Teatteri

Teatteriin tiistaina 7.5. klo 18.00

UIT:N HERKKUA KUIN HEINÄNTEKO
Linnanmäen Peacock-teatteri, Tivolikuja 1, Helsinki

Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja seuralainen 30 €. Lippuja on varattu näytökseen 80 kappaletta. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 18.4.2019 
yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse 
info@hrmy.fi.
 
Liput maksetaan 18.4.2019 mennessä Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään ”Teatteri”.
 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään 
mennessä maksaneille.

Linnanmäen Peacock-teatterissa vietetään keväällä 2019 
ilonkorjuujuhlaa, kun Uusi Iloinen Teatteri tarjoaa ystävilleen kotimaisen kevytrevyyn. Luvassa on 
luomusketsejä, lähilaulua ja Jean S:n esittämää biodynaamista musiikkia.

Rooleissa Sinikka Sokka, Nina Tapio, Sami Hintsanen, Pihla Penttinen, Antti Lang, Kai Vaine, Katariina 
Havukainen ja Panu Vauhkonen. Tanssiherkkuja tarjoavat Tanssii Tähtien Kanssa -tähdet Jutta Helenius ja Katri 
Mäkinen sekä Emil Hallberg ja Antton Laine. Ohjaaja Sari Siikander. Koreografiasta vastaa Mikko Ahti.

Esityksen kesto n. 1,5 h Ei väliaikaa.
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Helmikuun Mestari-illassa tietoa

Terveydestä ja Rakennusmestarien 
talon tulevasta peruskorjauksesta
Helmikuun Mestari-illan 

käynnisti Ari Autio kertomalla 

Rakennusmestarien talon 

muutoksesta hotelliksi. Illan 

pääaiheeseen: Ikääntyminen, 

ravitsemus ja liikunta 

johdatteli puolestaan 

Satu Jyväkorpi.

Terveysliikuntasuositukset ikäihmisille
•	 Kestävyyskunnon harjoittamista, esimerkiksi reipasta kävelyä 

vähintään 2,5 tuntia viikossa tai liikkumalla rasittavasti 1 tunti 15 
minuuttia viikossa (tai näitä yhdistellen).

•	 Lihasvoima- ja/ tai yhdistettyä lihasvoima- ja tasapainoharjoitte-
lua vähintään kaksi kertaa viikossa ja etenkin kaatumisvaarassa 
oleville, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua.

•	 Tasapaino- ja ketteryysharjoittelua kaksi–kolme kertaa viikossa, 
esimerkiksi yhdistettynä kunto-saliharjoitteluun tai tasapainoryh-
mässä.

•	 Venyttelyä ja liikkuvuutta vähintään kaksi kertaa viikossa, esi-
merkiksi ohjeiden mukaan kotona

Helsingin yliopistossa työskente-
levä ravitsemustieteilijä FT Satu 

Jyväkorpi on mestari-iltalaisille tuttu 
jo viime syksyltä. Silloin hänen ai-
heenaan oli muisti ja ravitsemus

Liikunta ja ravitsemus ovat tär-
keitä tekijöitä terveyden ja toiminta-

vässä kunnossa ja huolehtia moni-
puolisesta ja terveellisestä ravitse-
muksesta kaiken ikää”, Satu korosti.

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta 
ovat toimintakyvyn perusta, mutta 
ikäihmisten kunnon säilyminen ja 

kyvyn säilymisen kannalta. Lihas-
massa ja -voima alkavat pikkuhiljaa 
vähetä vanhetessa. Alhainen lihas-
voima lisää merkittävästi ennenai-
kaisen kuoleman riskiä.

”Onkin tärkeää pitää itsensä hy-
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”Ravitsemuksessa tärkeätä on tietysti se, 
mitä on lautasella. Mutta tärkeätä on myös 
säännöllinen ateriarytmi”, Satu Jyväkorpi 
korosti. Suosituksissa kehotetaan syömään 
4 - 6 kertaa päivässä, lämmin ateria kaksi 
tai vähintään kerran päivässä. Yksinasuval-
ta se herkästi ’unohtuu’.

Tuore Metropoliasta valmistunut rakennus-
mestari Iiro Honkanen kävi pokkaamassa 
yhdistyksen hänelle hyvästä koulumenes-
tyksestä myöntämän stipendin.

kohentuminen edellyttävät myös 
täysipainoista ravitsemusta. Hyvä 
ravitsemus tukee ikäihmisten terve-
yttä ja toimintakykyä sekä nopeut-
taa toipumista sairastuttaessa.

Hyvä ravitsemustila mahdollis-
taa liikuntaharjoittelun. Voimaa van-
huuteen saadaan siis myös ruoasta. 
Hyvän ravitsemuksen avulla ikäih-
minen voi turvallisesti kohentaa 
kuntoaan sopivalla liikuntaharjoitte-
lulla. Liikuntaharjoittelu hidastaa li-
hasvoiman heikkenemistä, säilyttää 
tasapainoa sekä nivelten liikkuvuut-
ta. Arjen askareet ja liikkuminen niin 
sisällä kuin ulkona sujuvat helposti 
ja kotona asuminen onnistuu pa-
remmin. Arjen sujumista edistää 
myös hyvä hengitys- ja verenkierto-
elimistön kunto, jota liikuntaharjoit-
telu vahvistaa.

Tärkeä, usein unohdettu osa-alue 

on suun terveys. Suun tulehdukset 
ovat Satun mukaansa erittäin yleisiä. 
Ne ovat iso riskitekijä myös muille 
sairauksille.

Esityksen selkeä viesti oli myös 
se, että ’koskaan ei ole liian myö-

häistä’ liikunnan aloittamiseen tai 
ravintotottumusten korjaamiseen.

Satu Jyväkorven liikunta- ja ra-
vitsemussuosituksia sisältävän esi-
tyksen saa halutessaan sähköpos-
titse yhdistyksen toimistosta.

