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RKL-Rakennusasiantuntijakoulutusta

Korjausrakentamiseen liittyvät energiamääräykset tulivat voimaan 9.1.2013 viranomaisten käytössä olevien raken-
nusten osalta ja muiden rakennusten osalta 9.7.2013.

Määräysten tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta korjaus- ja muutostöiden taikka käyttötar-
koituksen muutoksen yhteydessä. Velvollisuus energiatehokkuuden parantamiseen on sidottu muihin korjauksiin ja 
toimenpiteen luvanvaraisuuteen.
 
Luennoitsijana yli-insinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä

Osallistumismaksu: RKL:n vuosimaksun maksaneille 50 €, RKL:n + HRMY:n vuosimaksun maksaneille 10 €,  
pelkän HRMY:n vuosimaksun maksaneille 110 € ja muille 150 €. Opiskelijajäsenille ilmainen.

Ilmoittautumiset 19.11.2014 mennessä osoitteessa
http://www.lyyti.in/Korjausrakentamisen_energiamaaraykset_3342 (tai www.rkl.fi > Koulutus > 
Rakennusasiantuntijakoulutus > Korjausrakentamisen energiamääräykset)

Lisätiedot: Joakim Högström, 045-633 2346 tai joakim.hogstrom@rkl.fi

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET
 – mitä niistä pitäisi tietää?

Aika: ti 25.11.2014 klo 17.00 
Paikka: Helsinki, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3

 
 
Kustannustehokkaat energiatehokkuuden parannukset  
toteutetaan muun korjaamisen yhteydessä
Lähtökohtana annetuille määräyksille on suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistäminen ja energiatehokkuu-
den kytkeminen osaksi tehtäviä korjaus- ja uusimistoimenpiteitä. Peruskorjaus, perusparannus sekä muutok-
sia edellyttävä käyttötarkoituksen muutos ovat käsitteinä kohtuullisen selkeitä soveltamiskohteita. Sen sijaan 
osakorjaukset saattavat joskus olla hankalampia tulkita, esim. yhden tai useamman julkisivun uusiminen, 
linjasaneeraus, ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset ja uusimiset, uudisasennukset ovat kuitenkin yleensä sen 
tyyppisiä osakorjauksia, joiden yhteydessä energiatehokkuutta voidaan parantaa. Energiatehokkuusvaati-
mukset ovat työväline kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja rakennusvalvonnoille.

Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta
Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen. Asetuksen mu-
kaisilla vaatimustasoilla on tavoitteena pienentää rakennuskannassa olemassa olevien rakennusten energian-
kulutusta noin 6 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Huomioitavaa on myöskin se, että energiatehokkuutta 
parantavat toimenpiteet parantavat myös asumis- ja käyttömukavuutta, sisäilmastoa sekä pienentävät käyt-
tökustannuksiin kohdistuvia korotuspaineita. Korjausrakentamiselle asetetut vaatimukset koskevat kohteita, 
joissa tehdään laajamittaisia korjauksia tai rakennuksen ulkovaippaa korjataan siten, että sillä on vaikutuksia 
energiatehokkuuteen. Lisäksi vaatimukset koskevat myös taloteknisten järjestelmien korjaamista.
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Syyskokouksessa henkilövalintoja

Hannu Vehviläinen uusi puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen valittiin yhdistyksen Syyskokouksessa uu-

deksi puheenjohtajaksi vuodenvaihteessa alkavalle kaksivuo-

tiskaudelle. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle sekä uu-

sia että entisiä kasvoja. Uudet hallituksen jäsenet ovat Heikki 

Autio, Harri Holopainen, Tommi Peuhkuri ja Tapio Päiväläinen.

Syyskokous aloitettiin perinteisen 
juhlavasti Mestari-Laulajien esit-

tämällä Rakentajain laululla. He 
esittivät myös tulevan 100-vuotis-
juhlakonserttinsa ohjelmistosta Si-
beliusta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari 
Autio avasi kokouksen, jossa hän 
samalla kiitti yhdistysväkeä kah-
deksan vuoden yhteistyöstä. Ensin 
neljä vuotta hallituksen jäsenenä ja 
sitten neljä vuotta yhdistyksen pu-
heenjohtajan ovat hänen mukaansa 
olleet antoisia. Luottamustehtävät 
eivät toki jää: Ari toimii nyt ensim-
mäistä kauttaan keskusliiton pu-
heenjohtajana.

Kun katsoo taaksepäin, tuntuu kuin olisin eilen aloittanut 
matkani HRMY:n hallituksessa. Kahdeksan vuotta on men-
nyt kuin siivillä – kahdeksan kautta hallituksessa joista neljä 
vuotta puheenjohtajana. Kivaa on ollut ja paljon on mat-
kaan mahtunut. 

Työn ja perheen lisäksi jatkossa oman henkilökohtaisen 
kalenterini täyttää melko mukavasti RKL:n puheenjohtajan 
tehtävät. Haasteet ovat aika lailla samat liitossa kuin yhdis-
tyksessä, mittakaava vain on hieman toinen. 

Itse olen aina uskonut vahvasti niin liiton kuin yhdistysten 
kykyyn vaikuttaa positiivisesti meidän ammattilaisten ar-
keen. Toimintaympäristössämme on paljon muuttuvia teki-
jöitä, yksin jäisimme aika lailla orpolapsen asemaan. Yh-
dessä meissä on voimaa ja vaikuttavuutta. 

Väitän, että meissä yksilöissä ja yhteisöissä on paljon 
käyttämätöntä osaamispotentiaalia ja energiaa. Menestys 

koostuu pienistä asioista. Aktiivisille ja toimeliaille ihmisille 
on aina tilaa. Pidetään Helsingin yhdistystoiminta aina vi-
reänä ja aktiivisena, näin kaikki voittavat. 

