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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 12.10.2020 KLO 18.30
(Huom! Alaovi sulkeutuu klo 18.35)
Ravintola Puro (Sähkötalo), Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki

Käsiteltävät asiat
1.  Kokouksen avaus.
2.  Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat  

sekä sihteeri läsnä olevista.
3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4.  Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen alla olevan mukaan kokouksen työjärjestykseksi.
  Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mahdollisen 

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 kalenterivuodeksi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten 

tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi 2021–2022. 
  Hallituksen puheenjohtaja Timo Saarikko on erovuorossa 31.12.2020. 
  Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2020: 
  Teemu Appelgren, Harri Holopainen, Tapio Päiväläinen, Jari Raukko, Tapio Vuorinen ja 
  Karl-Johan Wennerström. Lisäksi Rami Järvinen on ilmoittanut jättävänsä hallituksen.
  Hallituksen jäseninä jatkavat vuonna 2021: 
  Joonas Anttila, Trang Huynh, Jerkko Koskinen ja Jere Väisänen. 
9.  Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkion suuruus.
10.  Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt.
11.  Päätetään yhdistyksen ehdokas liiton puheenjohtajaksi.
  Ari Autio on valittu liiton puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019–2021.
12.  Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen ja hänelle varahenkilö.
  Liittohallituksen jäsen Timo Saarikko varajäsenenä Tapio Päiväläinen on valittu kaudeksi 2018–2020 ja 

Liittohallituksen jäsen Joonas Anttila varajäsenenä Jere Väisänen on valittu kaudeksi 2019–2021.
13.  Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piirikokousedustajat. 
14.  Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut asia, jotka on mainittu kokouskutsussa.
15.  Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.
16.  Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.
17.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18.  Kokouksen päättäminen.

4 hrmy
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LOKAKUUN MESTARI-ILTA 
maanantaina 12.10.2020 heti Syyskokouksen jälkeen

Ravintola Puro (Sähkötalo), Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki

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

Tervetuloa!
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Kaksi koulutustilaisuutta

TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KOORDINOINNISTA
Rakennettaessa kosteus on pidettävä kurissa ja työmaat puhtaina sekä rakentamisen aikana että luovu-
tuksessa. Hyvä sisäilma on kaikille tärkeää.

Jotta terveen talon tärkeät tavoitteet saadaan toteutumaan useita osapuolia sisältävissä rakennushank-
keessa, työmailla on yhä useampia eri alojen koordinaattoreita.

Yhdistys toteuttaa yhdessä TTS Työtehoseuran kanssa kaksi teematilaisuutta, joissa käsitellään koordi-
naattorien tehtäviä ja roolia sekä Kuivaketju10:tä.

Koulutus 1:

Kuivaketju10 ja koordinaattoreiden rooli 
rakennushankkeissa
20.10.2020 klo 17.00–20.00
Ilmoittautuminen 8.10.2020 mennessä 
yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai 09-646 343

Hinta: 20 € maksetaan 8.10.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11 
(viestikenttään Koulutus1).

Molempien tilaisuuksien koulutuspaikka: TTS Työtehoseura, Sarkatie 1, Vantaa.
Molempiin tilaisuuksiin mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä (tämän hetkisen koronatilanteen mukaan).

Koulutus 2:

Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja 
sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät 
tehtävät rakennushankkeiden eri vaiheissa
24.11.2020 klo 17.00–20.00
Ilmoittautuminen 12.11.2020 mennessä 
yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai 09-646 343

Hinta: 20 € maksetaan 12.11.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11 
(viestikenttään Koulutus2).

Kuluva vuosi 2020 on ollut täysin 
poikkeuksellinen yhdistyksen pu-
heenjohtajatoiminnassakin.

 Paljon hehkutettua digitalisaa-
tiota mahdollistajana todella mitat-
tiin keväällä kertaheitolla. Olemme 
kasvokkain tapaamisen sijasta 
päässeet keksimään ja kokeilemaan 
uusia tapoja tavata, pitää kokouksia 
ja käsitellä yhdistyksemme asioita. 
Kahden kesken, pienissä ryhmissä 
sekä isommilla porukoilla.

Etäpalaverikäytäntöjä on saatu 
hienosti vuoden mittaan jalkautet-
tua myös perinteikkään yhdistyk-
semme toimintaan alaosastojen ja 
hallituksen kokoustenkin myötä! 
Erinomaista! Yhdistyksemme pil-
vipalvelut Google Drivessä ovat 
auttaneet tiedonsiirrossa ja ryh-
mätyössä toimien alustana halli-
tuksemme kokouksille. 

Jatkamme kuluvana vuotena 
yhdistyksemme pilvipalveluiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa. 