Rakennusmestarien taloon tulee hotelli
Tammikuun lopulla uutisoitiin peruskorjaukseen menevän Rakennusmestarien 

talon uusi käyttö. Sinne tulee hotelli.

Ari Autio toi mestari-iltalaisille tuo-
reen katsauksen siitä missä 

oman talon muutoshankkeessa men-
nään. Ari on talon omistavan Raken-
nusmestarien Säätiön hallituksen jä-
sen ja hanketta eteenpäin vievän 
kiinteistökehitysryhmän vetäjä.

Vuosien varrella on laajennettu, 
korjattu ja uudistettu
Talon ensimmäinen vaihe valmistui 
vuonna 1932 ja toinen iso rakenta-
misvaihe vuonna 1965. Niiden li-
säksi vuosien ja vuosikymmenien 
aikana on tehty lukuisia uudistus- ja 
korjaustöitä.

Rakentamisvaiheista ja toimin-
nasta kuullaan enemmän maalis-
kuun Mestari-illassa. Silloin muistel-
laan ja kerrataan sekä itse rakennuk-
sen että sen sisältämän, välillä hyvin 
värikkäänkin toiminnan vaiheita.

”Vuokralaisten saaminen on vuo-
sien varrella vaikeutunut. Korjauk-
sista huolimatta myös talotekniikka 
olisi taas vaatinut perusteellisen uu-
simisen”, Ari kertoi syitä, miksi talon 
käyttötarkoitusta alettiin miettiä.

”Valmiita ja peruskorjauksessa 
olevia toimistotiloja on lähietäisyy-
dellä paljon. Perusteellisen kartoi-
tuksen jälkeen päädyttiin hotelli-
käyttöön. Neuvotteluja käytiin sitten 

lähemmäs 30 hotellioperaattorin 
kanssa, joista loppusuoralle päätyi 
kolme-neljä. Konsulttina meillä oli 
Ramboll.”

Hotelli avataan  
alkuvuodesta 2021
Pitkien ja monipolvisten vaiheiden 
jälkeen tammikuun lopulla julkistet-
tiin, että peruskorjaus alkaa syksyllä 
2019 ja alkuvuodesta 2021 talossa 
avataan hotelli. Hotellioperaattorina 
on Primehotels Oy. Sillä on tällä het-
kellä viisi hotellia: Helsingissä niistä 
ovat Vankilahotelli Katajanokka se-
kä Hotelli Rantapuisto Vuosaaressa. 

Hotellihuoneita tulee viiteen kerrokseen 
yhteensä 230, kooltaan ne ovat vajaasta 
20 neliöstä 30 neliöön. Kokous- ja juhlati-
loja on suunnitteilla yli 500 kerrosneliötä. 
Lisäksi hotellin yhteyteen tulee ravintola, 
baari sekä liiketiloja. Kerrosneliöitä talossa 
on yhteensä runsaat 103 000.
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Suunnitteilla on mm. Art Hotelli Jätkäsaareen. Vireillä on 
myös useita muita hankkeita eri puolella Suomea.

Primehotels Oy on suomalainen kasvuyhtiö, josta 
kaksi kolmasosaa omistaa Nuutisen perhe ja toimiva 
johto sekä kolmasosan amerikkalainen sijoitusyhtiö.

Peruskorjauksen pääurakoitsijaksi on valittu Lehto 
Remontit oy. Arkkitehtisuunnittelija on Arkkitehtityöhuo-
ne APRT. Rakennuttajakonsulttina toimii Sweco. Hank-
keen kokonaiskustannus on noin 40 M€. 

Runkoratkaisu muuntuu hyvin hotellikäyttöön
Rakennusmestarien talon julkisivut säilyvät, kaikki muu 
puretaan. Vain kantava runko ja osin vesikatto säilyvät. 
Hotellihuoneet sijoitetaan kantavien seinien ja ikkuna-
aukotuksen mukaisesti.

Vuosikymmeniä ravintolana toimineen tilan lattiara-
kenteet ja vesikatto puretaan. Paikalle avataan katettu, 
lämmin valopiha, jonka ympärille hotellihuoneet avautu-
vat. Lasikatto asennetaan kuudennen kerroksen lattiata-
son räystäslinjaan.

Yhdistys ja Säätiö väistötiloihin
Peruskorjauksen alkaessa talo tyhjenee, myös yhdistys 
ja Säätiö muuttavat pariksi vuodeksi väistötiloihin. Hyvät 
tilat ovat löytyneet parinsadan metrin etäisyydeltä. Niistä 
yhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarikko lupasi perus-
teellisemman selvityksen seuraavassa jäsenlehdessä.

Talon avautuessa myös yhdistys ja Säätiö muuttavat 
sinne takaisin. Yhdistyksen tilat on alustavissa pohjapii-
rustuksissa merkitty katutasolle Eerikinkadun puolelle. 
Siellä ovat myös kokous-, kabinetti- ja auditoriotilat, jois-
sa yhdistys ja alaosastot voivat jatkossa kokoontua. Sää-
tiön tilat ovat Eerikinkadun puolella toisessa kerroksessa.

Sirkka Saarinen

Nykyisten ravintolatilojen paikalle, rakennukseen sydämenä avau-
tuu katettu, lämmin valopiha. 

Helsingin yliopiston päärakennus peruskorjataan

Helsingin yliopiston päärakennus korjataan. 

Ensimmäinen korjausvaihe alkaa kesällä 

2019 ja kestää noin kaksi vuotta.

Ensimmäinen korjausvaihe sisältää Senaatintorin puolei-
sen Engelin suunnitteleman vanhan puolen sekä Yliopis-

tonkadun ja Aleksanterinkadun puoleiset siipirakennukset.
Peruskorjauksen tarkoituksena on muuttaa päära-

kennuksen tiloja moderneiksi opetustiloiksi eli vastaa-
maan yhä enemmän nykyisiä opiskelu- ja opetustapoja. 
Lisäksi peruskorjauksessa korjataan rakennuksen es-
teettömyyttä, tila- ja paloturvallisuutta sekä rakennuk-
sen sisäilmaolosuhteita.

