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 heti Syyskokouksen jälkeen

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, 
Fredrikinkatu 51-53,  Helsinki

Yhdistys- ja liittokuulumiset  ●  Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat  ●   Iltapala

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

Tervetuloa!

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Syyskokous 8.10.2018 klo 18.30
Rakennusmestarien talossa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen pu-
heenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ään-
tenlaskijat sekä sihteeri läsnä olevista.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to-
teaminen.

4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksymi-
nen alla olevan mukaan kokouksen työjärjestyk-
seksi.

5. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mah-
dollisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa.

6. Päätetään puheenjohtajien ja muiden hallituksen 
jäsenten palkkioista ja muista korvauksista.

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi ka-
lenterivuodeksi ja muut hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi 2019 
– 2020 (puheenjohtaja Hannu Vehviläinen on 
erovuorossa 31.12.2018).

 Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2018 
ovat Rami Järvinen, Heikki Autio, Reino Holappa, 
Harri Holopainen ja Tapio Päiväläinen.

 (Hallituksen jäseninä jatkavat Joonas Anttila, 
Trang Huynh, Niilo Hämäläinen, Tommi Peuhkuri, 
Timo Saarikko ja Jere Väisänen.)

 9. Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
palkkion suuruus.

10.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja 
heille varahenkilöt.

11. Päätetään yhdistyksen ehdokas liiton puheenjoh-
tajaksi. (Ari Autio kaudella 2016–2018)

12. Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen ja 
hänelle varahenkilö.

 Liittohallituksen jäsen Hannu Vehviläinen varajä-
senenään Rami Järvinen ovat erovuorossa 
31.12.2018

13. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piiri-
kokousedustajat. 

14. Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut 
asia, jotka on mainittu kokouskutsussa.

15. Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.

16. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä kes-
kustellaan muista mahdollisista asioista.

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18. Kokouksen päättäminen.

Lokakuun MESTARI-ILTA 
maanantaina 8.10.2018
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Tätä kirjoittaessa kesä ei vielä ole lämmön ja ilmo-
jen suhteen ohi, mutta syksy tulee ja sateet. Yö-

kaste on niin voimakas, että se on saanut sienetkin 
kasvuun ainakin pääkaupunkiseudulla.

Rakentamisen osalta syksy jatkuu edelleen kiivaana.

Myös yhdistyksellä on tässä kuussa paljon tärkeitä 
tapahtumia:
- Syyskokouksemme pidetään maanantaina 8.10 
Rakennusmestarien talon ravintolasalissa alkaen 
klo 18.30. Syyskokouksessa valitaan uusi puheen-
johtaja ja uusia-/vanhoja hallituksenjäseniä kahdek-
si vuodeksi sekä RKL-Piirikokousedustajat.
- 6. ja 13.10 Kallioniemessä on syystalkoot. Sama-

Puheenjohtajan palsta

na päivänä on KUPE:n Jazz-konsertti.
- 30.10 Rakennusmestariveteraanit lähtevät Ruska-
retkelle Nuuksioon.
- Sekä paljon muuta alaosastojen toimintaa, jotka 
voit katsoa jäsenlehdestä.

Toivotan kaikille Hyvää 
Syksyn jatkoa ja iloista 
mieltä pimentyviin iltoihin.

Hannu Vehviläinen
Puheenjohtaja

Hyvät Rakennusmestarit ja -Insinöörit

Yhdistyksen 
syyskausi käynnistyi
Syyskuun Mestari-illan aiheena oli Muisti ja ravitsemus. 

Siitä oli kertomassa ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorpi 

Helsingin yliopistosta.

”M itä tiedetään ruoan, ravitse-
muksen ja ruokavalioiden 

yhteydestä muistiin. Ja voiko muis-
tisairauksia ehkäistä ravitsemuksen 
keinoin?”, kysyi Satu Jyväkorpi ja 
vastasi kysymykseen perusteelli-
sesti tutkimuksista saaduilla tiedoil-
la.

Osaan muistisairauden riskiteki-
jöistä, kuten perimään, ei voi vai-
kuttaa. Osa riskitekijöistä, vaikkapa 
tupakointi, on sen sijaan oma valin-
ta.

Lista muistisairauksia ehkäise-
västä ruokavaliosta on ilahduttavan 
samankaltainen kuin terveyden 
kannalta muutenkin hyväksi todet-
tu: kasviksia, kalaa, tyydyttämättö-
miä rasvoja. Lisäksi aktiivinen elä-
mäntapa sekä sosiaalisesti että fyy-
sisesti ehkäisee niin muistisairau-
den etenemistä kuin masennusta-
kin. Ne eivät ole vain mutu-tuntu-
maa, vaan tutkimuksissakin todet-
tuja.

Satu Jyväkorven selkeää esitystä kuun-
teli harvinaisen keskittynyt kuulijakun-
ta. Koskeehan aihe meistä jokaista.
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Nykyinen puheenjohtaja rakennusmestari Ari Autio 
on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan tässä 

Keskusliiton kannalta erittäin tärkeässä luottamustoi-
messa.

Luottamustoimi on vaativa, siihen on valittava paras 
mahdollinen henkilö. Ari Autio on puheenjohtajakaute-
naan osoittanut pätevyytensä tehtävän menestykselli-
seen hoitamiseen. Hän on osoittanut vahvaa johtajuutta 
tervehdyttämällä Keskusliiton taloudenpidon. Hän on 
paneutunut rakennusmestarikunnan edunvalvonnan ja 
koulutuksen kehittämiseen. Ne vaativat edelleen pon-
nisteluja, joiden hoitamiseen Arilla on vankka pohja ja 

Valitaan Ari Autio uudelleen 
RKL:n puheenjohtajaksi

JÄSENLEHTI
MYÖS NETISSÄ

Olethan huomannut, että jäsenlehti on 
luettavissa myös netissä. Sinne se myös 
ilmestyy aina aikataulussa.

Sen sijaan perinteinen postinkulku on 
useamman kerran meidät pettänyt ja 
paperinen jäsenlehti on kolahtanut 
postiluukuista myöhässä. – Vaikka se on 
lähtenyt jakeluun sovitussa aikataulussa. 

Myöhästyminen on erityisesti tapahtumiin 
osallistumisten ja ilmoittautumisten takia 
harmillista. 

