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Vietämme viimeistä

MESTARI-ILTAA
vanhassa Rakennusmestarien talossa

Fredrikinkatu 51–53 A
3. kerroksen kerhotila

13. TOUKOKUUTA 2019
KLO 18.00 ALKAEN

Illan ohjelmassa 
vapaata keskustelua 
menneitä muistellen.

Iltaa juhlistamme 
pienen iltapalan ja skumpan kera

TERVETULOA!
Hallitus

Kesällä Kallioniemeen!

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saunoa sekä 
grillata vapaasti ja omatoimisesti – veloituksetta –

kesämaanantaisin  

klo 12.00-20.00 välisenä aikana 

kesäkuun alusta aina elokuun loppuun asti.

Lisätietoja yhdistyksen toimistosta numerosta 09 646 343 tai 
Kallioniemen Tuula Haloselta numerosta 040 938 9272. 
Tuulalle voi myös soittaa, mikäli haluaa saunan 
lämmitettävän etukäteen.

Kallioniemi sijaitsee Helsingin Laajasalossa osoitteessa 
KEULAKUVANTIE 18

Tervetuloa viettämään aurinkoista kesäpäivää Kallioniemeen!
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Puheenjohtajan 
avaussanat 
Kevätkokouksessa

Arvoisa RKL:n puheenjohtaja, ar-
voisa kunniapuheenjohtaja, hyvät 
yhdistyksemme jäsenet.

Vuosi 2018 noudatti pitkälti edel-
listen vuosien tapahtumia ja ta-
loudellinen tilanne toteutui odote-
tusti.

Mestari-iltojen lisäksi oli lukuisia 
tapaamisia, mm. Nuorten Kerhon 
tapahtuma opiskelijoille Himok-
sella, viihdyttävä Mamma Mia 
musikaali Messukeskuksessa, 
Asuntomessumatka Poriin, teat-
teriesitys Kekkonen ja Kremlin 
tanssikoulu, pikkujoulu Ravintola 
Kaisaniemessä ja useita alaosas-
tojen järjestämiä tapaamisia ja 
matkoja.

Yhdistys järjesti ainakin 75 eri ta-
pahtumaa viime vuoden aikana. 
Kun otetaan huomioon, että meil-
lä ei ole Mestari-iltoja kesä-elo-
kuussa, tilaisuuksia oli keskimää-
rin kaksi viikossa. Se kertoo valta-
vasta aktiivisuudesta, mitä yhdis-
tys ja alaosastot saivat aikaan. Iso 
kiitos siitä kuuluu Säätiölle, joka 
on mahdollistanut tapahtumien 
järjestämisen.

Liittomme puheenjohtaja Ari Autio 
otti esiin viimeisessä Rakennus-
taito -lehdessä 1/2019 järjestöm-
me ja ammattikuntamme arvos-
tuksen. Jo vuosisadan alusta asti 
on vaalittu ammattikuntamme ar-
vostusta. Lehdessä Ari toteaa. 
”Itse uskon, että liittomme jäse-
nyys on hyvä sijoitus”.

Siitä asiasta olen samaa mieltä, 
samalla voi todeta, että meidän 
YHDISTYS on ollut mitä parhain 
sijoitus. Yhdistyksemme pystyy 

kouluttamaan jäsenistöä, järjestä-
mään lukuisia tapahtumia, ja tu-
kemaan alaosastojen toimintaa.

Rakennusmestarien Säätiö tukee 
yhdistyksemme toimintaamme 
monin eri tavoin. Jäsenistöllä on 
myös mahdollista hakea Säätiön 
järjestämiä stipendimatkoja.

Tämä vuosi tulee olemaan merkit-
tävä vuosi. Syksyllä siirrymme pi-
tämään Mestari-illat Sähkötaloon 
Alvar Aalto-auditorioon ja yhdis-
tyksen toimisto siirtyy kesäkuun 
alussa Voimataloon.

Mielestäni uudet väistötilat ovat 
nykyisiä tiloja jopa käytännölli-
semmät. Voimatalon uusi toimisto 
viimeistellään ja siitä tulee hyvin 
viihtyisä tila. Mestari-illat tullaan 
viettämään auditoriossa, siitä tu-
lee rauhallisempi ja siellä on käy-
tössä paremmat AV-laitteet.

Viimeistä Mestari-iltaa ”vanhassa 
Rakennusmestarien talossa” vie-
tetään 3. kerroksen Kerhotilassa 
13. päivä toukokuuta. Jäsenleh-
dessä kerromme lisää toukokuun 
kokouksesta.

Nyt jäämme luottavaisin mielin 
seuraamaan Rakennusmestarien 
talon saneerausta ja uuden Hotel-
lin valmistumista. Palaamme noin 
2 vuoden päästä takaisin uusiin 
tiloihin Eerikinkadun puolelle, ka-
tutasoon.

Toivotan hyvää ja tehokasta 
Kevätkokousta, tehdään 
hyviä päätöksiä.

Kiitos kaikille!
Timo Saarikko

Kevätkokous-Mestari-ilta sujui 
monia perinteitä noudatellen. Il-

lan avasi Mestari-Laulajat. Vuoden 
2018 aikana kuolleita yhdistyksen 
jäseniä muistettiin hiljaisella hetkel-
lä ja kuoron kauniilla laululla. Pu-
heenjohtaja Timo Saarikon avaus-
sanat ovat luettavissa ohesta.

Iloisiin tunnelmiin päästiin, kun 
yhdistys jakoi huomionosoituksia: 
yhdistyksen kultainen ansiomerkki 
Hannu Vehviläiselle ja hopeiset an-
siomerkit Harri Holopaiselle, Niilo 
Hämäläiselle, Ulla Mehikille ja Matti 
Vuorensolalle.

Kevätkokouksen asialista käytiin läpi suju-
vasti ja nopeasti: puheenjohtajan nuijaa 
kopautteli Jouko Karjalainen ja sihteerin 
tehtävät hoiti Sanna Eronen.
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Hyvästit Ravintolasalille

Kevätkokous ja Mestari-ilta
Yhdistyksen Kevätkokoukselle ja huhtikuun Mestari-illalle toi erilaisen, hieman haikean 

tunnelman tieto siitä, että nyt oltiin viimeistä kertaa Rakennusmestarien talon ravintolasalissa. 

Kun talo on kahden vuoden kuluttua saneerattu, samalla paikalla on katettu sisäpiha.

Keskusliitto RKL:oon 50 ja 25 
vuotta kuuluneet jäsenet saivat an-
siomerkit, jotka jakoi RKL:n puheen-
johtaja Ari Autio.

Vuosi 2018 pakettiin
Kevätkokouksen puheenjohtaja 
Jouko Karjalainen ja sihteeri Sanna 
Eronen solmivat yhdistyksen vuo-
den 2018 pakettiin. Tilinpäätös vah-
vistettiin ja vastuuvapaus myönnet-
tiin hallitukselle ja tilivelvollisille.

Toukokuussa ja kesälläkin  
tavataan
Ennen iltapalaa, joka tällä kertaa si-
sälsi bonuksena myös jälkiruokaher-
kun, Teemu Appelgren veti huhti-
kuun Mestari-illan.

Teemu toivotti tervetulleiksi halli-
tuksen juuri hyväksymät uudet jä-
senet. Alaosastojen tulevasta toi-
minnasta kävivät kertomassa Ari 
Angervuori veteraanikerhon ja Matti 
Vuorensola KUPE:n osalta.

Kuten jäsenlehden ilmoitukset ja 
tapahtumakalenteri kertovat, yhdis-
tyksellä ja alaosastoilla on runsaasi 
toimintaa vielä toukokuussa. Kuten 
kesälläkin: mm. Asuntomessuretki 
HeRIAlaisten kanssa, ampujilla ja 
suunnistajilla on useita kisoja, Kallio-
niemi on jäsenten käytössä, Linnan-
mäelle on mahdollisuus saada edul-
lisia rannekkeita. Ennen syyskuun 
jäsenlehden ilmestymistä ehditään 
myös yleisurheilukisoihin ja veteraa-
nit hoito- ja kylpylämatkalle. RKL:n 
kesäpäiviä vietetään kesäkuun puo-
lessavälissä Tammisaaressa.

Sirkka Saarinen
Mestari-Laulajat kuoronjohtaja Henrik Lambergin johdolla avasivat Kevätkokouksen juhla-
vasti.

