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Helsingin Aleksanterinkatu sai juhlavalaistuksensa 67. kerran, kun perinteiset
joulukadun avajaiset järjestettiin sunnuntaina 22. marraskuuta. Vuoden 2014 jouluvalaistuksen kuvasi Jussi Hellsten.
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n

110-vuotisjuhlat
lauantaina 5. maaliskuuta 2016
Finlandia-talossa

Kuva Finlandia-talo / Rauno Träskelin

klo 17.30

Tervetuliaismaljat
klo 18.00

Puheet ja Mestari-Laulajat
klo 18.45

Tarinaa rakentamisesta Helsingissä kertojana Tapio Liinoja
klo 19.30

Buffet-illallinen, taustamusiikkia Onni Lonka Quartetin johdolla
klo 22.30

Tilaisuus päättyy
Tumma puku, kunnia- ja ansiomerkit
Kutsu on kahdelle. Illalliskortin hinta on 20 €/henkilö ja se maksetaan
yhdistyksen tilille FI40 2044 1800 0647 11, viitteeksi 110 v. ja jäsenen nimi.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 22.1.2016 mennessä info@hrmy.fi
tai puhelimitse yhdistyksen toimistolle numeroon 09 646 343.
Virallinen kutsu ja ohjelma postitetaan helmikuun 2016 alkupuolella
ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Lämpimästi tervetuloa!
9/2015 hrmy
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Länsimetrolla Matinkylään
15. elokuuta 2016

Länsimetron rakentuu 14 + 7 kilometrin osuuksissa. Uusia asemia tulee kaikkiaan 13, niistä 8 on elokuussa liikennöintinsä aloittavalla
osuudella.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen rakennustyöt
Ruoholahdesta Matinkylään ovat viittä vaille valmiit: osuus
avataan liikenteelle 15. elokuuta 2016. Matinkylä-Kivenlahti
-osuus valmistuu puolestaan vuonna 2020.

R

akentaminen Ruoholahti-Matinkylä osuudella alkoi vuonna
2009. Lokakuun lopussa 2015 esimerkiksi asemien betonivaluista oli
tehtynä 94 %, betonia oli valettuna
111 149 kuutioita. Työmaiden yhteisvahvuus oli 939 henkilöä.

Urheilupuisto

Länsimetro Oy / 21.10.2015

17

Kaikilla Länsimetron asemilla tehdään töitä reippaaseen tahtiin, niin myös Urheilupuiston asemalla, joka viimeistään elokuussa näyttää
tältä. Havainnekuva arkkitehtitoimisto HKP Oy
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Matinkylän metroterminaalista on suora kulkuyhteys liityntäliikenteen terminaaliin ja Iso Omena kauppakeskuksen laajennukseen.
Osuuden kiskotus oli määrä
saada valmiiksi marraskuun aikana.
Ratasähköt ovat aikataulutuksen
mukaan valmiina tammikuun lopussa. Koeajot alkavat helmikuussa.
Talotekniikan asennukset valmistuvat huhtikuussa. Koekäytöt ja yhteiskäyttökokeet ovat vuorossa
helmi-toukokuussa ja metron ohjausjärjestelmä viimeistellään toukokesäkuussa. Viranomaistarkastukset tehdään kesä-heinäkuussa.

Soukan aseman louhintatyöt
alkoivat
Matinkylä-Kivenlahti -osuuden työt
alkoivat loppuvuodesta 2014. Lokakuun lopussa 2015 oli louhittu työtunneleita 2 111 metriä, joka on lähes 80 % tarvittavasta pituudesta.
Osuuden ensimmäisen aseman ja
ratatunnelin louhintaurakka käynnistyi lokakuussa Soukassa.
- SS
Kuvat Länsimetro Oy

17

Matinkylästä länteen aloitettiin työt vuoden 2014 lopulla. Ensimmäiset asemalouhinnat
käynnistyivät Soukassa lokakuussa.