Ammattitaitoa jaossa
Liittomme aktiivinen ote kouluttaa ja järjestää yhteisiä koh-
taamisia auttaa meitä kaikkia rakentamaan entistä parem-
min ja tuottamaan uusia menestystarinoita rakentamisen 
arkeen. Yhdistyksen koulutuksissa ja kohtaamisissa taas 
kykenemme reagoimaan nopeasti paikallisiin haasteisiin ja 
tapaamme tuttuja kentältä. 

Varsinkin tänään tarvitsemme uutta kasvuvirtaa ja rohke-
utta tuottaa uutta rakennustyömaille niin isoihin kuin pie-
nempiin hankkeisiin. Ajankohtaiset koulutuksemme ja hyvät 
opettajat ovat keskiössä tulkitessa paremmin ja käytännön-
läheisimmin modernin aikamme haasteita.

Kunniapuheenjohtaja – hyvät ammattisisaret ja -veljet

YHDESSÄ ETEENPÄIN

Ari Autio (vas.) jättää yhdistyksen luottamustehtävät kahdeksan vuoden palveluksen jäl-
keen. Aria nähtäneen silti jatkossakin, ainakin RKL:n puheenjohtajan ominaisuudessa. 
Vuodenvaihteessa puheenjohtajana aloittavan Hannu Vehviläisen (neljäs vasemmalta) 
ajatuksia esitellään jatkossa varmasti myös jäsenlehden sivuilla.
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Kokous Markku Niemen  
johdolla
Syyskokouksen puheenjohtajanui-
jan varteen valittiin Markku Niemi ja 
sihteeriksi Kirsi Takkinen.

Hallituksen esitykset vuoden 
2015 Toimintasuunnitelmaksi ja Ta-
lousarvioksi hyväksyttiin ilman 
muutoksia. Ne ovat luettavissa jä-
senlehden seuraavilla sivuilla.

Neljä vuotta eli kaksi kautta yh-
distyksen puheenjohtajana toimi-
neen Ari Aution seuraajaksi valittiin 
yksimielisesti ilman vastaehdokkai-
ta Hannu Vehviläinen. Kaksivuoti-
nen puheenjohtajakausi alkaa vuo-
denvaihteessa. Hannu on ollut yh-
distyksen hallituksen jäsen vuodes-
ta 2012 lähtien.

Hallituksen erovuoroisista jäse-
nistä Jari Raukolla täyttyi sääntöjen 
mukainen kuuden vuoden jäse-
nyysaika. Ari Autio oli ilmoittanut, 
ettei ole enää käytettävissä ja Olli 
Heire oli eronnut hallituksesta. 
Myös puheenjohtajaksi valitun Han-
nu Vehviläisen hallituksen jäsen-
paikka vapautui. Uusia paikkoja 
hallitukseen oli siis yhteensä kah-
deksan.

Valituiksi tulivat Heikki Autio, 
Reino Holappa, Harri Holopainen, 
Rami Järvinen, Tommi Peuhkuri, Ta-
pio Päiväläinen, Martti Saarinen ja 
Jari Tiimonen. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Niilo Hämäläinen, Kari Mi-

konsaari ja Timo Saarikko.
Yhdistyksen ehdokkaaksi liitto-

hallitukseen valittiin Rami Järvinen 
ja hänen varajäsenekseen Niilo Hä-
mäläinen. Olli Heiren tilalle liittohalli-
tukseen valittiin Hannu Vehviläinen 
varajäsenenään Timo Saarikko.

RKL:n liittokokous pidetään 14.-
16. marraskuuta Torniossa. Syysko-
kouksessa valitun 32 liittokokous-
edustajan ja piirikokousedustajan 
nimilista on ohessa.

Kokouksen lopuksi käsiteltiin 
Turun ja Porin piirin liitolle esittämä 
sääntömuutosehdotus sekä Liitto-
hallituksen hyväksymä sääntömuu-
tosehdotus. Ari Autio ja RKL:n toi-
mitusjohtaja Ahti Junttila esittelivät 
ehdotusten keskeisimmät osat. 
Helsingin yhdistys päätti kannattaa 
Liittohallituksen ehdotusta.

Vuoden viimeinen Mestari-ilta
Syyskokouksen jälkeen Niilo Hämä-
läinen veti lokakuun Mestari-illan. 
Niilo kertasi tulevia tapahtumia ja 
toivotti kokousväen tervetulleeksi 
nauttimaan iltapalaa.

Mestari-ilta olikin vuoden viimei-
nen, sillä marraskuussa yhdistys-
kollegoja ja heidän seuralaisiaan 
tavataan teatterissa. ”Joulukuun 
Mestari-iltaa” vietetään hieman etu-
ajassa: pikkujoulumatkalla Tallin-
naan marraskuun lopussa.

Sirkka Saarinen

Isossa kuvassa RKL vaikuttaa meihin jokaisen rakennus-
mestarin ja insinöörin arkeen vaikuttamalla lainsäädäntöön 
ja vallitseviin normeihin sekä asetuksiin. Tämä aktiivinen ote 
vallan käytävillä on yksi RKL:n voimakkaimmista eduistam-
me. Harmi vain, että kaikki rakennusalan ammattilaiset eivät 
sitä kentällä havaitse, vaan pitävät sitä saavutettuna etuna. 

Onneksi yhteisöllisyys kuitenkin näkyy hienosti meidän 
yhdistyksen kokouksissa ja kohtaamisissa. Valtakunnallisis-
sa tapahtumissa taas tapaamme ammattiveljiä kautta 
maan; ”parannamme maailmaa” ja solmimme elinikäisiä 
ystävyyssuhteita.

Ilman paikallisten yhdistysten aikaansa uhraavia luotta-
mushenkilöitä ei rakennusmestarihenki olisi enää voimis-
saan. Haluankin vilpittömästi kiittää kaikkia yhdistyksemme 
jäseniä, niin senioreita kuin nuoria, kaikesta kokemastani. 