Vaikka postituspäivää ei jäsenlehden taitto- ja 
painatusaikataulun takia voi nykyisestä kovin 
paljon aikaistaa, yritämme löytää muita 
keinoja aikataulun varmistamiseen.

Toimitus

Syksyllä paljon tapahtumia
Ennen iltapalaa, hyvin kasvispitoista muuten, Niilo 
Hämäläinen veti Mestari-illan. Niilo kertasi tulevia syk-
syn tapahtumia. Pikkujoulukin on jo tiedossa: se on 
tällä kertaa Tallinnan sijasta Helsingissä, Ravintola 
Kaisaniemessä. Ilmoitusohjeet siihen ja muihin tilai-
suuksiin löytyvät jäsenlehden sivuilta.

 
Sirkka Saarinen

Kevään uintikilpailut kisattiin Mäkelänrinteen uintikeskuksessa. 
Nyt oli vuorossa mitalien jako.

verkosto. Myös vuoropuhelu yhteistyöyhdistysten kans-
sa toimii erinomaisesti.

Ennen RKL-puheenjohtajuutta Ari toimi aktiivisesti 
Helsingin yhdistyksessä, hän oli ensin sen hallituksen 
jäsen ja sitten puheenjohtaja. Tältä ajalta tiedämme hä-
net asioihin paneutuvana ja ne liikkeelle saavana henki-
lönä.

Meillä on hyvä ehdokas RKL:n puheenjohtajaksi, 
valitaan hänet jatkokaudelle!

 Ari Angervuori Timo Saarikko
 HRMY:n kunniajäsen HRMY:n 1. varapuheenjohtaja

Turussa marraskuussa pidettävässä RKL:n liittokokouksessa valitaan 

Keskusliitolle puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
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Arkkitehtitoimisto JKMM:n suun-
nittelema taidemuseon uudis-

osa on rakennettu Lasipalatsin au-
kion alle, ja sisältää 2200 neliön 
muuntautumiskykyiset näyttelytilat. 
Suunnittelun lähtökohtana on ollut 
luoda mahdollisimman joustavat ti-
lat, jotka taipuvat muuntautuvan 
nykytaiteen tarpeisiin.

Taidemuseo Amos Rex aukesi 
yleisölle 30. elokuuta
Amos Rex Helsingin ydinkeskustassa avasi ovensa 

yleisölle kaksi ja puoli vuotta kestäneen ja 50 miljoonaa 

euroa maksaneen rakennustyön jälkeen elokuun lopussa.  

Amos Rex koostuu uusista maanalaisista näyttelytiloista, 

vanhaan loistoonsa entisöidystä Lasipalatsista elokuva-

teattereineen sekä näyttelytilojen kattona kumpuilevasta 

Lasipalatsin tapahtuma-aukiosta.

Peruskorjaus tärkeä osa hanketta

Suojellun Lasipalatsin peruskorjaus 
oli tärkeä osa hanketta: 6 700 ker-
rosneliöitä. Uudisrakentamisen 
osuus oli 6 300 kerrosneliötä.

Lasipalatsin 1990-luvun alussa 
tehty peruskorjaus vaati päivitystä 
jo uuden talotekniikan takia. Yllä-
tyksiäkin tuli, esimerkiksi kantavat 

rakenteet osoittautuivat oletettua 
huonompikuntoisiksi.

Vaativat rakenteet
Maanalainen betonirunko rakennet-
tiin paikalla valaen. Yläpohjan beto-
nirakenteessa on kolme erisuuruis-
ta kupolia, joista nousee kattoikku-
nakartio. Tasaisen vesikaton osalla 

Uusi ja vanha liittyvät toisiinsa, kun Amos 
Rexin sisäänkäyntiaula sijoitettiin entiseen 
loistonsa peruskorjatun Bio Rexin eloku-
vateatterin aulan yhteyteen. 
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Kupolin muoto on hyvä, perinteinen tapa tehdä 
salitiloja. Amos Rexin näyttelytilojen jännevälit 
ovat pisimmillään yli kolmekymmentä metriä. 
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Uusi lastensairaala avautui
Uuden lastensairaalan virallisia 
avajaisia Meilahdessa vietettiin 
6.9.2018. Juhlapuheen piti 
presidentti Sauli Niinistö. 
Sairaala aukesi vaiheittain 
syyskuun loppuun mennessä. 
Uudessa lastensairaalassa 
hoidetaan potilaita kaikkialta 
Suomesta. Uuteen 
lastensairaalaan siirtyy 
Lastenklinikan ja Lastenlinnan 
toiminnot sekä lastentoimintoja 
myös muista sairaaloista.

Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimi Haahtela-rakennuttaminen 
Oy ja pääurakoitsijana SRV Rakennus Oy.

on lisäksi kaksi kattoikkunakartiota.
Lisävaativuutta rakenne-, pohja-

rakenne- ja kalliosuunnitteluun toi 
pohjavesi, jonka takia paikalle tehty 
kaivanto ulottui syvimmillään lähes 
15 metriin. Myös alapuolella kulke-
vat metrotunnelit oli otettava huo-
mioon sekä suunnittelussa että ra-
kentamisvaiheessa.

Vaativa rakenne sekä suunnitte-
lulle että toteutukselle oli Lasipalatsin 
aukion keskellä oleva suojeltu savu-
piippu. Se jätettiin paikalleen, vaikka 
alapuolella ollut maanalainen lämpö-
keskus purettiin ja maata kaivettiin 
sen alta lähes kymmenen metriä.

Joustavat näyttelytilat
Museon ensimmäinen näyttely on 
tokiolaisen teamLab -kollektiivin 
näyttely ”Massless” . Se koostuu vii-
destä digitaalisesta taideteoksesta.

Amos Rex toteutettiin Helsingin 
kaupungin ja Föreningen Konstsam-
fundetin yhteishankkeena. Förenin-
gen Konstsamfundet vastasi koko-
naisuudessaan hankkeen 50 miljoo-
nan euron kustannuksista. Amos 
Rex on yksityinen taidemuseo, jonka 
toimintaa Konstsamfundet rahoittaa.

Amos Rex

Suunnittelu alkoi vuonna 2013 ja rakennustyöt tammikuussa 2016

Rakennuttaja Föreningen Konstsamfundet R.F.