9/2015 hrmy
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Ruoholahdesta
Kivenlahteen
13 uutta asemaa,
21 kilometriä
Pääkaupunkiseudun metroa
rakennetaan Ruoholahdesta
Lauttasaaren kautta Espooseen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuu 14 kilometriä pitkä ratalinja Ruoholahdesta Matinkylään ja kahdeksan uutta asemaa. Asemat ovat Helsingissä Koivusaari ja Lauttasaari sekä Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä.
Länsimetron Matinkylä - Kivenlahti osuus on länsimetron seitsemän kilometriä pitkä seuraava rakennusvaihe.
Uudet asemat ovat Finnoo,
Kaitaa, Soukka, Espoonlahti
ja Kivenlahti.
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Tikkurilan asemasilta otettiin
käyttöön tammikuussa 2015.
Kuva Liikennevirasto

Tikkurilan asemasillalla kaunis
ja kestävä hiottu betonilattia
Tikkurilan rautatieasema Vantaalla on yksi Suomen vilkkaimmista asemista.
Tammikuussa 2015 avatun uuden asemasillan läpi kulkee 30 000 ihmistä vuorokaudessa.
Tumman hiotun betonilattian pitää kestää sekä katseita että kovaa kulutusta.

T

ikkurilan asemasilta on 28 metriä
leveä ja 75 metriä pitkä. Siltarakenteen jännevälit ovat noin 18
metriä, välituet ovat jännitettyjä paikallavalurakenteita.
Asemasillan arkkitehtisuunnittelija on Aihio Arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelija A-Insinöörit Oy. Pääurakoitsija oli Kesälahden Maansiirto Oy, lattiaurakoisija Etelä-Suomen
Imubetoni Oy, lattian pintakäsittelijä
Dyny Oy ja lattiabetonitoimittaja
Ruskon Betoni Oy.

Yhteistyötä
”Hyvällä yhteistyöllä, joka on erityisen tärkeää tällaisessa kiiltäväksi
hiotussa, läpivärjätyssä betonilattiassa”, lattiaurakoitsijan työnjohtaja

Max Vuorio vastaa kysymykseen,
miten kehujakin saanut lattia tehtiin.
Jo rakennuspaikka vilkasliikenteisen radan yläpuolella oli iso
haaste: ”Koko asemasilta piti operoida vain toisesta päästä, joten
betonin pumppauslinjoista tuli pitkiä. Betoni piti saada oikealla tahdilla, tasaisesti ja turvallisesti valualueille. Kiitos pääurakoitsijan onnistuneelle logistiikalle, pystyimme
tekemään töitä hyvissä olosuhteissa.”
Yhtälailla hän kiittelee tilaajaa ja
suunnittelijoita: ”Lattiatyypin vaatimukset oli huomioitu hyvin ja valmistelevat työt raudoituksista alkaen oli tehty asianmukaisesti. Kun
myös betoni oli sitä mitä haluttiinkin, yhtälö toimi hienosti.”
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120 mm paksu betonilaatta
Asemasillan lattiarakenne on 120
millimetriä paksu betonilaatta. Lattiapinta-alaa on noin 1700 neliömetriä. Kiiltohiottu läpivärjätty lattia
valettiin noin 300 neliön päivävauhdilla 50 - 70 neliömetrin ruutuina,
jotka erotettiin liiikuntasaumoilla.
Max Vuorio korostaa oikeiden
työmenetelmien ja hyvälaatuisen
betonimassan merkitystä: ”Virheet
ja epätasaisuudet massassa tai
työstössä näkyvät valmiissa lattiassa. Virheitä ei siis saa tehdä.”

Mustaa väripigmenttiä
6 prosenttia
”Kuuden prosentin väripigmenttili-
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säys”, kertoo Ruskon Betonin
myyntijohtaja Mikko Vasama erittäin
tumman lattian ’salaisuuden’. Betoni oli tavallista harmaata betonia
vakiokiviaineksella. Pigmentillä värjättiin sementtipasta mustaksi.
”Musta on väripigmentteistä betonintekijälle se tavallisimmin käytetty. Annostus sen sijaan on yleensä pienempi kuin asemasillan lattiabetonissa, kolmesta kuuteen
prosenttiin”, hän kertoo.
Asemasillan betoni oli ns. normaalia lattiabetonia. Lujuusluokka
oli C30/37. Mikko Vasama kertoo,
että väripigmenttien, erityisesti
mustan, käyttö lattioissa on yleistynyt. ”Ihan päivittäistä rutiinia niiden
toimittaminen ei vielä ole, mutta jo
lähes viikoittain niitä täällä pääkaupunkiseudulla tilataan.”