Tänään valitsemme uusia jäseniä hallitukseen, jonka li-
säksi puheenjohtajan nuija vaihtaa osoitetta. Nykyisessä 
hallituksessa on edustettuna hyvä sekoitus nuoria ja van-
hempia jäseniä. Toivon, että jatkossakin hallituksessa vas-
tuuta jaetaan tasaisesti kaikille ikäryhmille. Joskus olisi 

mukava myös löytää järjestötoiminnasta innostunut nainen 
hallitustyöskentelyyn mukaan. Jätetään se tehtävä vaikka 
näille nuorille herroille hallituksessa, mikäli salista ei vapaa-
ehtoista löydy heti.

Kaiken kaikkiaan meillä onkin mielenkiintoinen vuosi 
edessä, kun ensi vuonna RKL:n peruskiven muuraamisesta 
tulee kuluneeksi peräti 110 vuotta. Yhdistyksellämme on 
kunnia järjestää syksyn liittokokous 2015 ja 110-juhla Hel-
singissä yhdessä keskusliiton kanssa. 

Näillä ajatuksilla haluan kiittää kaikkia teitä arvon ammat-
tikollegat. Arvostan suuresti yhdessä tekemää matkaam-
me. Olen oppinut matkani aikana paljon, toivottavasti myös 
me kaikki olemme oppineet näiden vuosien aikana. 

Muistakaamme, että rakentaminen, varsinkaan korjausra-
kentaminen, ei lopu koskaan. Niin kauan kuin rakennetaan-
kin, päteviä rakennusmestareita ja -insinöörejä tarvitaan 
aina. 

Puheenjohtaja
Ari Autio

RKL:n liittokokousedustajat ja RKL:n Helsingin piirin kokousedustajat

Jukka Aalto, Ari Angervuori, Ari Autio, Heikki Autio, Kalevi Berlin, Reino Ho-
lappa, Niilo Hämäläinen,  Tero Jaatinen, Raimo Järvelä, Asko Järvinen, Jouko 
Karjalainen, Kari Laine, Taisto Malinen, Eino Menlös, Kari Mikonsaari, Jukka 
Multanen, Onni Myllymäki, Markku Niemi, Timo Nieminen, Mikko Ojala, Pent-
ti Paavola, Tapani Paulamäki, Tommi Peuhkuri, Tapio Päiväläinen, Timo Ris-
sanen, Paavo Ruusuvuori, Timo Saarikko, Martti Saarinen, Raimo Seppänen, 
Esa Säntti, Jari Tiimonen, Hannu Vehviläinen.

Markku Niemi toimi Syyskokouksen pu-
heenjohtajana ja Kirsi Takkinen sihteerinä.
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Yleistä

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenis-
tön kilpailukykyisen ja korkean am-
mattitaidon sekä arvostuksen säily-
mistä ja motivoi jäseniä mukaan 
yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henki-
löjärjestö, joka kehittää monipuoli-
sesti rakennustuotannossa työs-
kentelevien toimihenkilöiden yhteis-
työtä. Jäsenistön ammattiosaamis-
ta täydennetään ja parannetaan ta-
lotekniikkaan ja infraan liittyvillä se-
kä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät 
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yh-
teistyössä ammattikorkeakoulujen 
rakennusosastojen rakennusmesta-
ri- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. 
Jäsenhankinnassa päävastuu on 
liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsen-
hankinnassa panostetaan valmistu-
viin rakennusmestareihin ja insinöö-
reihin ja tehostetaan työssäkäyvien 
jäsenhankintaa.

Oppilasjäsenille järjestetään yh-
distystiedotus- ja virkistystilaisuuk-
sia. II asteen opiskelijoille tiedote-
taan rakennusmestarikoulutusmah-
dollisuudesta.

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituk-
sena on jäsenten ammatillinen ke-
hittäminen ja ajan tasalla pysymi-
nen materiaalien ja työmenetelmien 
kehittyessä sekä lainsäädännön 
muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka 
kuukauden toisena maanantaina 
syyskuusta toukokuuhun. Mestari-
illat alkavat klo 18.30; illoissa käsi-
tellään ajankohtaisia koulutus-, am-
matti- ja järjestöasioita. Illat voivat 
sisältää myös kevyempää ohjel-
maa.

Helsingin Rakennusmestarit 
ja - insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
RKL:n ja yhdistyksen yhteistyös-

sä järjestetään koulutustilaisuuksia. 
Vuodelle 2015  pyritään järjestä-
mään keväälle ja syksylle kaksi kou-
lutusta. RKL:llä on tarjolla kolme 
koulutusta keväälle, joista valitaan 
mielenkiintoisimmat. Koulutusta ja 
tiedotusta tarjotaan myös muiden 
rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoit-
teessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on 
mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoi-
mintaan kotisivulla olevan palaute-
lomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. ko-
koukset, kurssit, muut tapahtumat, 
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukil-
pailut, kilpailujen tulokset yms. 
Myös lomamajojen varauksen voi 
tehdä kotisivulla olevan sähköisen 
varausjärjestelmän kautta. Jäsen 
voi halutessaan julkaista yhteystie-
tonsa kotisivulla oleville yritys- ja 
asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat 
kotisivujen lisäksi yhdistyksen jä-
senlehti ja Rakennuslehden RKL-
palsta. 9 kertaa vuodessa ilmesty-
vässä jäsenlehdessä tiedotetaan 
yhdistyksen toiminnasta ja julkais-
taan ammattiin ja rakentamiseen 
liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkais-
taan erikoisnumerona teemalehti. 
Vuoden 2014 teemana oli Työturval-
lisuus. 

Vuoden 2015 teema on vielä 
avoinna, alustavina aiheina Kosteu-
denhallinta.

Teemanumero lähetetään myös 
muille kuin Helsingin yhdistyksen 
oppilasjäsenille. Osoitetiedot hanki-
taan RKL :sta

Jäsenlehti ja teemalehti ovat lu-
ettavissa myös yhdistyksen netti-
sivuilla.

