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Mestari-Laulajien 100-vuotisjuhlakonsertissa oli säveliä laidasta laitaan. Tässä
irrottelee solistina Esa-Pekka Pennanen.
Kannen kuva: Matti Vuohelainen
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Toukokuun MESTARI-ILTA
maanantaina
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Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Kevään viimeisen mestari-illan aiheena on UUDISTUVA PASILA.
Keski-Pasilaan rakennettavan Triplan myötä Pasilaan nousee Helsingin uusi ja elävä keskus ensi vuosikymmenen alussa. Tripla on kolmen korttelin kokonaisuus, johon kuuluu mm. kauppakeskus, joukkoliikenteen
keskus, asuntoja, hotelleja ja toimistoja.
Tripla-keskusta esittelee hankejohtaja Tapio Salo YIT:stä. YIT:n urakoima Tripla-keskuksen kokonaislaajuus
on noin 183.000 kerrosneliömetriä ja sen rakentaminen käynnistyy tänä vuonna. Tapio Salo kertoo esityksessään myös ison projektin työllistämisvaikutuksista rakennusalalla.
Tilaisuuden toinen alustaja on liikennesuunnittelija Harri Verkamo Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Hän kertoo Keski-Pasilan mittavista liikennejärjestelyistä kuten uudesta Pasilan sillasta, Pasilankadusta sekä
kaikista ratkaisuista, joiden avulla liikenteen sujuvuutta tullaan parantamaan. Hän esittelee myös kaupunkisuunnitteluviraston organisaatiota, joka on rakennusalan ammattilaisten iso työllistäjä.
Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja kysymään!
Yhdistys- ja liittokuulumiset

●

Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

Työturvallisuusviikko toukokuussa
Rakennusalan yhteistä ”Viisaat kypärät yhteen” -turvallisuusviikkoa 18.–22.5.
vietetään taas koko maassa.

T

urvallisuusviikolla järjestetään
erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia koko maassa. Viikon aika vieraillaan ristiin eri yritysten työpaikoilla tekemässä turvallisuushavaintoja.
Monttumaanantaina Helsingin
Kalasatamassa keskustellaan muun
muassa kaivanto-onnettomuuksista
ja kaivantojen turvallisuuden varmistamisesta. Työmaakäynti tehdään Kalasataman REDIn työmaalle. Tiistaina rakennustuoteteollisuuden Tuotetiistain seminaarissa Pasilassa nostetaan pöydälle muun
muassa asenteet ja terveysjohtaminen. Keskiviikon Viisaat kypärät
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yhteen -seminaarissa Vantaalla
etsitään uusia tapoja parantaa työturvallisuutta ja kuullaan työsuojeluviranomaisten keinoista vaikuttaa
asiaan. Torstaina on perinteinen telinetorstaipäivä. Perjantaina yritykset järjestävät omia turvallisuustapahtumia työmailla ja tehtaissa.
Pääkaupunkiseudun lisäksi tapahtumia järjestetään eri puolilla
maata.
Rakennusteollisuus RT seuraa
omien jäsenyritystensä työtapaturmia. Kuukausittain tehtävään tapaturmakyselyyn vastaa keskimäärin
150 jäsenyritystä, jotka edustavat
suurinta osaa rakentamisen volyy-
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mistä. Kyselyn yritysten tapaturmataajuus, eli työtapaturmien määrä
miljoonaa työtuntia kohden, on ollut
noin 20. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla on
paljon suurempi, noin 70. Silti töitä
on vielä tehtävä, kun alan tavoite on
nolla tapaturmaa vuoteen 2020
mennessä.
Rakennusalan Viisaat kypärät
yhteen -työturvallisuusviikon järjestää Rakennusteollisuus RT sekä yhteistyökumppanit Rakennusliitto,
Rakli, SKOL, PRO ja viranomaistahot.

Arvoisa kunniapuheenjohtaja, hyvät ammattisisaret ja -veljet
Tervetuloa, on kevätkokouksen aika.
Tänään seinäkalenterissani on huomautus ”Kesärenkaat”. Renkaat olen vaihtanut jo menneenä viikonloppuna, mutta
tarkoittaako se myös sitä että on syytä
alkaa ajatella tulevaa kesää.
Me emme voi vielä ajatella niin pitkälle
koska meidän on pidettävä kevätkokouksemme sekä käytettävä äänestysvelvollisuuttamme ja -oikeuttamme ensi
viikonloppuna, jos sitä ei vielä ole käytetty.
Rakentaminen ja muukin teollisuus
kamppailee saadakseen tilauksia tai
edes tarjouspyyntöjä. Toivokaamme tu-

levilta päättäjiltä oikean suuntaisia päätöksiä tämän hetkisen vaikean tilan korjaamiseen, jossa lähes koko maa nyt
on.
Uskokaamme, että rakennusalan kausiluontoiset työt lähtevät vauhdilla kohentamaan rakennusalan työllisyyttä
edes pieneltä osa-alueelta.
Mutta jotta saisimme pidettyä kevätkokouksemme minä lopetan nämä ”löpinäni”. Tartutaan toimeen.
Toivotan kaikki tervetulleeksi vielä kerran kevätkokoukseen.
Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen

Kevätkokous sujui sutjakasti
Yhdistyksen kevätkokous sujui sutjakasta Taisto Malisen johdattelemana ja Sanna Erosen
sihteeröimänä. Vuosi 2014 sai jäsenistön hyväksynnän, hallitus ja tilivelvolliset vastuuvapaudet.

K

evätkokous alkoi jo perinteisin
Märt Ratasseppin johtaman
Mestari-Laulajien sävelin. Illan
aluksi puheenjohtaja Hannu Vehviläinen luki vuoden 2014 aikana
kuolleiden jäsenten nimet. Heitä
muistettiin hiljaisella hetkellä.
Avauspuheessaan, joka on luettavissa ohessa, Hannu esitti myös
rakentajien yhteisen toiveen tulevalle hallitukselle: "Viisaita päätöksiä
tarvitaan myös rakentajien työllistämiseksi."

