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Yhdistyksen toimisto muutti Rakennus-
mestarien talon remontin alta väistö-
tiloihin Voimataloon kesäkuun 
alussa.

Uusi postiosoite on nyt
Malminkatu 16
00100 Helsinki

ja käyntiosoite
Malminrinne 3 B, 3. krs

Mestari-illat pidetään 
Sähkötalossa Alvar Aalto 
-auditoriossa, jonka osoite 
on Runeberginkatu 1. 
Veteraanien kokoontumis-
paikka on Haikaranpesä, 
Fredrikinkatu 42, ylin kerros.

SYYSKUUN MESTARI-ILTA
maanantaina 9.9.2019 klo 18.30

Huom! uusi paikka: Alvar Aalto -auditorio, Runeberginkatu 1, Helsinki (Sähkötalo)

Syyskuun mestari-illan esitelmän tulee pitämään pukeutumisen kouluttaja, vestonomi 
YAMK Katja Anttila Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekstiili- ja muotialalta.

Tule kuuntelemaan ja kysymään, esimerkiksi:
Mitä tarkoittavat eri pukukoodit juhlakutsuissa (black tie, smart casual jne.) 

ja miten se vaikuttaa naisen asuvalintaan?
Miten pukeutua eri juhliin, jos pukukoodia ei ole ilmoitettu (yli- ja alipukeutuminen)?

Voiko etiketistä poiketa/etikettisääntöjä rikkoa - miten ja milloin?
Vuodenajan merkitys juhlapukeutumiseen?

Kunnia- ja arvomerkkien käyttö?
 

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

Tervetuloa!

Yhdistyksen toimisto on nyt uudessa osoitteessa
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Puheenjohtajan palsta

Yhdistyksen syyskausi käynnistyy 
uusissa tiloissa. Keväällähän jätet-
tiin hyvästit Rakennusmestarien 
talolle sen peruskorjauksen ajaksi. 
Päättäjäisiä vietettiin toukokuun 
Mestari-illassa. Kesäkuun alussa 
toimisto pääsi muuttamaan Voi-
mataloon valmistuneisiin tiloihin. 
Päästiin viettämään hyvin ansait-
tua kesää.

Yhdistyksen toimistolla on kuiten-
kin riittänyt kiireitä. Normaalit rutii-
nit oli tehtävä muuton lisäksi. Syk-
syn ohjelmia on suunniteltu. Niistä 
on tietoa tämän lehden sivuilla.

Yhdistystoiminta jatkuu varsin kii-
reisenä. Ensi kesänä meillä on jär-
jestettävää sekä RKL Veteraanien 
Kesäpäivät 2020 että RKL Kesä-
päivät 2020.

Syyskauden avaus pidetään yh-
distyksen uusissa Mestari-iltati-
loissa Sähkötalossa Alvar Aalto-
auditoriossa osoitteessa Runeber-
ginkatu 1. Illan teemana on Pukeu-
tuminen. Siitä tulee kertomaan 
pukeutumiskouluttaja Katja Antti-
la. Aihe on varmasti mielenkiintoi-
nen ja herättää varmasti kysymyk-
siä ja keskusteluakin.

Uusi kokoustila muuttaa myös 
vanhoja rutiineja. Mestari-illassa 
on kuitenkin entiseen tapaan tar-
jolla pientä iltapalaa ja perinteinen 
viinitarjoilu. Toivottavasti järjestelyt 
onnistuvat. Pyritään seuraamaan 
ohjeita niin saamme Mestari-illan 
sujumaan mallikkaasti.

Tässä jäsenlehdessä on jo paljon 
ilmoituksia loppuvuoden ohjelmis-

ta, niihin kannattaa tutustua hyvis-
sä ajoin ja varmistaa mukaantulo 
varaamalla liput.

Toivotan kaikille mukavaa syksyä. 
Toivottavasti näemme runsas-

lukuisina Mestari-illassa.

Timo Saarikko pj

”Jaakko Saariluoman ohjaa-

ma vauhdikas farssikomedia 

on syksyn ratkiriemukas hy-

väntuulen energialataus!”

Kahvitarjoilu väliajalla.

Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään torstaina 
5.10.2019 yhdistyksen toimis-
tolle 09 646 343 tai sähkö-
postitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 5.10.2019 
mennessä Helsingin Raken-
nusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään ”Teatteri”.
 
Huom! Paikat lunastetaan 
vain maksun eräpäivään men-
nessä maksaneille.

 TEATTERIIN keskiviikkona 6.11.2019 klo 19.00

 TÄYDELLINEN LAUANTAI
 - kun putkiremppa on pienin huolesi…
Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämö, Hämeentie 2, Helsinki
Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja seuralainen 40 €. Lippuja on varattu näytökseen 170 kappaletta. 

Kuva: HKT/Henrik Schütt
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n perinteinen

PIKKUJOULU 
vietetään tänä vuonna Ravintola Purossa (Malminrinne 6 E, 8. krs., Sähkötalo, 00100 Helsinki) 
lauantaina 23.11.2019 klo 18.00 alkaen.
 
Ohjelmassa on Improvisaatioteatteri Stella Polariksen hauska, koskettava, jännittävä ja taa-
tusti ainutlaatuinen esitys. He esittävät improvisaation keinoin yhdistyksen menneen, nyky-
hetken ja tulevan - totuuteen nojaten, mutta railakkaasti taiteellisin vapauksin tulkittuna.

 
Ennen teatteriesitystä on tarjolla jouluinen buffet-pöytä ruokajuomineen.
 
Illalliskortin hinta on jäseneltä 20 € ja seuralaiselta 40 €.
 
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään perjantaihin 8.11.2019 mennessä 
joko puhelimitse 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi
Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruoka-allergiat ja erikoisruokavaliot.
 