Rakennuttajakonsultti Haahtela-rakennuttaminen Oy

Arkkitehtisuunnittelu JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu Sipti Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy

Talotekniikkasuunnittelu Ramboll Finland Oy

Lasipalatsinaukiolla on pitkä historia ja keskeinen asema Helsingin kaupunkikuvassa. Uu-
sien näyttelytilojen katto koostuu lempeästi kaartuvista kupoleista, joiden muodostamat 
kummut tuovat aukiolle täysin uuden identiteetin. Aukiolla säilyi myös vanha savupiippu, 
joka on suojeltu. 
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Kyselyn mukaan rakentamisen 
kosteudenhallintaan herätään 

edelleen liian usein vasta kun ra-
kennushanke on edennyt työmaa-
vaiheeseen. Tällöin kosteudenhal-
linta jää vajavaiseksi eikä suunnitte-
luvaiheessa ole välttämättä otettu 
huomioon kosteudenhallintaa ja 
sen edellyttämiä toimia.

Kuivaketju10 toimintamallissa 
pyritään estämään kosteusvaurioi-
den syntyminen kaikissa rakennus-
prosessin eri vaiheissa. Toiminta-
mallissa olennaista on, että kosteu-
denhallintaan liittyvä tieto keskei-
sistä riskeistä ja toimenpiteistä on 
kaikkien osapuolten käytössä reaa-
liajassa. Kosteudenhallinnan ketju 
lähtee tilaajan päätöksestä ja sen 
tulee kulkea suunnittelun ja työ-
maavaiheen läpi käyttöön saakka.

Rakentamisen Laatu RALA ry 
selvitti kosteudenhallinnan parissa 
työskentelevien kokemuksia Kuiva- 
ketju10:stä keväällä 2018 toteute-
tulla kyselyllä, johon vastasi 438 
kk10.rala.fi -sähköisen järjestelmän 
käyttäjää sekä 103 Rakennusval-
vonnan henkilöä.

Rakennusvalvonnan henkilöille 
suunnatun kyselyn vastauksista il-
meni, että Kuivaketju10 -toiminta-
mallin käyttö ei ole vielä kovin laaja-
mittaista, vaikka toimintamalli tun-
netaan kaupunkien rakennusval-
vonnoissa suhteellisen hyvin. Ra-
kennushankkeeseen ryhtyvien tie-
toisuus kosteudenhallinnasta on 
kyselyn perusteella huonoa.

RALAn sähköisen järjestelmän 
käyttäjät kokivat, että Kuivaketju10 
on lisännyt rakennushankkeissa eri 
osapuolten tietoisuutta kosteuden-
hallinnasta sekä parantanut yhteis-
työtä. Järjestelmän käyttöliittymään 
oltiin tyytyväisiä ja Kuivaketju10 
-toimintamallin koettiin vaikuttavan 
positiivisesti rakentamisen laatuun 
helpomman sekä systemaattisem-
man kosteudenhallinnan kautta. 
Ongelmaksi uuden toimintamallin 
käytössä tunnistettiin työn määrän 

Kysely Kuivaketju10-toimintamallista
Positiivista vaikutusta kosteudenhallintaan, 
käyttö on vielä suppeaa

lisääntyminen.
”Kyselyn tulokset antavat aihet-

ta huolestumiseen, sillä se osoittaa 
selvästi, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvät eivät tiedä ja tunne kosteu-

denhallintaan liittyviä asioita. Ja kui-
tenkin hankkeeseen ryhtyvät ovat 
avainasemassa tässäkin asiassa” 
toteaa aineistoa analysoinut  Juha-
Matti Junnonen.

Mikä on Kuivaketju10

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla 
vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kos-
teusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. 
Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on 
esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnal-
la vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

Kuinka suuressa osassa vuoden 2018 aikana 
luvitetuista hankkeista on toimitettu YM:n uuden asetuksen 
mukainen kosteudenhallintaselvitys?
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Tulityölupa on sähköistynyt

Tulitöiden tekemisestä aiheutu-
neet suurpalot vähenivät radi-

kaalisti sen jälkeen, kun tulityölupa 
ja tulitöiden turvallisuuskoulutus 
otettiin käyttöön. Nyt tulityölupa on 
astunut sähköiseen maailmaan.

Aiemmin paperisena toiminut lu-
pakäytäntö voidaan nyt toteuttaa 
sähköisesti vaikkapa kännykällä it-
se tulityöpaikalla. Näin olosuhteet 
voidaan dokumentoida valokuvina, 
prosessit nopeutuvat ja turvallisuus 
paranee.

Tulityön tekemiseen tilapäisellä 
tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjal-
linen, määräaikainen tulityölupa.

Sähköinen tulityölupa parantaa 
lupakäytäntöä monella tavalla. Laa-
joilla työmailla tulityölupien voimas-
saoloa voidaan valvoa työtä kes-
keyttämättä. Tulityölupa voidaan 
jakaa eri tulityöosapuolille sähkö-

toteutuksen on tehnyt Systems 
Garden. Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö ja Suomen Palopäällys-
töliitto ovat olleet prosessissa mu-
kana paloturvallisuuden asiantunti-
joina.

postilla tai tekstiviestinä. Sähköiset 
tulityöluvat tallentuvat tietokantaan 
ja niitä voidaan kopioida seuraavien 
lupien pohjaksi. Myös erityiset vaa-
ranpaikat voidaan osoittaa helposti 
valokuvilla ja antaa niihin liittyviä 
erityisohjeita. Samalla tulityökortti-
en voimassaolon seurantaa voidaan 
automatisoida.

Tulitöiden turvallisuuskoulutuk-
sia on järjestetty Suomessa vuo-
desta 1988. Tänä aikana tulitöistä 
aiheutuvien suurpalojen määrä on 
laskenut vajaasta 40 prosentista al-
le 5 prosenttiin kaikista suurpalois-
ta. Vahinkokorvausten määrät ovat 
laskeneet vajaasta 14 miljoonasta 
eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan 
euroon vuodessa. Suurpalo on tuli-
palo, jossa tuhoutuneen omaisuu-
den arvo on yli 200 000 euroa.

