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HRMY JÄSENLEHTI 2015 ILMESTYMISPÄIVÄT

   Aineiston viimeinen jättöpäivä*
 1/2015 2.1. 5.12.
 2/2015 2.2. 12.1.
 3/2015 2.3. 9.2.
 4/2015 1.4. 10.3.
 5/2015 4.5. 13.4.
 6/2015 1.9. 10.8.

 7/2015 1.10. 11.9.
         7/2015** 1.10. 
 8/2015 2.11. 12.10.
 9/2015 1.12. 10.11.

* jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi. 
Jos Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen, 

siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää mestari-illan jälkeen.
** Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2015 kanssa
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RKL:n liittokokousedustajat ja RKL:n Helsingin piirin kokousedustajat 2016

Jukka Aalto Ari Angervuori Ari Autio Heikki Autio Kalevi Berlin
Reino Holappa Harri Holopainen Niilo Hämäläinen Jan-Erik Jusslin Kai Juurtela
Raimo Järvelä Asko Järvinen Rami Järvinen Jouko Karjalainen Kari Laine
Eino Menlös Kari Mikonsaari Jukka Multanen Onni Myllymäki Markku Niemi
Timo Nieminen Mikko Ojala Pentti Paavola Tommi Peuhkuri Tapio Päiväläinen
Paavo Ruusuvuori Jouko Röpelinen Timo Saarikko Martti Saarinen Raimo Seppänen
Jari Tiimonen Hannu Vehviläinen Matti Vuorensola

Syyskokouksen avasi juhlavasti Mestari-Laulajat. Pu-
heenjohtaja Hannu Vehviläinen toivotti kokousväen 

tervetulleeksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Angervuori 

ja sihteeriksi Sanna Eronen.
Kokousväen hyväksymät toimintasuunnitelma ja ta-

lousarvio vuodelle 2016 ovat luettavissa seuraavilla si-
vuilla. Vakiintuneiden toimintamuotojen lisäksi ensi vuo-
si on erityinen, sillä yhdistys täyttää ja juhlii 110-vuot-
taan. Juhlat Finlandia-talolla vietetään 5. maaliskuuta.

Kuusivuotiskausi tuli täyteen
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenenä voi 
toimia yhtämittaisesti kolme kaksivuotiskautta, siis kuu-
si vuotta. Tämä rajapyykki tuli täyteen hallituksen ero-
vuorossa olleille Kari Mikonsaarelle ja Timo Saarikolle. 
Kolmas erovuorossa ollut, Niilo Hämäläinen oli ehdolla 
myös toiselle kaksivuotiskaudelle.

Syyskokous valitsi hallitukseen 
kaksi uutta jäsentä
Yhdistyksen Syyskokouksessa hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä: 

Jan-Erik Jusslin ja Jouko Röpelinen.

Syyskokous sujui juohevasti. Ari Angervuori (keskellä) kopautti pu-
heenjohtajan nuijaa, Sanna Eronen kirjasi ja Hannu Vehviläinen 
esitteli vuoden 2016 suunnitelmat.

Kolmelle hallituspaikalle ehdotettiin Niiloa, Jan-Erik 
Jusslinia ja Jouko Röpelistä. Heidät myös valittiin yksi-
mielisesti.

Myös RKL:n Helsingin piirin 33:n kokousedustajan 
valinta sujui yksimielisesti. Valittujen nimilista on ohessa.

RKL:n liittohallituksesta oli erovuorossa varsinaisen 
jäsenen paikalta Hannu Vehviläinen ja varajäsen Timo 
Saarikko. Heidät syyskokousväki valitsi uudelleen sa-
moille paikoille.

Teatteriin ja elokuviin
Ennen iltapalaa Heikki Autio veti lokakuun Mestari-illan. 
Seuraava Mestari-ilta onkin vasta tammikuussa. Mar-
raskuussa yhdistysväelle on tarjolla teatteria ja elokuvia, 
marraskuun lopulla vietetään pikkujoulua Tallinnassa.

Sirkka SaarinenMestari-Laulajat virittivät kokoustunnelmaan.
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Yleistä

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

Yhdistys on ammatillinen henki-
löjärjestö, joka kehittää monipuoli-
sesti rakennustuotannossa työsken-
televien toimihenkilöiden yhteistyö-
tä. Jäsenistön ammattiosaamista 
täydennetään ja parannetaan talo-
tekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä 
yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät 
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yh-
teistyössä ammattikorkeakoulujen 
rakennusosastojen rakennusmesta-
ri- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. 
Jäsenhankinnassa päävastuu on lii-
tolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhan-
kinnassa panostetaan valmistuviin 
rakennusmestareihin ja insinööreihin 
ja tehostetaan työssäkäyvien jäsen-
hankintaa.

Oppilasjäsenille järjestetään yh-
distystiedotus- ja virkistystilaisuuk-
sia. II asteen opiskelijoille tiedote-
taan rakennusmestarikoulutusmah-
dollisuudesta. Nuorten kerho järjes-
tää tapahtumia jotka ovat suunnattu 
opiskelijoille.

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoitukse-
na on jäsenten ammatillinen kehittä-
minen ja ajan tasalla pysyminen ma-
teriaalien ja työmenetelmien kehitty-
essä sekä lainsäädännön muuttues-
sa.