Illalliskortit on maksettava viimeistään 11.11.2019 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Viestikenttään ”Pikkujoulu”
 
Huom! Paikat lunastetaan vain määräajassa maksaneille.
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Raide-Jokeri pysäkkeineen
 

Rautatie asemineen

RAIDE-JOKERI

Metro asemineen
 

Kuntaraja

Raide-Jokerin työmaa näkyy jo 
monessa paikassa
Helsingin Itäkeskuksesta Es-

poon Keilaniemeen kulkevan 

Raide-Jokerin rakentaminen 

alkoi kesäkuun 2019 alussa. 

Tämänhetkisen aikataulun 

mukaan liikennöinti linjalla 

alkaa kesäkuussa 2024. 

Radan pituus on noin 25 km, josta 
noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 

9 km Espooseen. Raideyhteys kor-
vaa runkobussilinja 550:n, joka on 
Helsingin seudun vilkkaimmin lii-
kennöity bussilinja. Raide-Jokeri-

radalle tulee 34 pysäkkiparia. Py-
säkit sijoitetaan paikoille, jotka ovat 
nyt tai tulevaisuudessa asumisen, 
työpaikkojen tai palvelujen keskitty-
miä.

Pajamäen puunkaadosta  
valituksia
Raide-Jokeri alittaa Pajamäessä si-
jaitsevan Patterimäen puiston osit-
tain tunnelissa. Kyseessä on linjan 
ainoa rakennettava tunneli, jonka 
avulla suurin osa puistosta pysty-
tään säilyttämään. Puunkaadot ovat 
kuitenkin tarpeellisia tunnelin suu-
aukkojen läheisyydessä sekä puis-
ton länsiosassa ratalinjalta ja pelas-
tustiekäyttöön muutettavan virkis-
tysreitin leventämisen vuoksi.

Puunkaadot Pajamäessä ovat 
viivästynee useamman kerran. Ai-
emmin Uudenmaan ELY-keskus et-
tä Helsingin hallinto-oikeus ovat 
hylänneet puunkaatoja koskevat 
toimenpidekieltohakemukset. Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys haki 
heti hallinto-oikeuden päätöksen 
jälkeen korkeimmalta hallinto-oi-
keudelta valitusoikeutta ja puun-
kaadoille toimenpidekieltoa. Maa-
nantaina 22.7. korkein hallinto-oi-
keus myönsi valitusluvan ja asetti 
toimenpidekiellon. Puunkaadot siis 
viivästyvät toistaiseksi. Toimenpi-
dekiellolla on todennäköisesti vai-
kutuksia koko projektin aikataului-
hin ja kustannuksiin. –SS
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Tripla lukuina
Vuokrattavaa pinta-alaa 154000 m2

liiketiloja 85000 m2

toimistoja 50000 m2

hotellihuoneita 430
asuntoja 430
pysäköintipaikkoja 2500
työpaikkoja 7000
Kokonaiskustannus noin 1 miljardi euroa
Maarakennustyöt aloitettiin 2015 ja kauppakes-
kus ja asema avataan lokakuussa 2019. 
Toimistot, hotelli ja asunnot valmistuvat 2020.

Oli antoisaa päästä käymään tämän hetken 

yhdellä merkittävimmällä rakennustyömaalla 

Helsingin Pasilassa. Vierailun mahdollisti 

Yhdistyksemme jäsenen rakennusmestari 

Jorma Kajanderin toimiminen kohteessa 

yhtenä sijoittajien edunvalvojana. Kiitos tästä 

mahdollisuudesta erityisesti Jormalle.

Työmaa on häkellyttävän suuri liikenteellisesti haasta-
vassa paikassa. Työmaalle pääsy ulkopuolisilta oli 

estetty aitaamalla koko alue ja varustamalla sisäänpääsy 
vain kulkulupakortin avulla. Sisään emme mekään pääs-
seet ennen kuin olimme pukeneet päällemme turvajalki-
neet, huomioliivit, kuulosuojaimilla varustetut kypärät ja 
turvalasit. Puhaltamaan portilla emme sentään joutuneet.

Alussa kuulimme lyhyen yhteenvedon hankkeesta 
Jarkko Pakkalalta YIT, Timo Kontiolta Sweco ja Kaisa 
Rekolalta YIT ja sen jälkeen työmaalla saimme täydentä-
vää tietoa ja vastaukset kysymyksiimme.

Kun otamme huomioon rakentamisen toiminnassa 
olevan keskeisen junaliikenteen päällä, juna-aseman 
purkamisen ja sen väliaikaisen rakentamisen ja niiden 
päälle uuden aseman, hotellin, toimistotiloja, asuntoja ja 
niiden keskelle liiketilojen lukumäärällä laskettuna 
maamme suurimman kauppakeskuksen rakentamisen, 
on koko hanke mittasuhteiltaan todella suuri ja vaativa. 

Sisätilojen työnaikainen siisteys hämmästytti, valmii-
den rakenteiden kuten liukuportaiden huolellinen suoja-
us ja lattian suojaukseen käytetyissä levyissä olevat 
kulkua helpottavien heijastavien opasnuolien ansiosta 
työmaalla oli helppo kulkea. Huolellisen yli 2000:n työte-
kijä opastuksen vaikutus näkyi kaikkialla.

Lopuksi kiitimme opastajia ja totesimme Jormalle 
että te olette todellisia ”pääurakoitsijoita” ja me teidän 
rinnalla ”aliurakoitsijoita”. Ennen alaurakoitsijat muistivat 
joskus pääurakoitsijaa esim. jouluna tuomalla pullon 
kiitoksesta hyvästä yhteistyöstä. Siksi annammekin si-
nulle ”värillisen” pullon, *** Jallua. Näin me veteraanira-
kentajat haluamme tuoda tuulahduksen menneistä ny-
kyaikaiselle työmaan johdolle.