Yhdistyksen kultaisen ansiomerkin vastaanotti Hannu Vehviläinen (oik.) ja hopeisen ansio-
merkin Harri Holopainen, Ulla Mehik ja Matti Vuorensola. Hopeisen ansiomerkin sai 
myös Niilo Hämäläinen
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RKL:oon 50 vuotta kuuluneista 20 jäsenestä seitsemän oli vastaanottamassa ansiomerkin.

Eino Ahonen
Pertti Hirvi 
Erkki Ikävalko
Asko Järvinen
Seppo Kokkonen

Reijo Korhonen
Pentti Kuntsi
Veli Könönen
Tauno Lahikainen
Eino Lamberg

Pauli Lyytinen
Toivo Nevalainen
Sakari Oilinki
Timo Pallas 
Aarno Pauna

Olavi Peltonen
Olavi Savolainen
Hannu Tissari
Jorma Westerlund
Matti Väätänen

RKL:n 25-ansiomerkit
Timo Arponen
Juha-Matti Blomster
Kai Juurtela
Timo Katalkin
Juha Leppänen
Pasi Markkanen
Kai Palin
Petri Pennanen
Petri Saukkonen
Seppo Siimeslehto
Hannu Taskinen
Sami Toivola

RKL:n 25-vuotisansiomerkin sai 
12 jäsentä, paikalla heistä oli 
kolme.

RKL:n 50-vuotismerkit
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Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ostaa 
Linnanmäen rannekkeita hintaan 20 €/ranneke, 
max. kaksi (2) ranneketta/jäsen.

Rannekkeella pääsee huvittelemaan Linnanmäen 
kaikkiin huvipuistolaitteisiin pituus- ja turvarajat 
huomioiden. Ranneke aktivoituu ensimmäisellä 
laitteella ja on voimassa kyseisen päivän. 

Rannekkeet tilataan yhdistyksen toimistolta 
puhelin 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi

Tilatut rannekkeet maksetaan etukäteen 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään ”Linnanmäki”.

Maksetut rannekkeet voi noutaa yhdistyksen toimistolta 
Fredrikinkatu 51–53 A, 6. krs. Vaihtoehtoisesti ne 
voidaan myös postittaa jäsenen kotiosoitteeseen.

Toimi nopeasti, 
rannekkeita on varattu 160 kappaletta!

Rannekkeet ovat voimassa kauden 2019 loppuun, 
voit käyttää ne valitsemanasi päivänä. 
Käyttämättömiä rannekkeita ei hyvitetä.

Huom! Sisäänpääsy huvipuiston alueelle on maksuton.

Linnanmäelle 
huvittelemaan!

Tiistaina 24.9.2019 klo 18.30
Disney-suurmusikaali 

PIENI MERENNEITO
Helsingin kaupunginteatteri 

Eläintarhantie 5, Helsinki

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 20 €,  
lapsi 20 €, seuralainen 40 €.
Paikkoja näytökseen on varattu 70 kpl.

Ilmoittautumiset 24.5.2019 mennessä 
yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai 
sähköpostitse info@hrmy.fi.

Liput maksetaan 24.5.2019 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11 
(viestikenttään ”Pieni merenneito”).

Huom! Paikat lunastetaan vain liput 
eräpäivään mennessä maksaneille.

Syksyllä 2019 Kaupunginteatterin suuri näyttämö 
muuttuu vedenalaiseksi taikamaailmaksi, kun 
lumoava Disney- suurmusikaali Pieni merenneito 
saapuu Helsinkiin. Nuori merenneito Ariel haluaa 
jättää merellisen kuningaskunnan ja elää ihmisten 
maailmassa. Ariel rakastuu prinssiin ja tekee 
merinoidan kanssa sopimuksen voidakseen elää 
rakastettunsa kanssa. 

Pieni merenneito on kiehtovan ihana, ajaton 
rakkaustarina, jonka maagisen kaunis musiikki on 
hurmannut musikaali- yleisöt ympäri maailman ja ui 
nyt vihdoin katsojien sydämiin myös Helsingissä.
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EPSI Uudisasuntorakentaminen 
2018 -tutkimuksen mukaan tutkit-

tujen yritysten asiakastyytyväisyys 
on noussut merkittävästi edellisvuo-
desta. Kaikilla yrityksillä on paran-
nusta, enimmillään 8,6 indeksipistet-
tä ja toimialatasolla 4 indeksipistettä.

”Me näemme hyvin harvoin toimi-
alatutkimuksissamme näin suurta ke-
hitystä asiakastyytyväisyyden paran-
tamisessa yhden vuoden aikana. Yri-
tysten on täytynyt panostaa asiakas-
tyytyväisyyteen huomattavan paljon 
viime vuonna”, kommentoi EPSI Ra-
tingin maajohtaja Heidi Laitinen.

Laitisen mukaan uudisasuntora-
kentaminen on uinut vastavirtaan, sillä 
muilla toimialoilla asiakastyytyväisyy-
dessä on ollut viime vuonna laskua.

”Kolmen yrityksen kärki on käy-
tännössä samalla viivalla, ja niiden 
tulokset pyörivät 80 indeksipisteen 
tuntumassa. Myös ero korkeimman 
ja alhaisimman asiakastyytyväisyy-
den saavuttaneiden rakennusliik-
keiden välillä oli kaventunut kuu-
teen indeksipisteeseen. Tuloksissa 
oli paikoin merkittäviäkin alueellisia 
eroja”, Heidi Laitinen toteaa.

Tutkimukseen osallistui kuusi 
alan suurimpiin lukeutuvaa toimijaa, 
joiden markkinaosuus viime vuonna 
valmistuneista uusista vapaarahoit-
teisista omistusasunnoista on noin 
43 prosenttia.

Heidi Laitinen korostaa, että tut-
kimuksen yritykset ovat mukana jul-
kisessa arvioinnissa omasta tahdos-
taan. Poikkeuksena muihin toimiala-
tutkimuksiin nähden EPSI ei arvioi 
tutkimuksessa muiden rakennusalan 
yritysten asiakastyytyväisyyttä.

Selvää parannusta sekä  
palvelu- että tuotelaadussa
Suurimmat nousut asiakastyytyväi-
syyden osa-alueissa on tapahtunut 

Uudisasuntorakentaminen 
nousi asiakastyytyväisyydessä
toimialavertailun kärkeen
EPSI Ratingin riippumattomalla laatuindeksillä mitattuna uu-

disasuntorakentaminen on saanut kuluttaja-asiakkailta par-

haat arviot asiakastyytyväisyydestä. Tutkimukseen osallistu-

neiden yritysten toimialatulos on peräti 78,8. Tulokset tuote-

taan indeksillä 100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Muita tut-

kittuja toimialoja ovat muun muassa sähkön vähittäismyynti 

sekä pankki ja rahoitus. 
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palvelulaadussa. Tuotelaadun osa-
alueella erityisesti asuntojen vir-
heettömyys on parantunut selvästi, 
keskimäärin 4,6 indeksipistettä 
edellisvuodesta. Samoin valitusten 
määrä oli vähentynyt. Tällä kertaa 
joka viidennellä asiakkaalla oli ollut 
aihetta valittaa, edellisvuonna noin 
joka kolmannella.

”Tutkimuksen tuloksissa näkyy 
rakennusliikkeiden viime vuosien 
pitkäjänteinen työ laadun kehittämi-
seksi. Ilahduttavaa on, että laadun 
moniulotteisuus ymmärretään ja ke-
hittäminen on kohdistunut niin asia-
kaskohtaamiseen kuin tuotelaatuun-
kin. Hajonnan pieneneminen puoles-
taan kertoo, että laatu on noussut 
yrityksillä keskeiseksi kilpailutekijäk-
si”, toteaa johtaja, TkT Jukka Pekka-
nen Rakennusteollisuus RT:stä.

Jukka Pekkasen mielestä EPSIn 
arviointi on toiminut yrityksille hyvä-
nä kirittäjänä laatutyössä. Vertailu 
muihin tarjoaa yritykselle työkalun 
omien vahvuuksiensa ja heikkouk-
siensa tunnistamiseen ja kehittämi-
seen. EPSI Rating kehitti vuonna 
2017 Uudisasuntorakentaminen-tut-
kimuksen yhteistyössä Rakennuste-
ollisuus RT:n kanssa tämän aloittees-
ta. Tavoitteena oli saada yhteismital-
linen ja puolueeton menetelmä asi-
akkaiden kokeman laadun arviointiin.