Mestari-illat järjestetään joka 
kuukauden toisena maanantaina klo 
18.30 syyskuusta toukokuuhun. Il-
loissa käsitellään ajankohtaisia kou-
lutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Il-
lat voivat sisältää myös kevyempää 
ohjelmaa.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyös-
sä järjestetään koulutustilaisuuksia. 
Vuodelle 2016 pyritään järjestämään 
keväälle ja syksylle kaksi koulutusta. 
Osallistutaan muiden yhdistysten 
järjestämiin koulutustapahtumiin. 
Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan 
myös muiden rakennusalan järjestö-
jen 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 varaus-
järjestelmän kautta. Jäsen voi halu-
tessaan julkaista yhteystietonsa ko-
tisivulla oleville yritys- ja asiantunti-
japalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat ko-
tisivujen lisäksi yhdistyksen jäsen-
lehti ja Rakennuslehden RKL-palsta. 
9 kertaa vuodessa ilmestyvässä jä-
senlehdessä tiedotetaan yhdistyk-
sen toiminnasta ja julkaistaan am-
mattiin ja rakentamiseen liittyviä kir-
joituksia. Lisäksi julkaistaan erikois-
numerona teemalehti. Vuoden 2015 
teemana oli Kosteudenhallinta. 

Vuoden 2016 teema on vielä 
avoinna, siihen pyritään löytämään 
jokin ajankohtainen aihe.

Jäsenlehti ja teemalehti ovat luet-
tavissa myös yhdistyksen nettisivuil-
la.

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 tie-
dotuskanava. Nyt on tarkoitus saada 
esim. pieni postikirje tai sähköposti-
liitteenä jaettava sähköinen lehtinen 
mukaan. 

Siirtymävaihe kestää ja etenee 
osittain samaan tahtiin jäsenrekiste-
rin päivittämisen kanssa (sähköpos-
tiosoitteet 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 päi-
vittää. 

Tapahtumien ilmoittautumisesta 
ja maksamisesta keskusteltiin. Il-
moittautumisessa voisi mahdollises-
ti hyödyntää älypuhelinten QR- ja 
viivakoodinlukumahdollisuutta. Se 
helpottaisi tällä hetkellä työlästä il-
moittautumisten ja maksujen käsit-
telemistä. 

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

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

Mikäli harrastajia on riittävästi, 
lajeja ja toimintamuotoja voidaan li-
sätä. 

Helsingin Rakennusmestarit 
ja - insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
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Yhdistyksen jäsenillä on mahdol-
lisuus osallistua RKL:n mestaruus-
kilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoi-
den matka- ja majoituskorvauksia 
sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Ra-
kennusmestariveteraanit järjestävät 
tapahtumia ja matkoja erilaisiin koh-
teisiin, kuten esimerkiksi ammatilli-
sia opintomatkoja.

Yhdistys on tarkentanut ohjeita 
alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja 
toiminnasta.

”Hallituksen toimintaohjeet koski-
en alaosastojen HRMY:n myöntä-
mällä tuella järjestämiä matkoja ja ti-
laisuuksia 1.9.2015”

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

Nestori maja poistui yhdistyksen 
vuoden 2015 jäseneduista. Wuorio-
lassa on nykyään uudet mökit ja nii-
den vuokraus on siirtynyt RKL:lle.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten 
mestareiden ja insinöörien toimin-
taa. Toimikunnan vastuullisena vetä-
jänä toimii Tommi Peuhkuri.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- 
ja kulttuuriseteleiden tukemista yh-
teisarvoltaan 100 € arvosta.

Pyritään järjestämään yhdistys-
vierailuja lähialueelle.

Yhteistyölle Helsingin HeRIA:n 
kanssa pyritään kehittämään uusia 
toimintamuotoja. HeRIA:n kanssa 
pidetään hallitusten välinen tapaa-
minen syksyllä. Järjestelyvastuu on 
HeRIAlla. Lisäksi tehdään perintei-
nen Asuntomessumatka vuoden 
2016 kohteeseen Seinäjoelle.

Järjestetään RKL:n kesäpäivät 
10.–12.6.2016 ja osallistutaan järjes-
tettävään liittokokoukseen. Liittoko-
kouksen paikkakunta ei ole vielä 
vahvistunut.

Järjestetään toimintavuoden ai-
kana perheille suunnattuja tapahtu-
mia. 

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

JULKAISUTOIMINTA -58 800,00 -57 200,00

KOULUTUSTOIMINTA -3 000,00 -6 000,00

KALLIONIEMI
Tuotot
Vuokratuotot 4 400,00 4 000,00
HRV-veneilijät 600,00 600,00
Toiminta-avustus 24 100,00 24 900,00
 29 100,00 29 500,00
Kulut -29 100,00 -29 500,00

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

GOLF
Tuotot
Golf-lippujen myynti 2 500,00 2 500,00
Toiminta-avustus 7 500,00 7 300,00
 10 000,00 9 800,00
Kulut -10 000,00 -9 800,00

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Tuotot
RKL:n mestaruuskilpailut 800,00
Toiminta-avustus 5 500,00 3 600,00
 6 300,00 3 600,00
Kulut -6 300,00 -3 600,00

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

LENTOPALLO
Tuotot
Toiminta-avustus 2 200,00 1 300,00
Omakustannus 2 200,00 1 300,00
 4 400,00 2 600,00
Kulut -4 400,00 -2 600,00