Kannustamme jatkossakin 
kaikkia osastoja hyödyntämään 
myös sähköisiä työmenetelmiä. 
Olemme käytettävissä, jos näitä 
on tarvetta käydä läpi tai kääriä 
hihat kehitysmielessä. Kiitos teille, 
jotka olette näistä viestejä ja kysy-
myksiä laittaneet!

Vaikka kevääseen verrattuna 
olemme päässeet liikkumaan hel-
pommin, noudatamme THL:n ylei-
siä ohjeita ja suosituksia. Vastuul-
lisina järjestämme tarkkaan harki-
ten tapahtumia ja kokouksia. 
Näissä tulee käydä vain ja ainoas-
taan terveenä. Riskiryhmään kuu-
luvia jäseniämme kannustamme 
hyödyntämään tulevassa syysko-
kouksessa valtakirjoja. Arvostam-

me toistemme terveyttä ja hyvin-
vointia ja haluamme pitää toisis-
tamme huolta. 

 
Iloista ja mahdollisimman 
vähänuhaista alkusyksyä,

varapuheenjohtajat 
Joonas Anttila (oik.) ja Jere Väisänen

Varapuheenjohtajien palsta
Terveiset varapuheenjohtajilta Joonakselta ja Jereltä!
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Kevätkokous syksyn avauksena
Erikoisen vuoden yksi erikoisuus oli se että yhdistyksen syyskausi aloitettiin 
kevätkokouksella, joka Koronapandemian takia jouduttiin huhtikuussa perumaan.

Kokouksen avasi yhdistyksen pu-
heenjohtaja Timo Saarikko. Hän 

kertasi kevään ja kesän päätöksiä: 
Yhdistyksen Cramo-osakkeista 
saamat varat on nyt sijoitettu ja yh-
distyksen kotisivut on uusittu. Syys-
kaudelle on järjestetty runsaasi ta-
pahtumia. Niiden toteutuminen on 
kuitenkin kiinni pandemiatilantees-
ta. Toteutumisesta yhdistyksen net-
tisivut antavat viimeisimmän tiedon.

Timo luki vuoden 2019 aikana 
kuolleiden yhdistyksen jäsenten ni-
met. Heitä muistettiin hiljaisella het-
kellä.

Yksimielinen kokousväki
Timo Nieminen kevätkokouksen 
puheenjohtajana ja Sanna Eronen 
sihteerinä vetivät kevätkokouksen 
nopeasti ja jämäkästi läpi. Vuoden 
2019 vuosikertomus ja tilinpäätös 
vahvistettiin, hallitukselle ja tilivel-
vollisille myönnettiin vastuuvapaus.

KUPE esittäytyi
Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE 
esittäytyi. Syyskuun Mestari-illan 
vetäjä Harri Holopainen tiivisti KU-
PEn ensimmäiset 50 vuotta muuta-

man minuutin esittelyyn. Vuonna 
1964 perustettu alaosasto toimi pit-
kään Taidekerho-nimisenä. Vuonna 
2006 nimi muutettiin Kulttuuri- ja 
perinnekerhoksi. Sen puheenjohta-
ja on tällä hetkellä Heikki Autio.

KUPEn sihteeri Matti Vuorensola 
kertoi ja esitteli kuvin KUPEn aktii-
vista tätä päivää. Sen ydintoimintaa 
ovat edelleen taidenäyttelykäynnit, 
joissa on aina mukana asiantunteva 
opas. Pääkaupunkiseudun lisäksi 
näyttely- ja muita retkiä tehdään 
myös muille paikkakunnille. Museoi-

den ja näyttelyiden lisäksi on vierail-
tu esimerkiksi Kansalliskirjastossa.

KUPElla ja Veteraanikerholla on 
myös tiivistä yhteistoimintaa. KUPE 
on esimerkiksi veteraanien matkoil-
la järjestänyt oheistoimintana erilli-
siä taidepainotteisia retkiä.

Tuorein tuleva tapahtuma on ret-
ki Tampereelle, josta onkin ilmoitus 
tässä jäsenlehdessä. Matti kertoi 
myös että Vincent Van Gogh -näyt-
tely on mielessä, myös jazz-tarjon-
taa tutkaillaan.

Sirkka Saarinen

Kevätkokouksen 
puheenjohtaja 
Timo Nieminen 
taustavoiminaan 
sihteeri Sanna Eronen 
ja yhdistyksen 
puheenjohtaja 
Timo Saarikko veti 
kokouksen sujuvasti 
läpi.



6 hrmy 7/2020

RT:n kysely:

Asuntotuotanto on 
säästynyt pahimmalta
Rakennusliikkeiden suunnitelmat asuntotuotannon tämän 

vuoden aloitusmääristä ovat kasvaneet kevääseen verrattuna.