RKL:n ansiomerkit 50 ja
25 vuoden jäsenyyksistä

Taisto Malinen toimi Kevätkokouksen puheenjohtajana ja Sanna Eronen sihteerinä.
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Kevätkokouksessa oli mukana
myös RKL:n puheenjohtaja Ari Autio, tällä kertaa monessa roolissa:
tietysti yhdistyksen jäsenenä, mutta
myös liiton 50- ja 25-vuotismerkkien jakajana sekä itsekin 25-vuotismerkin vastaanottajana.
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RKL-merkkien saajat
50-vuotismerkit
Raul Ahllund
Pellervo Haaga
Ilmo Hervanto
Alvi Issakainen
Raimo Kekkonen
Veikko Kukkonen
Toivo Kässi
Seppo Käyhkö
Martti Lehtoaro
Pauli Pesonen

25-vuotismerkit
Viljo Pietiäinen
Väinö Pirnes
Kari Pylkkänen
Eero Reiniluoto
Alpo Salmi
Raimo Siljander
Reijo Sytelä
Mikko Tanninen
Yrjö Terho
Mikko Tuliainen

Ari Autio
Tero Haapaharju
Jouni Heiskanen
Outi Hämäläinen
Ari Kivelä
Teuvo Korhonen
Mika Kupi
Ari Laamanen
Ari-Pekka Lanu
Jukka Murtomäki

Puoli vuosisataa RKL:n jäsenenä: yhdeksän mestaria oli paikalla.
50-vuotismerkin saajia oli komea määrä, 20 henkilöä. Heistä
yhdeksän oli paikalla merkin vastaanottamassa. Neljännesvuosisadan jäsenyydestä merkin sai 18 jäsentä. Heistä paikalla oli seitsemän.

Vapaaehtoisia asuntomessuille
Virallisen kevätkokouksen jälkeen

Mertsi Ojansuu
Rauno Rahkola
Seppo Rautiainen
Pekka Ruuska
Harri Sirén
Anssi Tihekari
Pasi Varis
Tapio Vuorinen

25-vuotismerkin saaneista paikalla oli seitsemän.

Martti Saarinen toi terveiset hallituksen kokouksesta. Martti kävi läpi
loppukevään ja myös tulevan kesän
yhdistystapaamisia ja -tapahtumia.
Kevään viimeisessä Mestari-illassa toukokuussa on aiheena iso
asia: Keski-Pasilaan nouseva Tripla
liikennejärjestelyineen.
Kesän asuntomessut ovat tällä
kertaa lähellä, Vantaan Kivistössä.

RKL:llä on messuilla oma ständinsä, jonka miehityksestä Helsingin
yhdistys vastaa viikon ajan. Vapaaehtoisia toivotaan, ilmoittautumiset
yhdistyksen toimistolle.
Lopuksi nautittiin iltapala ja tutkittiin taas kerran uudistuneen ravintolasalin ilmettä.
Sirkka Saarinen

VAPAAEHTOISEKSI MESSUPÄIVYSTÄJÄKSI?
Ensi kesän Asuntomessut 10.7.–9.8. pidetään Vantaan Kivistössä. Messuilla on myös RKL:n
oma ständi, jossa kaksi mestaria/insinööriä kerrallaan neuvoo messukävijöitä erityisesti omakotirakentamiseen liittyvissä asioissa.
Helsingin yhdistyksellä päivystysvuoro on messujen ensimmäinen viikko 10.–16.7. Vuorot ovat puolen
päivän pituisia.
Oletko halukas osallistumaan "ruokapalkalla"?
Tilaa löytyy vielä! Ilmoittaudu yhdistyksen toimistolle: info@hrmy.fi tai p. 09-646 343.
Lisätietoja RKL:stä Joni Jääskeläiseltä, p. 09-8770 6513, gsm. 0400 343 264, joni.jaaskelainen@rkl.fi
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Kehä I:n Kivikontie-hanke etenee
Kehä I on vilkkaasti liikennöity väylä ja ruuhka-aikoina sillä esiintyy päivittäin pitkiä jonoja.
Ruuhkautumisen aiheuttavat useimmiten valo-ohjatut tasoliittymät. Kehä I Kivikontie -hankkeessa Kivikontien tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä. Uusi liittymä yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa liikennettä.

L

iikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke käynnistyi syksyllä 2013 melusuojausten rakentamisella. Melusuojaukset valmistuivat elokuussa 2014.
Hankkeen työt jatkuivat syyskuussa puiden kaatamisella.
Eritasoliittymän varsinaiset rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2014 ja valmistuvat vuonna 2016.

Viikki suunniteltiin ekologiseksi asuinalueeksi. Idea
puistosillasta syntyi 1990-luvun alussa, Viikin osayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Tällöin tehtiin myös Viikin
virkistyssuunnitelma.
Yksi suunnittelijoiden huolista oli, että Vanhankaupunginlahden herkkä luonnonsuojelualue kuormittuisi
virkistyskäytössä liikaa. Ratkaisuksi päätettiin luoda ulkoilijoille suora yhteys Viikistä Kivikkoon, jonne kaavailtiin uutta virkistysaluetta.
Esikuvana ja innoittajana toimi Saksassa Münchenin
olympialaisia varten 1970-luvulla rakennettu silta, jota
pitkin ihmiset saattoivat ylittää moottoritien liikenteen
heitä häiritsemättä.

Puistosillan erikoisuutena korkeat laidat ja puut
Eritasoliittymän läheisyyteen rakennetaan ainutlaatuinen puistosilta, joka yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet. Ulkoilija voi ylittää Kehän siltaa pitkin lähes
huomaamatta.
Puistosilta lyhyesti
○ Leveimmillään 21 metriä
○ Pituus 117 metriä
○ Korkeus Kehä I:n ajoratojen
kohdalla 5,6–8,2 metriä
○ Rakentamiskustannukset
arviolta 2 miljoonaa euroa
○ Käyttöönotto vuonna 2016
○ Urakoitsija Kesälahden
Maansiirto Oy
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Helsingin
toimitilarakentamisessa
pohjat vuonna 2014
Helsinkiin valmistui toimitiloja vuonna 2014
kaikkein vähiten 2000-luvun aikana.