Betonilattia valettiin 50 - 70 neliömetrin ruutuina, jotka erotettiin liikuntasaumoilla.
Kuva Maritta Koivisto

Optimoitu kiiltävyys
”Asemasillan betonilattia on kiiltävä,
muttei superkiiltävä”, kertoo myyntipäällikkö Ella Saarinen lattian pintakäsittelyt tehneestä Dyny Oy:stä.
”Lattioihin tehtiin dynyPRO -käsittely eli hiottiin ja käsiteltiin C2
Hard ja Seal -tuotteilla. Lopputuloksena on hyvin elävännäköinen, raffimainen betonipinta.”
Ella Saarisen mukaan asemasillan lattiaan haluttiin tyylikäs ja hyvin
kulutusta kestävä lattia, joka ei saa
olla liukas. Varsinkin kiiltoasteen optimointi on tärkeää: ”Mitä kiiltävämpi, sitä helppohoitoisempi puhtaanapidon kannalta. Löysimme yhdessä
kompromissin, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä”, hän summaa.
Max Vuorion lailla Ella Saarinenkin korostaa onnistuneen lattian tekemisessä jokaisen osapuolen tärkeyttä: ”Vaikka me teemme näkyvän pinnan, siihen vaikuttaa myös
jokainen edeltävä osapuoli. Hierron
tai liippauksen virheitä ei pintakäsittelyllä piiloteta.”
Suojakäsittelyt tehtiin kahdella
eri aineella. ”Toinen, C Hard, on litiumsilikaattia, joka tunkeutuu syvälle betoniin ja tekee siitä pölyttömän. Toinen, C2 Seal, on kovaa
kulutusta kestävä kopolymeeri, joka
sisältää myös litiumia. Se helpottaa
puhtaanapitoa ja on helppo kiillottaa myös uudestaan.”
Sirkka Saarinen
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Tummaksi läpivärjätty betonilattia on hiottu ja suojakäsitelty, Kuva Dyny Oy
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Helsingin yleiskaavaehdotus etenee

Yleisurheilun veteraanien

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10. marraskuuta

K

Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Lautakunnan ehdotuksessa
varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös
vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.
kaavan yhteydessä. Rastilan leirintäalueelle etsitään korvaava paikka
Helsingistä alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Aiemmin esitetty
Uutelan alue ei tule kyseeseen, sillä
lautakunta muutti sen yleiskaavassa virkistys- ja viheralueeksi.

Lautakunta teki muutoksia
kaavakarttaan
Kuvitelma Hämeenlinnanväylästä kaupunkibulevardiksi muutettuna vuonna 2050.
Kuva on osa Helsingin yleiskaavan luonnosaineistoa. Kuva: 3D Render / Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto

T

ulevasta rakentamisesta noin kolmannes on täydennysrakentamista, joka sijoitetaan erityisesti raideliikenteen solmukohtiin. Kolmannes
sijoittuu uusille rakentamisalueille,
kuten Malmin lentokentälle ja kolmannes kaupunkibulevardien varsille
laajenevaan kantakaupunkiin.
Lautakunnan ehdotuksen mukaan kaupunkibulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Lisäksi ennen toteuttamista
selvitetään, miten rakentaminen
bulevardien varrelle voidaan toteuttaa niin, etteivät liikenteen melu ja
päästöt aiheuta asumiselle haittaa.
Metsäverkosto huomioidaan virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä. Lähtökohtana on säilyttää
verkoston metsäinen luonne. Vartiosaaren tulevat ratkaisut päätetään käsittelyssä olevan osayleis-