Rakennusteollisuus RT:n tuore asuntotuotantoky-
sely osoittaa, että asuntorakentaminen on tois-

taiseksi selvinnyt ennakoitua paremmin koronaepi-
demian vaikutuksista. Etenkin kuluttajakysyntä on 
ollut odotettua vahvempaa. Epävarmuus asuntora-
kentamisessa on kuitenkin edelleen suurta.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset arvioivat 
aloittavansa kuluvana vuonna kaikkiaan runsaan 13 000 
asunnon rakentamisen. Näistä reilu puolet on omaa 
perustajaurakointia eli yksityisille henkilöille suunnattuja 
omistusasuntoja ja toinen puoli ammattimaisille sijoitta-
jille eli käytännössä vuokrakäyttöön suunnattuja asun-
toja.

Suunniteltujen asuntoaloitusten määrä kasvoi elo-
kuun kyselyssä noin tuhannella asunnolla verraten edel-
liseen, toukokuussa tehtyyn kyselyyn, jolloin suunnitel-
mat puolestaan putosivat peräti neljänneksellä korona-
kriisiä edeltäviin odotuksiin nähden.

Myös asuntokauppa on toipunut kevään romahduk-
sesta kesäkuusta lähtien. Asuntojen hinnat pysyivät 
toisella neljänneksellä lähes ennallaan, mutta hintojen 

alueellinen eriytyminen jatkui markkinan elpyessä. Ku-
luttajien luottamus on noussut kevään historiallisen 
matalista lukemista. Kuluttajien asuntojen ostoaiko-
mukset ovat edelleen korkealla tasolla. 

VTT:n tutkimuksen mukaan Suomessa tarvitaan 
vuosittain kaikkiaan noin 35 000 uutta asuntoa.

Tuotannossa on varauduttu talouden ja rakentami-
sen hidastumiseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä 
on matalalla tasolla, ja uusiin asuntoaloituksiin vaaditta-
vat ennakkovarausasteet ovat yhä korkeat, keskimäärin 
47 prosenttia. Rakennusluvat ovat yhä laskusuunnassa. 
Rakennusyritysten suhdannenäkymät ovat EK:n suh-
dannebarometrin mukaan kaikista toimialoista heikoim-
mat ja yritykset ennakoivat koronakriisin vaikutusten 
olevan edessäpäin.

Rakennusteollisuus RT teki jäsenyrityksilleen myös 
koronan vaikutuksia koskevan kyselyn elokuussa. Tä-
män mukaan kriisi ei ole sulkenut työmaita tai hidasta-
nut niiden toimintaa merkittävästi. Rakennustuotanto 
on jatkunut ilman isompia häiriöitä toisin kuin monissa 
muissa Euroopan maissa.

Tuotantoa haittaavat tekijät
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Suojelupoliisille uudet toimitilatSuojelupoliisille uudet toimitilat  
kärkihankeallianssinakärkihankeallianssina
Senaatti-kiinteistöt on valinnut SRV:n toteuttamaan 
Suojelupoliisille uudet toimitilat Helsingin Kaartin-
kaupunkiin. Rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa. 
Uuden rakennuksen on määrä valmistua vuoden-
vaihteessa 2023-2024.

Kärkihankeallianssina toteutettavan ura-
kan kokonaisarvo on noin 130 miljoo-

naa euroa. Uuden toimistorakennuksen 
laajuus on 17 700 bruttoneliömetriä. Supo 
muuttaa uusiin toimitiloihin keväällä 2024. 
Talon toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen 
tehtävät ratkaisut ovat Suomen oloissa 
poikkeuksellisen tiukat.
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Työturvallisuuskortin ja 

ePerehdytyksen voi nyt suorittaa yhtä aikaa

Rakennusalan työturvallisuus on parantunut etenkin kymmenen viime vuoden aikana. Osal-

taan siihen on ollut vaikuttamassa työturvallisuuskoulutus, josta on ollut tarjolla erilaisia vaih-

toehtoja. Nyt kaksi keskeistä korttikoulutusta – ePerehdytys ja Työturvallisuuskeskuksen Työ-

turvallisuuskortti – lyövät hynttyyt yhteen ja alkavat tehdä yhteistyötä.

Päivän kestävän korttikoulutuksen 
aikana voi nyt suorittaa sekä 

Työturvallisuuskortin että ePerehdy-
tyksen. Tänä syksynä käynnistyivät 
ensimmäiset uuden mallin mukaiset 
korttikoulutukset siten, että opiske-
lusta suoritetaan verkossa 4 tuntia 
ja läsnäolo-opetuksena 4 tuntia. Pi-
lotit monimuotoisesta koulutuksesta 

ovat jo käynnistyneet ja malli vakiin-
tuu 2021 alusta.