Asiakkaiden luottamus  
rakentajiin huomattavasti  
suurempi kuin yleisväestöllä
Tällä kertaa EPSI Rating selvitti li-
säksi niin sanotun suuren yleisön 
keskuudessa ihmisten luottamusta 

rakennusalaan sekä rakennusalan 
yritysten tunnettuutta.

Rakennusliikkeiden asiakkaat 
ovat selvästi luottavampia raken-
nusalaan kuin yleisväestö. Asiak-
kaiden luottamus rakennusalaan on 
jopa 8,5 indeksipistettä korkeampi 
kuin yleisväestön. Asiakkaiden luot-
tamus valitsemaansa rakennusliik-
keeseen on vielä yli kymmenen in-
deksipistettä korkeampi kuin luotta-
mus rakennusalaan yleensä.

”Tuloksista näemme, että luotta-
mus rakennusalaa kohtaan on al-
hainen yleisesti kuluttajien kesken, 
eli niin sanotun suuren yleisön mie-
likuva alasta on heikko. Kun taas 
puhutaan oikeisiin kokemuksiin pe-
rustuvasta kuluttajien arviosta, luot-
tamus on aivan eri tasoa”, lisää 
Heidi Laitinen.

Sillan pääaukon massiivinen palkki 
nostettiin paikalleen 25 metrin 

korkeuteen. Palkin siirtäminen ja 
nostaminen oli vaativa työvaihe ja 
se vei aikaa kaikkine valmistelui-
neen reilun viikon. Varsinainen nos-
totapahtuma kesti kolme työpäivää. 
Nostaminen aloitettiin lauantaina il-

Lossi korvataan sillalla

Vekaransalmen sillan pääaukon 
palkki nostettiin paikalleen
Vekaransalmen siltahankkeen rakennustyöt Sulkavalla 

eteenevät aikataulun mukaisesti. Huhtikuun alussa valmistui 

yksi rakentamisen isoimmista ja vaativimmista työvaiheista, 

kun sillan pääaukon 362 tonnia painava palkki nostettiin 

paikalleen.

Valmistuttuaan Vekaransalmen silta on 639 
metrin pituudellaan Suomen viidenneksi 
pisin silta. Silta on leveydeltään 9,5 metriä 
ja alikulkukorkeudeltaan 24,5 metriä. Ali-
kulkukorkeus mahdollistaa kaiken alueella 
liikkuvan laiva- ja huviveneliikenteen kul-
kemisen sillan alitse. Havainnekuva: Väylä

tapäivällä ja saatiin valmiiksi maa-
nantai-iltapäivästä.

Palkki työnnettiin työsillalta ensin 
mönkijällä vedessä olevien proomu-
jen päälle. Tämän jälkeen 90-metri-
nen palkki asemoitiin vesistöön oi-
kealle kohdalle ja nostettiin paikal-
leen. Palkki painaa noin 362 tonnia.
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RAKENNUSTEOLLISUUDEN 
TURVALLISUUSVIIKKO 13.–17.5.2019
Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko on tänä vuonna tuttuun 
tyyliin toukokuun puolivälissä. Koko rakennusalan yhteisellä 
turvallisuusviikolla järjestetään sekä yhteisiä että yritysten omia 
turvallisuustapahtumia.

Katso ohjelma 
https://www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko

RAKENNUSTEOLLISUUDEN TURVALLISUUSVIIKKO13.–17.5.2019

TYÖMAA- JA TURVAPUISTOTAPAHTUMIA / SEMINAAREJA / TEEMATAPAHTUMIA / TELINETORSTAI

www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko

Viisaat kypärätyhteen!
TURVALLISUUS ON TEKIJÖIDENSÄ SUMMA

Suomen viidenneksi pisin silta
Väyläviraston siltahankkeessa Mt 
438 Virmutjoki–Sulkava Vekaransal-
men lossiyhteys korvataan kiinteäl-
lä sillalla. Lisäksi hankkeessa ra-
kennetaan noin 1,5 kilometriä uutta 
tielinjaa ja yksityistiejärjestelyt.

Loppuvuodesta 2019 valmistuva 
639-metrinen jättisilta on Suomen 
viidenneksi pisin silta. Hankkeen 
tavoitteena on sujuvoittaa tie- ja 
vesiliikennettä sekä vähentää lossin 
liikennöinnistä aiheutuvia kustan-
nuksia pitkällä aikavälillä.

Siltahankkeelle on vuonna 2016 
myönnetty 19,4 miljoonan euron 
rahoitus valtion perusväylänpidon 
lisärahoituksesta.

Vekaransalmen kohdalla tieyhte-
ys oli korvattu vuonna 1995 käyt-
töön otetulla lossilla. Lossin lautta-
välin pituus on 252 metriä, ja sinne 

mahtuu kerrallaan enintään 21 hen-
kilöautoa. Lossi liikennöi tarpeen 
mukaan. Lossi aiheuttaa tieliiken-
teelle viivytyksiä, jotka ovat keski-
määrin noin kymmenen minuuttia. 
Uitettavan nippulautan sattuessa 
lossireitille, aiheutuu siitä jopa tun-
nin odotus tieliikenteelle. Lossin 
vuosittaiset käyttökustannukset 
ovat tienpitäjälle noin yksi miljoonaa 
euroa.

Vuoden 2018 infratyömaa
Liikenneviraston siltahanke Veka-
ransalmella palkittiin Rakennusleh-
den järjestämässä Vuoden työmaa-
kilpailussa Vuoden 2018 Infratyö-
maana. Hankkeen urakoitsijana toi-
mii Graniittirakennus Kallio.

Raati arvosti Vuoden 2018 Infra-
työmaalla erityisesti sitä, että hank-
keen riskit on tunnistettu ja hallittu, 

hanke rakennetaan turvallisesti 
(MVR 97,3 %), työmaan havain-
nointi ja työnsuunnittelu toteutetaan 
nykytekniikalla (mm. Dronen hyö-
dyntäminen) sekä tietomalleja edis-
tyksellisesti hyödynnetään tuotan-
nonohjauksessa.

Muita Vekaransalmen työmaa-
kierroksen aikana raadin tekemiä 
havaintoja oli, että sillanrakentami-
sen kokemusta ja hiljaista tietoa on 
siirretty nuorille insinööreille, jotka 
puolestaan ovat tuoneet digitaalista 
osaamista hankkeeseen. Lisäksi 
raati huomioi, että urakan aliura-
koitsijat pyritään hankkimaan toimi-
joista, joista on jo aikaisempaa ko-
kemusta. Vekaransalmella alihank-
kijoiden osaamista arvostetaan ja 
hyödynnetään erikoistöissä, kuten 
vaativissa teräsrakenteissa ja ve-
denalaisissa töissä.

Vekaransalmen työmaa sai Vuoden 2018 Infratyömaa -tunnustuksen. Kuvassa työmaa elokuussa 2018. Kuva Väylä
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Asuntomessut Kouvolassa 
rakentuvat paraikaa Pioneeripuiston vanhalle kasarmi-

alueelle Kouvolan Korialle. Asuntomessujen teemana tänä 
vuonna on uusi asuminen historiallisessa kasarmimiljöössä. 
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ASUNTOMESSUMATKA KOUVOLAAN
KESKIVIIKKONA 31.7.2019
HRMY järjestää heinäkuussa perinteisen asuntomessu-
matkan yhdessä HeRIA:n kanssa. Lähdemme matkaan 
Kiasman pysäkiltä aamulla klo 8.30 ja takaisin Helsingissä 
olemme noin klo 19.30.

Isover/Saint-Gobainin on lupautunut lahjoittamaan mes-
suliput. Matkan hinta on 30 €/kpl/jäsen (avec 30 €). Mat-
kan hintaan sisältyy bussimatkat ja lounas seisovasta 
pöydästä ennen messuille menoa (ruokailupaikka vielä 
avoin). 

Ilmoittautuminen 14.6.2019 mennessä sähköpostilla: 
ulla.ulriikka@gmail.com
Ilmoittautumisen jälkeen saat maksuohjeet.

Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka 

Pariisiin Batimat -messuille 7.–10.11.2019
Rakennusmestarien Säätiö järjestää yhteistyössä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n kanssa 
messumatkan Pariisiin marraskuussa 2019 ja julistaa haettavaksi 24 matkastipendiä.

Matka on tarkoitettu RKL:n jäsenyhdistysten työikäisille jäsenille.

Lentoaikataulu: 
 to  7.11.2019 Helsinki – Pariisi Charles De Gaulle klo 09:25–11:30 AY 1573
 su  10.11.2019 Pariisi Charles de Gaulle – Helsinki klo 12:20–16:15 AY 1574
   
Stipendi sisältää mm
- lennot Helsinki – Pariisi – Helsinki turistiluokassa, välipala lennoilla, yksi ruumaan menevä laukku 
- kolmen yön majoitus aamiaisella **** hotellissa, 2hh
- lentokenttäkuljetukset
- Pariisin kaupunkikiertoajelun suomenkielisen oppaan johdolla tulokuljetuksen yhteydessä
- kuljetuksen ja sisäänpääsyn messuille yhtenä päivänä
- illalliset ruokajuomineen, Seinen illallisristeilyn
- Retken Louis Vuitton -rakennukseen
  
Stipendin arvo on n 1400 eur. Rakennusmestarien Säätiö ilmoittaa verottajalle kaikki myöntämänsä yli 
1000 euron stipendit.
  
Matkaisäntänä toimii Säätiön hallituksen jäsen rkm Markku Niemi. 
  
Lisätietoja matkasta antaa Eija Toivonen, puh 09 612 0870 eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
  
Hakemukset toimitetaan Säätiön toimistoon viimeistään torstaina 8.8.2019 kotisivuilla olevalla lomakkeella, 
sähköpostitse tai postitse. 
  
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi



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
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Kierrokselle ilmoittautuneiden määrä 
ylitti odotukset. Syynä saattoi olla 

se, että oli yhdistetty tuttua ja tuntema-
tonta. Ensimmäiseksi tutustuttiin useim-
mille tuttuun Lauri ja Lasse Reitzin sää-
tiön alati kasvaviin kokoelmiin Ravintola 
Eliten talon 6. kerroksessa Runebergin-
kadun ja Et. Hesperiankadun kulmassa. 
Tila on rakennusmestari, liikemies ja si-
joittaja Lauri Reitzin ja hänen vaimonsa 
Marian koti vuodelta 1932.

Reitzin lähes nerokkaan sijoitustoi-
minnan ansiosta museo ”kotiuttaa” 
suomalaista arvotaidetta muille muse-
oille käsittämättömän suurilla määrära-
hoillaan. Tämän vuoden hankintoja oli-
vat Helene Schjerfbeckin ”Miekkailija” 
(vuodelta 1924) ja Akseli Gallen-Kallelan 
”Kulometsä” (vuodelta 1904).

Kaikilla museokierroksillamme ta-
voittelemme tietynlaista kaksoisvaiku-
telmaa: Mitä kertoo omasta ajastaan 
esiteltävä kuvataide ja mitä esittelytila. 
Tätä tavoitetta ajatellen tapaamme seu-
raavaksi Amos Rexissä 2. toukokuuta 
2019.

Matti Vuorensola, KUPE:n sihteeri

KUPE jatkoi kahden museon 
kierroksiaan
Kulttuuri- ja perinnekerho jatkoi 

maaliskuussa onnistuneesti 

viime syksynä aloittamiaan 

kahden taidemuseon 

kierroksiaan. Kohteena olivat 

Töölön kotitaidemuseot.

Reitzien entisestä kodista siirryttiin noin 400 metrin päähän Et.Hesperiankadulle 
Taidekoti Kirpilään. Myös sen kokoelmien alullepanija, Lääkäri Juhani Kirpilä on 
ollut intohimoinen taiteenystävä. Lähinnä kotimaiseen taiteeseen keskittyviä koko-
elmia on kartutettu lääkärintoimen, taidekaupan tuottaman ja perityn omaisuuden 
onnistuneella sijoitustoiminnalla. Myös Kirpilässä saimme erinomaista asiantuntija-
apua tutustuessamme museon hengästyttävän laajoihin kokoelmiin.

Oppaaksemme Reitzin museossa saimme parhaan mahdollisen, museonjohtaja 
Jaana Cavenin, joka kertoi myös museon muista aarteista. Tässä hän selostaa ainut-
laatuisen 1700 -luvun monitoimikellon toimintoja kiinnostuneelle joukollemme.

Jäsenlehden toimitus toivottaa lukijoille 
aurinkoista kesää 2019!

Yhdistyksen seuraava jäsenlehti 
ilmestyy 2. syyskuuta.
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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

Hakulinen, Juha Pekka
Pakarinen Tiia
Puolakka, Jussi
Penttinen, Olli Tarmo
Ridanpää, Joonas
Sariola, Mikko
Åhl, Mikael

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

asioita ja tapahtumia Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

Opiskelijajäsen
Sanjay, Joshi

Syyskauden tapahtumia – 
VARAA JO KALENTERIISI

TEATTERIIN!
keskiviikkona 6.11.2019 

TÄYDELLINEN 
LAUANTAI 

Helsingin Kaupunginteatteri, 
Arena näyttämö

”Jaakko Saariluoman ohjaama vauhdikas farssi- 
komedia on syksyn ratkiriemukas hyväntuulen 
energialataus!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yhdistyksen perinteinen 

PIKKUJOULU 
Ravintola Purossa (Kamppi, Helsinki) 

lauantaina 23.11.2019 klo 18.00 alkaen.

Lisätietoa syyskuun jäsenlehdessä!
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VENEILYKAUDEN AVAUS 
JA LIPUNNOSTO

Kallioniemessä
11.5. klo 12.00

Tervetuloa!

Mestarilaulajat on jo luvannut tulla; 
tule Sinäkin - ja otapa vielä 
elämänkumppanisikin mukaan!

Rakennusmestariveteraanien toukokuun kuukausi- 
tapaaminen ja kevätkauden päätöstilaisuus  

ma 20.5.2019 alk. klo 13.00 perinteiseen 
tapaan Kallioniemessä, Keulakuvantie 18 
(bussit 85-86 Herttoniemestä).

Ohjelmassa pj. Ari Angervuoren puhe, kerhon esit-
telyä, ilmoitusasioita, yhdessäoloa ja keskusteluja. 
Kerho tarjoaa kalakeitto-lounaan, saunan ja grillin 
makkaroineen sekä leikkimielisiä kilpailuja. 
Lisäksi Mestarilaulajat tarjoaa paikkaan ja vuoden-
aikaan sopivia lauluja.

Tervetuloa joukolla mukaan!
Helsingin Rkm-veteraanikerhon hallitus

JK. Tarjoilun vuoksi toivotaan poikkeuksellisesti ennak-
koilmoittautumisia 13.5. mennessä kerhon sihteerille: 
matti.vuorensola@gmail.com tai 050 516 8142 

Rakennusmestariveteraanit

HRMY:n Veteraanien 
syksyn 2019 ohjelmat

23.–31.8. Kylpylämatka Pärnuun. Tarkemmat ohjeet 
ilmoittautuneille sähköpostitse.

23.9. Veteraanien hallituksen ja muiden ryhmien 
kokoukset klo 11–12.30 Yhdistyksen toimistossa 
sisäänkäyntiosoite Malminrinne 3 B 3. kerros.

23.9. klo 13 Veteraanien Syyskokous Kattohaika-
rassa Fredrikinkatu 42, Helsinki. Kokouksen jälkeen 
puheenjohtajan esitys, ”Rakennusmestarien suun-
nittelemat rakennukset Helsingissä”, pohjustuksena 
9.10. klo 10–14 tapahtuvaa kiertoajelua varten.

9.10. ”Rakennusmestarien suunnittelemat raken-
nukset” kiertoajelu, klo 10–14.

28.10. Veteraanien hallituksen ja muiden ryhmien 
kokoukset Yhdistyksen toimistossa 11–12.30 ja 
Veteraanien kokous klo 13–15 Kattohaikarassa.