Ari Angervuori, HRMY:n Veteraanikerhon puheenjohtaja

Kuva: AVP Ilmakuvaus

Keski-Pasilan Tripla-YIT työmaalla käynti 2.5.2019

HRMY:n Veteraanikerhon 18 jäsentä sai nähdä ja kuulla miten 
edistyksellisesti työtä toteutettiin. Erityisesti esille nousi työturvalli-
suuden korkea taso.
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Poimintoja kevään ja kesän tapahtumista

Toukokuun Mestari-illassa hyvästeltiin Rakennusmestarien talo sen ison 
remontin ajaksi. Kolmannen kerroksen kerhotilassa pidetyssä illassa oli 

runsas osanotto: muisteltiin menneitä ja mietittiin tulevaa – osin haikeissa, 
mutta myös jännittyneen odottavissa tunnelmissa.

Ennen muuttoa

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 maanantaina 9.9.2019 kotisivuilla olevalla 
lomakkeella, sähköpostitse tai postitse. 
  
Rakennusmestarien Säätiö
Malminkatu 16
00100 HELSINKI
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
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Poimintoja kevään ja kesän tapahtumista

Soppaa ja sielunhoitoa oli tarjolla 
20. toukokuuta Kallionemessä, 

kun Rkm-veteraanikerho vieraineen 
vietti perinteiseen tapaansa kevät-
kauden päättäjäisiä. Jäsenten lisäk-
si kutsuttu oli myös vaimot, lisäksi 
kutsuja oli lähetetty Tampereen ja 
Turun kollegoille. Tampereelta mat-
kassa olikin oikein seitsemän vel-
jestä. 

Sopasta vastasi rutiinilla Riston 
keittiö. Onnistuneessa sielunhoidos-
sa oli muitakin osapuolia kuin Anita 
Lehtosen johtama Mestari-Laulajat. 
Todella uskomatonta, että jo kolmat-
ta kertaa peräkkäin Sään Säätäjä oli 
tukemassa kuoron laulua.

Veteraanikerhon puheenjohtaja 
Ari Angervuoren lisäksi terveisensä 
kevätjuhlaväelle toivat puheenvuo-
roissaan Olli Kivimäki Tampereelta, 
Pauli Räsänen ja Hannu Järveläinen 
RKL:sta.

Tervetulotoivotusten ja Kallionie-
men historian lisäksi Ari kertoi myös 
syksyn toimintasuunnitelmistamme, 
jo päätetyistä kuin kerhon jäsenis-
tön toivomuksista mahdollisesti jär-
jestettävistä. Tällaista jäsendemo-

Rakennusmestariveteraanien 
’kevätjuhla’ Kallioniemessä

Mestari-Laulajien ohjelmisto oli tällä kertaa varsin virolaishenkinen johtuen kuoron kesä-
kuun alkupuolen Saarenmaan esiintymiskiertueesta. Parasta antia koko tilaisuudesta oli 
se, että monet harvemmin kuukausitapaamisissa käyvät seniorijäsenemme tapasivat toisi-
aan ja meitä useimmissa tilaisuuksissa mukana olleita ja juttu luisti.

Rakennusmestarien talon sisätilojen 
muutostöiden vuoksi Helsingin  
Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n hallitus päätti luovuttaa 
vuorineuvos, rakennusmestari  
Armas Puolimatkan taulun hänen 
pojalleen rakennusmestari Raimo 
Puolimatkalle. Luovutuksen suorit-
tivat 25.6.2019 rakennusneuvos, 
rkm Ari Angervuori Helsingistä ja 
rakennusmestarit Sini Kulmala ja 
Jouko Viitala Turusta. 

Kuva: Sini Kulmala

Armas Puolimatkan muotokuvan luovutus

kratiaa mm. osallistumishalukkuu-
desta suunniteltuihin retkiin ja mat-
koihin on pyritty toteuttamaan jo 
jonkin aikaa kuten tämänkin tilai-
suuden osallistumislistassa rasti 
ruutuun -menetelmällä. 

Yksittäisten puheenvuorojen ja 
joukkopuheenvuoron välissä nautit-
tiin keittolounas jälkiruokineen ja 
juomineen.

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola, 
Rkm-veteraanikerhon sihteeri



hrmy 6/201910

Poimintoja kevään ja kesän tapahtumista

Kuoro esiintyi Kuressaaren Piis-
panlinnassa ja Tornimäen Rah-

vamajassa. Kuoroa johti uusi maest-
romme Henrik Lamberg, jonka tuo-
ma taiteellinen panos alkaa jo näkyä 
esiintymisessä. ”Henkka” aloitti 
Mestari-Laulajien laulunjohtajana 
viime vuoden syyskuussa. Konser-
teissa säestäjänä toimi mainio Tapio 
Lehtonen kuoron omista riveistä. 
Mukana matkassa oli 30 laulajaa ja 
16 seuralaista.

Konserttiohjelmassa mm. olleet 
Ylioppilaslaulu, Suomen laulu ja 
Kuu soivat upeasti Saarenmaan do-

”Niin kaunista muuall` ei löytyä saata, 
kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö..”

Mestari-Laulajien kevätkausi 

2019 huipentui onnistunee-

seen kesäretkeen Saaren-

maalle toukokuussa.

lomiitista rakennetun Kuressaaren 
mahtavan linnan holvatussa juhla-
salissa. Virolaista veljeskansaamme 
kunnioittaen esitimme myös kaksi 
vironkielistä: koskettavan Ta lendab 
mesipuu poole ja väkevän Hakka-
me mehed minema -teoksen, joka 
on Mestari-Laulajien edesmenneen 
kunniajäsenen, Viron kuorolaulun 
”Grand Old Manin” Gustav  Erne-
saksin säveltämä. 

Suomalaisista kansanlauluista 
ohjelmassa olivat reippaat Kosioret-
ki ja Oman kullan silmät. Viihde-
osastolta olimme valinneet mm. 
Tauno Palon tunnetuksi tekemän 
Suvisia suruja ja nostalgisen Vihreät 
niityt (”Green Fields”), joka nousi 
Suomessa suosituksi 60-luvun alus-
sa Reino Helismaan sanoituksena. 