Myös rakennuksen julkisivut kunnostetaan ja van-
hentuneet talotekniset järjestelmät uusitaan.

Toisen korjaus-
vaiheen osalta eli 
Fabianinkadun puo-
leisen uuden osan 
korjauksesta teh-
dään tarkempi suun-
nitelma myöhemmin 
ja siitä myös pääte-
tään erikseen. Koko-
naisuudessaan pää-
rakennuksen perus-
korjauksen arvioitu 
kesto on viisi vuotta.

Peruskorjaus to-
teutetaan allianssi-
urakkana, jossa allianssiosapuolina ovat Helsingin yli-
opisto, YIT Suomi Oy ja Jeskanen–Repo–Teränne Arkki-
tehdit Oy.

Päärakennuksen vanha osa on valmis-
tunut vuonna 1832. 

Ku
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ri 
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Rakennusalan 
työturvallisuuskilpailussa 
täyden sadan pisteen tulos

Rakennusalan valtakunnallinen 
työturvallisuuskilpailu osoitti, et-

tä alan yhteinen Nolla tapaturmaa 
-tavoite on mahdollista saavuttaa. 
Kisan kärkeen ylsi useita työmaita, 
joilla ei sattunut yhtään työtapatur-
maa koko viime vuoden aikana. 
Voiton vei NCC Suomi Oy:n kohde, 
jossa työturvallisuuden tasoa mit-
taava TR-indeksi oli historiallinen: 
täydet 100.

Turvallisuus alkaa minusta -työ-
turvallisuuskilpailun voittajatyömaa, 
Asunto Oy Vantaan Asteria, on ki-
san koko historian ensimmäinen 
työmaa, jossa TR-indeksi ylsi sa-

”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailun kärkikymmenikkö
Yritys, kohde ja TR-indeksi

NCC Suomi Oy Asunto Oy Vantaan Asteria 100

Peab Oy Asunto Oy Tampereen Försti 99,3

NCC Suomi Oy Jy Athenaeum 1-3 krs peruskorjaus, Jyväskylä 99

NCC Suomi Oy Metsokankaan yhtenäiskoulu ”Ukkometso”, Oulu 99

Varte Oy Asunto Oy Vantaan Peltolantie 36 98,2

Skanska Talonrakennus Oy Asunto Oy Lappeenrannan Matruusi 97.7

Peab Oy Asunto Oy Itikanmäen Leinikki, Seinäjoki 96,5

Rakennusliike Lapti Oy Asunto Oy Tuiran Kallio, Oulu 95,5

Rakennusliike Lapti Oy Uusi Sydän Allianssi Vaihe 1, Kuopio 98,9

Peab Oy Asunto Oy Naantalin Pressa 83,4

taan pisteeseen. Taso oli kaiken 
kaikkiaan erittäin korkea, sillä kym-
menen parhaan joukossa oli seitse-
män kokonaan tapaturmatonta työ-
maata.

Kilpailu on osa laajapohjaista 
turvallisuustyötä
Kilpailuun ilmoittautui yhteensä 32 
työmaata eri puolilta Suomea. Kym-
menen parasta valittiin TR-mittauk-
sen perusteella. Finaaliin yltäneiden 
kohteiden työturvallisuutta arvioitiin 
kahdella osa-alueella: TR-mittauk-
sella sekä kaikkien työmaalla työs-

kentelevien työtapaturmien määräl-
lä kilpailun aikana.

Kolmella loppukilpailuun osallis-
tuneella työmaalla sattui yhteensä 
viisi lievää tapaturmaa, joista oli 
seurauksena enintään kolmen työ-
päivän poissaolo.

Kilpailuun osallistuneiden työ-
maiden turvallisuusarvioinnin suo-
rittivat aluehallintovirastojen työ-
suojelun vastuualueen tarkastajat, 
jotka tekivät loppukilpailuun osallis-
tuneille työmaille kaksi tarkastusta, 
yhden keväällä ja yhden syksyllä.

Kilpailun toteuttavat Sosiaali- ja 
terveysministeriö, Aluehallintoviras-
ton Työsuojelun vastuualueet, Talon-
rakennusteollisuus ry, Asunto-, toi-
mitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, 
Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammatti-
liitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

Seuraava valtakunnallinen ”Tur-
vallisuus alkaa minusta” -työturval-
lisuuskilpailu järjestetään vuonna 
2020.

”Olen tehnyt työmaatarkastuksia 23 vuotta ja nyt ensimmäisen 
kerran tarkastin työmaata, jolla TR-havainnointimenetelmällä 
sain tulokseksi 100”, kertoo kilpailussa tarkastukset tehnyt 
tarkastaja Peter Johansson Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualueelta.
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Asuinrakennukset

Rakennusalan suhdanneryhmä:

Rakentaminen vähenee tänä ja ensi vuonna

Rakentaminen vähenee korkealta 
tasoltaan tänä ja ensi vuonna, 

arvioi rakennusalan suhdanneryh-
mä Raksu helmikuussa julkaistussa 
raportissaan. Erityisesti vähenee 
asuinrakentaminen, mutta myös 
muun rakentamisen ennakoidaan 
vähenevän. Terveydenhuollon ra-
kennusten ja koulujen rakentami-
nen pysyy kuitenkin vilkkaana.

Koko rakentamisen tuotannon 
arvioidaan vähenevän 0,5 – 2,5 pro-

senttia vuonna 2019 ja edelleen  
1,5 – 3,5 prosenttia vuonna 2020. 
Vuonna 2018 erityisesti asuinraken-
taminen nosti rakentamisen tuotan-
non arviolta 3,5 prosenttiin.