Sähköisen viestinnän  
kehittäminen 
Panostaa sähköisen viestinnän ke-
hittämiseen ja panostaa sähköiseen 
asiointiin. 

On ilmennyt tarve viralliselle tie-
dotuskanavalle kesäkuukausia aja-
telleen. Toukokuun lehti tulee liian 
aikaisin syksyn tapahtumia ajatellen 
ja syyskuun lehteen on myöhäistä 
ilmoitella syksyn ensimmäisistä ta-
pahtumista. Lisäksi välillä lehteen ei 
enää ehdi/mahdu ilmoituksia. Lehti 
on ollut ainoa virallinen tiedotuska-
nava. Nyt on tarkoitus saada esi-
merkiksi pieni postikirje tai sähkö-
postiliitteenä jaettava sähköinen 
lehtinen mukaan.

Siirtymävaihe kestää ja etenee 
osittain samaan tahtiin jäsenrekis-
terin päivittämisen kanssa (sähkö-
postiosoitteet jne.). Tiedotetaan, 
että yhdistys siirtyy yhä enenevässä 
määrin sähköiseen viestintään ja 
sosiaaliseen mediaan. 

RKL:llä on käytössään mobiili-
applikaatio. Tätä voisi ajatella myös 
HRMY:lle. Myös nettisivuja tulee 
päivittää. 

Tapahtumien ilmoittautumisesta 
ja maksamisesta keskusteltiin. Il-
moittautumisessa voisi mahdolli-
sesti hyödyntää älypuhelinten QR- 
ja viivakoodinlukumahdollisuutta. 
Se helpottaisi tällä hetkellä työlästä 
ilmoittautumisten ja maksujen kä-
sittelemistä. 

Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on 
jäsenistön fyysisen ja henkisen hy-
vinvoinnin kehittäminen ja ylläpitä-
minen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, 
maastojuoksun, yleisurheilun, am-
munnan, suunnistuksen, uinnin, su-
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kelluksen, keilailun, kalastuksen ja 
golfin mestaruuskilpailuja. Lisäksi 
yhdistyksen puitteissa on mahdol-
lista pelata lentopalloa. 

Mikäli harrastajia on riittävästi, 
lajeja ja toimintamuotoja voidaan li-
sätä. Uutena lajina on aloittanut 
kalastusjaos. 

Yhdistyksen jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua RKL:n mesta-
ruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kil-
pailijoiden matka- ja majoituskor-
vauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Ra-
kennusmestariveteraanit järjestävät 
tapahtumia ja matkoja erilaisiin 
kohteisiin, kuten esimerkiksi amma-
tillisia opintomatkoja.

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat 
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi 
Helsingin Laajasalossa, ja lomama-
jat Himoslakka A ja B Jämsän Hi-
moksella.

Nestori maja poistuu vuoden 
2015 jäseneduista. RKL purkaa 
vanhat mökit ja rakentaa tilalle uu-
sia mökkejä, joita RKL vuokraa.

Aktivoidaan uusien ja nuorten 
mestareiden ja insinöörien toimin-
taa. Toimikunnan vastuullisiksi vetä-
jäksi on valittu Niilo Hämäläinen  ja 
Rami Järvinen. 

Yhdistys jatkaa jäsenten liikun-
ta- ja kulttuuriseteleiden tukemista 
yhteisarvoltaan105 € arvosta.

Pyritään järjestämään yhdistys-
vierailuja lähialueelta, yhtenä vaih-
toehtona Hämeenlinna.

Yhteistyölle Helsingin HERIA:n 
kanssa pyritään kehittämään uusia 
toimintamuotoja. Lisäksi tehdään 
perinteinen  Asuntomessumatka, 
vuonna 2015 Vantaan Kivistöön.

HERIA:n kanssa pidetään halli-
tusten välinen tapaaminen syksyllä, 
järjestelyvastuu on HRMY:llä.

Osallistutaan RKL:n kesäpäiviin  
ja  järjestettävään liittokokoukseen. 
Paikkakunnat eivät ole vielä vahvis-
tuneet.

Järjestetään toimintavuoden ai-
kana perheille suunnattuja tapahtu-
mia. 

Yhteistyötapaamisia jatketaan ja 
mahdollisuuksien mukaan tehoste-
taan muiden järjestöjen kanssa.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
TALOUSARVIO 2015

JULKAISUTOIMINTA -57 200,00 -53 200,00

KOULUTUSTOIMINTA -6 000,00 -6 000,00

KALLIONIEMI
Tuotot
Vuokratuotot 4 000,00 4 000,00
HRV-veneilijät 600,00 600,00
Toiminta-avustus 24 900,00 23 750,00
 29 500,00 28 350,00
Kulut -29 500,00 28 350,00

NESTORI-MAJA
TUOTOT - 6 400,00
KULUT - -6 400,00

AMMUNTA
Toiminta-avustus 1 350,00 1 350,00
Kulut -1 350,00 -1 350,00

GOLF
TUOTOT
Golf-lippujen myynti 2 500,00 3 000,00
Toiminta-avustus 7 300,00 6 900,00
 9 800,00 9 900,00
Kulut -9 800,00 -9 900,00

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Toiminta-avustus 3 600,00 3 450,00
Kulut -3 600,00 -3.650,00

LASKETTELU
Toiminta-avustus 1 500,00 1 500,00
Kulut -1 500,00 -1 500,00

LENTOPALLO
TUOTOT
Toiminta-avustus 1 300,00 1 300,00
Omakustannus 1 300,00 1 300,00
 2 600,00 2 600,00
Kulut -2 600,00 -2 600,00

HIMOS
TUOTOT
Toiminta-avustus 12 900,00 16 300,00
Vuokratuotot 12 000,00 10 000,00
 24 900,00 26 300,00
Kulut -24 900,00 -26 300,00