HIMOS
Tuotot
Toiminta-avustus 9 500,00 12 900,00
Vuokratuotot 15 500,00 12 000,00
 25 000,00 24 900,00
Kulut -25 000,00 -24 900,00

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

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 4 100,00 3 800,00
Kulut -4 100,00 -3 800,00

NUORTEN KERHO
Toiminta-avustus 6 500,00 6 500,00
Tuotot 0,00 500,00
 6 500,00 7 000,00
Kulut -6 500,00 -7 000,00

KALAKERHO
Toiminta-avustus 4 000,00 3 000,00
Kulut -4 000,00 -3 000,00

MAILAPELIJAOS
Toiminta-avustus 380,00 610,00
Kulut -380,00 -610,00

UINTI- JA SUKELLUSJAOS
Toiminta-avustukset
Uinti 4 150,00 900,00
Oma-vastuu 500,00
Sukellus 3 000,00 3 000,00
 7 650,00 3 900,00
Kulut
Uinti -4 650,00 -900,00
Sukellus -3 000,00 -3000,00
 -7 650,00 -3 900,00

HENKILÖSTÖKULUT -46 960,00 -62 800,00

HALLINNON KULUT -30 400,00 -30 600,00

KOKOUKSET -32 100,00 -26 100,00

MUUT KULUT -222 540,00 -139 490,00

VARSINAINEN 
TOIMINTA -485 430,00 -411 750,00

VARAINHANKINTA

JÄSENMAKSUT 18 000,00 17 000,00

SIJOITUKSET
Osinkotuotot 50 000,00 35 000,00
 68 000,00 52 000,00

AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö 417 430,00 359 750,00
josta toiminta-avustus 
alajaoksille -91 930,00 -88 810,00
 325 500,00 270 940,00

VARAINHANKINTA 485 430,00 411 750,00

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
TALOUSARVIO 2016

 Talousarvio  Talousarvio
 2016 2015

 Talousarvio  Talousarvio
 2016 2015
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Peruskorjausten aikataulu
A-rakennus 
(kansanedustajien työhuoneet ja 
eteläinen asuntosiipi) 2010-2011
B-rakennus 
(kansanedustajien työhuoneet ja 
uusi yleisösisäänkäynti) 2009-2010
C-rakennus 
(kirjasto- ja hallintorakennus) 
2012-2013
D-rakennus 
(vanha kaupunkiliiton talo) 
2014-2015
Maanalaiset tilat 2010-2014
Eduskuntatalo 2015-2017

Eduskuntatalon peruskorjauksen 
aikana 2015-2017 eduskunnan 
täysistunnot pidetään samassa 
korttelissa sijaitsevassa Sibelius-
Akatemian talossa, jonka konsertti-
sali on muutettu täysistuntosaliksi. 

Eduskunnan kiinteistöt 
peruskorjattu vaiheittain
Eduskunnan viimeisin uudisrakennus, Pikkuparlamentti val-

mistui vuonna 2004. Sen jälkeen alettiin suunnitella edus-

kunnan kiinteistöjen peruskorjausta. Se on tehty vaiheittain 

vuodesta 2010 lähtien. Viimeisenä on nyt meneillään Edus-

kuntatalon remontti. Talo on nyt kokonaan hupussa.

Viimeinen peruskorjausta edeltävä 
täysistunto Eduskuntatalossa pi-
dettiin 14.3.2015, jonka jälkeen ko-
ko graniittilinna muuttui työmaaksi.

Tavoite on, että itsenäisyyden 
satavuotisjuhlaistunto pidetään pe-
ruskorjatussa Eduskuntatalossa. 

Lemminkäinen urakoi
Eduskuntatalon peruskorjauksen ura-

koi Rakennusyhtiö Lemminkäinen. 
Koko urakan arvo on 88,7 miljoonaa 
euroa, josta 4,1 miljoonaa euroa on 
Sibelius-Akatemian muutostöitä.

Peruskorjauksen kokonaiskus-
tannus on eduskunnan mukaan 
noin 125 miljoonaa euroa.

Eduskunta saa käyttöönsä täy-
sin entisöidyt ja energiatehokkaat 
tilat. Myös esteettömyys paranee, 
kun eteläinen hissitorni uusitaan 
niin, että tilaan mahtuvat isommat 
hissit sekä tavarahissi.

Urakan vaativimpia osuuksia on 
kellaritiloissa olevan ahtaan putki-
tunnelin laajentaminen, mikä edellyt-
tää louhintoja tärinäherkällä alueella.

Talon vesikatto uusitaan, kaikki 
ikkunat korjataan ja sisäpihojen jul-
kisivut uusitaan. Myös pääportaat 
puretaan, niiden pohjarakenteet 
kunnostetaan ja portaat rakenne-
taan oikaistuina uudelleen. Perus-
korjauksessa uusitaan lisäksi en-
simmäistä kertaa kokonaisuudes-
saan Eduskuntatalon talotekniikka.

Eduskuntatalossa on suuri mää-
rä arvokkaita erikoiskäsiteltyjä pin-
toja, kuten stuccoseinät ja -pilarit, 
ja kiinteitä taideteoksia, kuten kat-
to- ja seinämaalaukset, reliefit ja 
mosaiikkityöt, joiden konservointi 
alkoivat jo runsas vuosi sitten. - SS

Eduskuntatalo on peruskorjauksen ajan 
näköishupussa. Lisäksi talon historiaa on 
ikuistettu ohikulkijoiden katseltavaksi.