Sähköisen tulityöluvan teknisen 

Elokuva virittää jo joulutunnelmaan

PORON VUOSI
on todellinen eläinsatu, joka on kuvattu 
Lapin lumoavissa maisemissa oikeiden 
villieläinten kanssa.

Yhdistyksen oma ennakkonäytös tiistai-
na 27.11.2018 klo 17.00 Finnkino Kinopalat-
si (Kaisaniemenkatu 2, 00100 Helsinki)

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 5 €, 
lapsi 5 €, seuralainen 10 €

Paikkoja näytökseen on varattu 75 kappaletta.

Ilmoittautumiset 16.11.2018 mennessä yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 21.11. mennessä yhdistyksen Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11 (viestikenttään ”Elokuva”).

Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään mennessä maksaneille.

Poron Vuosi - Ailo’s Journey – on hurmaava koko perheen luontoseikkailu. 

Metsän tarinan ja Järven tarinan tekijät ovat kuvanneet Lapissa yhdessä rans-
kalaisten elokuvantekijöiden kanssa Euroopan suurimman luontoseikkailun. 
Poron vuosi - Ailo’s Journey kertoo uteliaan, villinä syntyneen poron selviyty-
mistarinan vuoden kestoisella ensimmäisellä vaelluksellaan. Ailon herääminen 
villiin maailmaan on todellinen joulutarina Lapin henkeäsalpaavissa maise-
missa, joka esittelee ennen näkemättömällä tavalla Lapin eläimiä ja luontoa.
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Helsingin Rakennusmestarit 
ja insinöörit AMK ry:n 
perinteinen

vietetään tänä vuonna Ravintola Kaisaniemessä (Kaisaniementie 6, 00100 Helsinki) 

lauantaina 24.11.2018 klo 18.00 alkaen.
 
Ohjelmassa on mm. jouluista ruokaa, juomia, musiikkia sekä tanssia.
 
Illalliskortin hinta on jäseneltä 20 € ja seuralaiselta 40 €. Illalliskortti sisältää jouluruuan 
ja juomia.
 
   Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään keskiviikkoon 7.11.2018    
       mennessä joko puhelimitse 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi.
          Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruoka-allergiat.
 
           Illalliskortit on maksettava viimeistään 9.11.2018 mennessä 
          Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
         Viestikenttään ”Pikkujoulu”
 
   Huom! Paikat lunastetaan vain määräajassa maksaneille. 

PIKKUJOULU

Kari Heiskasen kirjoittama ja ohjaama Kekkonen ja Kremlin 
tanssikoulu pyöräyttää näyttämölle Kekkosen keskellä 
vuoden 1961 noottikriisiä.

Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja seuralainen 40 €. 
Lippuja on varattu näytökseen 180 kappaletta. 
 
Kahvitarjoilu väliajalla.
 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 4.10.2018 yhdistyksen 
toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi.
 
Liput maksetaan 4.10.2018 mennessä  
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään ”Teatteri”.
 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille. Kuvassa Eero Aho ja Vappu Nalbantoglu.

Ku
va

 ©
 T

ap
io

 V
an

ha
ta

lo

Kuvassa Mikko Virtanen, Timo Torikka, Eero Aho, Pertti Sveholm.

Ku
va

 ©
 T

ap
io

 V
an

ha
ta

lo

Teatteriin tiistaina 6.11. klo 19.00

KEKKONEN 
JA KREMLIN 
TANSSIKOULU 
Helsingin kaupunginteatterin Pieni näyttämö, 
Eläintarhantie 5, Helsinki
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Rakennusmestariveteraanikerho 
järjestää

OPASTETTU KIERROS 
EDUSKUNNASSA
maanantaina 5.11.2018 klo 14.15

Olemme varautuneet noin 40 osallistujaan, jotka jae-
taan Eduskunnassa kahteen ryhmään (max 25 hlöä/
ryhmä).
Opastettu kierros kestää noin tunnin. Osanottomak-
sua ei peritä.

Eduskunnan turvajärjestelyt vaativat osallistujien ni-
milistan toimittamista ennen vierailua.

Ilmoittautuminen 19.10.2018 mennessä: Koko nimi 
sähköpostitse: taisto.malinen@jippii.fi.

Lisäohjeita ilmoittautuneille toimitetaan viikon kulues-
sa ilmoittautumisajan päättymisestä. Vain ennakkoon 
toimitetussa nimiluettelossa mainitut henkilöt pääse-
vät ryhmän mukana Eduskuntataloon. Rakennukses-

sa on paljon portaita, joten myös liikuntaesteisyydes-
tä on ilmoitettava etukäteen.
Kaikille Eduskunnan vieraille tehdään turvatarkastus, 
joka on samantapainen kuin lentokentillä.
Yhteyshenkilönä toimii Taisto Malinen.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäse-
nillä on etusija, mutta seuralaisetkin ovat tervetulleita, 
jos kiintiö antaa myöten.

Tarvittaessa lisätietoa Veteraanikerhon syys- tai loka-
kuun kokouksissa.

Kuva: Eduskunta

Rakennusmestarien Säätiön stipendimatka 
opiskelijoille BAU-messuille Müncheniin 
Rakennusmestarien Säätiö järjestää jälleen valtakunnallisen 
stipendimatkan BAU-messuille Müncheniin 17.–20.1.2019.
 
Lentoaikataulu:  
AY1401 17.1.2019 HEL-MUC 08:00-09:30 
AY1406 20.1.2019 MUC-HEL 18:40-22:15

Lisätietoja: Eija Toivonen Rakennusmestarien Säätiö sr 
 puh 050 439 9715 Fredrikinkatu 51-53 A 
 eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi 00100 HELSINKI
  puh 09 612 0870

  www.rakennusmestariensaatio.fi

Matka on tarkoitettu ammattikorkeakouluissa opiskele-
ville 2. lukuvuoden rakennusmestariopiskelijoille. 

Stipendimatkalle valitaan jokaisesta rakennusmestari-
koulutusta järjestävästä ammattikorkeakoulusta opiske-
luissaan hyvin menestyneitä, aktiivisesti opiskelijajär-
jestötyöhön osallistuneita sekä positiivista ryhmähen-
keä osoittaneita opiskelijoita. 

Matka toteutetaan yhteistyössä RKL:n kanssa. Stipen-
dejä myönnetään yhteensä 20 opiskelijalle.  