Ohjelma oli sama kummassakin 
konsertissa. Kuressaaren konsertin 
jälkeen pidimme karonkan Püharis-
tin tiloissa laulun, viinin ja hyvän 
ruoan merkeissä. Tornimäen esiin-
tymisen jälkeen rahvamajan (seu-

raintalon) emäntä tarjosi yllätyksenä 
meille maittavan iltapalan.

Ystävälliset isännät 
Kuoro seuralaisineen majoittui Saa-
renmaalla kahteen majataloon 
(B&B); suomalaisen Antero ”Ande” 
Päiväläisen Metsaran kylässä omis-
tamaan kaislakattoiseen kivitaloon 
piharakennuksineen (ks. metsara.fi) 
sekä läheisessä Orissaaren pien-
kauppalassa, meren rannalla sijait-
sevaan Püharistin majataloon. Käy-
tössämme oli koko ajan Kallen bus-
sifirman ajoneuvo.  Matkajärjeste-
lyistä yhdessä kuoron puheenjohta-
jan kanssa vastannut Ande on nyt 
ikäänkuin kuoron kummipoika, sillä 
hänen isänsä Aulis Päiväläinen toi-
mi Mestari-Laulajien laulunjohtaja-
na vuosina 1945 – 1956.

Matkan aikana kuoro seuralaisi-
neen tutustui Kuressaaren kaupun-
gin lisäksi kiertoajelulla Saaren-
maan vihreisiin niittyihin ja lehtipuu-
metsiin sekä muihin nähtävyyksiin, 
kuten meteroriitin synnyttämään 
Kaalin kraateriin ja Anglan tuulimyl-
lykylään. Lounas nautittiin saaren 
kuulussa Lümanda söögimajassa, 
jossa listalla oli vain kampelaa peru-
namuusin ym. lisukkeiden kanssa, 
mutta sitäkin parempaa! Ennen pa-
luuta mannermaalle, käytiin vielä 
Muhun saaren leipomossa osta-
massa maankuulua saaristolaislei-
pää (850 g) tuliaisiksi kotiin. 

Teksti ja kuvat Hannu Ahokanto

Tuulimyllyt ja Zetor kertovat 
menneistä ajoista.

Metsaran nykyinen 
päärakennus on 
alunperin rakennettu 
vuonna 1775. 

Mestari-Laulajat Kuressaaren 
Piispanlinnassa.

Mestari-Laulajat konserttimatkalla Saarenmaalla
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Poimintoja kevään ja kesän tapahtumista

HRMY:n Kulttuuri- ja perinnekerho jatkaa pitkää tai-
demuseoputkeaan, jossa kuvataiteeseen tutustumi-

sen ohella on pyritty kiinnittämään huomiota ja arvioi-
maan myös puitteita: rakennusta, joko taideteosten 
esittelyyn muunnettua tai varta vasten museoksi suunni-
teltua.

Puitteet Amos Rexissä ylittivät ainakin minun mieles-
täni kaikki odotukset. Aimo Jaaksi ja muut JKMM-arkki-
tehdit ovat luoneet taideteoksen, jonka ainutkertaisuutta 
korostaa etenkin se, että se sijaitsee maan alla.

Myös näyttelyt antoivat mitä lupasivat. Hyvän op-
paan johdolla belgialaisen surrealistin Rene Magritten 
Elämänviiva-luentoon vuodelta 1938 perustuva hänen 
taiteeseensa tutustuminen sujui erinomaisesti.

Jos Magritten 100 vuotta sitten alkanutta taiteilija-
uraa leimasi tietynlainen maagisuus, niin museossa 
esillä ollut nykyaika ei jäänyt ainakaan siinä huonom-
maksi. Amsterdamilaisen taiteilijakollektiivi Studio Driftin 
luoma ilmassa leijaileva betonijärkäle ihmetytti muitakin 
kuin entistä betonimestaria.

Nähtävänä Amos Rexissä on aina myös vaihtuvien 
näyttelyiden lisäksi koosteita museon omista tai museon 
haltuun jätetyistä kokoelmista. Tällä kertaa pysyvän 
osuuden muodosti Sigurd Frosteruksen taidekokoelma.

Siihen ja Helsingin kasvavaan taidemuseotarjontaan 
tutustumiseen kannattaa panostaa ostamalla museo-
kortti. Suosittelen.

Teksti ja kuva: Matti Vuorensola, KUPE:n sihteeri

Kulttuuri- ja perinnekerho 
Amos Rex -museossa
Vapun jälkeinen tiistaina pääsimme joukolla 

tutustumaan. Lasipalatsin kellarikerrokseen 

tai paremminkin suojellun funkkisrakennuk-

sen alle rakennettuihin, suurta julkisuutta 

saaneisiin Amos Rex -museotiloihin.

RKL-Sen kesäretkellä 
Savonlinnan seudulla

RKL-Sen eli seniori-rakennusmestarit kaikkialta Suomesta tekivät 
tänä vuonna perinteisen alkukesän kesäretkensä Savonlinnan seu-
dulle. Sinnehän me helsinkiläisetkin yli kymmenen miehen ja nai-
sen voimin suunnistimme, vaikka pidämmekin kiinni Veteraanira-
kennusmestari nimikkeestämme. 

Retki suomalaisen matkailun perinnemaisemiin oli antoisa. Hieno-
ja olivat niin Savonlinnan kuin Punkaharjun maisemat vielä use-
ammankin näkemisen jälkeen. Paikallisten yhdistysten senioritoi-
minnan nimissä retkeämme veti Terho Kaskinen, vuoden 2016 ra-
kennusmestari ja tämän vuoden toukokuussa Rakennusneuvoksen 
arvoon nimetty monialayrittäjä. 