Eduskuntatalo valmistui vuonna 1931. Sen päärakennukseen ei ole aiemmin tehty täydellistä peruskorjausta. Esimerkiksi talotekniikka on 
alkuperäinen, kellaritilat ahtaat ja sisätilat ja julkisivut portaineen peruskorjauksen tai entisöinnin tarpeessa.
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Rakennusosakeyhtiö Hartelan to-
teuttama As Oy Helsingin Kuu-

nari koostuu kolmesta, viisikerroksi-
sesta erillisestä kerrostalosta, joiden 
alla on yhteinen paikoitushalli. Julki-
sivut ovat osin puhtaaksimuurattua 
tiiltä ja osin rappausta. Alakerrok-
sessa ja aidoissa on käytetty myös 
luonnonkiveä. Rakennusten runko 
on tehty pääosin paikalla valaen.

Paikallarakentaminen otettiin 
suunnittelun lähtökohdaksi jo aivan 
alkuvaiheessa: ”Se valittiin laatukri-
teeriksi sekä rakentamisen että asi-

Kestävä Kivitalo -palkinto

Ajatonta laatua meren äärellä
As Oy Helsingin Kuunari sai Kestävä Kivitalo -palkinnon 2015.  

Paikallarakennettu taloyhtiö valmistui Helsingin Lauttasaaren 

vuonna 2014. Upea sijainti ansaitsi huolella suunnitellun ja 

laadukkaasti paikalla rakennetun talon.

Kolmesta kerrostalosta koostuvan yhtiön 
sijainti merenrannalla lisäsi suunnittelun 
vaativuutta. L-arkkitehdit Oy:n suunnitte-
lemien rakennusten arkkitehtuuri soveltuu 
hienosti merelliseen ympäristöön.  Kuva 
Anders Portman / Kuvatoimisto Kuvio Oy

akkaan näkökulmasta”, työpäällikkö 
Ulla Kangasmaa Hartelasta sanoo.

”Välipohjassa vaihtoehtona olisi 
ollut ontelolaatta ja ulkoseinässä 
villarappaus. Hartela päätyi parem-
piin rakenteisiin kohteen sijainnin ja 
laadukkaamman kokonaisuuden 
vuoksi. Välipohjissa paikallavalu on 
tiiviimpi ja eristää paremmin ääntä. 
Merenrantaan rakennettaessa ulko-
seinän paras vaihtoehto on kuori-
muuri-rakenne”, rakennesuunnitte-
lija Timo Luostarinen Insinööritoi-
misto Teknokolmio Oy:stä sanoo. 

Sivustolla annetut ohjeet liittyvät pääasiassa uudisra-
kentamiseen. Soveltuvin osin niitä voi hyödyntää myös 
sellaisissa korjaus- tai muutostöissä, joissa rakennuk-
sen osia altistuu ulkopuoliselle kosteudelle.

– Lokakuun alussa avattu sivusto vastaa rakentajien 
tarpeeseen saada luotettavia ja selkeitä ohjeita kosteu-
denhallintaan helposti yhdestä lähteestä, toteaa Raken-
nusteollisuus RT ry:n asiamies Jani Kemppainen. Sivus-
tolta saa apua koko rakennushankkeen ajalle alkaen 
siitä, kuinka valita asianmukainen sääsuojauskalusto 
rakennustyömaalle aina siihen, kuinka asukas voi omal-
la toiminnallaan ehkäistä kosteusvaurioiden syntymistä, 
Kemppainen jatkaa.

Sivusto vastaa rakentajan kannalta keskeisimpiin 
kysymyksiin, kuten esimerkiksi kuinka kosteusvaurioita 
voidaan ehkäistä tai syntyneitä vaurioita havaita, kuinka 
kuivanapitoprosessi kokonaisuudessaan toteutetaan ja 
mitä eri rakenteissa tulee erityisesti huomioida. Ohjeis-
tuksessa lähtökohtana on, että tietopankin käyttäjä voi 
lähestyä kosteudenhallintaprosessia itselleen tutuim-

man näkökulman kautta.
Rakennushankkeen vaiheet -osio kertoo niistä pää-

töksistä ja vähimmäistoimenpiteistä, joita eri osapuol-
ten tulee tehdä hankkeen eri vaiheissa. Osapuolet-osi-
ossa on tietoa siitä, mitkä asiat ovat kunkin osapuolen 
vastuulla. Rakenteet-osioon on koottu yleistietoa esi-
merkiksi eri rakenteiden kosteusriskeistä. Toimet-osios-
sa esitellään konkreettisia tapoja suojaukseen, kuiva-
tukseen, mittaukseen, kosteudenhallintasuunnitelman 
tekemiseen sekä yleiseen riskien hallintaan.

– Kosteudenhallintaprosessi on periaatteessa yksin-
kertainen, mutta sen onnistuminen on mahdollista vain, 
jos hankkeen kaikki osapuolet ovat tietoisia siitä, mitä 
itse kultakin eri työvaiheissa edellytetään, Jani Kemp-
painen summaa.

Kosteudenhallinta.fi-sivuston ovat tilanneet Raken-
nusteollisuus RT ry ja ympäristöministeriö. Sisällön ko-
koamisesta ovat vastanneet Tampereen teknillinen yli-
opisto ja Mittaviiva Oy. Sivustoa tullaan kehittämään 
käyttäjäpalautteiden pohjalta.