Raksu arvioi, että vuonna 2019 
aletaan rakentaa 37 000–39 000 
asuntoa. Vuonna 2020 aloituksia 
tehdään arvion mukaan useita tu-
hansia vähemmän. Viime vuonna 
uusia asuntoja alettiin rakentaa en-
nätyksellisen paljon jo toista vuotta 

peräkkäin, noin 44 000–45 000 kap-
paletta.

Uudistalorakentaminen vähe-
nee vuonna 2019. Rakennuslupa-
kuutiot vähenivät viime vuonna noin 
10 prosentilla vuodentakaisesta. 
Uusia rakennushankkeita käynnistyi 
kohtuullisen paljon lähes vuoden 
2018 loppuun asti, joten rakennet-
tavaa kantaa on vuoden 2019 alus-
sa paljon.

Korjausrakentamisen määrän 
arvioidaan kasvaneen vuonna 2018 
noin 1 prosenttia ja kasvavan edel-
leen vuonna 2019 noin 1,5 prosent-
tia. Asuinrakennusten korjaaminen 
lisääntyy voimakkaammin kuin mui-
den rakennusten korjaaminen.

Maa- ja vesirakentaminen vä-
henee kuluvana vuonna 2 - 3 pro-
senttia, kun hallituksen kärkihan-
keinvestoinnit päättyvät hallitus-
kauden päättyessä. Suuria infra-
hankkeita on kuitenkin meneillään: 
muun muassa länsimetron kakkos-
vaihe ja Raide-Jokerin rakentami-
nen pääkaupunkiseudulla alkanee 
vuonna 2019.

Rakennusinvestointien hinnat 
nousivat nopeasti viime vuonna. 
Hintojen nousu oli yli kaksinkertai-
nen yleiseen inflaatioon verrattuna. 
Käynnistyvien hankkeiden määrän 
vähenemisen arvioidaan näkyvän 
tarjoushintojen nousun hidastumi-
sena tai pysähtymisenä. Infraraken-
tamisen kustannukset olivat öljyn 
hinnan vuoksi korkeat. Nyt kustan-
nusten nousun odotetaan hidastu-
van selvästi.

Rakennusalan työllisten määrä 
nousi 2000-luvun huippuunsa vuo-
den 2018 lopussa, jolloin rakennus-
alan työllisiä oli 208 000 vuoden 
kolmannella neljänneksellä. Raken-
nusalalla työskentelevien lukumää-
rän arvioidaan pysyvän tänä ja ensi 
vuonna edelleen hyvällä tasolla. 
Ammattitaitoisen työvoiman saata-
vuus on joillakin alueilla osoittautu-
nut haasteelliseksi, ja se koetaan 
suurimmaksi yksittäiseksi esteeksi 
tuotannon kasvulle.
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Vuosaareen lukio elinkaarimallilla
Helsingin kaupunki pääsee pitkän tauon jälkeen rakentamaan uuden lukion. 

Vuosaaren keskustaan halutaan toteuttaa laadukas 900 opiskelijan tarpeisiin sopiva 

lukiorakennus, joka avautuu iltaisin laajaan harraste- ja asukaskäyttöön. Vuosaaren 

lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke.

Rakennuksen suunnitteluissa on 
käytössä RTS-ympäristöluoki-

tus, joka tukee ympäristövastuullis-
ta rakentamista. Uudisrakennus on 
muodoltaan kapeampi ja korkeampi 
kuin nykyinen lukiorakennus, jolloin 
tontti hyödynnetään mahdollisim-
man tehokkaasti.

Sisätilat ovat tehokkaasti käytet-
tävät. Rakennukseen tulee viherkat-
to ja sen energiatehokkuutta lisätään 

Palveluntuottajaksi ehdotetaan 
YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi 
Oy:n ryhmittymää kilpailullisen neu-
vottelumenettelyn pohjalta. Arkki-
tehtisuunnittelun on tehnyt Verstas 
Arkkitehdit Oy.

Hankkeen toteutus ajoittuu vuo-
sille 2019-21. Hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 28 
miljoonaa euroa.

mm. aurinkopaneelein. Tavoitteena 
on energialuokka A. Myös jätteiden 
lajitteluun varataan riittävästi tilaa.

Vuosaaren lukio on Helsingin en-
simmäinen elinkaarimallilla toteu-
tettava hanke. Rakennus tulee kau-
pungin omistukseen, mutta hank-
keen toteuttaja eli palveluntuottaja 
vastaa lukiorakennuksen suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja 20 vuoden 
ylläpitopalvelusta.
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Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä Reinin risteilylle 31.7.–7.8.2019.

Risteilemme mukavasti ensimmäisen luokan Ms Crucevita-laivalla Euroopan valtaväylän Reinin idyllisissä maise-
missa. Näemme reitillämme sekä suurkaupunkeja että pittoreskeja pikkukaupunkeja. Matkaamme Euroopan yti-
messä niin historiallisessa mielessä kuin nykyajankin hermolla. Viinitarhat jokilaakson rinteillä ovat risteilyn kauneim-
pia maisemia ja keskiaikaisten kaupunkien arkkitehtuuri tuo syvän kontrastin nykyajan modernismille.

Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry) jäsenyhdistysten varsinaisil-
le 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. Majoi-
tus on 2 hengen hyteissä. 

Lentoaikataulu:
ke 31.7. Helsinki–Amsterdam AY1305 klo 16.15–17.45
ke 7.8. Frankfurt–Helsinki AY1412 klo 11.45–15.10

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaan seuralaisen omalla kustannuksellaan. Paikkoja on kuitenkin rajoite-
tusti, joten hakemuksessa pitää olla maininta seuralaisesta.
Matkan hinta on n. 2 540 eur, lisämaksu yhden hengen standardihytistä alakannella on 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 eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
00100 HELSINKI www.rakennusmestariensaatio.fi
     
Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870

Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka 
Reinin risteily 31.7.–7.8.2019

Amsterdam – Arnhem – Köln ja Bonn – Koblenz – Rüdesheim – 
Mannheim ja Heidelberg – Strasbourg – Mainz

hrmy 3/201910
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Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka 

Portugal pala palalta 6.–12.10.2019
Kiertomatka Portugalin kauneimpiin maisemiin Lissabon-Coimbra -Porto

Rakennusmestarien Säätiö 
Fredrikinkatu 51-53 A 
00100 HELSINKI 
www.rakennusmestariensaatio.fi 
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi

Matkaohjelma on Säätiön kotisivuilla. 