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
Toiminta-avustus 11 000,00 11 000,00
Kulut -11 000,00 -11 000,00

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Toiminta-avustus 2 500,00 2 500,00
Muut tuotot 700,00 700,00
 3 200,00 3 200,00
Kulut -3 200,00 -3 200,00

 Talousarvio  Talousarvio
 2015 2014

 Talousarvio  Talousarvio
 2015 2014

SUUNNISTUS
Toiminta-avustus 4 650,00 4 650,00
Rakentaja-rastit (mainostulot) 3 000,00 3 000,00
 7 650,00 7 650,00
Kulut -7 650,00 -7 650,00

KULTTUURI JA -PERINNEKERHO
Toiminta-avustus 3 800,00 3 400,00
Kulut -3 800,00 -3 700,00

NUORTEN KERHO
Toiminta-avustus 6 500,00 6 500,00
Tuotot 500,00
 7 000,00
Kulut -7 000,00 -6 500,00

KALAKERHO
Toiminta-avustus 3 000,00
Kulut -3 000,00

MAILAPELIJAOS
Toiminta-avustus 610,00 850,00
Kulut -610,00 -850,00

UINTI JA SUKELLUSJAOS
Toiminta-avustukset
Uinti 900,00 1 200,00
Sukellus 3 000,00 2 500,00
 3 900,00 3 700,00
Kulut
Uinti -900,00 -1 200,00
Sukellus  -3 000,00 -2 500,00
 -3 900,00 - 3 700,00

HENKILÖSTÖKULUT -62 800,00 -101 700,00

HALLINNON KULUT -30 600,00 -51 000,00

KOKOUKSET -26 100,00 -31 100,00

MUUT KULUT -140 240,00 -57 340,00

VARSINAINEN 
TOIMINTA -411 750,00 -392 090,00

VARAINHANKINTA

JÄSENMAKSUT 17 000,00 17 000,00

SIJOITUKSET
Osinkotuotot 35 000,00 35 000,00
 52 000,00 52 000,00

AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö 359 750,00 340 090,00
josta toiminta-avustus 
alajaoksille -88 810,00 -85 250,00
 270 940,00 254 840,00

VARAINHANKINTA 411 750,00 392 090,00
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Puiston näkyvin elementti tulee olemaan ns. Toimintakaari, 
kaaren muotoinen leveä puistokäytävä, jonka varrelle sijoite-

taan oleskelupaikkoja, kuntoilupiste, pieni leikkipaikka ja istu-
tuksia. Toimintakaaren länsipuolelle varataan avoin kenttä mah-
dollisia yleisötilaisuuksia varten.

Suunniteltu kasvillisuus on monipuolista, mahdollisimman 
nopeakasvuista ja kestävää. Olemassa olevaa puustoa pyritään 
säilyttämään siellä, missä se on mahdollista. Radanvarren kort-
telien lähialueille tulee monipuolisia istutuksia.

Jalankulun ja pyöräilyn reitistö on suunniteltu toimivaksi ja 
sujuvaksi.

Töölönlahden puisto rajautuu etelässä Töölönlahdenkatuun, 
pohjoisessa Töölönlahteen, lännessä Karamzininrannan katu-
alueeseen ja idässä Alvar Aallon katuun sekä radan varren uu-
teen asuin- ja toimistotalojen korttelialueeseen. Alueen pinta-ala 
on noin 9,5 hehtaaria.

Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 loppuun men-
nessä.

TÖÖLÖNLAHDEN PUISTON 
rakentaminen alkoi
Puiston rakentaminen alkoi lokakuussa. Ensimmäi-

nen työ on pilaantuneiden maa-ainesten poiskuljet-

taminen. Maan kaivamisen takia joudutaan kaata-

maan puita.

Vielä näyttää karulta: ennen rakentamista 
tulevalta puistoalueelta poistetaan pilaan-
tuneet maat.

– Alueella pidettiin kansainvälinen suunnit-
telukilpailu vuonna 1997.

– Asemakaavan pohjalta laadittiin Töölön-
lahden yleisten alueiden yleissuunnitel-
ma vuonna 2007, jossa määriteltiin jatko-
suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 
sekä arvioitiin puiston toteuttamiskus-
tannukset.

– Yleissuunnitelman pohjalta vuorostaan 
laadittiin puistosuunnitelma, jonka YTLK 
hyväksyi 29.11.2011.

– Keväällä 2014 kaupunginhallitus palautti 
suunnitelman liian kalliina ja kehotti pikai-
sesti tekemään väliaikaisen suunnitelman.

– Väliaikaisen puiston suunnitelman mer-
kittävin ero vuoden 2011 suunnitelmaan 
on, että kaikki vesialtaat, padot ja pump-
paamot jäävät pois, eikä lahden pohjois-
osassa tehdä maatäyttöä.

Töölönlahden puiston 
lyhyt historia
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Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauni-
ainen haluavat, että katutyö-

maat aiheuttavat jatkossa vähem-
män haittaa kadunkäyttäjille. Kau-
pungit kiristävät katutöitä tekevien 
pätevyysvaatimuksia ensi vuoden 
alusta lähtien.

Vuoden 2015 alusta työmaalla 
täytyy aina olla vähintään yksi hen-
kilö, jolla on voimassa Pääkaupun-
kiseudun katutyökortti. Kortin saa 
suorittamalla kurssin, jonka Helsin-
ki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 
järjestävät yhdessä.

Lisäksi nykyiseen tapaan kaivu-
työstä vastaavalla henkilöllä tulee 
olla voimassaoleva Pääkaupunki-
seudun katutyökortti tai Tieturva I 
tai II-kortti, tai muu pätevyys, jonka 

Liikennevirasto hyväksyy Tieturvaa 
vastaavaksi.

Kaupungit haluavat erityisesti 
parantaa jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen sekä esteettömyy-
den huomioimista poikkeuksellisis-
sa liikennejärjestelyissä.