Ilmainen tietopankki rakennustyömaan kosteudenhallintaan
Kosteudenhallinta.fi on uusi, kaikille avoin sivusto, jolle on koottu tietoa rakentamisen kosteus-
vaurioiden ehkäisemiseen liittyvistä toimenpiteistä. Tietoa voivat hyödyntää ammattirakentajien 
lisäksi myös omatoimiset pientalorakentajat.
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Länsisataman eteläosaan raken-
netaan matkustajaterminaali, jo-

ka palvelee ennen muuta Helsingin 
ja Tallinnan välistä nopeaa laivalii-
kennettä. Kaksi uutta laivapaikkaa 
on jo rakennettu tulevaa terminaalia 
odottamaan. 

Kolmekerroksisen linjakkaan ter-
minaalin julkisivujen päämateriaalit 
ovat lasi, alumiini ja muottipintainen 
betoni. Lasiseinäinen pääsisäänkäyn-
ti työntyy rakennuksesta esiin ele-
menttinä, jonka näkyvyyttä lisää suuri 
sisäkaton jatkeena toimiva lippa. 

Meren suuntaan terminaalista 
näkyvät mm. rakennuksen levyinen 
kaareutuva lasiseinä ja loivasti kaar-
tuva katto, jonka puinen alapinta sai 
kaupunkikuvaneuvottelukunnalta 
myönteistä huomiota. 

Länsisataman uusi matkustajaterminaali sai rakennusluvan

Länsisataman uuden matkustajaterminaalin rakentaminen ja Keskon pääkonttorin 

muutos- ja korjaushankkeet saivat rakennusluvat syyskuun lopulla pidetyssä Helsingin 

rakennuslautakunnan kokouksessa. Uusia asuntoja luvitettiin yhteensä 191. 

Terminaalin lähiympäristön suunnitelmat valmistuvat myöhemmin. Pääsisäänkäynnin 
edustalle on kaavailtu muun muassa sateelta ja tuulelta suojaavia katoksia. Terminaalin 
havainnekuva PES-arkkitehdit Oy

Korttelin kokoinen Keskon pääkonttori 
muutetaan asuin- ja hotellikäyttöön. 

Pohjakerroksen päivittäistavarakauppa jat-
kaa toimintaansa muutostöiden jälkeen ai-
empaa suuremmissa tiloissa. 

Korttelin rakennusten ominaispiirteet oh-
jasivat eri toimintojen sijoittelua. Asumiseen 
soveltuivat rakennukset, jotka ovat Satama-
kadun ja Kruunuvuorenkadun puolella. Nii-
den ikkunat ovat suuria ja rungon syvyys 
sopii asunnoille. Kohteeseen tulee tavan-
omaisia ja loft-tyyppisiä huoneistoja. 

Hotelli sijoittuu luontevasti Kanavakadun 
puoleiseen rakennukseen sen suuren run-
kosyvyyden ja rakenneratkaisun vuoksi. Ho-
tellin alakertaan tuleva ravintola ja sen ulko-
terassi elävöittävät katutilaa. 

Julkisivujen huonokuntoinen tiiliverhous 
uusitaan aiemmin myönnetyn luvan perus-
teella.

Keskon pääkonttorin tiloihin asuntoja ja hotelli Katajanokalla

Sisäpihan uudistettavalle pihakannelle tehdään urbaani oleskelu- ja leikkipiha. 
Arkkitehtonisesti merkittävä pääportaikko säilytetään, ja se jää asukkaiden käyt-
töön. Havainnekuva  L Arkkitehdit Oy
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110-VUOTISJUHLAT
lauantaina 5. maaliskuuta 2016 klo 18.00 

Finlandia-talossa

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet joulukuun jäsenlehdessä.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n

Varaa aika vuoden 2016 kalenteriisi!

Toimi HETI: Vielä PAIKKOJA jäljellä

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

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

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

9.11. klo 18.00 BOND -elokuva 
Tennispalatsissa.
Lipun hinta yhdistyksen jäsenelle 5 € 
ja seuralaiselle 10 €.

25.11. klo 17.30 H ev iSau r uS 
perhe-elokuvan ennakkonäytös 
Tennispalatsissa. Lipun hinta yhdistyksen 
jäsenelle 5 €, lapselle 5 € ja seuralaiselle 15,5 €.

28.-29.11. PIKKUJOULUMATKA Tallinnaan 
(vain pari paikkaa jäljellä). Matkan hinta on yhdistyksen jäsenelle 35 € jaetussa 2-hengen huoneessa, 84 € yhden 
hengen huoneessa, seuralaisen hinta 105 €.

Ilmoittaudu heti yhdistyksen toimistolle puhelimitse (09) 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi. 
Liput maksetaan Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.

Kuva: Hevisaurus © Solar Films / Malla Hukkanen
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Rakennusmestarien Säätiö

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN
KULTTUURISTIPENDIMATKA 
MAROKKOON 21.–31.1.2016

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
STIPENDIMATKA 
ANDALUSIAAN 14.–24.4.2016

Rakennusmestarien Säätiö julistaa jälleen haettavaksi 24 sti-
pendiä Espanjan Andalusian kiertomatkalle 14.–24.4.2016. 
Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusian historiaan, kult-
tuuriin ja nykypäivään.

