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Uusia kirkkoja rakennetaan nykyään harvoin.
Vantaan Tikkurilassa vuonna 1956 valmistunut
kirkko purettiin sisäongelmien takia. Uusi
kirkko vihittiin käyttöön 24. tammikuuta.
Kuva: Marianna Siitonen
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Suhdannenäkymät. Lähde: EK:n suhdannebarometri tammikuu 2021

P

alautuminen on Suomessakin tapahtumassa samaa tahtia muun
maailman kanssa. Teollisuuden tilanne on helpottamassa, mutta palvelualat kärsivät yhä. Rakentamisessa vaikeudet alkoivat jo ennen
koronaa eivätkä ne ole vieläkään
helpottaneet. Erot toimialojen ja yritysten välillä ovat yhä suuria.
Odotukset seuraavalle puolelle
vuodelle ovat kohentuneet kaikilla
päätoimialoilla viime syksystä. Erityisesti teollisuudessa suhdannenäkymät ovat kirkastuneet saldoluvun
yltäessä jo positiivisen puolelle

Rakentamisen suhdannenäkymät kohentuneet,
mutta yhä tummat
Suomalaisten rakennusyritysten
suhdanteet pysyivät alkutalvestakin

selvästi keskimääräistä heikompina
(saldoluku -20).
Näkymät lähitulevaisuuteen ovat
parantuneet syksyn tiedustelusta.
Kokonaisuutena suhdanteiden odotetaan kuitenkin yhä heikentyvän
seuraavan puolen vuoden aikana.
Suhdannenäkymien saldoluku
oli tammikuussa -32 (lokakuussa
-53). Rakennusalan tulevaisuuden
näkymiä painaa jo ennen koronaa
alkanut laskusuhdanne. Etenkin uudisasuntorakentaminen on hiljenemässä usean vilkkaan vuoden päätteeksi.
Tuotantokapasiteetin käyttöaste
laski viime vuonna laskusuhdanteen
siivittämänä. Rakennusalan kapasiteetin käyttöaste oli tammikuussa
85 prosenttia, joka on samaa tasoa
kuin aiemmin syksyllä.

•

Suhdanteet jatkuneet selvästi keskimääräistä
heikompana

•

Tuotanto on jatkanut supistumistaan ja henkilöstö on
myös vähentynyt

•
•

Tilauskanta on pysynyt lähes samalla tasolla ja reilusti
alle tavanomaisen tason
Suhdannenäkymät kohentuneet syksystä, mutta ovat
yhä varsin synkät (saldoluku -32)

Rakentamisen suhdannetilanne. Lähde: EK:n suhdannebarometri tammikuu 2021
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Tilauskanta jatkaa selvästi
alle tavanomaisen tason
Uusien tilausten määrä kohentui
aavistuksen loppuvuoden aikana,
mutta taso on edelleen selvästi alle
normaalina pidetyn. Kansantalouden investointikehitykseen rakentamisen hiljeneminen vaikuttaa tänä
vuonna voimakkaasti eikä parempaa ole luvassa ennen kuin uudisrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrissä nähdään käänne parempaan.
Suurimpana tuotannon kasvun
esteenä on yhä kysynnän puute.
Kysynnän puutteesta raportoi kuitenkin hieman vähemmän yrityksiä
kuin edellisessä tiedustelussa. Pula
ammattitaitoisesta työvoimasta on
helpottanut selvästi suhdanteen hiipumisen myötä.

Maaliskuun

MESTARI-ILTA

maanantaina 8.3.2021
Maaliskuun Mestari-ilta on

PERUTTU

Covid-19-tartuntariskin vuoksi.
Kotisivujen hrmy.fi kautta
saat ajankohtaista tietoa
yhdistyksen tapahtumista.
Hallitus

Tikkurila sai uuden kirkon
Lähivuosien suurin kirkollinen
rakennushanke Suomessa,
Tikkurilan uusi kirkko, vihittiin
käyttöön tammikuussa 2021.
Kirkon kustannusarvio oli yli
21 miljoonaa euroa.