Matkan hinta on 2 195 eur/henkilö. Lisämaksu yhden-
hengen huoneesta 510 eur.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaan seuralai-
sen omalla kustannuksellaan; paikkoja rajoitetusti, joten 
hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta.

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

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendinsaajien eikä 
seuralaisten matkavakuutuksia.

Säätiö ilmoittaa verohallinnolle kaikki myöntämänsä yli 
1.000 euron suuruiset stipendit.

Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon 
9.5.2019 mennessä kotisivuilla olevan lomakkeen kautta 
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit tai vapaa-
muotoisella hakemuksella sähköpostitse tai postitse.

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870 

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä upealle Portugalin kiertomatkalle 6-12.10.2019. 
Matka suuntautuu Portugalin kauniiden maisemien keskelle ja Unescon perintökohteisiin.  
 
Matka järjestetään valmismatkana Matkavekan kanssa ja matkalla on mukana Säätiön matkaisäntä sekä suomen-
kielinen matkanjohtaja. 

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten varsi-
naisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi/ RKL:n piiri.

Lentoaikataulu: 
su 06.10 Helsinki – Lissabon klo 06:35-09:30 TP747 
la 12.10 Lissabon - Helsinki klo 23:15-05:50 TP746
  
Matkan hintaan sisältyvät:
•	 lennot turistiluokassa
•	 ruumaan menevä matkalaukku 1 kpl max 23 kg
•	 6 yön majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
•	 päivittäin lounas, 6xillallinen
•	 kaksi kaatoa viiniä, olutta tai virvoitusjuomaa ruokailujen yhteydessä
•	 matkaohjelman mukaiset sisäänpääsymaksut ja vierailut
•	 Sintrassa minibussikuljetus Pena-palatsille
•	 suomenkielisen matkanjohtajan palvelut alkaen ja päättyen Helsinki
•	 paikallinen suomenkielinen opas ryhmän mukana matkan ajan
•	 laukun kantomaksut
•	 lento- ja turistiverot
•	 juomarahat

113/2019 hrmy
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Rakennusmestariopiskelijat

stipendimatkalla Münchenissä
Rakennusmestarien Säätiö järjestää vuosittain 2. vuoden 

rakennusmestariopiskelijoille stipendimatkan Saksaan. Tänä vuonna 
rakennusmestariopiskelijat tutustuivat Münchenin kaupunkiin sekä kahden vuoden 

välein järjestettäviin München BAU-rakennusmessuihin.

12 hrmy 3/2019

Ensimmäisenä päivänä Münchenin lentokentällä meitä 
vastassa oli bussi sekä suomalainen matkaopas. Len-

tokentältä lähdimme bussikierrokselle Münchenin kau-
punkiin, jossa ryhmällemme esiteltiin kaupunkia, historiaa 
sekä tunnetuimpia nähtävyyksiä. Kierroksen jälkeen meillä 
oli omaa aikaa tutustua kaupunkiin sekä erityisesti hienoi-
hin oluthuoneisiin. Münchenissä on kuusi isoa ja lukema-
ton määrä pieniä panimoita, jotka pitävät huolen, ettei olut 
pääse loppumaan.
 
BAU-messuilla yli 2200 näytteilleasettajaa
Perjantaiaamuna ryhmämme suuntasi kohti messuhallia, 
jossa tunnetut rakennusmessut järjestetään. Tänä vuonna 
messutapahtumassa vieraili yli 250 000 alan ammattilaista 
ja yli 2200 esittelijää eri puolilta maailmaa. 

Messuilla kiersimme vapaasti ja tutustuimme sekä alan 
uusiin innovaatioihin että yrityksiin. Iloinen yllätys oli, että 
messuilla tarjottiin myös ilmaista ruokaa ja olutta. Ta-
pasimme myös suomalaisia yrityksiä messuilla.

Kuvat: Messe München
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90.000 euron 
lahjoitus 
tekniikan alalle 
Rakennusmestarien 
Säätiöltä
 

Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt 
Metropolialle merkittävän 90.000 euron 
lahjoituksen. Lahjoitus on kohdennettu 
tekniikan koulutusalalle. Se oli kolmanneksi 
suurin Metropolian varainhankintakampanjan 
yhteisölahjoituksista.

”Olemme halunneet osallistua vahvalla panoksella 
pääkaupunkiseudun ainoan suomenkielisen amk-

rakennusmestarikouluttajan ja Suomen suurimman am-
mattikorkeakoulun varainhankintakampanjaan”, vahvis-
taa säätiön varapuheenjohtaja Jouko Karjalainen. Hänen 
mukaansa on tärkeää saada työelämään esimerkiksi 
amk-rakennusmestareita, jotka ovat jo osana opintojaan 
perehtyneet työelämään, tuntevat alan yrityskenttää ja 
saaneet paljon kokemusta vaikkapa ihan konkreettisesti 
työmailta.

”Metropoliassa on Suomen suurin tekniikan ja liiken-
teen koulutusala. Sillä on tärkeä rooli maamme tulevai-
suuden osaajien kouluttamisessa, koska alalla tarvitaan 
käytännön osaamiseen liittyvää korkeakoulutusta”, halli-
tuksen jäsen rakennusneuvos Timo Nieminen lisää. ”Toi-
vomme, että ammattikorkeakoulut pitävät jatkossakin 
kiinni koulutuksen käytäntölähtöisyydestä”, hän jatkaa.