Matkan alustava reitti on Malaga – Granada – Cordoba –  
Sevilla – Jerez de la Frontera – Gibraltar – Ronda. Lähtö Hel-
singistä tors-tai-iltana 14.4.2016 klo 20.20 ja paluu Helsinkiin 
varhain sunnuntaiaamuna 24.4.2016 klo 6.30. Muutokset 
mahdollisia.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n ( Rakennusmesta-
rit ja -insinöörit AMK RKL ry ) jäsenyhdistysten varsinaisille 
jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä  
1 stipendi / RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kau-
komatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta mukaan 
matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien 
Säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, lento-
kenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huo-
neissa, puolihoito, retket ja kiertokäynnit sisäänpääsyineen, 
juomarahat ja palvelupalkkiot yms. sekä suomalaisen oppaan 
palvelut.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, 
omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti, joten hake-
muksessa tulee olla maininta asiasta). Stipendin arvo on arvi-
olta noin 2.500 € ja yhden hengen huoneen lisämaksu on noin 
600 €. (hinnat tarkentuvat myöhemmin)

Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntä-
mänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat ku-
lunsa kotoaan Helsinki–Vantaan lentokentälle ja takaisin mah-
dollisine välimajoituksineen. Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä 
stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. 

Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä koh-
tuullista fyysistä ja henkistä kuntoa. 

Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon ti 5.11.2015 
klo 16.00 mennessä joko postitse, sähköpostitse tai säätiön 
kotisivujen kautta.

 Kaisa Aho / Rakennusmestarien Säätiö
 Fredrikinkatu 51 - 53 A, 00100 HELSINKI
 kuoreen merkintä "Andalusia"
 tai 
 kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi tai
 www.rakennusmestariensaatio.fi
 Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 
 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 matkasti-
pendiä Marokkoon suuntautuvalle valtakunnalliselle rakenta-
misen kulttuurimatkalle.

Matkan alustava reitti on Hki – El Jadida – Casablanca –  
Rabat – Mekne´s – Volubilis – Fe´s – Afourer – Marrakech. 
Lähtö Helsingistä torstaina 21.1.2016 ja paluu Helsinkiin  
sunnuntaina 31.1.2016.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmesta-
rit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten varsinaisille 
jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä  
1 stipendi / RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kau-
komatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta mukaan 
matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien 
Säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, lento-
kenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huo-
neissa, puolihoito, retket ja kiertokäynnit pääsymaksuineen, 
suomalainen matkanjohto.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, 
omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti). Matkan arvo 
noin 2.240 € ja yhden hengen huoneen lisä on noin 440 €.

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat ku-
lunsa kotoaan Helsinki–Vantaan lentokentälle ja takaisin mah-
dollisine välimajoituksineen.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seu-
ralaisten matkavakuutuksia. 

Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä koh-
tuullista fyysistä ja henkistä kuntoa.

Rakennusmestarien Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verot-
tajalle maksamansa, vähintään 1 000 €:n suuruiset stipendit.

Rakennusmestarien Säätiö tekee päätökset stipendien saajis-
ta hakemusten perusteella. 

Hakemukset tulee toimittaa Säätiön toimistoon ti 5.11.2015 
mennessä joko postitse tai sähköpostitse. Rakennusmestari-
en Säätiön kotisivuilla www.rakennusmestariensaatio.fi on 
nähtävillä tarkempi matkaohjelma sekä lomake hakua varten.  
Hakemuksen voi toimittaa myös vapaamuotoisena.

 Kaisa Aho / Rakennusmestarien Säätiö
 Fredrikinkatu 51 - 53 A, 00100 HELSINKI
 kuoreen merkintä "Marokko"
 tai
 kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
 Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 
 vastaa myös puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.

Tarkemmat matkaohjelmat säätiön kotisivuilla   www.rakennusmestariensaatio.fi
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UUDET JÄSENET 

Hämäläinen, Mika Antero Pietarinen, Lauri Markus

Seppänen, Mika Ilari

OPISKELIJAJÄSENET

Alakiikonen, Lauri Joel Bengtsson, Niklas Paul

Blomqvist, Jan Bärlund, Tomas Alexander

Eloranta, Vertti Aleksi Henriksson, Robert Wilhelm

Hirvonen, Kia-Linda Houni, Sami Oskari

Hännikäinen, Jari Antero Jauhiainen, Ari Mikko

Jylkkä, Taito Sakari Kalke, Miikka Petteri

Kivelä, Miika Juhana Korkala, Hannes Kristian

Kostamo, Mira Marjukka Laitiainen, Petri Aleksi

Lindell, Miikka Loimakoski, Hans Kalevi

Lundberg, Jarno Antti Sakari Matikainen, Sami Petteri

Merelä, Sami Eerik Noopila, Robert Johannes

Närhi, Heikki Samuli Pakarinen, Tiia Johanna

Pakkanen, Matti Osmo Lauri Palm, Antti Eino Santeri

Parviainen, Samuli Matti Mikael Petäjäsaari, Joona Juha 

Piirainen, Joona Raafael Pilden, Arvi 

Pitkänen, Aleksi Pöllönen, Gabriel Veli Joona 
Rahkola, Matias Raiskio, Joonas Juhani Samuel

Ranta, Jani Markus Rantanen, Ville Valtteri

Saari, Jani Mikael Sailavuo, Ville Petteri

Salopelto, Niko Aleksi Suhonen, Timo Mikko Juhani

Suomalainen, Ismo Ilari Svensk, Miikka

Torri, Suvi Päivikki Truong, Nguyen Hoang Diep

Tuomikoski, Jaakko Aarno Ilkka Währn, Alex Benjamin 

Zweygberg, Sami Sebastian

Tervetuloa!