T

ikkurilan kirkkohanke toteutettiin
onnistuneesti rakentamisen allianssimallilla. Allianssiosapuolina
olivat tilaajana Vantaan seurakuntayhtymä, urakoitsijana Lujatalo ja
kirkon suunnittelijana Arkkitehtitoimisto OOPEAA. Lisäksi allianssin
toimintamallin projektiin loi seurakunnan rakennuttajakonsultti Boost
Brothers.

4

Allianssimallia hyödyntämällä rakentamisen kustannukset pidettiin
hallinnassa ja osapuolet olivat jatkuvasti tietoisia hankkeen aikataulusta.
Tikkurilan vanha, vuonna 1956
valmistunut kirkko kärsi sisäilmaongelmista, jonka takia se oli käyttökiellossakin useita vuosia. Peruskorjaus ei tullut kyseeseen, joten uusi
kirkkohanke alkoi vanhan kirkon
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purkamisella vuonna 2018.
Varsinainen uuden kirkon rakentaminen pääsi alkuun vuoden 2019
alussa. Uusi kirkko nousi vanhan
tilalle samalle tontille.

Allianssimallilla
Tikkurilan uuden kirkkohankkeen
yhtenä merkittävänä onnistumisen
Kuva: Antero Harju

takeena oli hankkeen rakentamismallina käytetty allianssimalli.
”Rakentamisessa allianssimuodolla toteutettu kohde asetti työmaan eteenpäin viemiselle tavanomaisesta hankkeesta poikkeavia
tehtäviä ja lisävarmistuksia, suunnittelun pysyessä mahdollisimman
avoimena varsinaiseen toteutukseen saakka”, kertoo Lujatalon työpäällikkö Tomi Varonen.
”Tikkurilan kirkko valmistui Tikkurilan keskustakorttelin kohteista
ensimmäisenä, samaan aikaan
kortteliin rakennettiin keväällä 2021
valmistuvia asuinrakennuksia. Työmaiden työvaiheiden yhteensovittaminen on tiiviissä kaupunkiympäristössä jatkuvaa ja vaatii saumatonta
yhteistyötä ja avointa viestintää työmaiden välillä. Kohteen rakentamisen aikana jouduttiin mukautumaan
sekä mekaanisen metsäteollisuuden työtaisteluista aiheutuviin vaikutuksiin, kuin myös koronan aiheuttamiin erityispiirteisiin ja varautumisiin työmaatoiminnoissa. Joustavana urakkamuotona allianssissa
pystyimme kaikki nämä haasteet
ottamaan huomioon ja etenemään
kohti yhteistä tavoitetta ja onnistunutta toteutusta.”
”Tikkurilan kirkko on poikkeuksellinen taidonnäyte. Se on rakenteiltaan ja ratkaisuiltaan vaativa
kohde, kaupunkikuvallinen maamerkki ja se toteutettiin historiallisesti poikkeuksellisen nopean hintojen nousun aikana. Näistä vaativista lähtökohdista huolimatta hanke valmistui hyvässä yhteistyössä ja
saavutti merkittävimmät tavoitteensa. Hankkeessa oli lukuisia erityispiirteitä, kuten toiminnan palvelumuotoilu, korkea suunnittelun käyttäjälähtöisyys sekä kirkkorakennukselle poikkeuksellisen korkea käyttö- ja muuntojoustavuustavoite eli
Tikkurilan uuden kirkon
ulkoseinärakenne on ulkopuolelta punatiiliverhoiltu
ja sisäpuolelta lautamuottipintaista paikallavalua.
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rakennus taipuu monenlaiseen
käyttöön”, toteaa Boost Brothers
Oy:n operatiivinen johtaja Matti Sivunen.