”Metropolia on nyt aivan uudenlaisten yhteistyömah-
dollisuuksien äärellä työelämän kanssa, kun sen toimin-
ta keskittyy tänä vuonna neljälle kampukselle. Myllypu-
roon sijoittuu koko laaja rakennus-, talo-, kiinteistö- ja 
maanmittaustekniikan sekä työnjohdon ja rakennusark-
kitehtuurin koulutus. Myös Stadin ammattiopisto keskit-
tää rakennusalan toisen asteen ammatillisen koulutuk-
sen Myllypuroon. Olemme ylpeitä siitä, miten se jatkos-
sa mahdollistaa monipuolisen käytännön yhteistoimin-
nan. Myyrmäessä sijaitseva laajennettu kampus keskit-
tyy puhtaisiin teknologioihin, joten synergiaa on luvassa 
runsain mitoin”, toteaa Metropolian toimitusjohtaja-reh-
tori Riitta Konkola.

Turvallisesti 
pientalotyömaalla
RKL on tuottanut oppaan pientalotyömaan työtur-
vallisuudesta. 

Pientalohankkeen turvallinen läpivieminen edellyt-
tää, että kaikki osapuolet ymmärtävät turvallisuus-
velvoitteensa ja noudattavat niitä. Tämä RKL:n 
tuottama opas palvelee kaikkien projektiin osallistu-
vien osapuolten tehtäviä ja rooleja pientalotyömaan 
hankkeessa. 

Saat ladattua oppaan RKL:n kotivivuilta 
www.rkl.fi.

Uusia innovaatioita
Rakennusmestarien Säätiön edustaja ja matkanjohtaja Ari 
Autio antoi ryhmällemme tehtävän perjantain messuille. 
Tehtävänämme oli etsiä uusi asia tai keksintö, jota emme 
olleet ennen nähneet. Luvassa oli palkintokin, joten kaikki 
osallistuimme innokkaasti ja lähdimme etsimään uusia 
innovaatioita ja asioita messuilta. Ryhmämme jäsenet löy-
sivätkin paljon erilaisia rakenneratkaisuja, yrityksiä sekä 
uusia rakennusmateriaaleja. 

Illallisella jokainen ryhmä esitteli löytämänsä asian ja voit-
tajasta äänestettiin. Äänestyksen perusteella paras löytö 
palkittiin RKL:n Rakentajain Kalenterilla. Voiton nappasivat 
Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Heidän löy-
tönsä oli apuranka, joka helpottaa työskentelyä.

Hieno tilaisuus verkostoitumiselle
Lauantaina osa ryhmästä kävi katsomassa paikallisen jal-
kapallojoukkueen peliä ja osa nautti kaupungin antimista. 

Sunnuntaina kävimme BMW-welt näyttelyssä. Rakennus-
mestareiden Säätiö tarjosi ryhmälle vielä hissiliput olympi-
atorniin, jossa pääsimme ihastelemaan maisemia jopa 
190 metrin korkeudella. 

Yhteisillä päivällisillä ja niiden jatkoilla tutustuimme toi-
siimme. Hyvän ruuan, juoman ja seuran lomassa pääsim-
me verkostoitumaan, luomaan unohtumattomia kokemuk-
sia ja keskustelemaan syvällisemmin meille saman alan 
opiskelijoille yhteisistä asioista.

Kokemusrikas matka oli hyvin antoisa. Suurimmat kiitok-
set tästä kuuluvat Rakennusmestarien Säätiölle ja mat-
kanjohtaja Ari Autiolle, jotka ovat mahdollistaneet näin 
hienon matkan meille opiskelijoille.

Aleksi Selenius
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YHDISTYS tiedottaa

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

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry:n 
jäsenet 

kutsutaan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon 
ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

8.4.2019 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen  
8 §:n Kevätkokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry 
Hallitus

Rakennusmestarien Rouvat

A-K kirjainryhmän ilta
14.3.2019 yhdistyksen toimistolla

 klo 18.00
                                  Tervetuloa!

Rakennusmestariveteraanit

MAALISKUUN 
KUUKAUSITAPAAMINEN
25.3.2019 klo 13.00
Yhdistyksen 3. kerroksen kerhotilassa,
Fredirikinkatu 51 – 53 A

Kokouksen jälkeen Matti Vuorensola kertoo Helsingin 
taidemuseoista yleensä ja Töölön kotimuseoista ja Lauri 
Reitzistä erityisesti.

Ari Angervuori päättää tapaamisen kuva-arvoitustieto-
kilpailuun Helsingin kaupunginosien nimistä.

Tervetuloa!
RKM-veteraanikerhon hallitus
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YHDISTYS tiedottaa

Bärholm, Jarkko Valtteri
Pesonen, Tony
Sainio, Ville 
Stolp, Aila Anneli

Opiskelijajäsen
Vallivaara, Lotta

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

GOLF-JAOS

VUOSIKOKOUS
 

Pidetään maanantaina 

8.4.2019 klo 16.30
Fredrikinkatu 51-53 A, 6 krs.

Esillä sääntöjen määräämät  
asiat, tulevan kesän tapahtumat 
sekä RKL:n Golfmestaruus-
kilpailut.
 

Tervetuloa!
Hallitus

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE järjestää opastetun 
käynnin Töölön kotitaidemuseoihin

Reizistä Kirpilän kautta 
trattoriaan

27.3.201 klo 16.30
Molemmissa paikois-
sa, niin rakennusmes-
tari Lasse Reitzin kuin 
lääkäri Juhani Kirpilän 
entisissä kodeissa on 
nähtävissä molempi-
en taiteenharrastajien 
aikanaan keräämää ja 
myöhemmin heidän 
työtään jatkaneiden 
taidesäätiöiden asian-
tuntemuksella hankki-
maa.

KOKOONTUMINEN 
Lauri ja Lasse Reitzin tiloihin Apollonkatu 23 (6. kerros) klo 16.30. 
Opastettu kierros kestää n. 50 min ja huomioi maalaustaiteen lisäksi 
museon asekokoelman aarteet.