Yksi mielenkiintoisista tutustumiskohteistamme oli Metsämuseo 
Lusto.  Sen ensimmäinen osa avattiin v. 1994 ja laajennusosa 
2008. Sen puuhun nojautuva arkkitehtuuri tuo vahvasti mieleen 
Luontokeskus Haltian Espoossa mikä ei olekaan ihme, sillä sen ta-
kana on sama mies, arkkitehti Rainer Mahlamäki. Museo esittelee 
todella laajasti metsän ja sen tuotteiden hyödyntämisen historiaa 
luonnonsuojelullisia näkökohtia painottaen. 

Kuvat: Matti Vuorensola

Katsoi betonijärkälettä mistä kulmas-
ta vaan: KYLLÄ SE LEIJUU. Jotkut 
epäluuloisimmista tosin epäilivät et-
tei se olisikaan täyttä betonia.



HRMY: n Rakennusmestariveteraanien perinteinen Joulumatka 
tänä jouluna Berliiniin ma 9.12. - to 12.12.2019, tunnuksella

Matkaohjelma

9.12 maanantai
klo 09:30 Kokoontuminen Helsinki Vantaa terminaali T2 
klo 11:30 Finnairin lento AY1433 lähtee
klo 12:25 Lento laskeutuu Berliiniin Tegelin kentälle. 

Opas ryhmää vastassa, jonka kanssa aloite-
taan kaupunkikierros.

klo 13:30 Lounas Brauhaus Lemke am Scloss Char-
lottenburg ravintolassa, joka on yksi Berlii-
nin vanhimmista pubi panimoista.

klo 15:00 Tutustuminen Charlottenburgin joulutoriin, 
tämän jälkeen nähdään Brandenburgin port-
ti, hallinnollinen alue, Unter den Linden ja 
Alexanderplatz. Seuraavaksi pysähdytään 
Lucia joulutorille. Täältä matka jatkuu Gedar-
menmarkt joulutorille ja jos aika sallii, pysäh-
dytään myöskin täällä, sisäänpääsy maksu  
2 e / henkilö maksetaan paikan päällä.

 Seuraavana on vuorossa Checkpoint Char-
lie, Berliinin muuri sekä Potsdamer Platz 
joulutoreineen. Tämän jälkeen suunnataan 
West Berliinin keskustaan hotellille. Hotellin 
läheisyydessä ovat suuret joulumarkkinat 
Kurfurstedamin ympärillä. Opas kertoo mat-
kan varrelle osuvista joulutoreista ja jokai-
nen voi sitten valita oman suosikkinsa ja 
omatoimisesti käydä tutustumassa tarkem-
min kyseiseen toriin.

klo 17:25 Sisäänkirjautuminen Abba Berlin hotellil-
le**** ja majoittuminen.

klo 19:00 Illallinen suositussa Schildkröte ravintolassa. 

10.12 tiistai
Aamiainen hotellilla
klo 09:00 Lähtö suomenkielisen oppaanjohdolla Pots-

damiin, jossa vieraillaan myöskin Sanssou-
cin linnassa. Lounas linnan lähellä Krongut 
Bornstedt ravintolassa ja vierailu ”Hollanti-
laiskorttelin” joulutorilla.

klo 16:00 Lähtö kohti hotellia
klo 17:00 Paluu hotellille
 Vapaata aikaa tai yhdessä sovittua ohjel-

maa.

11.12 keskiviikko
Aamiainen hotellilla
Koko päivä Vapaata aikaa tai yhdessä sovittua ohjelmaa
klo 19:00 Lähtö bussilla Hofbräuhaus im Bayerisches 

Wirthaus ravintolaan, 
klo 19:30 jossa Illallinen
klo 22:00  Paluu kuljetus ravintolasta hotellille

12.12 torstai
Aamiainen
klo10:30 Bussi kuljetus lentokentälle
klo 13.05 - 16.00  Finnairin lento AY 1433 Berliini - Helsinki 



VAKKA-SUOMI TUTUKSI 
-MATKA TIISTAINA 17.9.2019
Puheenjohtajamme haluaa tutustuttaa HRMY:n Raken-
nusmestariveteraanit seuralaisineen toiseen ”kotipaikka-
kuntaansa”, Vakka-Suomeen. Monelle stadilaiselle se 
alue, sen historia, tutustumisen arvoiset kohteet kuten 
Taivassalo, historiallinen Järppilän kartano, Uusikaupunki, 
Uudenkaupungin Automuseo, Laitilan Wirvoitusjuomateh-
das Kukko oluineen ja Mynämäki on jäänyt tutustumatta. 
Matkan teemme nykyaikaisella bussilla seuraavasti. 

Klo 8.00 Lähtö Helsingistä Kiasman edustan tilausajo-
bussipysäkiltä kohti Taivassaloa (matka-aika 3h). Mat-
kalla ohjelmaa, Varsinais-Suomen ja Vakka-Suomen 
historiasta Kustaa Vaasan ajasta alkaen yms. 
11.00 Taivassalon kirkon kautta, (sisälle, jos jää aikaa) 
 Järppilän kartanolle.
11.15 Voileipäkahvit Järppilän Kartanossa, kartanon
 ja linnan raunioiden esittely, historia ja selostus  
 rakennuksen ja holvikellarien saneerauksesta  
 sekä tutustuminen lietolaisen taiteilijan Pertti  
 Reposen presidenttejämme esittäviin maalauksiin.
13.15 Lyhyt kierros Uudessakaupungissa
13.30 Lounas Uudenkaupungin Kahveli rantaravintolassa.
14.30 Lähtö Uudenkaupungin Automuseoon
15.30 Lähtö Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle.
16.00 Tutustuminen ja maistiaiset Laitilan Wirvoitus- 
 juomatehtaalla.
17.15 lähtö Mynämäen kautta Helsinkiin
klo 20.30 Saapuminen Helsinkiin.

Ilmoittautuminen 11.09.19 mennessä matti.vuorensola@
gmail.com ja maksamalla 90 €/jäsen ja 120 €/ seuralaisel-
ta HRMY:n Veteraanien tilille FI72 2044 2000 0160 55. 
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 40 osallistujaa.