V

iime vuosina talonrakentamisen painopiste on ollut
Helsingissä asuinrakentamisessa. 2010-luvulla niin
myönnettyjen rakennuslupien, aloitettujen rakennustöiden kuin valmistuneiden rakennustenkin kerrosalasta
vähintään puolet on koskenut asuinrakentamista.
Vuonna 2011 myönnettyjen lupien sekä vuonna
2014 valmistuneiden rakennustöiden kerrosaloista jopa
75 prosenttia koski asuinrakentamista.
Toimitilarakentaminen on hiipunut 2000-luvun aikana lukuun ottamatta vuosia 2007 ja 2008, jolloin muun
muassa Vuosaaren sataman rakentaminen oli vilkkaimmillaan. Toimitiloja valmistui vuonna 2014 kaikkein vähiten 2000-luvun aikana. Myönnettyjen rakennuslupien ja
aloitettujen rakennustöiden osalta oli tosin vilkkaampaa.
Asuinrakentamisessa 2010-luku on ollut vilkkaampaa kuin aikaisemmat 2000-luvun vuodet. Vuoden 2008
taloudellisen taantumaan jälkeen vilkastunut asuntotuotanto näyttäisi kuitenkin jälleen hiljenevän 2010-luvun
ensimmäisistä vuosista.

Puistosilta on toistaiseksi Suomessa ainoa laatuaan.
Liikkujille silta tarjoaa miellyttävän reitin, sillä se muistuttaa virkistysympäristöä. Korkeareunaisen sillan käyttäjä ei liikennettä juuri huomaa eikä kuule. Talveksi sillalle tulee myös latu jalankulkuväylän rinnalle.
“Puistosilta on esimerkki aidosti urbaanin ja ekologisen kaupunkiympäristön suunnittelusta. Viikin ja Kivikon ulkoilualueiden välillä on helppo liikkua. Tällaiset
ratkaisut lisäävät koko Helsingin kilpailukykyä ja houkuttelevuutta”, sanoo rakennusvirastossa työskennellyt
maisema-arkkitehti Pentti Peurasuo.
Viikin asuinalueen kehittäminen on kestänyt yli
15 vuotta, ja alue on alkanut valmistua vasta viime vuosina. Puistosillan rakentaminen tuli ajankohtaiseksi Kehä I:n laajempien parannustöiden yhteydessä.

Lähde: Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja, Helsingin kaupungin tietokeskuksen
tilastoja 2015:12

Valokuvat: Liikennevirasto
Havainnekuvat: Ramboll Finland Oy

Taivallahden kasarmille uusi elämä
Helsingissä sijaitsevan Taivallahden kasarmin tontilla pitkään
tyhjänä ollut entinen autohalli ja komppaniarakennus peruskorjataan kokonaan ja muutetaan päivittäistavarakaupaksi ja
hoivakodiksi.

E

ntinen kasarmialue sijaitsee
Mechelininkadulla Töölön kaupunginosassa ja sen on tullut tutuksi aikanaan muun muassa Helsingin
Autopataljoonan sijoituspaikkana.
Loppukeväällä 2016 siellä avaa
ovensa päivittäisavarakauppa ja
syksyllä 2016 hoiva- ja palveluasumisen yksikkö. Kaupan kellaritiloihin saneerataan parkkihalli.
Myös Helsingin seurakuntayhtymä on vuokrannut kiinteistöistä toi-
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misto- ja kokoontumistilaa. Kasarmirakennuksen katutasoon toteutetaan ravintola ja liiketiloja. Vuokrattavaa alaa on yhteensä 11.000 neliötä.
Kohteen rakennuttajana toimii
Auratum Kiinteistöt Oy ja urakoitsijana Fira Oy. Veritas Eläkevakuutus
investoi hankkeeseen noin 30 miljoonaa euroa.
"On ilo olla mukana rakentamassa uutta ja korjaamassa vanhaa
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näin keskeisellä paikalla. Missiomme on rakentaa fiksumpaa yhteiskuntaa. Sen mukaisesti rakennetussa ympäristössä pitää ottaa huomioon myös yhteiskunnan ja sen tarpeiden muutokset. Taivallahden
vanha kasarmi herää tämän hankkeen ansiosta uudelleen henkiin",
toteaa Firan varatoimitusjohtaja
Miska Eriksson.
Auratum Asunnot suunnittelee
tontilla sijaitsevaan ns. korjauspajan rakennukseen loft-asuntoja. Tiloissa on aiemmin harjoitellut varuskuntasoittokunta. Saneerattavan
kiinteistön vieressä sijaitsevalle tyhjälle tontille kaavoitetun uudisrakennuksen rakentamisesta ei ole
vielä tehty päätöksiä. - SS

Uuden Lastensairaalan rakennustyöt käynnissä
Uusi sairaalarakennus sai
varsinaisen rakennusluvan
24.3.2015 Helsingin
kaupungin rakennuslautakunnan käsittelyssä.

M

odernia lastensairaala-arkkitehtuuria edustava kahdeksankerroksinen rakennus sijoittuu
nykyisen Lastenklinikan naapuriin
Meilahteen. Tavoitteena on sairaalan käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Uusi Lastensairaala tulee maksamaan 160 miljoonaa euroa, josta
30 miljoonaa rahoitetaan yrityksiltä
ja yksittäisiltä kansalaisilta kerätyillä
lahjoitusvaroilla.
Vanhan logistiikkakeskuksen
purkutyöt on pääosin tehty ja rakennustyöt uudisrakennuksen osalta käynnistyivät huhtikuussa nosturiperustusten rakentamisella ja torninostureiden pystytyksellä.
Lastensairaalan maanrakennus-

Uudelle lastensairaalalle on suunniteltu vaihtelevan värikylläinen ja lapsille tarkoitetun
sairaalan identiteettiä vahvistava julkisivu. Julkisivujen värityksen vaihtelu kuvastaa myös
rakennuksen eri kerroksiin sijoittuvia erilaisia toimintoja. Julkisivumateriaaleina käytetään
keraamista suurlaatoitusta, metallielementtejä sekä pintakäsiteltyä lasia.
Havainnekuva SARC Oy
ja louhintatyöt valmistuvat pääosin
kesän 2015 aikana.
Lastensairaalan rakennuttaa
KOY Uusi Lastensairaala. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii
Haahtela-rakennuttaminen Oy ja
pääurakoitsijana SRV Rakennus Oy.