Yleiskaavakartta koostuu 100 x 100
metrin kokoisista ruuduista, joille on
määritelty pääkäyttötarkoitus.
Lautakunta teki muutoksia yleiskaavakartan merkintöihin. Pääsääntöisesti muutokset lisäävät virkistys- ja viheralueiden määrää. Lautakunta päätti myös mahdollistaa nykyistä tiiviimpää rakentamista eräissä kohteissa.
Lautakunnan käsittelyssä muutoksia tuli Munkkivuoren-Talin alueella, keskuspuistossa, Lauttasaaren Vattuniemessä, kantakaupungissa Mäntymäen kentän tuntumassa
ja Nordenskiöldinkadun varrella, Oulunkylän Veräjämäessä, Tuomarinkylässä, Puistolassa ja Vuosaaressa.
Malmin lentokenttää koskeva
muutosehdotus raukesi lautakunnassa.
Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin esimerkiksi
kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä siitä. Ehdotuksesta tulevat
muistutukset ja lausunnot käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen yleiskaavaehdotus menee kaupunginhallituksen
ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuoden 2016 aikana.
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maailmanmestaruuskilpailut
pidettiin 4.-16.8.2015
Ranskan Lyonissa.
ilpailut ovat nykyisin sangen mittavat, sillä osanottajia oli yli 8000
lähes sadasta maasta ja kaikista
maanosista. Suomalaisiakin oli ilmoittautunut 167 kilpailijaa. Kilpailuissa on jopa kolme lajia enemmän
kuin varsinaisissa MM-kilpailuissa.
Veteraanikisoissa on mukana lisäksi
puolimaraton, heitto viisiottelu ja
painonheitto. Lisäksi maiden väliset
joukkuekilpailut on maastojuoksussa, kävelyssä puolimaratonilla ja
maratonilla.
Ikäsarjat alkavat 35 vuodesta
ylöspäin 5 vuoden välein niin pitkälle kuin kilpailijoita riittää. Esim.
95-vuotiaita kilpailijoita oli heittolajeissa useita. Onpa joskus nähty
100-vuotiaitakin mukana.
Kilpailuja käytiin päivittäin 12
tuntia neljällä eri urheilukentällä. Kilpailusää oli erittäin kuuma korkeimmat lämpötilat lähenteli +40 astetta.
Kilpailujen järjestely toimi pääsääntöisesti kohtuullisen hyvin lukuun ottamatta tulospalvelua.

Kova helle verotti juoksuaikoja.
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Veteraanien maailmanmestaruuskilpailuissa Lyonissa
Suomalaisille lähes sata mitalia
Menestyjiä näissä kisoissa ovat
suurten urheilumaiden edustajat
kuten USA:n, Ison-Britannian ja
Ranskan kilpailijat. Suomalaiset olivat myös vahvasti mukana lähes
sadalla mitalilla.
Näissä kisoissa mitalistit ovat
aina todella kovia. Esimerkiksi
miesten 1500 metrin juoksun voittaja juoksi uuden ikäsarjansa maailmanennätyksen 4,01,54.
Olin itse ilmoittautunut viidelle
eri matkalle. Ensimmäisenä kilpailupäivänä juostiin 8 km maastojuoksu. Reitti oli erittäin tasainen puistossa juostu reitti pääosin vielä
polkua.
Ikäsarjani 65-vuotiaiden startti
oli jo aamulla kahdeksalta, jolloin
pilvipoutaisessa säässä lämpötila
oli vain hieman yli 20 astetta, mikä
sopi minulle. Varovaisen alun jälkeen pystyin nousemaan sijalle 13,
mihin olin 60 juoksijan joukossa
tyytyväinen. Harmillista, että joukkueemme kovin juoksija juoksi yhden puistokierroksen liikaa ja menetimme joukkuekilpailun hopean.

Kova helle verotti aikoja
Yhden välipäivän jälkeen oli helteinen 5000 metriä. Lämpötila varjossa
+38 astetta tiesi sitä, että radalla oli
tosi kuuma. Kolmeen kilometriin asti meni vielä suhteellisen hyvin, mutta sitten vauhti hiipui todella pahasti. Maalissa joutui ottamaan muutaman ristiaskeleen, joten en olisi
enää paljon enempää pystynyt juoksemaan. Aikani jäi pari minuuttia
normaalista ja sijoitukseksi jäi 22.
Kolmen lepopäivän jälkeen pääsi taas radalle nyt juoksemaan 1500
metriä. Erässäni kärki karkasi heti ja
jouduin juoksemaan välissä yksin,
sillä puolet juoksijoista oli minua
selvästi hitaampia.
Yritin juosta rennosti mutta juok-
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sun jälkeen muutamat sanoivat minulle, että juoksuni oli liikaa harppomista . Finaaliin pääsi 16 kilpailijaa
ja putosin toiseksi parhaalla ajalla.
Ei aivan nappisuoritus sekään.