Matkan hintaan sisältyy bussimatkat, ohjelma Järppilän 
kartanossa voileipäkahvineen, lounas Uudessakaupungis-
sa, sisäänpääsy Uudenkaupungin Automuseoon ja tutustu-
minen Laitilan Wirvoitusjuomatehtaaseen. Lisätietoja Ari 
Angervuori puh. 050 368 5994 tai ariangervuori@gmail.com 

Tervetuloa!
HRMY:n Veteraanien hallitus

Matkan hinta HRMY:n jäseniltä 710 € ja seuralaiselta 
810 €, matkan toteutuminen edellyttää vähintään 30 
osallistujaa. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 200 €.

Hintaan sisältyy
· Edestakaiset lennot Helsinki - Berliini ja 1 kpl/23 kg  
 kirjattua matkatavaraa
· Kolmen yön majoitus kahden hengen huoneissa 
· Aamiaiset hotellilla
· Tulokuljetuksen yhteydessä kaupunkikiertoajelu,  
 suomenkielisen oppaan  johdolla, sisältäen lounaan
· Potsdamin retken suomenkielisen oppaan johdolla,  
 sisältäen lounaan ja kierroksen Sanssousin linnassa
· Illallisen Schildkröte ravintolassa
· Illallinen Hofbrauhaus ravintolassa johon meno paluu  
 bussilla
· Paluukuljetus lentokentälle Berliinissä
· Lounaat ja illalliset eivät sisällä ruokajuomia, 
 haluamansa juomat jokainen tilaa ja maksaa itse. 

Matkan vastuullisena järjestäjänä toimii  
Matkavekka – TravelCo- Nordic A/C

Ilmoittautumiset tapahtuvat lyhyestä markkinoin-
tiajasta johtuen ilmoittamalla sähköpostiin 
ariangervuori@gmail.com ja maksamalla koko maksu 
HRMY:n tilille FI72 2044 2000 0160 55  18.09.2019 
mennessä. Paikat täytetään maksamisjärjestyksessä.

Sähköpostiviestistä tulee selvitä sukunimen ja passis-
sa olevan ensimmäinen nimen, esim. Pekka tai viivalla 
varustetun Jari-Pekka ja mahdolliset ruoka-allergiat. 
Lisätietoja Ari Angervuori puh.0503685994 tai sähkö-
postitse ariangervuori@gmail.com

Riittävän peruutusturvauutuksen sisältävä matkava-
kuutus on tarpeen heti maksamisen jälkeen, sillä pe-
ruutuskulut ovat 95 % matkan hinnasta 27.09.2019 
alkaen. Siihen asti matkan voi peruuttaa veloituksetta 
ja saada maksamansa summan takaisin. Matka edel-
lyttää vähintään 30 osallistujaa. Jos  ilmoittautuneita 
ei tule riittävästi ja matka peruuntuu, palautetaan 
maksu sen maksaneelle.
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2019

Puheenjohtaja 
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

1. varapuheenjohtaja
Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

2. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@tpi.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

Uusi jäsen
Vertti Eloranta

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

Opiskelijajäsenet
Anu Hyppönen
Kai Laaksonen
Ari Mäkitarkka
Arto Niskanen
Tim Valjus

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
joka pidetään Sähkötalon Alvar Aalto auditoriossa, 
Runeberginkatu 1, Helsinki

14.10.2019 klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8§:n 
Syyskokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry 
Hallitus

HELSINGIN 
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY

VUOSIKOKOUS
Helsingin rakennusmestarikeilaajat ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

25.9.2019 klo 19.15 

Talin keilahallin kabinetissa.

Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 
12 § mukaiset asiat.

Tervetuloa 
Hallitus 
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asioita ja tapahtumia Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHONRAKENNUSMESTARIVETERAANIT

SYYSVUOSIKOKOUS
23.9.2019 klo 13.00

yhdistyksen kerhotilan väistötila ”Kattohaikara”, 
Fredrikinkatu 42 A, Helsinki, ylin kerros

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Vuosikokouksen jälkeen pidettävässä syyskuun ta-
paamisessa esitellään syksyn 2019 matka- ja muita 
suunnitelmia ja kirjataan jäsenten toiveita tulevalle 
toiminnalle.

Puheenjohtaja Ari Angervuori kertoo 31.10.2019 jär-
jestettävän ”Rakennusmestarien Helsinkiin suunnit-
telemat talot” -kierroksen taustoista ja ohjelmasta. 

Matti Vuorensola pitää ”kevytesitelmän” Helsingin ju-
gendista pohjana juuri ilmestynyt Helsingin Kaupun-
ginmuseon Arkkitehtuuriopas ja oma kuva-aineisto. 
Kirja on palkintona tapaamisen päättävässä em. ai-
heisiin liittyvässä lyhyessä kuvatietokilpailussa.

Uudesta kokouspaikasta johtuen opastus ulko-
ovelta klo 12.45 alkaen.

 
Tervetuloa

(varmistamaan Veteraanikerhon toiminnan jatkuvuutta)!

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN 
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO 
KUPE

VUOSIKOKOUS
maanantaina 7.10.2019 klo 17.00

HRMY:n toimiston väistötilojen kokous-
tiloissa Malminrinne 3 B, 3. krs

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös 
Helsingin RKM-KUPE:n äänivaltainen jäsen.

Tulkaa joukolla mukaan! Kaikenlainen kult-
tuuri on elinikäinen voimavara!

Hallitus

Huom! 
Kulttuuri- ja perinnekerhon hallituksen järjestäyty-
miskokous H1/2020 pidetään välittömästi vuosi-
kokouksen jälkeen.