Sähköurakoinnista vastaa Amplit
Oy ja LVI-urakoinnista Saipu Oy.
Hankkeen rakennuttajakonsulttina
toimii Sweco PM Oy. Sairaalan on
suunnitellut työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Sarc Oy ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy.

REDI-hanke käynnistyi kauppakeskuksen rakentamisella
SRV:n kehittämä REDI-hanke Helsingin Kalasataman metrokorttelissa on käynnistynyt. Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen on määrä avautua syksyllä 2018. SRV vastaa
kohteen suunnittelusta, rakentamisesta ja vuokraamisesta.

K

auppakeskuksesta ja sen
päälle kohoavista Suomen
korkeimmista tornitaloista sekä
kellari- ja kalliopysäköintilaitoksesta koostuva kokonaisuus on
Suomen suurin yksittäinen kaupunkirakentamisen hanke kautta
aikain.
Kauppakeskus- ja pysäköintilaitososien käynnistymisen myötä
lähtevät liikkeelle myös REDIhankkeen muiden osien rakentaminen. SRV:n suunnitelmissa on
rakentaa kauppakeskuksen päälle kuusi asuintornia sekä toimisto- ja hotellitornit. Asuintorneihin
tulee arviolta yhteensä 1 200
asuntoa, joista valtaosa suunna-

taan kuluttajamarkkinoille.
Kahden ensimmäisen asuintornin rakentamisen arvioidaan
alkavan vuonna 2016, kun kauppakeskuksen rakennusvaihe teknisesti mahdollistaa sen. Ensimmäisen tornin arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä ja toisen tornin vuonna
2019 kysyntätilanteesta riippuen.
Asuntojen ennakkomarkkinointi
alkaa syksyllä 2015.
REDIn arvioidaan valmistuvan
kokonaisuudessaan vuoden 2023
aikana markkinatilanteesta riippuen.
Kohteen pääsuunnittelija on
Helin&Co Arkkitehdit. - SS
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SRV rakentaa Helsinkiin Kalasataman kaupunginosan sydämeen kahdeksan valkoista tornitaloa ja kantakaupungin suurimman kauppakeskuksen. Kokonaisuuden nimi on REDI, joka
merkitsee suojasatamaa. Valmistuttuaan REDI
tarjoaa kodin 2000 asukkaalle ja elämyskeskuksen kaikille kaupunkilaisille.
Havainnekuvat Helin&Co Arkkitehdit
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RKL:ssä kaikki raiteillaan
Yhdistyksemme ex-puheenjohtaja Ari Autio aloitti RKL:n puheenjohtajana viime vuoden alussa. Starttivuosi oli vauhtia
täynnä, toinen vuosi on vielä edellistäkin kiireisempi RKL:n
juhlavuonna: liitto täyttää tänä vuonna upeat 110 vuotta.

”E

nsimmäinen vuosi oli luonnollisesti aika lailla kiireinen. Onneksi aiempi hallitustyöskentely
helpotti sisääntuloa”, Autio tiivistää.
”Hienoja ihmisiä on ennätetty
tapaamaan ympäri Suomea. On ollut mukava havaita, että rakennusmestarihenki elää vahvana”, puheenjohtaja Autio ynnää mennyttä
vuotta.
Tänä vuonna kiirettä pitää toisella tavalla, liitolla on 110-vuotisjuhlavuosi. Perinteiseen vuosikelloon
kirjataan paljon muutakin kuin perinteiset menot.
Liitto järjestää yhdessä Helsingin yhdistyksen kanssa marraskuun
liittokokouksen, jonka yhteydessä
juhlistetaan pyöreitä vuosia. Pääjuhla pidetään Suomen Kansallisteatterissa lauantaina 14.11. Rakennuksen historia on mielenkiintoinen,
kun liitomme ensimmäisen puheenjohtaja Nestor Eskola toimi työnjohtajana vuosisatamme yhdessä kansallisesti merkittävimmässä rakennushankkeessa.
”Uskon juhlista tulevan hienot ja

5/2015 hrmy

arvokkaat. Odotan Helsinkiin noin
700 vierasta kautta maan”, Ari Autio
vahvistaa.
Juhliin liittyen RKL:n kulttuuri- ja
perinnetoimikunta käynnisti viime
vuonna puheenjohtajansa Ari Angervuoren johdolla Vaikuttajamestarit II
-kirjahankkeen. Juhlaviikonloppuna
jaetaan uusi ja uusittu teos, jossa
esitellään 50 merkittävää ansioitunutta rakentajaa menneiltä vuosilta.

Rakennustaito 24/7
On RKL:llä tänä vuonna paljon
muutakin tapahtunut ja tapahtumassa.
Rakennustaito -lehti otti helmikuussa historiansa suurimman
harppauksen, kun kunniakas ja perinteinen lehtemme löytyy jatkossa
myös digitaalisesti kaikilla päätelaitteilla – se on kaikkien ammattilaisten taskussa nyt ja aina, 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä
viikossa.
Digitaalisessa versiossa julkaistaan myös artikkeleita ja juttuja,
joita ei löydy painetusta lehdestä.
Uusi ja moderni jakelukanava antaa
RKL:lle jatkossa paremmat mahdollisuudet ajankohtaisille sisällöille ja
digitaalisille palveluille.
”Viestinnässä väitän, että olemme enemmän kuin ajassa! Lisäksi
odotan innolla Kalajoen kesäpäiviä
elokuussa. Kesäpäivät ovat viime
vuosina keränneet melkoisen määrän jäseniämme yhteen liikkumaan
ja urheilemaan. Olen myös tyytyväinen, että nuoret ovat löytäneet tapahtuman”, Autio kiittelee jo ennakkoon Ylivieskan yhdistystä tulevasta viikonlopusta.
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Hyvä asenne, parempi laatu
Toimintaa ja kiirettä on pitänyt siis
monella rintamalla. ”Olen aidosti ylpeä ammattikuntamme puolesta, ja
varsinkin siitä, että haluamme sukupolvesta toiseen kantaa vastuun hyvästä rakentamisen tavasta.”
RKL haluaa ottaa laadun ja siitä
puhumisen vakavasti. Liitto aloitti
viime vuonna ”Hyvä asenne, parempi laatu” -kampanjan. Ohjelmaan on liittynyt muun muassa
ammattilaisluentosarja, jossa puhujina ovat toimineet Anssi Koskenvesa Mittaviivasta ja Juha-Matti
Junnonen Aalto-Yliopistosta. Esitelmiä on pidetty kevään rakennusmessuilla, seuraavan kerran kiertue
on nähtävillä Vantaan Asuntomessujen yhteydessä.
Jo aiemmin julkaistujen lehtiartikkeleiden lisäksi on julkaistu aineistosta esite ja videoita, ne löytyvät mm. www.rakennustaito.fi -sivustolta.
”Hienoja tapahtumia pitkin vuotta ammattiveljien kanssa, mutta silti
muistutan vielä: tärkeimmistä liiton
tehtävistä on edelleen RKL:n rooli
ammattikuntamme työmahdollisuuksien säilyttäjänä.”
Ari Autio, puheenjohtaja
RKL – Sinun puolellasi,
ota kantaa ja vaikuta.