Vuosittain päivitettävää ePereh-
dytystä on suoritettu jo lähes 50 000  
kertaa, ja siitä julkaistiin neljäs päivi-
tysversio syyskuun alussa. ePereh-
dytys on alalle muutama vuosi sitten 
Rakennusteollisuuden ja yritysten 
yhdessä kehittämä uudenlainen työ-

turvallisuuden nettipohjainen pereh-
dytys. Suoritusmerkintä tallentuu 
rakennusalalle kehitettyyn Vastuu 
Groupin Taitorekisteriin, mistä tieto 
on helposti työmaalla luettavissa. 
Työturvallisuuskorttikoulutus puo-
lestaan antaa perustiedot työympä-
ristön vaaroista ja työsuojelusta yh-
teisellä teollisuuden työpaikalla.
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RALA-projektipalauteanalyysi 2020

Rakennushankkeiden  
eri osapuolet erittäin tyytyväisiä 
toistensa toimintaan
RALA-palautejärjestelmään kertyneiden tietojen analyysi 

kertoo, että rakennushankkeiden eri osapuolet ovat erittäin 

tyytyväisiä toistensa toimintaan

Osapuolten toisilleen antama 
palaute on kehittynyt positii-

viseen suuntaan ja tyytyväisyys 
keskinäiseen toimintaan on nous-
sut vuodesta 2014, jolloin tietoja 
analysointiin edellisen kerran. Eri-
tyisen tyytyväisiä ollaan osapuol-
ten henkilöstön ammattitaitoon ja 
yhteistyökykyyn. Kehityskohteina 
korostuivat riskienhallinta ja ali-
hankkijoiden toiminnan ohjaus.

RALA-palaute on rakennusalan 
oma palautetyökalu, jonka avulla 
rakennusprojektin eri osapuolten on 
helppo kerätä palautetta projektin 
aikaisesta toiminnastaan. Vakioidun 
kysymyspatteriston ansiosta järjes-
telmän kautta annettu palaute on 
vertailukelpoista ja mahdollistaa jär-
jestelmään kertyneiden tietojen 
analysoinnin. Edellisen kerran pa-
lautejärjestelmän tietoja analysoitiin 
vuonna 2014, jolloin analyysi kattoi 
lähes 2 000 rakennushanketta. Uu-
simmassa analyysissä oli mukana  
1 017 vuosina 2016-2020 toteutet-
tua rakennushanketta.

Analyysin tulokset lyhyesti
Tilaajien toiminnan osalta muut 
hankeosapuolet ovat tyytyväisiä 
roolien ja tehtäväjaon selkeyteen, 
panostuksiin työturvallisuuteen se-
kä henkilöstön osaamiseen ja yh-
teistyökykyyn. Kehityskohteina pa-
lautteiden perusteella olisi suota-
vaa, että tilaajat painottaisivat valin-

takriteereissään enemmän osaami-
sen ja toimintatapojen kehittämistä 
sekä kiinnittäisivät enemmän huo-
miota riskien ja vastuun jakoon se-
kä niiden oikeudenmukaisuuteen. 
Pääurakoitsijat ja rakennuttajat toi-
voisivat lisäksi, että tilaajat nopeut-
taisivat lisä- ja muutostyöesitysten 
käsittelyä sekä päätöksentekoaan 
ylipäätään.

Pääurakoitsijoiden toimintaan ti-
laajat ja rakennuttajat ovat hyvin 
tyytyväisiä. Positiivista palautetta 
kerää erityisesti pääurakoitsijoiden 
henkilöstön yhteistyökyky sekä rea-
gointinopeus muutoksiin ja häiriöti-
lanteisiin. Kehitettävää sen sijaan on 
alihankkijoiden toiminnan tehokkuu-
dessa, pääurakoitsijoiden riskien-
hallintamenettelyissä sekä hanke-
kohtaisten asioiden raportoinnissa.

Suunnittelijoiden toiminnassa 
tyytyväisyyttä nostattaa aikataulu-
tavoitteissa pysyminen, yhteistyö-
kyky ja ammattitaito. Kehittämisen 
kohteet liittyvät riskienhallintame-
nettelyihin sekä alikonsulttien toi-
mintaan. Pääurakoitsijat näkevät 
kehittämisen kohteena myös suun-
nittelijoiden oman toiminnan laa-
dunvarmistuksen.

Tyytyväisyys keskinäiseen  
toimintaan noussut  
vuodesta 2014
Verrattuna vuoden 2014 analyysiin 
osapuolten palaute toistensa toi-

mintaan on kehittynyt hyvin positii-
visesti ja osapuolten tyytyväisyys 
keskinäiseen toimintaan on nous-
sut. Poikkeuksen tekevät pääura-
koitsijoiden arviot rakennuttajien 
toiminnasta, joka ei ole saanut niin 
hyviä arviointeja nyt tehdyssä ana-
lyysissä kuin aiemmin.