Rakennusmestarien Rouvat
Johtokunta toivottaa kaikki Rouvat tervetulleiksi

Syyskauden avajaisiin
12.9.2019 klo 18.00 

yhdistyksen toimistolle, Malminrinne 3 B, 3. krs, 
johtokunta järjestää

Syksyn muut tapaamiset:
10.10.  ohjelmatoimikunta  
14.11.  M – Ö kirjainryhmä  
Joulukuu,  aika auki, M – Ö kirjainryhmä,  
  pikkujoulu
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Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää tutustumiskäynnin

KANSALLISARKISTOON
25.9.2019

Kokoontuminen klo 17.00 Rauhankatu 17 
Kansallisarkiston aulaan (portilta portaat ylös oikealle)

Oppaaksi on lupautunut tutkija Pertti Hakala.
Ei osanottomaksua.
Lisätietoja Matti Vuorensola, puh.050 516 8142

Tervetuloa!
KUPE:n Hallitus

URHEILU

YHDISTYS tiedottaa

TÄSTÄ PORTISTA MENNEESEEN

UINTILEIRI PAJULAHDESSA
Ohjelma

To 24.10.2019 15:00-16:30 Pääallas, uintia 
  16:30-19:00 Iso Kukkanen Päivällinen
Pe 25.10.2019 07:15-09:15 Iso Kukkanen Aamiainen
  09:30-11:30 Pääallas, uintia 
  11:00-13:30 Iso Kukkanen Lounas
  16:00-18:00 Pääallas, uintia 
  16:30-20:00 Iso Kukkanen Päivällinen
La 26.10.2019 07:15-09:15 Iso Kukkanen Aamiainen
  10:00-12:00 Pääallas, uintia 
  11:00-13:30 Iso Kukkanen Lounas

Hinta 280 € / henkilö johon voidaan hakea tukea yhdistykseltä 100 € / henkilö.

Majoitus 2 hengen huoneissa, lisähinta 1 hengen huoneelle on 30 €/yö.

Ilmoittautuminen s-postilla terojaatinen@me.com tai tekstiviestillä 0500 481283.

Ilmoittautuminen ja maksu 4.10.2019 mennessä.
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URHEILU

Yhdistyksen 
Golf-mestaruuskilpailut

Torstaina 5.9.2019 klo 
12.00 alkaen 

Keimola Golfin kentällä.

Kilpailusarjat:
 

Keltaiselta tiiltä

PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Seniorit 60 v
Paras lyöntipelitulos palkitaan.

 
Punaiselta tiiltä
 
PB Veteraanit 70 v. 

Erikoiskilpailut:
Pisin drive
Lähimmäs lippua
 
Tasoituslaskenta huomio max. tasoituk-
sen 36. Sarja pelataan, kun on vähin-
tään 5 osanottajaa. 
 
Ilmoittautumiset 3.9. mennessä
Matti Väätäselle 045 127 6571 tai
mvaatanen@gmail.com 

Tervetuloa 
 Golfjaos / kilpailutoimikunta

 

Rakennusmestariklubi Ry
Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin 
23.4.2019 Rakennusmestarien talon 3. krs 
kerhotilassa.

Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti Jarmo Sarja, 
toinen oli Seppo Nuolikoski ja kolmannen sijan ja-
koivat Hannu Marttila, Esa Annala sekä Heikki 
Lehmusmies. Uusintoja ei pelattu.

Onnittelut voittajille!!

Kalakerhon

LAITURIPILKIT
perhetapahtumana 

28.9.2019 klo 10.00

Kallioniemessä Laajasalossa, 
Keulakuvantie 18, Helsinki

Kokeilemme laituripilkintää syyskuussa pilkkihimon 
tyydyttämiseksi ennen kuin tulee jäitä.

Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä Kalakerhon 
sihteerille Jouko Röpeliselle jropelinen@gmail.com tai 
puh. 0442103225

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

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!

Kireitä siimoja toivottaen 
kalakerhon pj Reino Holappa

Kalakerho järjesti 25. toukokuuta

RANNALTAONGINTAKILPAILUN 
KALLIONIEMESSÄ

Tulokset
•	 Martti Raulus 2606 g
•	 Tuula Mäkeläinen 1079 g
•	 Asko Mäkeläinen 893 g
•	 Esko Kuoksa 883 g
•	 Raimo Hartonen 781 g
•	 Reino Holappa 527 g
•	 Jouko Röpelinen 417 g
•	 Eila Hartonen 340 g
•	 Jukka Manninen 332 g
•	 Martti Saarinen 123 g
•	 Olli Heire  25 g
•	 Maija Karvinen 19 g

Lapset
•	 Hilla Kurunen Kuoksa 432 g
•	 Elmer Manninen 300 g
•	 Emma Kurunen Kuoksa 189 g
•	 Ria Kurunen Kuoksa 132 g

Suurimman kalan 628 g sai Martti Raulus, joka palkittiin 
erikoispalkinnolla. Martti Raulus palkittiin myös kilpailun 
vanhimpana osanottajana erikoispalkinnolla. Jumbosijan eli 
pienimmän kalan 19 g erikoispalkinnon sai Maija Karvinen.
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SYYSMAASTOJUOKSU 
MESTARUUSKILPAILU

Pirkkolan pururadalla 
torstaina 3.10.2019 

klo 18.00

Matkat: 
· 2 km M70+, naiset ja rouvat,
· kuntosarja perheenjäsenille ilman  
 ajanottoa
· 3 km muut sarjat

Sarjat: M/N ja kaikki ikäsarjat alka-
en 35 vuodesta 5 vuoden välein 
+rouvat

Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.

Ennakkoilmoittautumiset 
Raimolle 044-2244521 tai 
rharton1@welho.com tai 
kilpailupaikalla klo 17.30 mennessä

Tervetuloa myös oppilasjäsenet
 

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

YHDISTYKSEN KEVÄTMAASTOJUOKSU
Pirkkolan pururadalla 25.4.2019

1. Jukka Rahkonen
2. Ari Rantamaa
3. Janne Kyllönen

RKL:n URHEILUA
RKL:n pitkän matkan hiihtomestaruudet
ratkaistiin 23.2.2019 Finlandia hiihdon yhteydessä Lahdessa.