Puolimaratonilla
joukkuekilpailun voitto
Olin myös ilmoittautunut kympille
mutta itsesuojeluvaisto toimi, että
jätin sen helteen takia väliin ja päätin keskittyä puolimaratonille, jossa
oli myös kolmihenkinen joukkuekilpailu maiden välillä.
Kilpailu juostiin viimeisenä kilpailupäivänä aamulla klo 7 00. Herätys oli neljältä, joten pienen ruoka- ja nestetankkauksen pystyi tekemään. Aamun pimeydessä metrolla kilpailupaikalle ennen kuutta.
Sää oli aamusta suorastaan kolea noin +15 astetta. Startissa oli
mukana myös yhtä aikaa kaikki
sarjat ja myös maratoonarit. Itse
jouduin olemaan vielä vessassa istunnolla lähes viime hetkeen asti,
joten jouduin lähtemään aika kaukaa 1400 juoksijan joukossa.
Ensimmäinen kilometri oli tosi
ruuhkaista. Vielä viiden kilometrin
kohdalla tuntui, että ei tästä tule
mitään, kun vauhti lähenteli 5 min/
km, sitten alkoi päästä ruuhkista
eroon ja päästä juoksurytmiin. Loppumatka sujuikin mukavasti ja tuli
hieno fiilis kun pääsi ohittelemaan
kanssakilpailijjoita. Reitti oli lähes
kokonaan asfaltilla päällystettyä
puistokäytävää ja hyvin tasainen.
Tuloksena oli 10 sija ja joukkue
kilpailussa olin Suomen voittajajoukkueessa. Palkintopallilla tuntui
hienolle kuunnella maamme laulua
melkein tippa silmässä. Tähän saavutukseen täytyi olla tyytyväinen ja
se oli kisoille mukava päätös.
Tällaiset kilpailumatkat ovat hienoja tapahtumia, vaikka niissä ei
paljon tule muuta katseltua kuin kisoja. Ainoa retki, johon osallistuin

Suomen joukkue voitti puolimaratonin
joukkuekisan. Raimo Hartonen oikealla.
oli käynti Pariisissa luotijunalla.
Elokuinen lauantaipäivä on varmasti huonoin mahdollinen päivä
käydä ruuhkien takia Pariisissa. Tulihan siellä jotain nähtävyyksiäkin
katseltua mutta ei Eiffel-torniinkaan
viitsinyt puoltatoista tuntia jonottaa.
Monta paikkaa kun piti päästä nopeasti katsomaan niin se tiesi, että
metrossakin joutui olemaan paljon
ja ne olivatkin aina tupaten täysiä.
Minulla ei ole koskaan aiemmin ollut
Visa korttia matkoilla mutta nyt oli
ensimmäisen kerran ja niinhän se
metron ruuhkassa vietiin ja 150 euroa rahaa. Täytyy sanoa, että pariisilainen taskuvaras on huippuammattilainen.
Lyonista jäi kuitenkin miellyttävät muistot, vaikka kilpailun jälkeen
seuraavana päivänä sairastuin minkä lääkäri kotona totesi keuhkokuumeeksi ja siinä kuukausi vierähti
toipuessa.
Raimo Hartonen
Kuvat Eila Hartonen
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YHDISTYS tiedottaa
UUSI JÄSEN

OPISKELIJAJÄSENET

Hållfast, Sami

Ervelius, Petra Maria Kemppainen, Eeva
Keskitalo, Tuomas Kalle Vihtori
Laitinen, Pyry Pietari Putkonen, Jarkko
Tervetuloa!

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2015
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen
0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

Veteraanikerhon ja
KUPE:n yhteinen

1.varapuheenjohtaja
Rami Järvinen
rami.jarvinen@srv.fi

050-563 9134

PIKKUJOULU

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

14.12.2015 klo 13.00

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

yhdistyksen 3. kerroksen kerhotilassa.
Tervetuloa!

Reino Holappa
reino.holappa@tts.fi

040-532 2272

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

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

PIKKUJOULU tiistaina 8.12.
Vielä ehtii ilmoittautua Rouvien pikkujouluun,
joka pidetään yhdistyksen toimistolla (6.kerros)
alkaen klo 17.00.
Ilmoittautumiset
viimeistään perjantaina 4.12.
Raija Lehtolalle 0400 896250 tai
Maila Luomalle 050 5212987

Niilo Hämäläinen
niilo.hamalainen@ncc.fi

050-379 5125

Kari Mikonsaari
kari.mikonsaari@jmoy.fi

050-367 3110

Tommi Peuhkuri
0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com
Tapio Päiväläinen
tapio.paivalainen@yit.fi

050-538 7672

Martti Saarinen
050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Jari Tiimonen
040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