13.–15.11. 2015 
RKL:n liittokokous, Helsinki
Viikonlopun ohjelmaan kuuluvat perjantaina liittohallituk-
sen puheenjohtajiston vierailu Hietaniemen hautausmaalla 
Nestori Eskolan haudalla. Lauantaina aamupäivällä on halli-
tuksen kokous, iltapäivällä Rakennusmestaripäivä ja muut 
perinteiset kokoukset. Illaksi vaihdetaan juhlapuku ylle ja 
juhlistetaan RKL:n pitkää hienoa 110-vuotista taivalta Suo-
men Kansallisteatterissa.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet www.rkl.fi

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT
VETERAANIKERHON 
syksyn 2015 toimintaa

Marraskuu

Veteraaniristeily Tukholmaan ja Uppsalaan  
4.–6.11.2015

Kuukausikokous 23.11.2015 klo 13.00 
yhdistyksen 3. krs kerhotilassa

Joulukuu

Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen 
pikkujoulutilaisuus 14.12.2015 klo 13.00 
yhdistyksen 3. krs kerhotilassa

RAKENNUS-
MESTARIEN ROUVAT

MARRASKUUN ILTA 
12.11. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla.

Art Ippa esittelee ja myy tekemiään hopeisia 
kierrätyskoruja.

Tervetuloa ostoksille toivottaa O – Ö ryhmä-
läiset, varautukaa käteismaksuun.

Lokakuun illan esiintyjämme oli 
Sirpa Sarkula, pahoittelemme nimivirhettä!

JOULUMYYJÄISET  
LAUANTAINA 21.11. klo 11–14 
Yhdistyksen toimistolla 6. kerros

Tarjolla: Käsitöitä, sukkia, lapasia, 
koristeita ym.
Kahviossa puuroa ja pullaa ym. hyvää.
Pika-arpajaiset

Tervetuloa jouluostoksille!

PIKKUJOULU 8.12.2015 
Yhdistyksen toimistolla, kuudes kerros
alkaen klo 17.00

L – N ryhmäläiset toivottaa 
kaikki mukaan pienen paketin kera
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Digijärjestelmäkameralla 
henkilökuvauksen -kurssi

Miten käyttää hyväkseen valoa ja sommittelua henkilö-
kuvassa? Mitä kaikkea on mallinohjaus? Tutkimme hen-
kilökuvausta teknisesti ja ilmaisullisesti. Harjoittelemme 
luonnonvalon ja keinovalon (kuten salaman) hallintaa 
ulko- ja sisätiloissa. Kurssin tavoitteena on antaa kurssi-
laisille valmiudet kuvata kiinnostavampia, kokeilevampia 
ja myös teknisesti parempia henkilökuvia. Kurssille osal-
listuvilta edellytetään kameratekniikan hallintaa.

Ilmoittautumiset viimeistään 5.11.2015 KUPE:n sih-
teerille Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpostilla 
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799. 

Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhtey-
dessä Anna-Riitalle. Kurssille mahtuu 14 henkeä eli sen 
verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Paikkoja 
on varattu puolet KUPE:lle ja puolet HeRIA:n jäsenille. 
Kurssin hinta HRMY KUPE:n jäsenille on 30 euroa. 
Kurssin hinta on maksettava 5.11.2015 mennessä 
KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66. Odota ennen 
maksua että Anna-Riitta vahvistaa kurssipaikkasi. 

Kurssi pidetään lauantaina 7.11 klo 10-16 ja kurssipaik-
kana on HRMY:n kerhotila, 3.kerros. Kurssin opettajana 
toimii Paula Virta.

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää yhdessä HeRIA ry:n kanssa 
Digijärjestelmäkameralla henkilökuvauksen -kurssin 7.11.2015 lauantaina.

Kovakantinen, neli-
värinen, 72-sivuinen 
historiikki kertoo 
kuoron tarinan alus-
ta alkaen, marras-
kuun 4. päivästä 
1915. Tuolloin Suo-
men Rakennusmes-
tariliiton Helsingin osaston 
kuukausikokouksessa Nyber-
gin kahvilassa tehtiin päätös 
mieskuoron perustamisesta. 
Se oli viisas päätös, sillä kuo-
ro on laulanut omaksi ja mui-

den iloksi jo vuosi-
sadan ja on yhä is-
kussa!

Kirjoja voi ostaa hin-
taan 25 € suoraan 
kuoron jäseniltä tai 
Helsingin Rakennus- 

mestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n toimistosta, p. 09-643 343  
tai info@hrmy.fi.  

Huom! Saatavana rajoitettu 
määrä.

Mestari-Laulajien 
100-vuotishistoriakirja 

myynnissä

MESTARI-LAULAJAT

100 vuotta

Lue Helsingin Rakennusmestarien ja nyt myös 
-insinöörien mieskuoron Mestari-Laulajien 

värikäs historia sadan vuoden ajalta.  

 
Rakennusmestarit 
ja -insinöörit 
AMK RKL r.y.