Säätiön matkaisäntänä toimii rakennusmestari Ari Autio. 

Stipendi sisältää meno-paluulennot Helsinki-München-
Helsinki, majoituksen, puolihoidon, sisäänpääsyn mes-
suille, paikalliskuljetukset Münchenissä sekä vierailun 
BMW Welt -näyttelyssä. Kohtuulliset kotimaan matka- 
ja majoituskulut korvataan stipendinsaajalle, joka ei asu 
pääkaupunkiseudulla. 

Hakemukset toimitetaan Rakennusmestarien Säätiön 
kotisivuilla olevalla lomakkeella 9.11.2018 mennessä. 
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TERVEISIÄ PÄRNUSTA
On siellä toki paljon muutakin 

nähtävää. Sen saimme havaita 
harvinaisen suurella joukolla Raken-
nusmestariveteraanikerhon perintei-
sellä kylpylämatkalla elokuun viimei-
sellä viikolla. Matkakohteemme oli 
tällä kertaa Pärnun Tervis Spa kyl-
pylä, jonka hoitoihin ja kaupunkiin 
tutustumiseen oli varattu nyt myös 
riittävästi aikaa.  Oman kokemukse-
ni ja kuulemani perusteella hoidot 
koettiin jonkin verran tavanomaista 
monipuolisemmiksi ja paremmiksi.

Asiantuntemuksessani nähtä-
vyyksienkin arviointiin on varmasti 
aukkoja, mutta arvostelen silti. En-
simmäisen illan aloitus oli lähinnä 
masentava. 

Kylpylärakennusten ja meren vä-
lisessä puistossa oli Estonian uhrien 
muistomerkki. Minkälaisia tunteita 
sen oli tarkoitus herättää meille suo-
malaisillekin niin tutusta inhimillises-
tä katastrofista? Jonkinlainen versio 
modernista korkeajännitepylväästä, 
jossa oli vinottain pyöreä rst-putki.

Pärnun portti 
1700-luvulta.

Pärnu, Viron 100 vuotiaan 

tasavallan neljänneksi suurin 

kaupunki, 133 km Tallinnasta 

alas Riianlahden rannalle. 

Se on Perinteinen 

kylpyläkaupunki, jonka 

kliseisin tunnuskuva on 

varmasti Tallinnan portti 

vuodelta 1686. 
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Aivan toisenlainen maailma 
avautui tämän, sinänsä hienon puis-
toalueen kaupungin puolella. Sen 
moninaisempaa vanhojen jyrkkähar-
jakattoisten ja puhtaiden funkkishu-
viloiden ilotulitusta ei löytyne mis-
tään muualta. Ääripäissä ehkä var-
sin lähellä kylpylää sijaitseva Suur-
kauppias Herman Ammenden tyttä-
rensä häätaloksi 1905 rakennuttama 
Ammende Villa – nykyisin alueen 
ainoa viiden tähden hotelli – ja vielä 
lähempänä sijaitseva ja paljon nuo-
rempi minun Panssarintorjunta-
bunkkeriksi ristimäni pikkuhuvila. 
Hauska yksityiskohta oli lähialueen 
omakotitaloissa varsin yleinen ”ru-
settikatto”. Moninaisia olivat myös 
kylpyläkaupungin tärkeimmät ra-
kennukset, hiekkarantavyöhykkeen 
kylpylähotellit alkaen vanhan Vesi- 
ja mutakylpylän pylväiden korista-
masta pääsisäänkäynnistä vanhan 
Rantakasinon nykyiseen rappioon.

Kylpylä Tervis (rakennettu mo-
nessa osassa vuosina 1971–2002) 
osoittautui laajasta pohja-alastaan 
huolimatta varsin toimivaksi. Ulko-
näöllisesti se ei tietenkään vetänyt 
vertoja Pärnun tunnetuimpaan, 
”valkeaa laivaa ulkonäöltään mo-
dernisti muistuttavaan” Rannaho-
telliin vuodelta 1937.

Varsinaisella nykyisin Vanhaksi 
kaupungiksi kutsutulla alueella on 
historia konkreettisesti esillä. Vuon-
na 1747 ja 1768 valmistuneiden 
pääkirkkojen, Elisabetin ja Katarii-
nan kirkkojen lisäksi siellä on varsin 
erikoisia asuin-, julkisia ja liikera-
kennuksia alkaen v. 1250–1350 ra-
kennetusta vaivaistalosta 1600-lu-
vulta säilyneeseen hirsitaloon.

Osanottajia matkallamme oli har-
vinaisen paljon, 53 henkilöä. Pääosa 
oli HRMY:n ja kerhon jäseniä ja vä-

Pyhäinpäivän konsertti 
Temppeliaukion kirkossa  

la 3.11.2017 klo 13 

MESTARI-LAULAJAT 

Johtaa Henrik Lamberg 
 

Pääsyliput 20 €, ovelta tuntia ennen. 

Kaikki saatiin sentään mahtumaan kotimatkaankin kun oli riittävän suuri bussi.  

häisempi, mutta sitä tärkeämpi osa 
jäsenten vaimoja. Arvelimme ker-
hon hallituksessa ennen matkaa, 
ettei niin suurta joukkoa voi ”pääs-
tää käsistään” tekemättä tutkimusta 
mitä osanottajat pitivät tämän mat-
kan järjestelyistä ja ennen kaikkea 
mitä toivoivat mahdollisesti tulevilta 
samantapaisilta matkoilta. Uskal-
lamme esittää, että tämän tapaisten 
kirjallisten annettuja ja useita vaih-
toehtoja sisältävien kaavakkeiden 
jakelu – ja niiden tulosten huomioi-
minen – olisi joissakin yhdistyksen-
kin tilaisuuksissa perusteltua.

Otanta oli 35 henkilöä. Hallituk-
sen jäsenet eivät osallistuneet. Ky-
symykseen kylpyläjakson pituudes-
ta yhtä vaille kaikki eli 97 % piti 6–7 
päivän matkaa tarkoituksenmukai-

sempana. Tämänkertaiselle koh-
teellemme annettiin suosituim-
muuspisteitä 44, seuraavina olivat 
Saarenmaa uutena kohteena 21 
pisteellä, tuttu Viimsi sai 17 pistettä 
ja Tallinna 11 pistettä.