Lautamuottipintaista
betonia ja punatiiltä
”Tikkurilan kirkossa yhdistyy onnistuneesti kolme seikkaa, joista jokainen jo itsessään on vaativa. Rakennus on tunnistettava maamerkki,
jolla on oma voimakas identiteettinsä. Se on myös luonteeltaan sakraalirakennus, joka tarjoaa hiljentymisen paikan ja mahdollisuuden irrottautua arjen kiireistä. Ja lisäksi se
on toiminnollisesti monipuolinen ja
suunniteltu muuntojoustavaksi. Kokonaisuuden onnistumisen kannalta taitoa vaativien materiaalien käsittely ja detaljien toteutus ovat ratkaisevassa asemassa. Hanke osoitti, että hyvällä yhteistyöllä eri osaalueiden toimijoiden kanssa on
mahdollista toteuttaa arkkitehtonisesti ja toiminnollisesti poikkeuksellisen vaativa kohde”, kuvailee kohteen pääarkkitehtinä toiminut Oopeaa Oy:n arkkitehti, professori
Anssi Lassila.
Uusi kirkko on neliömäärältään
lähes kaksi kertaa pienempi kuin
vanha kirkko, mutta uudet tilat ovat
monikäyttöisiä ja muuntojoustavia.
Esimerkiksi kirkkosaliin 255 istumapaikkaa on mahdollista laajentaa
kolmessa osassa kaikkiaan 400
paikan suuruiseksi. Kirkon rakentamisen erityispiirteinä rakentajan
puolesta olivat vaativat, näkyviksi
pinnoiksi jääneet paikallavalubetonirakenteet sekä viimeistelydetaljitiikaltaan tarkka arkkitehtuuri.
Kirkkosalin lisäksi rakennukseen
tuli Tikkurilan seurakunnan ja Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan
muita tiloja, yhteinen palvelukeskus
sekä esimerkiksi perheneuvonnan ja
seurakuntayhtymän hallinnon uudet
tilat. Niiden runko on betonielementtirakenteinen. Sokkelien ulkokuori ja
ensimmäisen kerroksen katon palkit
ja osa seinistä ovat paikallavalua.

Svenska flickskolanin koulurakennus Arkadiankatu 24:ssä
valmistui ja otettiin käyttöön
vuonna 1930.
Kuva: Sundström Olof / Helsingin kaupunginmuseo

Perinteinen koulurakennus
palaa juurilleen
Vuonna 1930 valmistunut Arkadiankatu 24:n kiinteistö Helsingissä suunniteltiin ja
rakennettiin koulurakennukseksi. Nyt talo palaa juurilleen, kun tilat peruskorjataan
ja uudistetaan Helsingin kaupungin peruskoulujen käyttöön.
Kuva: Parviainen Arkkitehdit

A

rkadia-talo oli alun perin Ruotsalainen tyttökoulu. Sen jälkeen
siellä on toiminut Helsingin ruotsalainen yhteislyseo, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Hanken
ja Helsingin kauppakorkeakoulu.
Yhteiskuntakiinteistöihin sijoittava
Hemsö aloitti Arkadia-talon peruskorjauksen helmikuussa. Peruskorjaus
valmistuu aikataulun mukaan kesällä
2022. Pääurakoitsija on Lujatalo.

Arkadiankatu 24:n laajennusosa
valmistui vuonna 1999.
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Kuva: Parviainen Arkkitehdit