Apollonkadulta siirrytään Pohjoinen Hesperiankatu 7:ään, missä Tai-
dekoti Kirpilä tutustuttaa meidät erityisen laajaan kotimaisen taiteen 
kokoelmaan. Kerroksen päätteeksi siirrymme Trattoria Sognoon, Töö-
löntorinkatu 2, missä halukkailla on mahdollisuus arvioida näkemään-
sä lämpimän punaviinilasin tai kahvin kera.

OSANOTTOMAKSU 16 € jäsenille ja 22 € muille

ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT: 7.3.2019 mennessä heikki.autio@
kolumbus.fi (050 572 7491), KUPE:n tili: FI08 1010 3006 1003 66

Kuva: Rauno Träskelin

Haarniska Reizin taidesäätiön kokoelmista ja Hugo Sim-
bergin ’Piru kiikussa’ Taidekoti Kirpilän kokoelmista. 
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Rakennusmestariveteraanikerho järjestää jäsenilleen* seuralaisineen 7 päivän

HOITO- JA VIRKISTYSMATKAN VIRON PÄRNUUN 25. - 31.8.2019 
ja HRMY KUPE järjestää samalla viikolla erillisen

KOKOPÄIVÄMATKAN PÄRNUSTA LATVIAN RIIKAAN 28.8.2019
* Rakennusmestariveteraanikerhoon voivat kuulua kaikki eläkkeellä olevat yhdistyksemme jäsenet.

Olemme varanneet 50 paikkaa Pärnun Tervis Spa kylpylästä, joka sijaitsee 
kävelymatkan päässä Pärnun vanhan kaupungin keskustasta, laajalla puisto-
alueella meren rannalla. Kokemuksemme kylpylän palveluista ja ulkoilumah-
dollisuuksista ovat viime vuodelta hyvät. 

Matka järjestetään viime vuoden tapaan kuntoutuspainotteisena ryhmämat-
kana, jonka hintaan sisältyy edestakainen laivamatka Helsinki - Tallinna Tal-
link Megastar -laivalla kansipaikoin, edestakainen bussikuljetus Tallinna – 
Pärnu. Menomatkalla suomenkielinen opas, majoitus 2-hengen Superior ta-
son huoneissa, puolihoitoruokailut (aamiainen ja Buffet-illallinen), aamunaloi-
tus saunassa ja uimahallissa, aamuvoimistelu voimistelusalissa, kuntosalin 
käyttö sekä arkipäivisin saunakeskuksen käyttö. ”Terveyttä kylpylästä” -hoi-
topakettiin sisältyy konsultaatiovastaanotot ja enintään 3 hoitoa hoitopäiväs-
sä, yhteensä 15 lääkärin ehdottamaa hoitoa kylpylän hoitovalikoimasta.

Ilmoittautuminen alkaa 4.3.2019 (etukäteisilmoituksia ei oteta huomioon), 
antamalla osallistujan tiedot: nimi, syntymäaika (pp.kk.vv) ja sähköposti-
osoite Hannele Siitosen sähköpostiosoitteeseen hantta.sii@gmail.com ja 
koska osallistujamäärä on rajoitettu niin paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Maksut, 379 € jäseneltä ja seuralaiselta 479 € on maksettava Helsingin 
Rakennusmestariveteraanikerhon tilille: FI72 2044 2000 016055 viimeis-
tään 28.3.2019 mennessä. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 199 € 
(1-hh rajoitetusti).

Mikäli haluaa osallistua KUPE:n järjestämään 28.8.2019 Riikan matkaan, maksuihin tulee 30 € lisä eli maksut 
ovat silloin 409 € jäseneltä ja seuralaiselta 509 €.

Riikan matkalle lähdemme heti aamusta ja palaamme illalla noin klo 20.00. Matkan hinta sisältää ainoastaan bussi-
matkat ja molempien maiden historiaan ja nykypäivään perehtyneen suomenkielisen oppaan palvelut. Matkan 
taukokahvit ja ruokailut on maksettava erikseen. On varauduttava siihen, että matkalla saattaa olla ruuhkia tms. 
jolloin matka-aika saattaa venyä. Ilmoittautuneiden määrän Rigan matkalle jäädessä alle 30:n matka voi myös pe-
ruuntua, jolloin maksu palautetaan.

Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän, 
Ikaalisten Matkatoimisto Oy:n peruutusehtoja.

Laiva-aikataulut: Lähtö su 25.8.2019 klo 10.30 
Länsisatama, Terminnaali T2, 

Matkalippujen jako klo 9.00 - 9.30
Saapuminen Tallinnaan noin klo 12.30

Paluu lauantaina 31.8.2019 aamulla ja lähtö 
Tallinnasta klo 13.30 Tallinnan Reissadama D. 
Saapumien Helsinkiin klo 15.30.

Matkatavarat on mahdollista menomatkalla jättää 
bussiin jo Helsingissä Länsisataman T 2:n bussi-
en P-paikalla ja noutaa ne paluumatkalla samasta 
paikasta. Tarkemmat tiedot bussista ja sen sijain-
nista Länsisatamassa kerromme myöhemmin.

Lisätietoja matkasta: Matti Vuorensola, 
050 516 8142, matti.vuorensola@gmail.com
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asioita ja tapahtumia Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

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

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

URHEILU

HRMY:n Ja RKL:n laskettelureissu Metropolian ykkösille
HRMY ja RKL järjestivät jo perinteisen las-
kettelureissun Metropolian ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille 25. - 27.tammikuuta. 

Se järjestettiin tänäkin vuonna Himok-
sella Hrmy-majoissa. Mukana oli 12 rei-
pasta opiskelijaa.

Lauantaina käytiin mäessä ja RKL:n 
tarjoamalla ruokailulla. Mukana lauantaina 
oli liiton puolesta Michael Åhl. Illalla kisail-
tiin raksavisassa. Kysymykset liittyivät ra-
kennusalaan: mm. esteettömyysmääräyk-
siin, betonien rasitusluokkiin sekä yhdis-
tykseen. Yllättävän hyvin ensimmäisen 
vuoden opiskelijat pystyivät vastaamaan 
kysymyksiin, jotka eivät ole kaikille am-
mattilaisillakaan ulkomuistissa. Järjestäji-
en sekä osallistujien mielestä tapahtuma 
oli erittäin onnistunut. 