Upean juhlakonsertin esiintyjät: vierailevina solisteina Johanna Tuomi ja Tommi Hakala ja säestäjänä Mart Ernesaks.
Kuva Matti Vuohelainen

MESTARI-LAULAJAT 100 vuotta
"Laulusta me voimaa
saamme, laulu syömmet
aukaisee."

M

Ennen konserttia vastaanotettiin onnitteluja, vuorossa Helsingin yhdistyksen onnittelut
tuonut Hannu Vehviläinen. Kuva Matti Vuohelainen
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estari-Laulajat johtajansa Märt
Ratasseppin johdolla juhlivat
satavuotistaivaltaan maaliskuun
lopulla. Juhlakonsertti pidettiin arvoisessaan paikassa, Helsingin yliopiston juhlasalissa. Puitteet olivat
komeat - ja niin oli konserttikin.
Helsingin kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Juontajana toimi Anna-Liisa Tilus.
Konserttikokonaisuus oli rakennettu taitavasti: ensimmäisellä puoliajalla muun muassa Sibeliusta ja
Haydnia. Vierailevana solistina oli
Tommi Hakala. Tauon jälkeen oli
vuorossa kepeämpiä säveliä, mm.
gospelia, vierailevina solisteina Jo-
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Esa-Pekka Pennasen hersyttely sai yleisön mukaansa.
Kuva Matti Vuohelainen

Anna-Liisa Tilus juonsi 100-vuotiskonsertin
rautaisella ammattitaidolla.
Kuva Matti Vuohelainen
hanna Tuomi ja Tommi Hakala.
Hauskin osuus oli kuoron oman
pojan, Esa-Pekka Pennasen soolo
"It Ain't Necessarily So" oopperasta
Porgy ja Bess.
Hivelevän kaunista kuultavaa oli
konsertin säestäjänä toimineen
Mart Ernesaksin pianosoolo, jossa
sävelet soljuivat suihkulähteen lailla.

"On kulunut sata
vuotta siitä, kun 18
rakennusmestaria
kokoontui Helsingissä Nybergin
kahvilassa perustamaan mieskuoroa Suomen Rakennusmestariliiton Helsingin
osaston keskuuteen. Tänä päivänä
Mestari-Laulajat
-kuorossa on 55
laulajaveljeä, jotka
vaalivat jo yli kolmen miespolven
ajan jatkuneita
mieskuorolaulun
perinteitä ja rakentajakulttuuria.
Mestari-Laulajat
on edelleen leimallisesti rakennusmestarien kuoro,
vaikka muitakin
"alan miehiä" on
tullut mukaan laulamaan."

Sirkka Saarinen
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Konsertin jälkeen seuranneessa karonkassa kuoron kunniapuheenjohtaja Risto Louhokselle ojennettiin MestariLaulajien korkein huomionosoitus – pienoislippu. Vieressä kuoron puheenjohtaja Hannu Ahokanto.
Kuva Matti Vuohelainen

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ

HOITO- JA VIRKISTYSMATKA VIRON PÄRNUUN 16.–30.8.2015
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä kylpylämatkalle Pärnun Tervis –kylpylään. Stipendit on tarkoitettu
ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten veteraani- ja seniorijäsenille; 10 stipendiä
Helsingin piirille ja muille 14 piirille 1 stipendi/piiri.
Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin sisältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja lounas laivalla sekä bussikuljetus Tallinnan satamasta Pärnuun ja takaisin, majoitus 2-hengen huoneessa Kylpylä Terviksen 3-talossa, puolihoitoateriat,
lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä), yksi kokopäiväretki ja villisikajuhla sekä
suomenkielinen opaspäivystys.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka maksaa itse matkansa.
Matkan hinta tarkentuu myöhemmin, mutta on arviolta noin 1.100 €.
Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.
Hakijan tulee olla hyväkuntoinen
Hakemus tulee toimittaa säätiön toimistoon keskiviikkoon 13.5.2015 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
tai säätiön kotisivujen kautta www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite) ja maininta aiemmista säätiöltä saaduista stipendeistä sekä ilmoitus mukaan lähtevästä seuralaisesta/puolisosta.
Matkalla on mukana säätiön edustaja matkaisäntänä. Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN stipendimatka