Katutyökortti kurssin  
suorittaneille
Pääkaupunkiseudun katutyökortin 
saa suorittamalla Helsingin kau-
pungin Oiva Akatemian järjestämän 
Pääkaupunkiseudun katutyöt 
-kurssin.

Koulutuspäivät syksyllä ovat 
5., 6., 26. ja 27.11.2014.

Näyttelytila Laiturilla Narinkkatorilla on 6.11.2014–3.1.2015 
näyttely, jossa kävijä voi kulkea satavuotisessa puistossa his-

toriallisten kuvien, videoiden, kuunnelmien ja karttojen siivittämä-
nä kohti nykypäivää ja tulevaisuutta. Historian lisäksi esitellään 
puiston luontoa ja metsänhoitoa, kaavoitusta sekä käyttäjätietoja.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään luentosarja, iltojen teemoina 
ovat luonto, historia sekä liikunta ja elpyminen:  
Ke 12.11. Keskuspuiston luontoilta ja Ti 18.11. Keskuspuiston 
historiailta

Pääkaupunkiseudun katutöiden 
pätevyysvaatimukset kiristyvät

          Keskuspuisto on 100 -vuotias

Kymmenen kilometrin mittainen Keskuspuisto alkaa etelässä keskeltä kaupun-
kia Töölönlahdelta ja päättyy Haltialaan Helsingin pohjoisrajalle. Sen luonto 
on rikasta ja vaihtelevaa ja eliölajisto runsas. 
Kuva, katso lisää: www.hel.fi/keskuspuisto

Koulutuksen kesto on 1 päivä, 
klo 8.00–16.00.

Koulutuksen hinta on 290 euroa /
osallistuja.

Ilmoittautumislinkki: 
http://www.hel.fi/hki/Oiva/fi/Koulutus

Keskuspuisto täyttää tänä vuonna sata vuotta. Viralli-

nen syntymäpäivä oli 12.5.2014. Päivälleen sata vuot-

ta aiemmin Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 

arkkitehti Bertel Jungin suunnitelman Helsingin Kes-

kuspuistoksi.
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Tripla
Tripla on kolmen korttelin kokonai-
suus, johon kuuluu kauppakeskus, 
joukkoliikenteen keskus, asuntoja, 
hotelleja ja pääkonttoritason toimis-
toja. Triplan kokonaislaajuus on yh-
teensä noin 183 000 kerrosneliötä. 
Triplan rakentaminen käynnistyy 
vuonna 2015. Se valmistuu vaiheit-
tain vuosina 2018–2021. Valmistu-
essaan Tripla tarjoaa asuinpaikan 
noin 3 000 ja töitä 15 000 ihmiselle. 

Triplan jälkeen Keski-Pasilan ra-
kentuminen jatkuu niin, että jo kym-
menen vuoden kuluttua siellä on 
arviolta 20 000 asukasta ja 50 000 
työpaikkaa. Vuonna 2035 Pasilan 
aseman kohdalla arvioidaan olevan 
100 000 päivittäistä junamatkusta-
jaa.

Pasilan rakentaminen alkoi
Pasilan rakentaminen alkoi loppukesällä katu- ja aluerakentamistöillä Keski- Pasilan keskuk-

sen Triplan rakennusalueella sekä sen läheisyydessä. Uudistuvasta Pasilasta aiotaan kehittää 

seudullisesti kuin valtakunnallisestikin merkittävä, moderni, uusi kaupunkikeskus.

Metrovaraus
Tulevaisuudessa rakennettavaa 
Töölö-Pasila-metrolinjaa varten lou-
hitaan työtunneli ja keskustakortte-
liin liittyvät ratatunnelit. Työt aloitet-
tiin heinäkuussa Veturitien kohdalla 
nykyisen Pasilansillan eteläpuolella. 
Tunnelia louhitaan räjäyttämällä 
muutaman metrin pituinen matka 
kerrallaan.

Tunnelin louhintatöiden alkami-
sen vuoksi Veturitie laitetaan heinä-
elokuussa 300 metriä pitkälle kier-
toreitille. Liikenne kulkee kiertotiellä 
kesään 2015 saakka.

Uusi Pasilansilta
Uusi silta rakennetaan vanhan sillan 
viereen, sen eteläpuolelle. Elokuun 

alussa alkoi sillan pilarien paalutus-
työt vanhalla ratapihalla nykyisen 
sillan eteläpuolella sekä sillan kan-
nen rakentamiseen tarvittavan teli-
neen teko. Syksyllä rakennetaan 
sillan länsipään maatuki.

Teollisuuskatu
Jämsänkadun ja uuden Veturitien 
välisen katuosuuden ensimmäisenä 
vaiheena rakennetaan ajorampit 
Teollisuuskadulta Ratapihantielle, 
Konepajanraitin silta sekä uuden 
betonitunnelin itäinen suuaukko. 
Työt alkavat syksyllä 2014 ja ensim-
mäinen rakennusvaihe valmistuu 
kesällä 2016.

Uuden sillan rakentaminen nykyisen 
sillan viereen alkoi elokuussa.
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Pasilankatu
Loppusyksyllä Pasilankadulla aloi-
tetaan liikennejärjestelyt, jotta ka-
dun alla sijaitsevat vesi-, viemäri- ja 
sähköjohdot voidaan siirtää uusille 
paikoilleen tai uusia kokonaan. 

Läntinen lisäraide
Liikennevirasto rakennuttaa saman-
aikaisesti Triplan rakentumisen 
kanssa Pasilaan uuden lisäraiteen. 
Lisäraiteen rakentaminen käynnis-
tyy vuonna 2015. Uusi raide ja laitu-

ri ovat junaliikenteen käytössä arvi-
olta vuonna 2020.