RKL–SENIORIT

RKL-Senioreiden 
toimintasäännön mukainen 

VUOSIKOKOUS 

pidetään 14.11.2015 klo 14.00 

AMK-Metropolia, luokka P506, 
Bulevardi 31, Helsinki 

Kokouksessa käsitellään 
toimintasäännön vuosi-
kokoukselle määräämät asiat. 

Valitaan mm. puheenjohtaja 
v. 2016-2017 ja 
senioritoimikunta

RKL:n Senioritoimikunta
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Yhdistyksen 
GOLF-mestaruuskilpailut 
Torstaina 3.9.2015 Keimola Golfin kentällä.

Tuloksia:
PB 1, tas. 0-18 
Markku Pennanen 28
Jouni Hasu 27
Vesa Merisalo 26

PB 2, tas. 18,1-54
Kari Nikkinen 29
Jouni Jauhiainen 27
Jari Mulari 26

PB  65 v
Raimo Kostiainen 34
Pentti Raumala 30
Seppo Kuokkanen 27

PB  70 v
Jouko Pentikäinen 31
Reijo Heinänen 28
Esko Hiltunen 23

SCR
Markku Pennanen 91
Jouni Hasu 92
Pekka Punonen 93
Raimo Kostiainen 93

Kiitos osallistujille ja palkintoja lahjoittaneille.

Golfjaos / kilpailutoimikunta

Syyspäivä oli sateinen. 
Kuvassa ensimmäinen ryhmä greenillä 17.

Rakennusmestariklubi Ry
Perinteinen ”musta kasi”  
kinkkubiljardi kisataan

lauantaina 28.11.2015  
klo 10.00 alkaen 

mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on 
Fredrikinkatu 51- 53, 3. kerros 

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille. 

Hallitus

8

YLEISURHEILUA JA 
MAASTOJUOKSUA

Kausi aloitettiin yhdistyksen mestaruuskilpailujen osalta 
23.4 Pirkkolan pururadalla maastojuoksulla. Yleisurheilu-
kilpailut pidettiin 26.8 Pukinmäen kentällä. Syysmaasto-
juoksu päätti kauden 24.9 Pirkkolan pururadalla.

Maastojuoksu  6 km M45 1. Janne Kyllönen 31,24
 4 km M60 1. Paavo Tomminen 18,29
 4 km M65 1. Raimo Hartonen 16,47
 4 km rouvat 1. Eila Hartonen 29.05
 2 km M70 1. Ilkka Wastimo 9,59
   2. Kalevi Vikman 18,39
 2 km M75 1. Veikko Luode 13,02

Yleisurheilu 100 m M40 1. Esko Paukkonen 13,9
  M70 1. Heikki Räsänen 18,9
   2. Voitto Torniainen 23,4
  M85 1. Åke Lund 20,4
 1500 m M65 1. Martti Passi 5,55
  M70 1. Ilkka Wastimo 7,16
   2. Heikki Räsänen 7,43
   3. Voitto Torniainen 9,28

Kuula 7,257 kg M40 1. Esko Paukkonen 7,94
 4,0 kg M70 1. Heikki Räsänen 8,04
   2. Voitto Torniainen 6,64
  M75 1. Veikko Luode 8,12
  M85 1. Åke Lund 6,10

Pituus  M40 1. Esko Paukkonen 4,23
  M70 1. Heikki Räsänen 2,01
   2. Voitto Torniainen 2,01

Syysmaastojuoksu   M40 1. Esko Paukkonen 12,04
Matkana kaikilla 3 km M45 1. Kai Juurtela 15,37
  M70 1. Ilkka Wastimo 15,12
   2. Heikki Räsänen 16,15
   3. Kalevi Vikman 17,36
   4. Voitto Torniainen 19,52
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Varausmaksut 2015:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11-14: 
 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 16-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-52 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko
- viikko 53 (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
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t: 
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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.



  

Tapahtumakalenteri 2015

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

Marraskuu
 3.11.  Teatteri: Ministeriä viedään – 
  maailmanluokan munauksia, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, 
  Arena-näyttämö, Hämeentie 2, 
  klo 19.00
 9.11.  Bond-elokuva: 007 Spectre, 
  Tennispalatsi, klo 18.00
 4.–6.11.  Veteraaniristeily Tukholmaan ja 
  Uppsalaan
 7.11. Digijärjestelmäkameralla henkilökuvaus 
  -kurssi, KUPE, 
  yhdistyksen 3. krs Kerhotila
 12.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta, yhdistyksen toimisto, 
  klo 18.00
 13.–15.11.  RKL:n liittokokous, Helsinki
 21.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Myyjäiset, yhdistyksen toimisto, 
  klo 11–14
 23.11.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, 
  yhdistyksen Kerhotila 3. krs., klo 13.00
 25.11.  Perhetapahtuma: 
  Hevisaurus-seikkailuelokuva, 
  Finnkino Tennispalatsi, klo 17.30
 28.11.  "musta kasi" -kinkkubiljardikisa, 
  Rakennusmestariklubi, 
  Fredrikinkatu 51-53 A, 3. krs, klo 10.00
 28.–29.11.  Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan

Joulukuu
 8.12.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Pikkujoulu, yhdistyksen toimisto, 
  klo 17.00
 14.12.  Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,   
  pikkujoulutilaisuus, 
  yhdistyksen Kerhotila 3. krs, klo 13.00

2016

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

Yhdyshenkilöt 2015
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

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

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

NUORTEN KERHO
Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@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