”Jo vanhakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään”,
joten muistathan ottaa paketin mukaan.
Tervetuloa toivottaa L – N ryhmäläiset

Järjestösihteeri/Toimisto
Sanna Eronen
09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
toimisto
info@hrmy.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään tiistaina 2.2.2016 klo 18.30
yhdistyksen kerhotiloissa 3. krs, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunaiset letut.
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JOULUKONSERTTI
JOULUKONSERTTI

JOULUKONSERTTI
JOULUKONSERTTI
Mestari-Laulajat

Mestari-Laulajat

Solistina Tommi Hakala
Urut Tapio Tiitu
Johtaa Märt Ratassepp
Mikael Agricolan kirkossa
la 19.12.2015 klo 19

Solistina Johanna Tuomi
Johtaa Märt Ratassepp
Käpylän kirkossa
ti 22.12.2015 klo 18
Ohjelma 15 €, ovelta tuntia ennen.

Pääsylippu 20 €, Lippupalvelusta tai ovelta tuntia ennen.

Jäsenlehden toimitus toivottaa
lukijoille Jouluiloa 2015
ja menestystä vuodelle 2016!

NUORTEN KERHO
järjestää joulukuussa tapahtuman
Helsingin keskustassa OSUVA:n ammuntaradalla, Albertinkatu 36 A, 00180 Helsinki
Tarkka päivä ei ole vielä tiedossa.
Se ilmoitetaan laajalla sähköpostikutsulla.
Tilaisuuteen mahtuu 18 nopeinta, minimissään
14 osallistujaa.
Tilaisuus järjestetään arkipäivänä
klo 17 - 19, kesto 2 tuntia.
Toivotaan reilua osanottoa ja
Tervetuloa etukäteen!
Terveisin
Nuorten Kerho
Tommi Peuhkuri ja Niilo Hämäläinen

9/2015 hrmy
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HALLITUKSEN TOIMINTAOHJEET KOSKIEN
ALAOSASTOJEN HRMY:N MYÖNTÄMÄLLÄ TUELLA
JÄRJESTÄMIÄ MATKOJA JA TILAISUUKSIA (päivitetty 1.9.2015)
HRMY:n alaosastojen järjestämien matkojen, retkien
ja muiden tilaisuuksien yhteydessä noudatetaan
seuraavia ohjeita:

Ilmoittelu ja ilmoittautuminen
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta ja
ilmoittautumisten keräämisestä.
Jokaisesta HRMY:n tuella järjestettävästä tilaisuudesta on hyvissä ajoin ilmoitettava yhdistyksen virallisiksi valituissa tiedotuskanavissa kuten yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta,
sekä määräaikaan mennessä yhdistyksen toimistoon
toimittamisesta.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoittautumisten keräämisestä.
Ilmoittautumien tapahtuu ilmoituksessa annettujen
ohjeiden mukaan. Yhdistyksen toimiston työllistämistä tilaisuuksien järjestämiseksi tulee välttää.
Ennakkoilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuminen
vahvistetaan maksamalla ilmoituksen ohjeiden mukaan siinä mainittu ilmoittautumis-/osallistumismaksu. Mikäli koko matkan/retken/ tilaisuuden jäljempänä tapahtuman, jäsenen maksettavaksi jäävä osallistumismaksun osuus on alle 100 €, peritään se tässä
yhteydessä kokonaisuudessaan. Mikäli hinta on
100 € tai enemmän, voi alaosasto harkita sen jakamista ilmoittautumis- ja loppuosaan, jolloin ilmoittautumismaksun tulee kuitenkin olla vähintään 50 €.

Osallistujat
HRMY:n tukemiin tapahtumiin osallistuvat valitaan
seuraavien kriteerien mukaan:
Ilmoittautumisen vahvistusjärjestys (maksujen saapuminen pankkitilille) ratkaisee, mikäli osallistujien
määrä on rajoitettu.

HRMY:n myöntämä tukiosuus
Mikäli järjestettävään tapahtumaan käytetään
HRMY:n rahallista tukea, on huomioitava:
Osallistujamäärän on oltava vähintään 8 (kahdeksan) henkilöä. Mikäli osallistujia on alle kahdeksan
henkeä, yhdistyksen hallitus voi tapauskohtaisesti
hyväksyä pienemmät ryhmät. Jokaisen tilaisuuden
jälkeen on toimitettava yhdistyksen toimistolle kuitit
ja liitteeksi nimilista osallistujista.