YIT aloittaa jättimäisen kolmen kort-
telin kokonaisuuden, Triplan, raken-
tamisen Pasilaan vuonna 2015. Ha-
vainnekuva etelästä katsottuna / YIT

Myös metrovarausta 
on alettu louhia.
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TVL: Kattojen kunnostustöiden 
turvallisuudessa parannettavaa

Neljässä tutkitussa tapauksessa 
työntekijä tai yrittäjä ei ollut 

käyttänyt henkilökohtaista putoa-
missuojausta. Kiinteissä putoamis-
suojauksissa oli puutteita neljässä 
tutkitussa tapauksessa.

Kahdessa tapauksessa tapatur-
maan joutunut henkilö oli oikaissut 
katolla liikkuessaan merkityltä, tur-
valliselta reitiltä. Kattotöiden aloi-
tuskokous oli jäänyt pitämättä ja 
töihin oli ryhdytty suoraan kahdes-
sa tapauksessa.

Työpaikkaonnettomuuksien  
tutkintajärjestelmä Suomessa
Työpaikkaonnettomuuksien tutkin-
tajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat 
Suomessa työpaikoilla sattuvat 
kuolemaan johtaneet työtapatur-
mat. TOT- tutkintajärjestelmä perus-
tuu keskeisten työmarkkinajärjestö-
jen ja Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton (TVL) väliseen sopimukseen. 
Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. 
Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on 
otettu myös yrittäjille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille yhteisellä työ-
paikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Työpaikkaonnettomuuksien 

tutkintaryhmä tutki kahdek-

san vuosina 1995-2012 kat-

tojen kunnostustöissä sattu-

nutta työpaikkatapaturmaa. 

Tapaturmissa sai surmansa 

yhteensä 6 työntekijää ja 

2 yrittäjää.

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi 
Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien 
välttämiseksi:
•	 Kattotöitä ei saa aloittaa ennen kuin kattotyön turvallisuus on var-

mistettu.
•	 Turvallisuusohjeita tulee noudattaa ja henkilökohtaisia suojaimia ja 

tarvittavia suojavälineitä pitää käyttää.
•	 Puutteista ja vaaroista pitää ilmoittaa välittömästi esimiehelle tai 

työnjohdolle.
•	 Kattotöissä tarvittavien rakennusmateriaalien nostamisesta ja ka-

tolla sijoittamisesta pitää laatia etukäteen ennen töiden aloittamista 
kirjallinen suunnitelma. Katolle johtavat kulkutiet on pidettävä es-
teettöminä ja selvästi merkittyinä.

•	 Rakennuttajan ja hänen nimeämän turvallisuuskoordinaattorin tu-
lee toimia työmaalla turvallisen työnteon esimerkkeinä. Heidän 
työturvallisuusasenteensa ja toimintansa vaikuttavat koko raken-
nushankkeen työturvallisuusilmapiiriin.

•	 Rakennuttajan tulee laatia turvallisuusasiakirja, jossa on kerrottu 
muun muassa nimenomaisen rakennuksen erityispiirteistä aiheutu-
vat riskit.

•	 Turvallisuuskoordinaattorin tulee varmistaa työturvallisuuden to-
teutuminen työmaalla. Hänen tulee suorittaa jatkuvaa työturvalli-
suuden valvontaa. Turvallisuuskoordinaattorin tulee puuttua välit-
tömästi laiminlyönteihin ja hänen tulee pitää työmaan työturvalli-
suustietoja ajan tasalla.

HRI1408_3-14.indd   12 21.10.2014   12:12:00



HRI1408_3-14.indd   13 21.10.2014   12:12:01



HRI1408_3-14.indd   14 21.10.2014   12:12:03



158/2014 hrmy

YHDISTYS tiedottaa
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HALLITUKSEN  
JÄSENET 2014

Puheenjohtaja 
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timo.saarikko@yit.fi

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

Niilo Hämäläinen, 040-823 7058
Niilo.Hamalainen@ncc.fi

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

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mika.kuukkanen@peab.fi

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@jmoy.fi

Jari Raukko, 040-3182 132/t., 
040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi
jari.raukko@kolumbus.fi

Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi

Jari Tiimonen, 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

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

UUDET JÄSENET
Henry Bergman
Mahdi Khanbabaei

OPISKELIJAJÄSENET
Timi Petteri Karsikko
Matti Elias Kuismin
Janne Otto Lindstedt Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT
Marraskuu
Veteraanikerhon kuukausikokous 24.11.2014 
klo.13.00 yhdistyksen toimistolla.

Joulukuu
Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen pikkujouluti-
laisuus 15.12.2014 klo 13.00 yhdistyksen toimis-
tolla.

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT
Silhuettitaiteilija Sirkka Lekman 
vierailee marraskuun illassamme 

torstaina 13.11.2014 klo 18.00, 
Rakennusmestarien talolla, yhdistyksen toimistolla
 
Tervetuloa toivottaa N – Ö ryhmäläiset

 
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET 
LAUANTAINA 22.11.2014 klo 11-14
 
Rakennusmestarien talolla, yhdistyksen toimistolla
 
Myynnissä kahvia, puuroa, käsitöitä, koristeita ja 
pika-arpoja sekä jouluksi leivonnaiset, laatikot ja 
rosollit pakkaseen.

 
A - K kirjainryhmä tiedottaa: 
 
Pikkujoulua vietetään rakennusmestarien talolla, 
yhdistyksen toimistolla 
torstaina 11.12.2014 (aika avoin)
Tarkempia tietoja myöhemmin
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YHDISTYS tiedottaa ja URHEILUA

Wuoriolaa kehitetään

RKL on käynnistänyt Wuoriolan alueen kehitystoi-
met. Lokakuussa saatiin Vihdin kunnalta rakennus-
lupapäätös, jonka myötä aloitettiin uusien mökkien 
rakentaminen. Mökkien valmistuttua myös aiem-
min Helsingin yhdistyksen kautta varatun Nestori-
majan vuokraus siirtyy RKL:oon.