25.11. klo 11–12.30 Veteraanien hallituksen ja mui-
den ryhmien kokoukset Yhdistyksen toimistossa

25.11. Veteraanikokous 13–15 Kattohaikarassa.

9.–12.12. Veteraanien Joulumatkavaraus

Juhlamieltä veteraanikehon 
maaliskuun tapaamisessa
Kun veteraanirakennusmestarit, 25. maaliskuuta, ko-

koontuivat viimeisiä kertojaan erinomaiseksi kokous-
paikaksi osoittautuneeseen 3. kerroksen kerhotilaan, 
tavanomaisen kahvipöydän asemesta tarjolla oli samp-
panjaa. Juhlan aiheena oli veteraanikerhon pitkäaikai-
sen hallituksen jäsenen Heikki Aution 80-vuotissynty-
mäpäivä. Heikki ei ollut suinkaan ainoa onnittelumaljan 
noston arvoinen vaan sen ansaitsi myös Jukka Multa-
nen, joskin 10 vuotta heikommalla tuloksella.

Ari Angervuori kertoi kerhon kevään ja alkusyksyn ohjel-
mista ja kehotti kerholaisiakin esittämään uusia ideoita. 
Ilmoitusasioiden jälkeen puheenjohtaja piti vielä ns. 
harmaat aivosolut liikkeelle pistävän tietokilpailun Hel-
singin kaupunginosien nimistä. Se perustui skriinille 
heijastetuista varsin konstikkaista kuva-arvoituksista.

Kuva ja teksti: Matti Vuorensola, Rkm-veteraanikerhon sihteeri

Heikki Autiota 
(oik.) onnitte-
lemassa vete-
raanikerhon 
pj. Ari Anger-
vuori, yhdis-
tyksen pj. Ti-
mo Saarikko ja 
järjestösihteeri 
Sanna Eronen.
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Rakennusmestarien Rouvat

Tervetuloa viettämään torstaina 9.5. klo 18.00

"JÄÄHYVÄISET
TALOLLE" -iltaa

yhdistyksen toimistolle.

järjestää johtokunta

* * *
Hyvää kesää!
Oi, katsokaa, 
miten lainehet niin kauniisti rantoja kaulaa!
Oi, kuunnelkaa, 
miten lintuset niin kauniisti lehdossa laulaa!
Oi, ootteko nähnehet illan kuun ja 
kuullehet kuisketta metsän puun,
min ylitse valkeat hattarat suvitaivaalla vaeltavat.

~Eino Leino~

* * *
Muistattehan

KEVÄTRETKEMME
ti 21.5.2019

Lähtö Tikkurilasta klo 8.15 ja klo 9.00 Kiasman tilaus-
ajopysäkiltä

* * *
Syksyn tapaamiset

12.09.  syyskauden avajaiset, johtokunta

10.10.  ohjelmatoimikunta

14.11.  M – Ö kirjainryhmä

30.11.  myyjäiset

joulukuu M – Ö pikkujoulu

Uintijaos järjestää

UINTIKILPAILUT
lauantaina 4.5.2019 klo 15.00

Mäkelänrinteen 
uimahallissa

Lajit: vapaa- ja rintauinti
Sarjajako 5 vuoden välein

Tervetuloa kisaamaan! 

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   

Yhdistyksen 
hiihtomestaruuskilpailut
Vapaan hiihtotavan kilpailut hiihdettiin 13.3.2019 Haku-
nilan urheilupuistossa. Valitettavasti kilpailumahdolli-
suudesta saatiin tietää vasta 12 vrk aiemmin, joten 
kutsua ei ehditty julkaista jäsenlehdessä.

Ennen meitä urheilupuistossa oli Vantaan puistohiihdot 
ja me hiihdimme saman ladun. Tulos- ja ajanottopalvelu 
sekä erinomainen kuulutus toivat tunnelmaa kilpailuum-
me.

Tulokset
5,2 km M 1. Ville Pakkanen 18,07,0
  2.  Sami Manner 26,03,9

 M45 1. Esko Paukkonen 15,56,2

 M50 1. Janne Kyllönen 16,03,3
  2. Ari Rantamaa 16,11,6

2,6 km M70 1. Markku Nieminen 8,10,7
  2. Raimo Hartonen 9,48,5
  3. Ilkka Wastimo 12,07,3

 M75 1. Veikko Luode 13,46,4

 Rouvat 1. Eila Hartonen 11,01,6
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”Osallistuimme lauantaina 23.3. Mailapelijaoston järjes-
tämään tenniksen peli- ja tutustumistapahtumaan Laa-
jasalon tennishallissa klo 12-14. Osallistujille oli varattu 
kaksi kenttää, toisella kokeneemmat pelaajat pelasivat 
nelinpeliä ja toisella kentällä vähemmän pelanneet har-
joittelivat kokeneen valmentajan Eino Menslösin johdol-
la.
 
Harjoitukset aloitettiin käymällä läpi  pelaajan tennistek-
niikan korjauksen kymmenen käskyä ensimmäisestä: 
”kunnollinen pallon katsominen” viimeiseen ”välitön 
siirtyminen valmiusasentoon”. Teorian jälkeen aloitettiin 
käytännön harjoitukset, kahden tunnin aikana käytiin 
läpi peruslyöntejä, lentolyöntejä ja liikkumista, välillä 
harjoiteltiin pallon hallintaa pehmeillä harjoitus palloilla. 
Saimme Eikalta paljon hyviä ohjeita pelin kehittämiseen 
ja kaksituntisen harjoituksen jälkeen tuntui, että liikun-
taa tuli kiitettävästi.
 
Tilaisuus oli rento ja kaikin puolin mukava kokemus, 
toivottavasti vastaavanlaisia on tulevaisuudessa lisää. 
Kiitos Mailapelijaostolle järjestämisestä.
 

Anne-Maija ja Dan Holmström

Yhdistyksen 
YLEISURHEILU- 
MESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren urheilukentällä Heteniityntie 2
torstaina 29.8. klo 17.00

Lajit: 100 m, 1500 m, pituus, kuula ja kiekko
Sarjat: miehet, naiset ja kaikki veteraanisarjat 35+ 
viiden vuoden välein

Pituushypyssä ja kuulantyönnössä on kolme laji-
suoritusta.
Kilpailut ovat samalla SpoVen mestaruuskilpailut 
ja samalla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus 
lisäksi osallistua myös 400 m juoksuun, 1000 m 
kävelyyn ja keihäänheittoon.

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

Tervetuloa myös oppilasjäsenet!
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

* * *
RKL:n KESÄPÄIVÄT 
TAMMISAARESSA

Maastojuoksun ja yleisurheilun kilpailupäivä on 
sunnuntai 16.6. Tarkempi kutsu löytyy Raken-
nustaidosta 1/2019 ja liiton sivuilta.

Raimo Hartonen ilmoittaa yhdistyksen kilpailijat 
yleisurheiluun ja maastojuoksuun.

Ilmoittautumiset 27.5 mennessä 
rharton1@welho.com tai 044-2244521

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Tennis tutuksi
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Kalakerhon

RANTAONGINTAKILPAILUT 
perhetapahtumana 

25.5.2019 klo 10.00–13.00
Kallioniemessä Laajasalossa 
Keulakuvantie 18, HELSINKI

Ilmoittautuminen 20.5.2019 mennessä 
Kalakerhon sihteerille Jouko Röpeliselle.
Sähköpostilla jropelinen@gmail.com 
tai puhelin 044 210 3225.

Hyvät palkinnot!
Kisojen jälkeen nautitaan grillimakkaroita.
Muut eväät jokainen tuo itse.

Kaikki yhdistyksen jäsenet 
perheineen tervetuloa.

Kireitä siimoja toivottaen 
kalakerhon pj. Reino Holappa

Kalakerho

SILAKAN LITKAUS 
-tapahtuma

11.5.2019 klo 8.00–11.00 
Ruoholahdessa 

Tule mukaan opastettuun 
silakan litkaus -ongintaan.

Sinulla tulee olla heittouistin siimoineen ja huumorimieltä.
Kalakerhon jäsenet opastavat tarvittaessa litkan käytön 
salaisuuksiin.

Tapahtumapaikka on Ruoholahdessa osoitteessa 
Tammasaarenlaituri, paikoitus on maksuton (Helsingin 
seudun puhelinluettelo 2016 sivu 38 ruutu D/2).