Tyytyväisyyden aiheet ovat kui-
tenkin pysyneet ennallaan: osapuo-
let ovat tyytyväisiä toistensa henki-
löstöön ja yhteistyöhön – eli henki-
lösidonnaiset tekijät ovat hyvällä 
tasolla. Myös tyytymättömyyden 
syyt ovat pitkälti samat kuin aiem-
min eli riskienhallintamenettelyihin 
sekä alihankkijoiden ja -konsulttien 
toimintaan kaivataan edelleenkin 
jäntevämpää otetta ja kehittämistä.

VAIN TERVEENÄ 
TAPAHTUMIIN

Koronatilanne muuttuu nopeasti, var-
mistathan ennen tapahtumaa yhdis-
tyksen kotisivulta www.hrmy.fi, ettei 
sitä ole jouduttu perumaan. Harkit-
sethan myös huolellisesti oma osal-
listumisesi: tule vain terveenä tapah-
tumiin, jottet tartuta etkä altistu viruk-
selle.
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UUDET JÄSENET

Balde, Taneli
Haapaharju, Mari
Lehtola, Lauri
Kauppinen, Julia
Kumpumäki, Joni
Liukku, Seppo
Mäkinen, Mika
Nofal, Raid
Paavilainen, Jari
Pirinen, Tero
Räsänen, Pentti

OPISKELIJAJÄSENET

Dep, Suman
Hozan, Abdullrahman
Järnström, Linda
Karjala, Jussi
Lehtinen, Mikko
Olanne, Tuomo
Rahkola, Juho
Tuominen, Jan-Gabriel
Vehviläinen, Toni

KANNATTAJAJÄSENET

Laaksonen, Jyrki
Skantz, Markus

Tervetuloa!

Helsingin  
Rakennusmestariveteraanit
Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
maanantaina 26.10.2020 klo 13.00 
HRMY:n väistötilassa ”Kattohaikarassa”, 
Fredrikinkatu 42 A, 7. krs  
(ovipuhelin ”edustustila”; sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta)

Huom! Opastus ulko-ovelta klo 12.45 alkaen.

Kokouksessa käsittelemme sääntöjen mukaiset syys- 
kokousasiat, päätetään mm. hallituksen jäsenmäärästä, 
hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle ja ensi vuoden 
toiminnasta.

Tervetuloa!    HRMY:n Veteraanien hallitus

Helsingin rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE

VUOSIKOKOUS
2.11.2020 klo 17.00 
HRMY:n toimiston väistötilojen kokoustiloissa, 
Malminrinne 3 B, 3. krs

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

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

Kaikenlainen kulttuuri on voimavara, jota ei lannista edes 
Korona!

Tervetuloa!   Hallitus

Huom! Kulttuuri- ja perinnekerhon hallituksen järjestäytymis- 
kokous H1/2021 pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen

RKL:n

HELSINGIN 
PIIRIN 
KOKOUS
pidetään

maanantaina 26.10.2020
klo 17.00 
yhdistyksen toimistolla (Voimatalo),
Malminrinne 3 B, 3. krs, Helsinki.

Helsingin rakennus-
mestariveneilijät HRV ry
lauantaina 17.10.2020 klo 9–15
(sis. lounastauon) 

Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen ja 
veneilykauden päättäjäiset klo 12.

Tervetuloa!
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PERHETAPATUMA torstaina 28.1.2021 klo 18.30

TATU JA PATU HELSINGISSÄ
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Liput maksetaan 8.12.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11
(viestikenttään ”Tatu ja Patu”). 
Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään 
mennessä maksaneille.
 
Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Helsinkiin 
vierailemaan serkkunsa Jorin luona. Seikkaillessaan 
ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat monia ihmeitä 
kuten feissarin, liikennevalot, ravintolapäivän sekä 
kurahaalareihin sonnustautuneet mahdollisesti vaaral-
liset liivijengit. Musiikkinäytelmä leikittelee lastenteat-
terin ja musikaalien perinteillä riemukkaasti. Lapset 
lumoava löytöretki on täynnä vauhtia, yllättäviä kään-
teitä, mehukasta huumoria ja visuaalista upeutta.