Hiihtoa kohtaan oli kuitenkin vähäinen kiinnostus. Osasyynä saattoi olla, että liiton taholta ei saatu tuloksia 
selvitettyä eikä mitaleja saatu jaettua, vaikka hiihto on ollut vuosikausia liiton mestaruuskilpailuna.

Yhdistyksestämme oli mukana kuusi hiihtäjää seuraavin sijoituksin:

M40 M50
1. Marko Hartonen
2. Juha Leivonen
3. Esko Paukkonen

RKL:n mestaruudet yleisurheilussa
kilpailtiin Tammisaaressa 16.6.2019

Osanottajakato on vaivannut näitäkin kilpailuja vuosikaudet. Nuoria on ollut vaikea saada mukaan. 
Mikäli yhdistyksistä ei löydy innokasta vetäjää, jäseniä ei lähde näihin kisoihin mukaan.

Helsingistä oli mukana neljä kilpailijaa seuraavin saavutuksin:
Martti Passi M70 osallistui kaikkiin lajeihin saaden kultaa 60 m, 1000 m, pituus, kuula ja maastojuoksu.
Heikki Räsänen M75 osallistui myös kaikkiin lajeihin saaden kultaa 60 m, 1000 m ja mj sekä hopeaa pituu-
dessa ja kuulassa.
Veikko Luode osallistui neljään lajiin saaden kultaa pituudessa, hopeaa 60 m ja 1000 m sekä pronssia kuulassa.
Ilkka Wastimo osallistui kahteen lajiin saaden hopeaa 1000 m ja maastojuoksu.

Raimo Hartonen

Kilpailut saatiin juosta 
lähes kesäisessä 
säässä +16 lämpö-
tilassa kuivalla ja 
hyväkuntoisella 
pururadalla.

Tulokset

6 km
M  1. Ville Pakkanen 24,54
  2. Eetu Pyrylä 31,44
M55 1. Ari Rantamaa 28,34

4 km
M60 1. Jari Mulari 20,03
M65 1. Paavo Tomminen 22,22

2 km
M70 1. Martti Passi 8,37
  2. Raimo Hartonen 9,12
  3. Ilkka Wastimo 12,47
  4. Kalevi Vikman 21,58

M75 1. Heikki Räsänen 10,34
  2. Esko Kuoksa 13,30
  3. Veikko Luode 16,31

Rouvat 1. Eila Hartonen 14,14

Lapset 1. Hilla Purunen 10,43
  2. Emma Purunen 16,25
  3. Tiia Purunen 21,33



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, 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.



    

Tapahtumakalenteri 2019

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

Syyskuu
 5.9. Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut, 
	 	 Keimola	Golfin	kenttä,	klo	12.00
	 9.9.	 Syyskuun	Mestari-ilta,	Sähkötalo,	Alvar	Aalto	-auditorio,	
	 	 Runeberginkatu	1,	klo	18.30
	 12.9.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	syyskauden	avajaiset,
	 	 yhdistyksen	toimisto,	Malminrinne	3	B,	3.	krs,	klo	18.00
	 17.9.	 Vakka-Suomi	tutuksi	-päivämatka,
	 	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 lähtö	Kiasman	tilausajopysäkiltä,	klo	8.00
	 23.9.	 Rakennusmestariveteraanien	Syysvuosikokous,
	 	 Kattohaikara,	Fredrikinkatu	42,	klo	13.00
	 24.9.	 Disney-suurmusikaali	Pieni	Merenneito,	
	 	 Helsingin	kaupunginteatteri,	klo	18.30
	 25.9.	 Tutustumiskäynti	Kansallisarkistoon,	KUPE,	
	 	 Rauhankatu	17,	klo	17.00
	 25.9.	 Helsingin	rakennusmestarikeilaajat	ry,	Vuosikokous,	
	 	 Talin	keilahallin	kabinetti,	klo	19.15
	 28.9.	 Laituripilkit,	Kalakerho,	Kallioniemi,	klo	10.00

Lokakuu
	 3.10.	 Syysmaastojuoksu	mestaruuskilpailu,	
	 	 Pirkkolan	pururata,	klo	18.00
	 5.10.	 Kallioniemi,	kunnossapitotalkoot,	klo	9.00	
	 7.10.	 Helsingin	Rakennusmestarien	Kulttuuri-	ja	perinnekerho	
	 	 KUPE,	Vuosikokous,	yhdistyksen	kokoustila	
	 	 Malminrinne	3	B,	3.	krs,	klo	17.00
	 10.10.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	lokakuun	ilta
	 12.10.	 Kallioniemi,	kunnossapitotalkoot,	klo	9.00	
	 14.10.	 Yhdistyksen	Syyskokous,	Sähkötalo,	Alvar	Aalto	-auditorio,
	 	 Runeberginkatu	1,	klo	18.30
	 14.10.	 Lokakuun	Mestari-ilta,	Sähkötalo,	Alvar	Aalto	-auditorio,	
	 	 Runeberginkatu	1
	 24.10.	 HRV	syyskokous	ja	HRMY	ja	HRV	kauden		 	 	
	 	 päättäjäiset	ja	lipunlasku	Kallioniemessä,	klo	18.00	
 24.	–	26.10.	 Uintileiri,	Pajulahti
	 30.10.	 Kiertoajelu:	Rakennusmestarien	suunnittelemat	talot,	
	 	 Veteraanikerho,	lähtö	Kiasman	tilausajopysäkiltä,	klo	10.00

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

Joulukuu
	 9.	–	12.12.	 ’Berliinin	joulutorit’,	Veteraanikerhon	joulumatka

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

SYYSKUUN MESTARI-ILTA 
Sähkötalossa, Alvar Aalto -auditoriossa 9. syyskuuta

TERVETULOA!