Kylpylähoitojen lomaan mahtu-
vien omakustanteisiin retkien suo-
sikki Pärnusta käsin oli Riika, Saa-
renmaalla koko saaren kiertoretki ja 
Viimsistä käsin Naissaari.

Pärnusta teimme iltaretken n. 40 
km:n päähän Halingaan, johon oltiin 
käsittääkseni yleisesti tyytyväisiä 
niin kuin koko Veteraanikerhon vuo-
den 2018 kylpylämatkaankin.

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola, 
Rkm-veteraanikerhon sihteeri 
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Aalto, Mika
Appelgren, Teemu
Falin, Kirsi-Marja
Lempinen, Sampo
Lindholm, Riina
Maijanen, Antti

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2018

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

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

2. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@maxbuild.fi

Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@lapti.fi

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

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

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

Trang Huynh, 050-384 4718
trang.huynh@hel.fi

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

Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

Toimisto
info@hrmy.fi

Ahola, Teemu
Ajanki, Laura
Arffman, Iiro
Assor, Tom
Belhout, Manar
Haatainen, Joonas
Happo, Mikko
Hintsala, Samuel
Jauhiainen, Ari
Juselius, Aleksi
Jörgensen, Jerry
Kalliovaara, 
 Juho-Matias
Kern, Taisi
Kettunen, Arttu
Kinnunen, Nino
Koivisto, Konsta
Koivunen, Tiia
Komulainen, Jeremias
Kontiainen, Jere
Korhonen, Hannu
Koskinen, Alina
Koskinen, Aki
Kuosa, Atte
Kylmälahti, Jere
Lampola, Klaus

OPISKELIJAJÄSENET

Mäki, Kimmo 
Obraztsov, Alexey
Pitkänen, Linda
Soininen, Timo Pekka
Taskinen, Heikki Juhani

Lehtimäki, Kiti
Lohtander, Matti
Loponen, Essi
Lähteenlahti, Mikko
Mehtonen, Simon
Niittyvuopio, Uula
Oksala, Lauri
Oravainen, Kai
Pan, Yifan
Pensamo, Veli
Platonov, Stanislav
Putkonen, Kalle
Reimann, Eva
Repo, Joel
Ruotanen, Joel
Salo, Eetu
Savila, Ida-Maria
Snellman, Jake
Solnik, Margo
Tadayyon, Milad
Taskinen, Ari-Markus
Timonen, Niko
Tran, Quoc Vuong
Tyni, Joel
Virolainen, Antti
Ängeslevä, Tanja

RKL:n HELSINGIN PIIRIN 
KOKOUS
pidetään 
maanantaina 22.10.2018 klo 17.30 
Rakennusmestarien talossa yhdistyksen kerho-
tilassa 3. krs, Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki.
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YHDISTYS tiedottaa

Helsingin Rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE 
VUOSIKOKOUS
maanantaina 15.10.2018 klo 17.30
yhdistyksen kerhotila, 
Fredrikinkatu 51-53 A, 3. krs.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

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

Tulkaa puhaltamaan uutta aikaa 
vuosikokoukseen!

hallitus

HUOM!  Kulttuuri- ja perinnekerhon 
hallituksen järjestäytymiskokous 
H1/2019 pidetään välittömästi 
vuosikokouksen jälkeen.

Rakennusmestarien Rouvat

LOKAKUUN ILTA 11.10.2018
yhdistyksen toimistolla klo 18.00

Ohjelmatoimikunnan
illassa tutustumme 
syksyn uusiin 
Tupperware -tuotteisiin. 
Tuotteita esittelee ja 
myy Ella Penttilä.

Tervetuloa ostoksille

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PIKKUJOULU
keskiviikkona 28.11.

Teatteriesitys Paperineilikka 
klo 13.00 (kesto 1t 20min)

Teatteri Vantaa Silkkisali, 
Tikkurilantie 44

”Joskus on ihan hyvä, ettei kaikkea muistakaan.
Tai jos muistaakin, niin onneksi muistaa väärin.”

Esityksen jälkeen nautimme päivällisen 
Ravintola Zillassa, osoite Kielotie 14.

Sitova ilmoittautuminen 29.10. mennessä:
Raija Lehtola 0400 896250 tai 
raijamlehtola@gmail.com 
sekä maksamalla osallistumismaksun 25 € 
Rouvien tilille FI59 1323 3000 1012 48.

Tervetuloa viihtymään L – N -ryhmäläisten 
järjestämään pikkujouluun

Rakennusmestarien Rouvat 

LOKAKUUN ILTA 11.10. 2018 
Yhdistyksen toimistolla klo 18.00

Ohjelmatoimikunnan illassa tutustumme syksyn uusiin Tupperware -
tuotteisiin. Tuotteita esittelee ja myy Ella Penttilä. 

Tervetuloa ostoksille 

* * * 

PIKKUJOULU
keskiviikkona 28.11 
Teatteriesitys Paperineilikka klo 13.00 (kesto 1t 20min) 
Teatteri Vantaa Silkkisali, Tikkurilantie 44 

”Joskus on ihan hyvä, ettei kaikkea muistakaan. 
Tai jos muistaakin, niin onneksi muistaa väärin.” 

Esityksen jälkeen nautimme päivällisen Ravintola Zillassa, osoite Kielotie 14. 

Sitova ilmoittautuminen 29.10. mennessä:
Raija Lehtola 0400 896250 tai raijamlehtola@gmail.com sekä maksamalla 
osallistumismaksun 25 € Rouvien tilille FI59 1323 3000 1012 48. 

Tervetuloa viihtymään L – N -ryhmäläisten järjestämään pikkujouluun 

Rakennusmestarien Rouvat 

LOKAKUUN ILTA 11.10. 2018 
Yhdistyksen toimistolla klo 18.00

Ohjelmatoimikunnan illassa tutustumme syksyn uusiin Tupperware -
tuotteisiin. Tuotteita esittelee ja myy Ella Penttilä. 

Tervetuloa ostoksille 

* * * 

PIKKUJOULU
keskiviikkona 28.11 
Teatteriesitys Paperineilikka klo 13.00 (kesto 1t 20min) 
Teatteri Vantaa Silkkisali, Tikkurilantie 44 

”Joskus on ihan hyvä, ettei kaikkea muistakaan. 
Tai jos muistaakin, niin onneksi muistaa väärin.” 