Ilmoittautuminen 8.5.2019 mennessä 
Jouko Röpeliselle sähköpostilla 
jropelinen@gmail.com tai puhelin 044 210 3225.

ps. tapahtumaan tulee pukeutua lämpimästi, omat 
eväät mukaan.

Kalakerhon järjestämä pilkkikisat Vihdin Wuo-
riolassa houkutteli 23.3.2019 lauantaina yh-
distyksen jäseniä perheenjäsenineen keväi-
sen pilviselle ja vesisateiselle Hiidenveden 
jäälle. Ensimmäiset kalat nousivat avannosta 
heti ensimmäisten kisaminuuttien aikana.

Vihdin Wuoriola on ainutlaatuinen paikka pilkkikilpailulle. 
Missään muualla Etelä-Suomessa ei voi olla varma, että tä-
hän aikaan vuodesta voidaan järjestää pilkkikisat turvallisesti.

Jäätä oli noin 30 cm ja jää oli lumeton, mutta vesisateen 
alkaessa muuttui hiukan liukkaaksi. Kaikesta huolimatta 
joukko osallistui urheasti kilpailuun ja saalistakin saatiin.

Valitettavasti ennustettu ja toteutunut huono sää sekä sai-
raudet verottivat ilmoittautuneiden osanottajien määrää. 
Hyvät palkinnot ja kuumat makkarat palkitsivat tiukan kil-
pailun rasitukset.

Kiitokset makkaroiden ja juomien sponsorille Precast Oy:lle.

Pilkkiterveisin
Kalakerhon pj Reino Holappa

Pilkkikisat Wuoriolassa
Tulokset
•	 Jari	Mulari	 2559	g
•	 Pentti	Lauronen	 1702	g
•	 Reino	Holappa	 1182	g
•	 Eemeli	Saukkonen	 1109	g
•	 Aslak	Mattus	 1087	g
•	 Petri	Saukkonen	 665	g
•	 Asko	Mäkeläinen	 525	g
•	 Reijo	Pulkkinen	 404	g
•	 Pentti	Kuntsi	 374	g
•	 Tuula	Mäkeläinen	 171	g
•	 Jouko	Röpelinen	 120	g
•	 Martti	Saarinen	 70	g
•	 Esko	Paukkonen	 13	g
•	 Lasse	Mutkala	 0	g
•	 Tommi	Inkeroinen	 0	g
•	 Keijo	Mutkala	 0	g
•	 Sanna	Holopainen	 0	g

Lapset
Kasper Paukkonen, hyvä yritys tulos 0 g

Kalaa saatiin yhteensä 9,981 kg. Kalat meni-
vät edelleen jäsenistömme hyötykäyttöön.
Tulos oli lähes sama kuin 2018.
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YLEINEN TOIMINTA
Rakennusmestarien Säätiön tehtävä on sen 
perustamisvuonna 1952 laadittujen sääntö-
jen mukaan maamme rakennusmestari-
ammattikunnan käytännöllisen, rakennus-
teknillisen ja -taiteellisen ammattitaidon 
kehittäminen, avustaminen ja tukeminen - 
näitä sääntöjä noudattaen on Säätiö toimi-
nut tänäkin vuonna.

Edellisen vuoden 2017 tilinpäätös vahvistet-
tiin hallituksen varsinaisessa sääntömää-
räisessä kokouksessa 22.3.2018.  Vahviste-
tun tilikauden 2017 tulos osoitti ylijäämää 
2.144.142,50 €, josta Säätiön sääntöjen mu-
kaisesti päätettiin 20 % siirtää peruspää-
omaan (428.828,50 €) ja 80 % käyttörahas-
toon (1.715.314,00 €).

Puheenjohtajaksi seuraavaan varsinaiseen 
kokoukseen saakka valittiin yksimielisesti 
Raimo Seppänen ja varapuheenjohtajaksi 
Jouko Karjalainen.  

Rkm Voitto Korkeamäki jätti eropyynnön 
hallituksesta keväällä 2018. Uusia hallituk-
sen jäseniä ei valittu.

Säätiön pitkäaikainen toimistonhoitaja Kai-
sa Aho jäi eläkkeelle 31.1.2018. 

Vuokraustoiminta /
Rakennusmestarien talo
Säätiön vuokralaisina toimistotiloissa olivat  
Maestro Ravintolat Oy, Tilitoimisto Casa Oy, 
Thominvest Oy, Fotoyks Oy/Kuva-Ahti Oy, 
FA Solutions Oy ja Recommended Finland 
Oy sekä Energiateollisuus ry 28.2.2018 asti.

Liikehuoneistojen vuokralaisina katutasos-
sa Fredrikinkadun puolella olivat Fotoyks/
Kuva-Ahti Oy, Keittiökalusteliike HTH Keit-
tiöforum Oy sekä B-portaan ala-aulan ti-
lassa Mulperipuu Oy. Kampaamo Tmi Tuija 
Hänninen/Salone Bella Testa toimi edelleen 
Eerikinkadun puolella olevassa pienessä lii-
ketilassa.

Ravintolatilojen vuokralaisina olivat Eeri-
kinkadun Kulttuuriravintola Oy ja Ravintola 
Helsingin Kaivohuone Oy/yökerho Capital.

Kiinteistöyhtiö Fredrikinkatu 51-53:n suorit-
tamat kiinteistön korjaustöiden kustannuk-
set Säätiö maksoi yhtiövastikkeiden kautta. 
Yhtiössä ei tilivuoden aikana tehty merkit-
täviä korjaustöitä. 

R A K E N N U S M E S T A R I E N  S Ä Ä T I Ö N
T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 1 8
6 7 .  T O I M I N T A V U O S I
T i l i n p ä ä t ö s  3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Rakennusmestarien Säätiö teki tilivuoden 
aikana historiallisen päätöksen Rakennus-
mestarien talon käyttötarkoituksen muu-
toksesta. Esisopimus talon muuttamisek-
si hotelliksi allekirjoitettiin syksyllä 2018 ja 
kaikki vuokralaiset irtisanottiin. 

Vuokraustoiminta / asuinhuoneistot
Säätiön omistuksessa olevista 32:sta asuin-
huoneistoista neljä oli vuokrattuna Helsin-
gin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n jäsenelle ja muut ulkopuolisille vuok-
ralaisille. Vuoden lopussa kaikki asunnot 
olivat vuokrattuina ja vuoden aikana seit-
semässä asunnossa vaihtuivat asukkaat.  
Asunnoissa tehdyistä pienistä korjauksis-
ta ja kaluston uusimisesta kertyi kuluja yh-
teensä 3 646,30 €.

Tilikauden aikana tehdyt sijoitukset
Sijoituksia eQHoivakiinteistöt ja eQLiike-
kiinteistöt -kohteisiin jatkettiin sopimuksen 
mukaisesti.  

Sijoituspalvelusopimusta IndexHelsinki Oy. 
n kanssa jatkettiin ja sijoitettiin osinkoa hy-
vin maksaviin pörssiosakkeisiin.

Tilivuoden aikana Säätiö teki päätöksen os-
taa Rukalta loma-asunto. Asunto valmistuu 
elokuussa 2019 ja siirtyy yhdistysten jäsen-
ten käyttöön valmistumisen jälkeen. 

Rakennusmestarien Säätiön hallitus on pyr-
kinyt suunnitelmallisesti kehittämään ja 
hoitamaan Säätiön varoja ja sijoitusomai-
suutta ja siten edistämään Säätiön tarkoi-
tuksen toteutumista ja etua. 

VUONNA 2018 JAETUT 
STIPENDIT JA AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö tukee ja avus-
taa omaisuutensa tuotolla maamme raken-
nusmestariammattikuntaa, rakennusalan 
hyväksi työskenteleviä yhteisöjä ja henkilöi-
tä avustuksin ja stipendein.  Lisäksi Säätiö 
avustaa ja tukee vuosittain lahjakirjan vel-
voittamana Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n ja sen alaosastojen toi-
mintaa.

Säätiö on tukenut Helsingin Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK ry:n toimintaa anta-
malla lahjakirjan mukaisesti yhdistyksen ja 
sen alaosastojen sekä jaostojen käyttöön 
toimisto- (158 m2), kerho- (157 m2) ja va-
rastotilat Rakennusmestarien talossa veloi-
tuksetta. 