Tukea myönnetään vain HRMY:n jäsenmaksunsa
maksaneen jäsenen osallistumiseen mukaan lukien
hallituksen päätöksellä jäsenmaksusta vapautetut.
Avec´t ja muut, jotka eivät ole HRMY:n jäseniä, maksavat aina täyden hinnan.
Osallistumismaksuja määriteltäessä on kustannuksia
laskettaessa huomioitava kaikki matkan aikana esille
tulevat kustannukset, esim. tarjoilut jne. jotka koskevat koko ryhmää, ja jotka on tarkoitus osittain kattaa
HRMY:n tuella.
HRMY:n tapahtumaan myöntämä tukiosuus on max.
50 % em. tavalla määritellyistä matkakustannuksista, kuitenkin enintään 100 €/jäsen.
HRMY:n myöntämä tukiosuus on kaikille ko. tapahtumaan osallistuvalle samankokoinen. Erikoismaksut, kuten esim. 1-hengen huoneen lisät, valittua
kalliimmat hytti-/huoneveloitukset jne. tulee jokaisen
maksaa täysimääräisenä lisähintana.
Mikäli kyseessä on matka, jonka hinta perustuu majoittumiseen 2-hengen huoneessa, niiden tapausten
varalle, joissa ilmoittautumisten määrä muodostuu
parittomaksi, tulee hinnoittelussa varata kerättäväksi
kaksi (2) 1h-huonelisän verran ylimääräistä (sekä
mies- että naispaikkaa varten). Ilmoittautumisten
yhteydessä kukaan ei voi varata etukäteen ko. paikkoja, vaan paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneiden määrä esim. peruutuksen vuoksi muodostuu myöhemmin parilliseksi,
peruutetaan 1h-huonevaraus.
Mikäli tapahtuman järjestäjä myöntää esim. ryhmän
kokoon perustuvana lisäalennuksena ilmaispaikan,
voi alaosaston hallitus myöntää tapahtuman järjestelyistä vastanneelle jäsenelleen korvaukseksi suoritetusta työstä joko alennusta omavastuuosuuteen, tai
vapauttaa hänet siitä kokonaan. Em. erikoismaksut
eivät kuitenkaan sisälly tähän korvaukseen.

Peruutukset
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan, 20 € tai sitä
pienempiä ilmoittautumis-/ osallistumismaksuja ei
palauteta.
Osallistumien peruuttamiseen liittyvät ehdot on aina
mainittava ilmoituksessa.
Yhdistyksen hallitus voi tehdä ohjeisiin
muutoksia, tai myöntää niihin poikkeuslupia.
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Rakennusmestarien Säätiö
kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa
Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:lle
Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2016
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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

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Kuvat: Tapani Mäkipää

- viikot 1-7:
350 €/viikko
- viikot 8-10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14:
350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 15-48:
200 €/viikko
- viikot 49-51
(Itsenäisyyspäivä ja
joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu):
450 €/viikko
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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.

9/2015 hrmy
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Tapahtumakalenteri 2015
Joulukuu
8.12. Rakennusmestarien Rouvat,
		 Pikkujoulu, yhdistyksen toimisto,
		 klo 17.00
14.12. Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,
		pikkujoulutilaisuus,
		 yhdistyksen Kerhotila 3. krs,
		 klo 13.00
19.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
		 Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00
22.12. Mestari-Laulajat, Jouukonsertti,
		 Käpylän kirkko, klo 18.00
2016
Tammikuu
11.1. Tammikuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo,
		 klo 18.30
25.1. Rakennusmestariveteraanit,
		kevätvuosikokous,
		 yhdistyksen kerhotilassa 3. krs,
		 klo 13.00
Helmikuu
2.2. Rakennusmestariklubi,
		Vuosikokous,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs,
		 klo 18.30
8.2. Helmikuun Mestari-ilta
		
Maaliskuu
5.3. Helsingin yhdistyksen 110-vuotisjuhla,
		Finlandia-talo
14.3. Maaliskuun Mestari-ilta
Huhtikuu
11.4. Yhdistyksen Kevätvuosikokous
11.4. Huhtikuun Mestari-ilta
Toukokuu
9.5. Toukokuun Mestari-ilta

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

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