Esityksen jälkeen nautimme päivällisen Ravintola Zillassa, osoite Kielotie 14. 

Sitova ilmoittautuminen 29.10. mennessä:
Raija Lehtola 0400 896250 tai raijamlehtola@gmail.com sekä maksamalla 
osallistumismaksun 25 € Rouvien tilille FI59 1323 3000 1012 48. 

Tervetuloa viihtymään L – N -ryhmäläisten järjestämään pikkujouluun 

Helsingin 
Rakennusmestariveneilijät 
HRV ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
25.10.2018 Kallioniemessä klo 18.00 
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä 
asioista!

Hallitus
* * *
Kallioniemessä 
VENEILYKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 
JA LIPUNLASKU syyskokouksen jälkeen.

* * *

KALLIONIEMEN TALKOOT: 
la 6.10. ja 13.10. klo 9.00–15.00, 
lounastarjoilu

Tervetuloa!
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RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT
Lokakuun 
kuukausitapaaminen
22.10.2018 klo 13.00 
Yhdistyksen 3. kerroksen 
kerhotilassa,
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

Kokouksen jälkeen jatkamme 
syyskuun Mestari-illan aloittamia 
terveysasioita teemalla  
Miten nukkuisin paremmin?  
Eeva-Maria Routamo Suomen  
Terveysmaailma Oy:stä esittelee 
ratkaisuksi mm. terveystyynyn.

Tervetuloa!
RKM-veteraanikerhon hallitus

YHDISTYS tiedottaa – URHEILU

Ohjelmassa mm: neljät allasharjoi-
tukset valmentajan kanssa á 1,5h, 
saunomiset, lenkkeilyt ja kuntosali. 
Mahdollisuus varata kuntotesti, hie-
ronta yms.

Kustannus määräytyy lähtijäjou-
kon mukaan, vuosittain olemme 
saaneet yhdistykseltä kurssille tu-
kea, mistä suuri kiitos.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Tero Jaatinen, terojaatinen@me.com

UINTIJAOSTO kutsuu uudet ja vanhat vesipedot mukaan tekniikkaleirille!

Ajankohta: 3.–5.4.2019 Sijainti: Pajulahti, täysihoito Valmentaja: Jukka Pikkarainen

UINTIJAOKSESTA

Uintijaosto on iloisen mielen ja kehon kerho, missä 
oman kunnon ja aikaresurssien mukaan kukin treenaa 
pääasiassa omatoimisesti (muistathan liikuntasetelit). 
Iällä ja muotoseikoilla ei ole väliä!

Kerran vuodessa olemme järjestäneet tekniikkaleirin 
Pajulahdessa valmentajanamme olympiatason Jukka 
Pikkarainen – olemme siis hyvin etuoikeutettuja. Leirin 
anti huipputekniikkaoppien lisäksi on täydellinen irtaan-
tuminen arjen pyörityksestä ja valloittavien ihmisten 
seura.

Leiriltä saadut opit tulevat hyötykäyttöön vuosittain 
yhdistyksen mestaruuskilpailuissa, joissa ensisijaisesti 

kisaillaan omaa edellisvuoden tulosta vastaan ja vähän 
kilpakumppaniakin…. Kisoihin voi tulla kuka vain yhdis-
tyksestä, vaikkei leirille osallistuisikaan. Mäkelänrintees-
sä saa kellotettua päivän kunnon ja saunaan hyvää, 
samanmielistä seuraa.

Uimajaos kokoontuu vuosittain suunnittelemaan toi-
mintaansa Kallioniemeen samalla tietenkin saunoen ja 
uiden. Jos ja kun aktiivijäsenten määrä kasvaa, voidaan 
ideoida lisää tapahtumia. 

Tule mukaan toimintaamme ja ilmoita kiinnostuksesi 
Tero Jaatiselle (katso yhteystiedot yllä) niin pääset säh-
köpostilistalle ja saat tiedotteemme oikea-aikaisesti.

t. Tero
kiitokset Kipalle teksistä

Kevään 2108 leirin uimarit:  
Satu, Tero, Kirsi, Kari, Onni, 
Ossi, Jukka ja Mauri.

Valmentaja Jukka, 
asistenttina uimari 
Timo.

 

Rakennusmestariveteraanikerho järjestää

”RUSKAMATKAN”
Nuuksion Haltiaan ja Kattilaan 
tiistaina 30.10.2018 

Matkan tarkoituksena on tutustua 
syksyisen luonnon lisäksi luontoon 
rakennettuihin varsin erilaisiin ra-
kennuksiin ”Arkkitehtuurin helmes-
tä” 1930-luvun funkkishuvilan 
kautta 1880-luvun torppaan asian-
tuntijaoppaiden johdolla.

Lähtö retkelle Kiasman tilausajopysäkiltä tiistaina 30.lokakuuta 
klo 11.00 ja paluu noin klo 17.00

Ilmoittautuminen 20.10. mennessä mielellään sähköpostitse:
matti.vuorensola@gmail.com tai puh. 050-516 8142 tai 050-5168 142.
Osanottomaksu sisältää salaatti- ja keittolounaan ja erillisen kah-
vin luonnon helmassa jäseniltä 30 € ja muilta 45 €.
Osanottomaksut HRMY Veteraanikerhon tilille: 
FI72 2044 2000 0160 55

Luontoa ja
 rakennuksia
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YHDISTYS tiedottaa – URHEILU

SMY radalla 
Sipoossa
Metsästysammunta 
50 kiekkoa, 5.6.2018
Yleinen sarja
1. Mika Heino 27
2. Aki Känkänen 25
3. Petri Salmi 23
4. Jyri Tiimonen 17

Y 50
1. Esa Säntti 36
2. Petri Saukkonen 25

MAILAPELIT/TENNIS

  

Tule mukaan 
tenniksen 

maailmaan!

Tenniksen sisäpelikausi alkoi syyskuun alussa. 
Pelaamme edelleen pääkaupunkiseudun halleilla.

Kun haluat harrastaa tennistä, soita tai meilaa Martille, 
Einolle tai Olaville niin sovimme pelipaikan ja varaam-
me kentät.