PARIISIN BATIMAT-RAKENNUSMESSUILLE 5.–8.11.2015 (to-su)
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 12 matkastipendiä rakennusmessumatkalle Pariisiin.
Matka on tarkoitettu Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n työikäisille jäsenille.
Stipendi sisältää edestakaiset lennot, majoituksen ***+ hotellissa, kahden hgen huoneessa, puolihoidon, kaupunkikierroksen
suomenkielisen oppaan johdolla, messuliput ja kuljetukset messuille, Seinen illallisristeilyn, mahdollisesti illallisen Eiffeltornissa
tai Moulin Rouge –kabareen, tarkkaa matkaohjelmaa ei ole vielä vahvistettu.
Stipendin arvo on noin 1.400 € ja säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset
stipendit.
Hakemus tulee toimittaa säätiön toimistoon keskiviikkoon 13.5.2015 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
tai säätiön kotisivujen kautta valmiilla lomakkeella www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maininta mahdollisesti aiemmin säätiöltä saaduista stipendeistä.
Matkaisäntänä toimii säätiön hallituksen jäsen. Tarkempia tietoja saa säätiön toimistosta 09-6120870/Kaisa Aho
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KESÄLLÄ KALLIONIEMEEN
Laajasalossa sijaitseva yhdistyksen koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi on jäsenten käytössä. Jos et vielä
ole tutustunut Kallioniemeen, käynti kannattaa. Sieltä
löytyy mm. grillikatos, sauna, lentopallokenttä, pelivälineitä. Se on myös erinomainen henkilökohtaisten merkkipäivien ja muiden perhejuhlien pitopaikka. Kallioniemessä on myös soutuvene kaikkien jäsenten käytössä.
Käytättehän Kallioniemeä sääntöjen mukaan, jotta se
pysyy jatkossakin yhtä erinomaisena virkistyspaikkana.
Ohessa muistinvirkistykseksi viralliset käyttöohjeet.
Kallioniemen käyttöoikeuksia koskevat säännöt
Laajasalossa Keulakuvantie 18 sijaitseva yhdistyksen
koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi on kesäkaudella
yhdistyksen varsinaisten jäsenten käytössä näitten
sääntöjen puitteissa. Talvisin kohde on suljettu.
Varsinaisilla jäsenellä ja hänen perheeseensä
kuuluvilla
• on ulkotilojen vapaa käyttöoikeus eri tilaisuuksille
varattujen päivien rajoitukset huomioiden.
• kohteen rakennuksien käyttöön on aina tehtävä ennakkovaraus yhdistyksen toimistosta ja niistä peritään jäsenhinnaston mukainen varausmaksu. Tällöin varsinainen jäsen voi viettää siellä esimerkiksi
perhejuhlia tms.
• mahdollinen saunanlämmitys on aina tilattava kiinteistönhoitajalta.
• yhdistyksen jäsen ei saa luovuttaa paikkaa ulkopuolisille vaan on hänen itse oltava aina vastuuhenkilönä mukana. Jäsen on aina vastuussa mahdollisista
käytön aiheuttamista seuraamuksista.
• kohteessa esillä olevia käyttösääntöjä on noudatettava.
• yhdistyksen jäsenkunnan vapaata käyttöoikeutta
rajoittaa tässä jäljempänä mainitut etukäteen varatut tilaisuudet, jolloin kiinteistö on varaajan käytössä. Varauskalenteri löytyy yhdistyksen nettisivuilta
www.hrmy.fi/jasenedut/kallioniemi, jonka ajantasaisuus on syytä varmistaa yhdistyksen toimistosta
kysymällä.

ten että yhdistys maksaa kiinteistönhoitajan korvaukset. Varaus yhdistyksen toimistosta ja saunanlämmitys kiinteistönhoitajalta.
HRV-veneilijät
• pitää Kallioniemeä kotisatamanaan ja messirakennus on varattu heille. Veneilijöillä on kulkuoikeus
alueen läpi laitureille. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä edellä mainitut säännöt koskevat myös veneilijöitä. Muut veneilijöitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet on sovittu erikseen.
Yöpyminen
Kallioniemessä ei ole sallittua.
Järjestys
kohteen läheisyydessä olevan asutuksen takia on iltaisin klo 22.00 jälkeen oltava normaali hiljaisuus ja koko
alue on oltava tyhjä klo 23.00.
Varattu päivä
on klo 8.00–22.00 välinen aika, ellei muusta ole erikseen
sovittu. Saunan lämmitysaika on sovittava erikseen
kiinteistönhoitajan kanssa.
Näiden sääntöjen noudattaminen
on yhteisen viihtyvyyden ja edun mukaisesti tärkeää.
Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joka ei ole kenenkään edun mukaista.
Yhteystiedot
Kallioniemen varaukset: Hinnat ja varaustilanne yhdistyksen toimistosta, Sanna Eronen, puh. 09-646 343
Kiinteistönhoitaja: Tuula Halonen, puh. 040-938 9272

Yhdistyksen alaosastot ja hallitus
• voivat varata Kallioniemen omiin tilaisuuksiinsa si-
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KALLIONIEMI
Veneilykauden
AVAJAISET ja LIPUNNOSTO
lauantaina 9.5. klo 12
TERVETULOA!

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2015

UUDET JÄSENET
Kekäläinen, Reeta Kaisa
Kirves, Ismo Tapani
Manninen, Oskari
Virtanen, Kimmo Ilmari

Kinnunen, Hannu-Heikki Olavi
Kuoppala, Juha
Tallila, Tuomas Kalle
Varjo, Tero Matti Ilari

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

Korhonen, Veli Valtteri
Magarati Magar, Nirmal
Suomalainen, Mari Katriina

2.varapuheenjohtaja
Timo Saarikko
0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

OPISKELIJAJÄSENET
Glette, Ivar
Makkonen, Sami Matias
Sorato Amorim, Renan

1.varapuheenjohtaja
Rami Järvinen
050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com

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

Tervetuloa!

Reino Holappa
reino.holappa@tts.fi

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

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT
Hei! Olettehan muistaneet ilmoittautua kevätretkellemme
(5.5. on viimeinen ilmoittautumispäivä).
Kevätretkipäivämme on kevään viimeinen ”kerhoilta”, joten
johtokunta toivottaa kaikille hyvää kesää ja tapaamisiin
ensi syksynä.

Syksyn tapaamiset:
10.9. Johtokunta
8.10. Ohjelmatoimikunta
12.11. O – Ö /kirjainryhmän järjestämä ilta
21.11. Myyjäiset
Joulukuussa L – N kirjainryhmä järjestää pikkujoulun.

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
18.5.2015
17.–20.9.2015
28.9.2015
26.10.2015
23.11.2015
14.12.2015

040-532 2272

klo 13.00 kevätkauden päätöstilaisuus ja
kuukausikokous Kallioniemessä.
(to-su) kylpylämatka Viimsi SPA kylpylään.
klo 13.00 syysvuosikokous yhdistyksen
toimistolla.
klo 13.00 kuukausikokous yhdistyksen
toimistolla.
klo 13.00 kuukausikokous yhdistyksen
toimistolla.
klo 13.00 pikkujoulutilaisuus yhdessä
KUPE:n kanssa yhdistyksen toimistolla.
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Niilo Hämäläinen
niilo.hamalainen@ncc.fi

050-379 5125

Kari Mikonsaari
kari.mikonsaari@jmoy.fi

050-367 3110

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

Varaus alman

akkaan!