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 20 €, lapsi 10 €, seuralainen 37 €
Lippuja max. 3 kpl/jäsen. 
Paikkoja näytökseen on varattu 70 kappaletta. 
Ilmoittautumiset 8.12.2020 mennessä yhdistyksen toimistolle 
sähköpostitse info@hrmy.fi

Helsingin Kaupunginteatterin Studio Pasila, 
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki

TEATTERIIN
torstaina 5.11.2020 klo 19.00

Illallinen ystävien kesken

Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja seuralainen 30 €, 
max. 2 lippua/jäsen
Lippuja on varattu näytökseen 160 kappaletta.  
Kahvitarjoilu väliajalla. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 5.10.2020 
yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi 
Liput maksetaan 5.10.2020 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään ”Teatteri”. 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.

Helsingin Kaupunginteatteri – Illallinen ystävien 
kesken – Kuvassa Carl-Kristian Rundman, 
Pihla Penttinen, Risto Kaskilahti ja Ursula Salo 
– Kuva © Janne Mikkilä

Miten pariskunnan ero vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin? Onko parisuhde vain parin suhde vai onko vanhojen ystävien tarpeen 
valita erossa puolia? Entä miltä oma avioliitto tuntuu, kun toiset eroavat ja löytävät uusia rakkauksia? Sopivasti kypsä käsittelee 
tunnistettavasti ja huumoria unohtamatta yhden pariskunnan eroa ja tarjoaa vilpitöntä, sydämeenkäyvää verbaalista ilotulitusta. 
Tästä Pulizer-palkitusta näytelmästä on tehty myös menestyselokuva (Dinner With Friends), ja nyt on vuorossa suomenkielinen 
kantaesitys Studio Pasilassa.
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NUORTEN KERHO
järjestää

11.–13.12.202011.–13.12.2020
klo 16.00klo 16.00 alkaen
jo perinteeksi muodostuneet

PIKKUJOULUTPIKKUJOULUT
HRMY:n Himoksen Loma-asunnolla

Helsingin Rakennusmestarit- ja insinöörit AMK ry:n
perinteinen

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
syyskuun lehdessä.Lähtö lauantaina Helsingistä klo 10.30–12.30 Tallink Megastar

Paluu sunnuntaina Tallinnasta klo 13.30–15.30 Tallink Megastar

Matkan hinta on yhdistyksen jäsenelle 50 € jaetussa 2-hengen huoneessa, 
90 € yhden hengen huoneessa, seuralaisen hinta 90 €.

PIKKUJOULUMATKA
TALLINNAAN  28.–29.11.2020

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään 5.10.2020 mennessä 
joko sähköpostitse info@hrmy.fi tai puhelimitse (09) 646 343. 
Ilmoitathan samalla osallistujien nimet, syntymäajat sekä mahdolliset erikoisruokavaliot/allergiat.

Matka on maksettava viimeistään perjantaina 6.10.2020 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Käytäthän maksaessasi viitettä 2020 0770. 

Paikkoja matkalle on varattu 115 kappaletta.

Huom!
• Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
• Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, jolloin peruuttaja vastaa koko matkan hinnasta.

Hintaan sisältyy:
-  laivamatka meno-paluu kansipaikoin
-  majoitus kahden hengen huoneessa Park Inn by
 Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
-  sisäänpääsy hotellin vesi- ja saunakeskukseen sekä 

kuntosalille

-  pikkujoulubuffet juomineen
-  tanssit Anne Adams orkestereineen johdolla
-  buffetaamiainen hotellissa
-  bussikuljetus satama-hotelli-satama

  Pikkujouluissa tiedossa verkostoitumista, yhteistä toimintaa ja  
  hyvää henkeä. Tapahtumaan sisältyy majoitus, kuljetukset, 
yhteisruokailut ja hieman virvokkeita.

Tapahtuman omavastuu on opiskelijajäseneltä* 30 € ja 
varsinaisilta jäseniltä 40 €

*Nuorten kerhon opiskelijajäsenyys on voimassa opiskeluajan 
+ valmistumisvuoden sekä valmistumista seuraavan kalenteri-
vuoden loppuun.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot sähköpostitse 
hrmy.nuoret@gmail.com ja Nuorten kerhon Facebook ryhmän 
tapahtumasta “HRMY Nuorten kerhon pikkujoulut Himoksella”.

Seuraa Nuorten kerhon asioita ja tapahtumia Facebookissa. 
Löydät meidät hakusanalla “HRMY ry Nuorten Kerho”
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KUPE:n kyytiin ja TAMPEREELLE
Pohjoismaiden suurimmilla raitiovaunuilla ei päästä vielä ajamaan, mutta kyllä tutustumaan radanrakentajien 
työn tuloksiin. On myös erinomainen tilaisuus nähdä suomalaisen arkkitehtuurin huippua ja punatiilen juhlaa 
Raili ja Reima Pietilän suunnittelemassa Hervannan keskuksessa.