Tennis voi yllättää sinut positiivisesti!

Yhteystiedot:
Martti 050 526 9725, marttiv.rissanen@mail.com
Eino 045 6781933, eino.menlos@luukku.com
Olavi 0400 206527, olli.malminen@luukku.com

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry AMMUNNAT kesällä 2018

Y 60
1. Jari Tiimonen 16
2. Pentti Känkänen 13

Skeet ammunta 
50 kiekkoa, 12.6.2018
Yleinen sarja
1. Aki Känkänen 32
2. Petri Salmi 27 2
3. Mika Heino 27 1

Y 50
1. Esa Säntti 28

Y 60
1. Pentti Känkänen 13

Metsästys Trap 
50 kiekkoa, 22.8.2017
Yleinen sarja
1. Mika Heino 34

Y 50
1. Esa Säntti 36
2. Petri Saukkonen 25

Y 60
2. Pentti Känkänen 21

SSG:n radalla 
Sipoossa
Hirviammunta 
4+6+10, 13.8.2018
Yleinen sarja
1. Mika Heino 136
2. Jyri Tiimonen 83

Y 50
1. Esa Säntti 134

Y 60
1. Pentti Känkänen 99
2. Jari Tiimonen 50

KIERTOPALKINTOKIINNITYS 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Esa Säntti 181 182 151 162 175 167
Aki Känkänen 176 154 29 90  57
Pentti Känkänen 116 19 40  113 97
Timo Rissanen 107 101 94 109 116
Mika Heino  125 155 157 82 166
Petri Salmi    124

Ammuntojen palkinnot jaetaan tammikuun Mestari-illassa

Seuraa

NUORTEN 
KERHON

asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry 
Nuorten Kerho

UINTIJAOSTO kutsuu uudet ja vanhat vesipedot mukaan tekniikkaleirille!
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URHEILU

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

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

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

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

Maksu- ja hakukäytäntö

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

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2018 loppuun mennessä.

TULOKSET:

100 m M70  Kuula 4 kg M70  Kiekko 1 kg M75  1500 m M70

Heikki Räsänen 18,69 Heikki Räsänen 7,01 Veikko Luode 20,34 Heikki Räsänen 7,26,20

      Ilkka Wastimo 8,32,60 

YHDISTYKSEN YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT

Pidettiin 30.8. 2018 Vuosaaren kentällä 
tihkusateisessa säässä.

Olikohan säällä vaikutus kun 
osallistujia oli vain kolme. Ikä-
vä todeta, mutta yleisurhei-
lun harrastus on yhdistyk-
sen jäsenistön keskuudes-
sa pahoin hiipunut. Juok-
suihin osallistuminen olisi 
esimerkiksi. suunnistajille 
ja hiihtäjille hyvää harjoitusta, 
kun molempien lajien harras-
tajia yhdistyksessämme on 
vielä kohtuullisen paljon.

Kilpailut olivat SpoVen mesta-
ruuskilpailujen yhteydessä, joten 
kilpailuun saatiin kuitenkin kilpailun 
tuntua.
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella 
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. 
Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava 
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoi-
den paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

Varausmaksut 2018:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11, 12, 13 ja 15: 350 €/viikko
Viikko 14 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 16-35: 200 €/viikko

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

VUODEN 2019 VIIKKOJA 
KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET

Vuoden 2019 Himos-huoneistojen varaukset käsitellään ja vahvistetaan marras-
kuussa. Vuotta 2019 koskevat varausanomukset on toimitettava yhdistyksen 
toimistoon 31. lokakuuta mennessä: info@hrmy.fi tai 09 - 646 343.

Samaa viikkoa haluavista aikaisempien käyttökertojen määrä ratkaisee. 
Tasatilanteessa saaja ratkaistaan arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä 
viikkoja / peruuntuneita varauksia voi hakea pitkin vuotta.
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Tapahtumakalenteri 2018

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

Lokakuu
 6.10.  Kallioniemen syystalkoot, klo 9-15
 6.10.  Valoa Syksyyn -konsertti, KUPE, 
  Helsingin Konservatorio, klo 13.00
 8.10.  Yhdistyksen Syyskokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 8.10.  Lokakuun Mestari-ilta, 
  syyskokouksen jälkeen
 11.10.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  lokakuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 13.10.  Kallioniemen syystalkoot, klo 9-15
 13.10.  DDT Jazzband 60 v -konsertti, KUPE, 
  Aleksanterin teatteri, klo 14.00
 15.10.  KUPE, Vuosikokous, 
  yhdistykseen kerhotila 3. krs, klo 17.30
 22.10.  Rakennusmestariveteraanit,   
  kuukausitapaaminen, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00
 22.10.  RKL:n Helsingin Piirin kokous, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 17.30
 25.10.  Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden  
  syyskokous ja veneilykauden päättäjäiset, 
  Kallioniemi, klo 18.00
 30.10.  Rakennusmestariveteraanit,
  Ruskaretki Nuuksioon 
  Luontokeskus Haltiaan ja Kattilaan, 
  Kiasman tilausajopysäkki klo 11.00

Marraskuu
 3.11.  Pyhäinpäivän konsertti, Mestari-Laulajat, 
  Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
 5.11.  Opastettu kierros Eduskuntaan, 
  Rakennusmestariveteraanikerho, klo 14.15
 6.11.  Teatteri, Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu, 
  Helsingin kaupunginteatteri, klo 19.00
 8.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta
 24.11.  Yhdistykseen Pikkujoulu, 
  Ravintola Kaisaniemi, klo 18.00
 25.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  myyjäiset
 26.11.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausitapaaminen, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00
 27.11.  Koko perheen elokuva Poron vuosi, 
  yhdistyksen oma ennakkonäytös, 
  Finnkino Kinopalatsi, klo 17.00
 28.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Pikkujoulu, teatteri ja päivällinen, 
  Tikkurila, klo 13.00

Joulukuu
 15.12.  Kinkkukisa, Rakennusmestariklubi

Yhdyshenkilöt 2018
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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 040-5882988
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 040-532 2272
reino.holappa@tts.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
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi Tervetuloa yhdistyksen 

Syyskokoukseen 8. lokakuuta!
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