Yhdistyksen jo perinteinen
pikkujoulumatka Tallinnaan tehdään
tällä kertaa 28.–29.11.2015.
Lisätietoa syksyn jäsenlehdissä!
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Loppusyksystä
perhetapahtumana:

Rakennusmestariklubi ry
Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan
tiistaina 12.5.2015 klo 16.30 alkaen
mukaan pääsee kello 17.30 asti.
Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53,
Helsinki 3. krs
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.

seikkailu

Hallitus

S
elokuva

NUORTEN KERHO
CURLINGIA
lauantaina 23.5.2015
Oulunkylän Curlinghallissa,
Käskynhaltijantie 11, Helsinki
Nuorten kerholle on varattu hallista 3–4 rataa
klo 12–14. Osallistujia mahtuu mukaan 6–8 henkilöä/rata, eli tilaa meillä on 24–32 henkilölle.
Curlingin jälkeen menemme syömään (ravintolaan Kalliossa).
Ilmoittautumiset Tommi Peuhkurille sähköpostitse tommi.peuhkuri@gmail.com

Kuva: Hevisaurus © Solar Films / Malla Hukkanen

Hevisaurus on koko perheen seikkailuelokuva, jossa kymmenvuotiaat Toni ja
Suvi pelastavat oudot, hassut, muinaisia dinosauruksia muistuttavat olennot
ahneen liikemies Maximin kynsistä.
Hevisauruksiksi itseään kutsuvat olennot rakastavat ennen kaikkea syödä ja
soittaa railakasta hevimusiikkia.

Tervetuloa!

Kerhotilan avajaiset
Rakennusmestarien talossa sijaitsevan remontoidun kerhotilan avajaiset pidetään toukokuun lopussa / kesäkuun alussa. Tarkka päivämäärä ei
ole vielä tiedossa. Se tulee myöhemmin sähköpostikutsuna, jossa ilmoitetaan ajankohdat ja
tarkemmat tiedot.

Syksyn jäsenlehdessä lisätietoa:
mm. näytöksen ajankohta ja hinnat
(elokuvan ensi-ilta on 27.11.2015).

Varatkaa kalenteriin tilaa niin pääsette tutustumaan jäsenten käyttöön tarkoitettuihin tiloihin!
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RETKI MALMGÅRDIN KARTANOLLE 16.5.2015
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää retken
Malmgårdin kartanoon lauantaina 16.5.2015.
Malmgårdin kartano sijaitsee Koskenkylänjoen varrella Pernajassa (nykyisin Loviisa).

Malmgårdin kartano
Kaksikerroksinen, peittämättömästä tiilestä muurattu linnamainen kartanon päärakennus on saanut tyylivaikutteensa pohjoisranskalaisesta renessanssista. 1800-luvun historismiin tukeutuvalle päärakennukselle on harvoja vastineita Suomessa. Kaksikerroksinen tiililinna, johon liittyy kaksi yksikerroksista pihalle
työntyvää siipeä, on rakennettu 1882-85 arkkitehti F.A. Sjöströmin piirustusten mukaan. Kartanon interiöörien yleiskäsittely ilmentää kertaustyylejä ja huomattavin tila on toisen kerroksen

suuri ritarisali loisteliaine seinä- ja kattomaalauksineen.
Linnarakennuksen liittää puistoon terassi ja portaikkorakennelma. Englantilaistyylinen maisemapuisto on osittain rakennettu
puutarhuri M. G. Steniuksen 1884 laatimien suunnitelmien ja
osittain maisema-arkkitehti A. F. Rydbergin 1890 tekemien suunnitelmien mukaan. Kartanolinnan koillispuolella on talouspiha,
jonka rakennukset ovat pääasiassa 1800-luvun jälkipuolelta.

Retkelle lähdetään aamulla varhain Kiasman edestä tilausliikenteen bussipysäkiltä ja paluu on iltapäivästä samaan
paikkaan. Kartanolla meillä on opastettu linna- sekä panimoesittely varattuna klo 9-11.30. Tämän jälkeen syömme
yhdessä lounasta kartanon kahvilassa ja lounaan jälkeen
palaamme Helsinkiin. Tarkemmat kellonajat ja muu ohjelma lähetään ilmoittautuneille vielä lähempänä matkaa.

linnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Heikille. Ilmoitathan myös erityisruokavalioista. Opastuksen
vuoksi osallistujamäärä on rajattu 40 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.5.2015 KUPE:n puheenjohtajalle Heikki Autiolle ensisijaisesti sähköpostilla heikki.autio@kolumbus.fi tai p. 050-5727491. Muista jättää puhe-

Jäsenlehden toimitus toivottaa
lukijoille aurinkoista kesää 2015!
Seuraava
jäsenlehti ja
vuoden 2015
Teemalehti
ilmestyvät
1. syyskuuta

Retken hinta on 60 euroa HRMY:n jäsenille ja puolisoille
70 euroa. Hinta sisältää yhteisbussikuljetuksen, pääsylipun kartanolle ja lounaan. Retken hinta on maksettava
8.5.2015 mennessä KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003
66, odota ennen maksua että Heikki Autio vahvistaa ilmoittautumisesi.

Mailapelit / tennis
Sisäpelikausi päättyy toukokuussa. Mikäli haluat pelata tai pelikaveria ulkopelikauden aikana soita tai meilaa Martille tai Einolle, niin pyrimme järjestämään treenit.
Muistathan, että kaupungin ulkokentillä on
kesäkaudella ilmainen käyttöoikeus, kunhan
maltat jonottaa.
Sisäpelikauden aloitamme jälleen syyskuussa,
ilmoitamme tarkemmin syyskuun jäsenlehdessä.
Eino 045 678 1933, eino.menlos@luukku.com,
Martti 050 526 9725, martti.rissanen@evl.fi
Mukavaa kesää kaikille tenniksen harrastajille!
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URHEILUA
Ammunnat 2015

Kylpylämatka
Viimsi Spa kylpylään
17.–20.9.2015 (to–su) 4 päivää

○

○

○

Olemme varanneet 50 paikkaa hotelli Tallinn Viimsi
Spasta, joka sijaitsee Tallinnan lähellä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjetyksessä. Osanottajan paikka kylpylään varmistuu, kun osanottajamaksu on
maksettu.