Lisäksi tarjoutuu tilaisuus palata ajassa n. 2000 vuotta taaksepäin Museokeskus Vapriikin Ostia, portti  
Roomaan -näyttelyssä. Tulevaisuutta ovat puolestaan mm. Jääkiekon 2022 MM-näyttämön nykyvaihe ja 
Tampereen ”juuret” Pispala.

perjantaina 23.10.2020
lähtö Kiasman turistiautopysäkiltä klo 9.30, paluu 18.00 

Ohjelmassa opastettu kierros Ostia -näyttelyssä, bussissa ”esitelmiä” Tampereen raitiotiehankkeesta,  
Hervannasta ja ”kaikesta mitä bussin ikkunasta näkyy”. Oppaana toimii kerhon sihteeri, paljain jaloin aikoi-
naan Tampereelle tullut.

Ohjelmaan kuuluu myös lounas ja matkakahvit.

Korona-ohjeiden mukaan matkan osanottajamäärä rajoitetaan 25:een (50 hengen bussi). 
Bussissa, museoissa ja ravitsemusliikkeissä noudatetaan matka-ajankohdan ohjeita.

Osanottomaksut 55 € jäsenille ja 88 € muille. (Museokortin esittäville 43 € ja 76 €) 
Ilmoittautumiset ja maksut 1.–13.10.2020 matti.vuorensola@gmail.com (050 516 8142), 
tilinumero HRMY/KUPE FI08 1010 3006 1003 6
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Rakennusmestarien 
Rouvat

LOKAKUUN ILTA
torstaina 8.10.2020 klo 17.30 
yhdistyksen toimistolla Malminrinne 3 B, 3. krs

Järjestää ohjelmatoimikunta     Tervetuloa!  

GOLF MESTARUUSKILPAILUT
Yhdistyksen golfmestaruuskilpailut pidettiin 20.8.2020 
Keimola Golfin kentällä.

URHEILU

Lyöntipeli
Markku Pennanen 90
Jouni Hasu 92
Vesa Terimo 95
 
Pistepogey, yleinen
Hannu Pikkarainen 35
Jouko Kuusela 29
Raimo Kostiainen 28
 
Pistepogey 60 v
Jari Mulari 33
Jouni Hasu 32
Markku Pennanen 31
 
Pistepogey 70 v
Pentti Raumala 38
Jouko Pentikäinen 35
Seppo Kuokkanen 35
 

Lähimmäs lippua
Raimo Lappeteläinen
 
Pisin draivi
Riku Dahlström
 

Tulokset kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivulla. 
RKL:n Golf Mestaruuskilpailut pelattiin Vihti Golf Clubin 
kentällä 30.8.2020. Tulokset RKL:n sivulla vapaa-aika / golf.  

TULOKSIA

YLEISURHEILUN  
MESTARUUSKILPAILUT
Yhdistyksen kilpailut pidettiin 18.8.2020 Vuosaaressa 
Heteniityn kentällä.
Kilpailut pidettiin Spoven kilpailujen yhteydessä. 
Vain neljä kilpailijaa oli mukana tällä kertaa.

TULOKSET

1500m
1. Raimo Hartonen M70 6,23
2. Heikki Räsänen M75 7,28
3. Ilkka Wastimo M75 9,31

Kuula 4 kg
1. Raimo Hartonen M70 7,23
2. Heikki Räsänen M75 7,26

Kiekko1 kg
1. Veikko Luode M80 16,33

Kuula 3 kg
1. Veikko Luode M80 7,79

Osallistu Veteraanikerhon

ULKOILUPÄIVÄÄN
keskiviikkona 14.10.2020 klo 13–15 

Ohjelmassa on metsäluonnon sijasta kunto- ja kulttuu-
rikierros Töölönlahden ympäri. Kierros on noin 4 kilo-
metrin pituinen kävelykierros, jossa ei aikaa oteta.

Lähtö kierrokselle tapahtuu Keskuskirjasto Oodin pää-
oven edestä klo 13.00 ja päättyy samaan paikkaan.

Kahvitauko pidetään Musiikkitalon kahvilassa.

Lisätietoja ulkoilutapahtumasta antaa Mauri Ranta 
p. 040 7662320

Ilmoittautumiset viimeistään 7.10.2020 
sähköpostitse: laurilasirpa9@gmail.com

Tervetuloa! 

RakennusmestariveteraanitRakennusmestariveteraanit

Operetti

ILOINEN LESKI
Kansallisoopperassa
torstaina 3.12.2020 klo 19.00
Lippuja on varattu 15 kappaletta, etusija rouville.
Sitova ilmoittautuminen maksamalla lipun hinta 
30 €/Rouvat ja 69 €/seuralainen 10.11.2020 
mennessä tilille: Rakennusmestarien Rouvat 
FI5913233000101248 

Ilmoita osallistumisesi myös Tuula Toivoselle
puh. 050-4351127
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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 2020 loppuun mennessä.