Helsingin yhdistyksen jäsenten käytös-
sä ovat olleet vastikkeetta myös Himoksel-
la sijaitsevat kaksi 88 m2:n suuruista vapaa-
ajanasuntoa, jotka ovat olleet jäsenistön 
ahkerassa käytössä omakustannushintaan. 
Vuokrauksen on hoitanut Helsingin yhdistys.

Luostolla sijaitsevan Rakennusmestari-
en majan/Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11 
huoneistot A 50 m2 ja B 61 m2 olivat edel-
leen vastikkeetta Tornion ja Kajaanin sekä 
Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
yhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä 
virkistyskäytössä.

Luoston majan huoneisto C sekä Levin ja 
Kalajoen loma-asunnot ovat koko maan 
ammattikunnan käytössä ja Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n toimisto 
hoitaa vuokrauksen.

Avustukset yhdistyksille ja muille tahoille
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- toiminnan tukemiseen 2018,
 100 000,00 €

Mestari-Laulajat ry
- toiminta-avustus, 20 000,00 €

Helsingin RKM keilaajat ry
- toiminta-avustus, 4 800,00 €

Helsingin RKM keilaajat ry
- matka-avustus, 682,00 €

Rakennusmestariklubi ry
- avustus sääntömuutoksien juridiseen 

apuun, 1 392,80 €
Rakentaja-Rastit ry

- avustus kisamatkakuluihin, 2 000,00 €
Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK RKL ry 

- Wuoriolan saunan kunnostus, 
 225 671,00 €

Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK RKL ry

- kehittämisseminaarin tukeminen,
 1 278,00 €

Keilaseura RKM Tampere ry
- toiminta-avustus, 1 750,00 €

Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- matka-avustus senioreille, 3 500,00 €
Mikkelin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- avustus vuosijuhlan järjestelyihin, 
 2 000,00 € 

Oulun rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- matka-avustus jäsenten 
 kulttuurimatkaan, 4 800,00 €
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Pesonen Risto
- avustus Suomalaisten pientalo-
 mallistojen kehitys -hankkeeseen, 
 6 000,00 €

Pieksämäen Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

- matka-avustus, 2 000,00 €
Porin rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry 

- seniorien matka-avustus, 3 000,00 €
SpoVe ry

- toiminta-avustus, 2 500,00 € 
Svenska byggmästare och 
ingengörsförbundet yh i Finland r.f.

- avustus kaksikielisen Rakentajain 
 kalenterin julkaisemiseen, 5 000,00 €

Svenska byggmästare och 
ingengörsförbundet yh i Finland r.f.

- nuorisovaliokunnan tapahtuma-
 avustus, 3 200,00 €

Tampereen ammattikorkeakoulu
- avustus rakennusmestari-
 opiskelijoiden messumatkaan, 
 3 000,00 €

Tampereen ammattikorkeakoulu
- avustus rakennusmestari-
 opiskelijoiden seminaarimatkaan, 
 3 300,00 €

Tampereen Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

- avustus rakennusmestari-
 opiskelijoiden messumatkaan, 
 3 000,00 €

Tornion rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- avustus koulutustoimintaan, 
 3 000,00 €

Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- Rakennusmestarikeilaajat, 
 toiminta-avustus, 2 500,00 €

Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- toiminta-avustus, 12 000,00 €
Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- seniorien toiminta-avustus, 2 200,00 €
Vaasan Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- avustus vuosijuhlan järjestelyihin ja
 juhlajulkaisuun, 11 000,00 €

Väst-Nyländska Byggmästareföreningen r.f.
- avustus kirjahankkeeseen, 1 600,00 €

Väst-Nyländska Byggmästareföreningen r.f.
- avustus rakennusmestari-
 opiskelijoiden messumatkaan, 
 2 160,00 € 

Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

- matka-avustus, 5 200,00 € 
Åbolands Byggmästareförening r.f.

- avustus vuositapaamistilaisuuden 
 järjestelyihin, 2 600,00 €

Avustukset ammattikorkeakouluille
Rakennusmestarien Säätiö tuki tilivuoden 
aikana rakennusmestarikoulutusta tarjoa-
vien ammattikorkeakoulujen toimintaa ra-
kennusmestarikoulutuksen ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi. 

Metropolia 
ammattikorkeakoulu 90 000,00 €
Tampereen 
ammattikorkeakoulu 60 000,00 €
Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu 25 000,00 €
Novia Yrkeshögskolan 15 000,00 €

Järjestetyt stipendimatkat ja 
stipendien saajat
Toimintavuonna 2018 Säätiö järjesti viisi sti-
pendimatkaa. 

Messumatka Berliiniin Bautec-messuille 
22.–25.2.2018
Stipendimatka on tarkoitettu maamme 
ammattikorkeakouluissa opiskeleville 2. 
vuosikurssin rakennusmestariopiskelijoil-
le. Matkastipendi myönnettiin seuraaville 
opiskelijoille:
Matti Jousmaa, Antti Laakso, Kim Mikael 
Saarenkukka, Laura Mäenpää, Niko Tainio, 
Reetta Lensu (Metropolia ammattikorkea-
koulu), Mirka Marttinen (Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu), William Samelin, 
Rasmus Bengtström, Amelie Gustafsson 
(Yrkeshögskolan Novia), Perttu Kilpinen, 
Eerik Pirinen, Laura Saarimaa (Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu), Risto Valovuo, Juli-
us Setälä, Veera Järvinen (Tampereen am-
mattikorkeakoulu), Eetu Salmela (Oulun 
ammattikorkeakoulu), Esko Karhu (Sai-
maan ammattikorkeakoulu), Salli Mäki (Sa-
vonia-ammattikorkeakoulu)
19 x 975,61 €, yhteensä 18 536,63 €

Kulttuurimatka Andalusian kiertomatka 
5.–15.4.2018
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten jäsenten haettavissa. 
Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille:
Hannele Siitonen, Hanna Terho, Lena Iska-
la, Janne Pahl, Mika Varis, Kalevi Hänninen, 
Rami Järvinen, Seppo Hämäläinen, Tapio 
Vuorinen, Sulo Lehti (Helsingin piiri), Esko 
Sihvonen (Hämeen piiri), Juha Vuorenmaa 
(Keski-Suomen piiri), Kimmo Kaikkonen, 
Jouni Tiihonen (Kuopion piiri), Risto Oksa-
nen (Kymen piiri), Jaakko Kemppainen (La-
pin piiri), Risto Heikkinen, Ilmo Hokkanen 
(Mikkelin piiri), Eero Stenfors (Oulun piiri), 
Veikko Matikainen (Pohjois-Karjalan piiri), 
Ari Lagerbom (Turun ja Porin piiri), Tapio Ki-
vistö, Eija Linna (Uudenmaan piiri), Erkki Yli-
Kohtamäki (Vaasan piiri)
24 x 2 690,00 €, yhteensä 64 560,00 €

Kulttuurimatka Tonavan risteily 
12.–19.7.2018
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten jäsenten haettavissa. 
Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille:
Arvo Jaakkola, Karimatti Purmonen, Seppo 
Huhtakangas, Kari Isomäki, Markku Karp-
pinen, Hannu Pikkarainen, Taisto Malinen, 
Ari Angervuori, Vesa Heikkola, Martti Saari-
nen (Helsingin piiri), Pekka Hulkkonen (Hä-
meen piiri), Hannu Nikulainen, Matti An-
tikainen (Kuopion piiri), Pekka Talikainen, 
Jukka Filppu (Kymen piiri), Sauli Lahdenpe-

rä (Lapin piiri), Timo Häkämies, Kari Yrjänäi-
nen (Mikkelin piiri), Henry Hassel  (Ruotsin-
kielisten yhdistysten piiri), Sulo Martikainen 
(Turun ja Porin piiri), Antero Jokela (Uuden-
maan piiri), Mikko Äystö (Vaasan piiri), Pirjo 
Tarvainen (Kuntien yhdistysten piiri), Tuula 
Mäkeläinen (Valtion yhdistysten piiri)
24 x 2 440,00 €, yhteensä 58 560,00 €