○

Skeet ammuntakilpailut 9.6.2015
SMY:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen
Trap ammuntakilpailut 25.8.2015
SMY:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen
Hirviammuntakilpailut 12.8.2015
SSG:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen

Liiton kesäkisat 22.–23.8.2015

Ilmoittautuminen alkaa 8.4.2015.

Kalajoen kesäpäivien yhteydessä

Sitovat ilmoittautumiset ja maksut
7.5.2015 mennessä.

Lisäksi palkitaan tänä vuonna ammunnoissa parhaiten pisteitä kerännyt siten, että haulikkoammunnassa osumat lasketaan yhteen kunkin kilpailun osalta ja hirviammunnan tulos jaettuna kahdella
lisätään tulokseen.

Ilmoittautumiset:
Veteraanikerhon sihteerille Leila Niemiselle arkipäivisin maanantaista torstaihin, puhelin 050 431 2580
tai sähköpostilla niemisenleila@gmail.com.
Ilmoita myös syntymäaikasi ja puhelinnumerosi.

Eniten pisteitä kerännyt saa Rakennusmestarien
Säätiön lahjoittaman palkinnon. Kolmella kiinnityksellä saa palkinnon omakseen. - Pisteet lasketaan
siis yhdistyksen kilpailujen osalta.

Maksut: Helsingin Rakennusmestariveteraanien
tilille FI72 2044 2000 016055.
Matkan hinta jäsenille on 150 euroa ja seuralaiselle
250 euroa jaetussa kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 90 euroa.
Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.

YHDISTYKSEN
YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT

Matkan hintaan sisältyy:
Laivamatkat kansipaikoin, kuljetukset Tallinnan satamasta kylpylään ja takaisin, majoitus kahden hengen huoneessa mukavuuksin, puolihoitoruokailut
alkaen menopäivän päivällisestä ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen, kylpylähoidot, aamuvoimistelu
ja sauvakävely, kuntosali sekä saunan ja allasosaston käyttö aukioloaikoina.

Pukinmäen urheilukentällä
Kenttätie 3, Pukinmäen urheilupuisto

26.8.2015 klo 17.00

Laiva-aikataulut:
Lähtö Helsinki 10.30 (Länsiterminaali) –
Tallinna 12.30 (D-terminaali)
Paluu Tallinna 13.30 (D-terminaali) –
Helsinki 15.30 (Länsiterminaali)

Lajit: 100 m, 1500 m, pituus ja kuula
Sarjat: Miehet, naiset yleinen sarja ja kaikki veteraanisarjat 5-vuoden välein.
Pituushypyssä ja kuulantyönnössä on kolme lajisuoritusta.

Lisätietoja: Pentti Paavola puhelin 0400 933 003 ja
Eino Menlös puhelin 045 6781933.

Kilpailut ovat samalla Sporttiveteraanien mestaruuskilpailut ja samalla on yhdistyksen jäsenillä osallistumismahdollisuus 400 m juoksuun 1000 m kävelyyn, kiekon-, keihään- ja saappaanheittoon.

Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai
vuoden 1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä myös, että sinulla on voimassa
oleva matkavakuutus. RKL:n jäsenmaksun maksaneella on OP-Pohjolan matkavakuutus, joka on
voimassa 85-vuotiaaksi asti.

Ennakkoilmoittautumiset ja aikataulu yms. tiedustelut:
Raimo Hartonen rharton1@welho.com tai 044-2244521
Tervetuloa kilpailemaan myös oppilasjäsenet

Vastuullinen matkanjärjestäjä on
Matkatoimisto Matka-Vekka Oy.
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Metsästys ammuntakilpailu 2.6.2015
SMY:n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen

Hiihto- ja yleisurheilujaosto
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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.
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
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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.
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Tapahtumakalenteri 2015
Toukokuu
6.5. Digijärjestelmäkameran käytön jatko		 kurssi, KUPE, Rakennusmestarien talo,
		 yhdistyksen toimisto, klo 15.30–21
9.5. Veneilykauden avajaiset ja
		 lipunnosto Kallioniemessä, klo 12.00
11.5. Toukokuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
16.5. Retki Malmgårdin kartanolle Pernajaan,
		KUPE
18.5. Rakennusmestariveteraanit,
		 kevätkauden päätöstilaisuus ja
		 kuukausikokous, Kallioniemi, klo 13.00
19.5. Rakennusmestarien Rouvat,
		 kevätretki Turkuun, lähtö klo 7.00
23.5. Curling-tapahtuma, Nuorten kerho,
		 Oulunkylän curlinghalli, klo 12
30.5. Kalakerho, Rantaongintakilpailu,
		 Kallioniemi, klo 10–13
Kesäkuu
2.6. Metsästysammuntakilpailu, SMY:n rata,
		 Sipoo, klo 17.00
9.6. Skeet ammuntakilpailu, SMYn rata,
		Sipoo, klo 17.00

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

Elokuu
12.8. Hirviammuntakilpailu, SSG:n rata,
		 Sipoo, klo 17.00
22.–23.8. RKL:n kesäkisat, Kalajoki
25.8. Trap ammuntakilpailu, SMY:n rata,
		
		
Sipoo, klo 17.00
26.8. Yhdistyksen yleisurheilumestaruus		 kilpailut, Pukinmäen urheilupuisto,
		 klo 17.00

KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi

Syyskuu
10.9.
14.9.
17.9.–20.9.
		
28.9.
		

Rakennusmestarien Rouvat, syyskuun ilta
Syyskuun Mestari-ilta
Rakennusmestariveteraanit,
Kylpylämatka Viimsi Spa kylpylään
Rakennusmestariveteraanit, syysvuosikokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614,
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933,
eino.menlos@luukku.com

Lokakuu
8.10.
12.10.
26.10.
		

Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta
Yhdistyksen Syyskokous ja Mestari-ilta
Rakennusmestariveteraanit, kuukausikokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Marraskuu
12.11. Rakennusmestarien Rouvat,
		 marraskuun ilta
23.11. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
28.–29.11. Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan
Joulukuu
14.12. Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,
		 pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen toimisto,
		 klo 13.00
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491,
heikki.autio@kolumbus.fi
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 050-430 9558,
t.arrasvuori@gmail.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