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

Mökit ovat olleet aktiivisessa käytössä, ensimmäinen 
vuoden 2007 ja toinen vuoden 2008 kesästä lähtien. 
Käytön jäljet luonnollisesti jo näkyivät. Nyt ne sekä re-
montoitiin että uudistettiin 2020-luvun ilmeeseen.

Remontin jälkeen huoneistojen vaihtopäivä muuttui: 
käyttöoikeus alkaa maanantaina klo 16.00 ja päättyy 
seuraavana maanantaina klo 12.00.

HIMOKSEN lomahuoneistot 

REMONTOITIIN 2020-luvun ilmeeseen

Yhdistyksen jäsenten käytössä olevat kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella on kesän aikana remontoitu.
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HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS alkaa maanantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneis-
toa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienes-
tystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmak-
sun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa 
majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdis-
tyksen nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda 
lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse 
mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden pai-
kallaoloajan.

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

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

VARAUSVIIKOT JA -MAKSUT 2020:
Viikot 1-7:  350 €/viikko
Viikot 8-10:  (koulujen hiihtolomaviikot) 
  450 €/viikko
Viikot 11-15:  350 €/viikko
Viikot 17-18:  200 €/viikko
Viikot 19-35:  Remontti
Viikot 36–48 100 €/viikko
Viikot 49–51 350 €/viikko
Viikko 52 (Joulu) 450 €/viikko
Viikko 53  350 €/viikko

VUODEN 2021 VIIKKOJA KOSKEVAT 
HIMOS-VARAUSANOMUKSET

Vuoden 2021 viikkoja koskevat Himos-huoneisto- 
varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa.  
Varausanomukset on toimitettava yhdistyksen toimis-
toon 30. 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.



    

Tapahtumakalenteri 2020

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

Lokakuu
 8.10. Rakennusmestarien Rouvat,  
  lokakuun (ohjelmatoimikunta) ilta,  
  yhdistyksen toimistolla Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 17.30
 12.10. Yhdistyksen Syyskokous,  
  Sähkötalo, Ravintola Puro, Malminrinne 6 E, 8. krs,  
  klo 18.30
 12.10. Lokakuun Mestari-ilta,  
  Sähkötalo, Ravintola Puro, Malminrinne 6 E, 8. krs,  
  Syyskokouksen jälkeen
 14.10. Rakennusmestariveteraanit, ulkoilupäivä,  
  lähtö Keskustakirjasto Oodin edestä, klo 13.00
 17.10. HRV, Kallioniemen sekä laitureiden talvikuntoon laittaminen  
  ja veneilykauden päättäjäiset (klo 12.00), sis. lounastauon, 
  klo 9.00–15.00
 20.10. Koulutusta: Kuivaketju10 ja  
  koordinaattoreiden rooli rakennushankkeissa,  
  TTS Työtehoseura, Sarkatie 1, Vantaa, klo 17.00–20.00
 23.10. KUPE, retki Tampereelle,  
  ohjelmassa mm. tutustuminen Ostia-näyttelyyn,  
  Hervantaan ja Tampereen raitiotiehankkeeseen
 26.10. Rakennusmestariveteraanit, Syyskokous, klo 13.00
 26.10. RKL:n Helsingin piirin kokous,  
  yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 17.00

Marraskuu
 2.11. Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE, Vuosikokous,  
  yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 17.00
 5.11.  Teatteri: Illallinen ystävien kesken,  
  Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila, klo 19.00
 12.11.  Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun ilta
 14.11.  HRMY:n ja HeRIA:n teatterimatka, Kinky Boots,  
  Tampereen Työväen Teatteri, lähtö klo 9.30
 23.11.  Rakennusmestariveteraanit, marraskuun tapaaminen
 24.11.  Koulutusta: Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja  
  sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät tehtävät  
  rakennushankkeiden eri vaiheissa,  
  TTS Työtehoseura, Sarkatie 1, Vantaa, klo 17.00–20.00
 28.–29.11.  Yhdistyksen Pikkujoulu risteillen Tallinnaan

Joulukuu
 3.12.  Rakennusmestarien Rouvat, Operetti Iloinen Leski,  
  Kansallisooppera, klo 19.00 
 11.–13.12. Nuorten kerho, Pikkujoulu Himoksen loma-asunnoilla
 21.12. Rakennusmestariveteraanit, Pikkujoulujuhla

2021
Tammikuu

 11.1.  Tammikuun Mestari-ilta
 28.1.  Perhetapahtuma, näytelmä Tatu ja Patu Helsingissä,  
  Helsingin Kaupunginteatteri, Eläintarhantie 5, klo 18.30

Yhdyshenkilöt 2020
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

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
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