Kulttuurimatka Portugalin kiertomatka 
7.–13.10.2018
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten jäsenten haettavissa. 
Matkastipendi myönnettiin seuraaville jä-
senille:
Pauli Killström, Pentti Järvelä, Markku Leh-
tonen, Petri Saukkonen, Rauno Mäkilä, Ola-
vi Savolainen, Hans-Olof Baarman, Jouko 
Röpelinen, Heikki Autio, Kaj Reth, Raimo 
Järvelä, Raimo Kekkonen, Pekka Koskelai-
nen (Helsingin piiri), Marja Värri, Tarja Ko-
mulainen, Harri Honkanen (Hämeen piiri), 
Ville Keski-Mattinen (Keski-Suomen piiri), 
Timo Tikkanen (Kuopion piiri), Ari Lonka 
(Kymen piiri), Minna Haukka (Mikkelin pii-
ri), Martti Kaunismäki, Raimo Vessonen 
(Vaasan piiri)
22 x 1 975,00 €, yhteensä 43 450,00 €

Messumatka Bologna SAIE 
-rakennusmessuille 18.–21.10.2018
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n 
jäsenyhdistysten työikäisten jäsenten haet-
tavissa. Matkastipendi myönnettiin seuraa-
ville jäsenille:
Tommi Hellman, Timo Maaranen, Josu 
Schauman, Jussi Ontto (Helsingin piiri), 
Pauli Lahtinen, Elsa Keskiväli (Hämeen pii-
ri), Heikki Rongas (Kymen piiri), Petri Aikio 
(Lapin piiri), Jari Frimodig (Pohjois-Karjalan 
piiri), Monica Juslenius-Ermala, Kurt West-
berg (Ruotsinkielisten yhdistysten piiri), 
Anssi Näkki, Mari-Milla Aura (Turun ja Porin 
piiri), Juhani Romu (Uudenmaan piiri), Tatu 
Hotokka (Vuoden 2017 Nuori Mestari)
15 x 1 655,00 €, yhteensä 24 825,00 €

Säätiö jakoi avustuksia ja stipendejä tili-
vuoden 2018 aikana yhteensä 841 065,00 €

KONSERNITILINPÄÄTÖS 2018
Säätiö on laatinut päättyneeltä tilikaudelta 
konsernitilinpäätöksen. 

Konsernitilinpäätös sisältää Säätiön täysin 
omistamat yhtiöt Kiinteistö Oy Fredrikin-
katu 51-53, Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1, 
Kiinteistö Oy Jämsän Himos TIMI ja Kiinteis-
tö Oy Luoston Alluntie 11.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankinta-
menomenetelmällä.

Tilinpäätöksessä keskinäiset osakeomis-
tukset ja konsernin sisäiset tuotot ja kulut 
on eliminoitu.

Konsernitilinpäätös osoittaa ylijäämää 
4.289.680,60 €.
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SÄÄTIÖN EDUSTAJAT ERI HALLITUKSISSA VUONNA 2018

Hallitus
Ins. Amk Raimo Seppänen puheenjohtaja
Rkm Jouko Karjalainen varapuheenjohtaja
Rkm Jukka Aalto jäsen
Rkm Ari Autio jäsen
Rkm Kalevi Berlin jäsen
Rkm Asko Järvinen jäsen
Rkm Markku Niemi jäsen
Rakennusneuvos Timo Nieminen jäsen 
Kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori jäsen

Toimisto
Eija Toivonen toimistonhoitaja

Tilintarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja: KHT Asko Vuorenalusta
Varalla: BDO Oy, KHT Juha Selänne

Talous- ja hallintoryhmä
Ins. AMK Raimo Seppänen puheenjohtaja
Rkm Jouko Karjalainen jäsen
Rkm Ari Autio jäsen

Stipendiryhmä
Rakennusneuvos Timo Nieminen puheenjohtaja
Rkm Asko Järvinen jäsen
Rkm Jouko Karjalainen jäsen

Kiinteistöryhmä
Rkm Ari Autio puheenjohtaja
Rkm Jukka Aalto jäsen
Rkm Kalevi Berlin jäsen
Rkm Markku Niemi jäsen

Kirjanpidon tositteiden tarkastaja
Rkm Asko Järvinen

Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53
Rkm Kalevi Berlin puheenjohtaja
Rkm Ari Autio jäsen
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen
Rkm Jouko Karjalainen varajäsen

Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1
Rkm Asko Järvinen  puheenjohtaja
Rkm Kalevi Berlin varapuheenjohtaja
Rakennusneuvos Timo Nieminen jäsen

Kiinteistö Oy Lumikelo
Rkm Markku Niemi puheenjohtaja

Kiinteistö Oy Jämsän Himos Timi
Rkm Jouko Karjalainen puheenjohtaja
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen
Rkm Jukka Aalto varajäsen

Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11
Rkm Jouko Karjalainen puheenjohtaja
Rkm Ari Autio jäsen
Rkm Kalevi Berlin jäsen
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa, talous- 
ja hallintoryhmä, stipendiryhmä sekä kiinteistöryhmä kukin 11 ker-
taa.

Hallituksen jäsenet ovat saaneet kokouspalkkion. Hallituksen ko-
kouksista kokouspalkkiota on maksettu hallituksen puheenjoh-
tajalle 400,00 € / kokous ja muille hallituksen jäsenille 300,00 € /  
kokous. Ryhmien kokouksista kokouspalkkiota on maksettu ryh-
män puheenjohtajalle 200,00 € / kokous ja muille ryhmän jäsenille 
150,00 € / kokous. 

Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai 
tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä 
kanssa.



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
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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. 
HUOM! Kesäkuusta alkaen Malminkatu 16 B, 3. krs, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. 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.



Mestari-ilta vielä kerran
Rakennusmestarien talossa,

13. toukokuuta klo 18.00, 3. krs kerhotilassa

TERVETULOA!

    

Tapahtumakalenteri 2019

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

Toukokuu
 2.5. Tutustuminen Triplan työmaahan, 
  Rakennusmestariveteraanit, klo 15.00
 2.5.  Opastettu käynti Amos Rex -taidemuseoon, KUPE, 
  klo 17.30
 4.5.  Uintikilpailut, Mäkelänrinteen uimahalli, klo 15.00
 7.5.  Peacok-teatterissa UIT:n Herkkua kuin heinänteko, 
  Linnanmäki, Tivolikuja 1, klo 18.00
 8.5.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 18.00
 9.5.  Rakennusmestarien Rouvat, ’Jäähyväiset talolle’ -ilta, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 11.5.  Silakan litkaus -tapahtuma, Kalakerho, Ruoholahti, klo 8.00
 11.5.  Kauden avajaiset ja lipunnosto, Kallioniemi, klo 12.00
 20.5.  Rakennusmestariveteraanien toukokuun 
  kuukausitapaaminen ja kevätkauden päätöstilaisuus, 
  Kallioniemi, klo 13.00
 21.5.  Rakennusmestarien Rouvat; Kevätretki, 
  Kiasman tilausajopysäkiltä, klo 9.00
 25.5.  Rantaongintakilpailut, Kalakerho, Kallioniemi, klo 10.00

Kesäkuu
 4.6.  Metsästysammunta 50 kiekkoa, SMY rata, Sipoo, klo 17.00
 11.6.  Skeet ammunta 50 kiekkoa, SMY rata, Sipoo, klo 17.00
 15.–16.6.  RKL:n kesäpäivät, Tammisaari

Heinäkuu
 31.7.  Asuntomessumatka Kouvolaan, HRMY-HeRIA-yhteistyö

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
 29.8.  Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, 
  Vuosaaren urheilukenttä, klo 17.00

Syyskuu
 9.9.  Syyskuun Mestari-ilta, Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, 
  Runeberginkatu 1, klo 18.30
 12.9.  Rakennusmestarien Rouvat, syyskauden avajaiset
 23.9.  Rakennusmestariveteraanien Syyskokous, 
  Kattohaikara, Fredrikinkatu 42, klo 13.00
 24.9.  Disney-suurmusikaali Pieni Merenneito, 
  Helsingin kaupunginteatteri, klo 18.30
 25.9.  Tutustumiskäynti Kansallisarkistoon, KUPE

Lokakuu
 14.10.  Yhdistyksen Syyskokous, Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, 
  Runeberginkatu 1, klo 18.30
 14.10.  Lokakuun Mestari-ilta, Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, 
  Runeberginkatu 1

Marraskuu
 6.11.  Teatteri: Täydellinen lauantai, Helsingin Kaupunginteatteri, 
  Arena-näyttämö, Hämeentie 2, klo 19.00
 23.11.  Yhdistyksen Pikkujoulu, Ravintola Puro, klo 18.00

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