HRMY Nuorten kerho kävi 18. tammikuuta Osuvan 
sisäradalla kokeilemassa laajaa käsiasevalikoimaa. 
Toista kertaa järjestetty tapahtuma kiinnosti, se oli 
täyteen buukattu. Ammunnan jälkeen oli varattu Ma-
ximus Oy:n sponsoroimana saunatila.  Tapahtuma oli 
erittäin onnistunut, kiitos osallistujilla ja tervetuloa 
myös uudet halukkaat seuraavalla kerralla.

HRMY Nuorten kerho 
kävi ampumassa
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YHDISTYKSEN 
MESTARUUSHIIHTO 
29.1.2019

Kilpailut hiihdettiin kovan lumisateen val-
litessa -5 asteen pakkassäässä Hakunilan 
urheilupuistossa.
Kilpailtava matka kaikilla oli 3 km.

Tulokset

N55 1. Pirjo Lauren 14,15,2
M 1. Ville Pakkanen 12,08,6
 2. Jeremias Komulainen 14,41,6
M40 1. Juha Leivonen 10,30,2
M45 1. Esko Paukkonen 10,29,1
M55 1. Jukka Rahkonen  9,45,0
 2. Ari Rantamaa 10,29,3
M60 1. Jari Mulari 16,08,8
M70 1. Martti Passi 12,44,2
 2. Seppo Kuokkanen 15,18,1
 3. Ilkka Wastimo 16.12,7
M75 1. Veikko Luode 21,34,2
M80  1. Taisto Malinen 16,27,6

Ammunnat kesällä 2019
Metsästysammunta 50 kiekkoa 4.6.2019 SMY radalla Sipoossa klo 17.00
Skeet ammunta 50 kiekkoa 11.6.2019 SMY radalla Sipoossa klo 17.00
Hirviammunta 4+6+10, 21.8.2019 SSG radalla Sipoossa klo 17.00
Metsästys Trap 50 kiekkoa, 28.8.2019 SMY radalla Sipoossa klo 17.00 

Mailapelijaos/tennis
Peli- ja tutustumistapahtuma

Laajasalon tennishallilla
lauantaina 23.3.2019 klo 12.00 - 14.00

Osallistujille on varattu 2 kenttää.
Tule hallille ajoissa, jotta pelaajat voidaan jakaa 
tason mukaan kahdelle kentälle.

Ennakkoilmoittautuminen ei ole välttämätön, 
mutta helpotta käytännön järjestelyjä.

Järjestelyissä mukana Martti, Eikka ja Olli

URHEILU

 

Kalakerho
PILKKIKILPAILUT (Perhetapahtumana) 23.3.2019 klo10.00-13.00
Vihdin Wuoriolassa, Vanha Koikkalantie 162

Ilmoittautuminen 11.3.2019 mennessä Kalakerhon sihteerille Jouko Röpeliselle, jropelinen@gmail.com  
tai puh. 044 210 3225

Hyvät palkinnot! Kisojen jälkeen tarjolla makkaraa kerhon puolesta. Muut eväät jokainen tuo itse.

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on 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 vierailijoi-
den paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

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

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää 
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea. 

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi  
á-hintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyt-
tää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa 
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen 
nimi ja maksettujen setelien määrä.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2019 loppuun mennessä.

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.
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Tapahtumakalenteri 2019

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

Maaliskuu
 11.3. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo, 
  klo 18.30
 14.3. Rakennusmestarien Rouvat, maaliskuun ilta,  
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 23.3. Mailapelijaoksen peli- ja tutustumistapahtuma,  
  Laajasalon tennishalli, klo 12.00
 23.3. Pilkkikisa pehetapahtumana, Kalakerho,  
  Vihdin Wuoriola 
 25.3. Rakennusmestariveteraanien tapaaminen,  
  yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00
 27.3. KUPE, opastettu käynti Töölön   
  kotitaidemuseoihin, klo 16.30 

Huhtikuu
 3. – 5.4. Uintileiri Pajulahdessa
 8.4. Golf-jaosto, Vuosikokous, 
  yhdistyksen  toimisto, klo 16.30
 8.4. Yhdistyksen Kevätkokous,    
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 8.4. Mestari-ilta, heti Kevätkokouksen jälkeen
 20.4. Kallioniemen kunnostustalkoot, klo 9.00
 27.4. Kallioniemen kunnostustalkoot, klo 9.00
 29.4. Rakennusmestariveteraanien tapaaminen,  
  yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00 

Toukokuu
 7.5. Peacok-teatterissa UIT:n Herkkua kuin  
  heinänteko, Linnanmäki, Tivolikuja 1, 
  klo 18.00
 11.5. Kauden avajaiset ja lipunnosto; Kallioniemi,  
  klo 12.00

Kesäkuu
 4.6. Metsästysammunta 50 kiekkoa, SMY rata,  
  Sipoo, klo 17.00
 11.6. Skeet ammunta 50 kiekkoa, SMY rata,  
  Sipoo, klo 17.00

Elokuu
 21.8. Hirviammunta 4+6+10, SSG rata, Sipoo, 
  klo 17.00
 25. – 31.8. Hoito- ja virkistysmatka Pärnuun,   
  Rakennusmestariveteraanit
 28.8. Erillinen kokopäivämatka Pärnusta Riikaan,  
  HRMY ja KUPE
 28.8. Metsästys Trap 50 kiekkoa, SMY rata, Sipoo,  
  klo 17.00  
 

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 040-588 2988
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

UINTI
Tero Jaatinen 0500-481 283
terojaatinen@mac.com

TARINALYHTY LOISTAA 
ITÄKESKUKSESSA
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