RKM 
SYYSMAASTOJUOKSU

Yhdistyksen syksyn maastojuoksumes-
taruuksista kilpailtiin 25.9 Pirkkolan pu-
ruradalla kostean sään vallitessa. Sade 
oli pehmittänyt radan hieman raskaaksi.

Matka oli kaikilla 3 km Nuoruus oli valttia 
loppukirissä kun Esko Paukkonen kukis-
ti Raimo Hartosen 2 sekunnilla.

TULOKSET:
M40
1. Esko Paukkonen 12,03

M45
1. Kai Juurtela 15,35

M60
1. Paavo Tomminen 12,53

M65
1. Raimo Hartonen 12,05
2. Ilkka Wastimo 15,09
3. Kalevi Vikman 27,05

M70
1.Voitto Torniainen 18,56
2. Veikko Luode 21,14

M75   
1. Jaakko Virtanen 17,32

Rouvat 
1. Eila Hartonen 21,01

Kävelyyn ilman ajanottoa
osallistuivat: 
Ritva Luode, Hilla Purunen, 
Esko Kuoksa ja Maija Karvinen

Rakennusmestariklubi ry
Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisataan

lauantaina 29.11.2014 klo 10.00 alkaen
mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53 (sisään-
käynti Eerikinkadun puolelta)

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille. 

Hallitus

Yhdistyksen 
UINTIMESTARUUS-
KILPAILUT
lauantaina 8.11.2014 klo 15.00
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä

Lajit:  vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Tervetuloa joukolla mukaan!

 
Yhdistyksen
GOLF-mestaruuskilpailut 
TULOKSET:
SGR
Markku Pennanen 91 
Markku Karppinen 94
Jouko Karjalainen 96

PB 1
Markku Karppinen 30
Markku Pennanen 27
Juhani Kattilakoski 27

PB 2
Jouko Karjalainen 32
Jouni Jauhiainen 28
Jari Mulari 27

PB  V 65
Raimo Kostiainen 31
Seppo Koukkanen 29
Pentti Raumala 28

PB  V 70
Jouko Pentikäinen 35
Kari Haavisto 32
Reijo Heinänen 28   

Pisin drive       
Riku Dahlström

Lähimmäs lippua
Juhani Kattilakoski

kartingVielä syyskuussakin peliolosuhteet olivat kuin kesällä. Lyönti-
vuoroaan odottelevat Markku Karppinen, Jouko Karjalainen 
ja Jouni Jauhiainen.

HRI1408_15-18_yhdistys tiedottaa.indd   16 21.10.2014   12:13:27



kartingkarting

HRMY Nuorten kerhon seuraavatapahtumakeskiviikkona 26. 1 1 .

TERVETULOA !

Tervehdys 
yhdistyksen nuorille! 

Keskiviikkona 26.11.2014 meille on varattu karting-rata Koskelaan 
(http://www.kic.fi/).

Ohjelma:  17:15 kokoontuminen aulassa
 17:30 tapahtuma alkaa esittelyllä
 18:00 – 19:00 ajoa
 19:00 – 20:30 ruokailu ja vapaata oleskelua
  
Katsotaan kuka on Helsingin nopein mestari! 

Mukaan mahtuu 20 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Varaathan nopeasti oman paikkasi! 

Tapahtuma on maksuton yhdistyksen nuorille jäsenille sekä opiskelijajäsenille. 
Ilmoitathan mahdollisista ruoka-allergioista ilmoittautumisen yhteydessä. 

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteisiin:

Rami.jarvinen@lemminkainen.com 
Niilo.hamalainen@ncc.fi
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Varausmaksut 2014:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11-16: 
 350 €/viikko
- viikko 17 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 18-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikko): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja 
maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, 
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
 
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko 
vierailijoiden paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä 
voi käyttää lähes 6000  liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta ja 
osoitteesta www.smartum.fi).  Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, 
kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

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

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

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

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
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Tapahtumakalenteri 2014

Täydennykset tapahtumakalenteriin: info@hrmy.fi ja/tai 
sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

Marraskuu
 1.11.  Pyhäinpäivän konsertti, Mestari-Laulajat, 
  Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
 8.11.  Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut, 
  Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00
 10.11.  Teatteri: Miten menestyä liike-elämässä, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, 
  Ensi linja 2, Helsinki, klo 19.00
 13.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta, klo 18.00
 14.-16.11.  RKL:n liittokokous, Tornio
 22.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Joulumyyjäiset, yhdistyksen toimisto, 
  klo 11.00-14.00
 24.11.  Veteraanikerhon kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto klo 13.00
 25.11.  Koulutusta: Korjausrakentamisen 
  energiamääräykset, Metropolia AMK, 
  klo 17.00
 29.11.  Musta kasi -kinkkubiljardi, 
  Rakennusmestariklubi, 
  Fredrikinkatu 51-53, klo 10.00
 29.-30.11.  Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan

Joulukuu
 11.12.  Rakennusmestarien Rouvien pikkujoulu, 
  yhdistyksen toimisto
 15.12.  Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen 
  pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen toimisto 
  klo 13.00

2015

Tammikuu
 12.1.  Tammikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Helmikuu
 9.2.  Helmikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Maaliskuu
 9.3.  Maaliskuun mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Huhtikuu
 13.4.  Yhdistyksen Kevätkokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 13.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, 
  heti Kevätkokouksen jälkeen

Toukokuu
 11.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Yhdyshenkilöt 2014
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063, 
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614, lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, rantahiukka@gmail.com

RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070, 
http://hrmv.wordpress.com/

AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491, esa.santti@gmail.com

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800, 
raimo.k.kostiainen@gmail.com

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521, 
rharton1@welho.com

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

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

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

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190, 
t.arrasvuori@gmail.com

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614, 
erkki.ahvenainen@elisanet.fi

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933, 
eino.menlos@luukku.com

NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134, 
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058, 
niilo.hamalainen@gmail.com

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

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003, 
paavolapentti@gmail.com

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

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti), 
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus), 
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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