Peruskorjauksessa vanhan rakennuksen luokkatilat säilyvät, uudempaan osaan tulee myös avoimempaa tilaa, joka muuntuu erilaisiin
käyttötarkoituksiin.
Peruskorjauksessa 30-luvun koulurakennus palautetaan Helsingin
kaupungin koulujen käyttöön ja uusitaan kauttaaltaan vastaamaan nykykoulujen tarpeita. Kaikki kevyet rakenteet ja pintarakenteet uusitaan, ja
rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus päivitetään tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Alkuperäiselle
rakentamisajalle tyypilliset kaksoislaattavälipohjat korjataan ja haitalliset aineet puretaan pois. Lisäksi koko talotekniikka uusitaan.
Hemsö ja Helsingin kaupunki
tekivät Arkadia-talosta 15 vuoden
vuokrasopimuksen kesällä 2020.
Talo toimii kaupungin eri koulujen
väistötilana 2030-luvun alkupuolelle
asti. Ensimmäisenä rakennukseen
muuttaa Taivallahden peruskoulu.
Nelikerroksisessa, 7 800-neliöisessä rakennuksessa on tehty kaksi
peruskorjausta vuosina 1967 ja
1999. Vuonna 1999 rakennukseen
tehtiin laajennusosa, joka nyt myös
peruskorjataan.
”Tällaisessa kohteessa haastavinta on tyypillisesti välipohjarakenteen kunnostaminen. Aikataulun
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kannalta se on kriittinen vaihe ja
suunniteltava erittäin hyvin. Toinen
iso asia on uuden talotekniikan tilantarve ja tekniikan sovittaminen
vanhoihin rakenteisiin”, sanoo korjausrakentamisen tuotantojohtaja
Jyrki Tuohimetsä Lujatalosta.
30-luvun rakennuksessa säilyvät
perinteiset luokkatilat. Laajennusosaan tulee avoimempaa opetustilaa,
joka soveltuu monimuotoiseen käyttöön ja muuntuu tarpeen mukaan.
Hemsö aikoo lisäksi entisöidä
osan rakennuksen vanhoista kattomaalauksista ja kuva-aiheista. Maalaukset ovat aikakautensa koulumaailmalle tyypillisiä: niiden aiheet
ja symbolit viittaavat muun muassa
oppimiseen, sivistykseen, taiteeseen ja musiikkiin.
Hemsö omistaa Suomessa noin
100 000 neliötä oppilaitoskiinteistöjä.
Arkadiankatu 24 on Hemsön ensimmäinen peruskoulukohde Suomessa.
Kaikkiaan Hemsön omistuksessa on
53 peruskoulukiinteistöä ja 20 lukiota.
Lähde: Svenska Flickskolan, rakennushistoriaselvitys 2019, Parviainen Arkkitehdit Oy
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Arkadiankatu 24,
Arkadia-talo
•
•
•

•
•
•
•
•

Valmistunut 1930, suunnittelija arkkitehti Hjalmar Åberg
4 kerrosta, 7 800 m2, edustaa
1920-luvun klassismia
Ensin Ruotsalainen tyttökoulu,
myöhemmin Helsingin ruotsalainen yhteislyseo, Helsingin
ranskalais-suomalainen koulu,
Hanken ja Helsingin kauppakorkeakoulu
Sotasairaalana ja tilapäismajoituksena 1941–1944
Aiemmat peruskorjaukset
1967 ja 1999
Laajennusosa
valmistui
1999, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola
Hemsö osti kiinteistön Aaltoyliopistokiinteistöiltä 2017
Helsingin kaupungin ja Hemsön välinen 15 vuoden vuokrasopimus solmittiin 2020

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Lähtöaula 3

Finavia käynnisti terminaali 2:n
lähtö- ja tuloaulojen muutostyöt
vuoden etuajassa
F
naali 2:n laajentamista. Remontissa
uudistetaan nykyiset lähtö- ja tuloaulat täysin, ja ne sulautetaan osaksi lentojen porttialuetta ja keskitettyä matkatavara-aulaa.
Muutostöiden lisäksi terminaalia
laajennetaan parhaillaan 42 000 neliömetrin verran. Uudisosassa sijaitsevat vuonna 2022 avattava näyttävä pääsisäänkäynti sekä uudet tulo-

ja lähtöhallit.
Nykyisten lähtö- ja tuloaulojen
muutostyöt ovat näillä näkymin valmiina vuonna 2023, jolloin ne liitetään osaksi porttialuetta. Samalla
koko Helsinki-Vantaan kymmenvuotinen noin miljardin euron kehitysohjelma valmistuu.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA Oy

inavia pyrkii hyödyntämään korona-ajan alhaisia liikenne- ja matkustajamääriä edistämällä ja aikaistamalla muutos- ja laajennustöitä.
Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajat muutostyöt aloitettiin tammikuussa vuoden etuajassa
Noin 35 000 neliömetriä käsittävät muutostyöt ovat osa HelsinkiVantaan kehitysohjelmaa ja termi-

Saapuvien aula ’Luoto’

Saattoramppi
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Uusittu viemärisaneeraajan
henkilösertifiointiin valmentava koulutus

T

TS Työtehoseura on laatinut yhteistyössä alan toimijoiden sekä
Eurofins Expert Services Oy:n kanssa viemärisaneeraajan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen, jolla varmistetaan viemärisaneerausta
suorittavien asentajien ammattitaito.
Putkistosaneerauksessa käytettävät tuotteet ja menetelmät ovat
Eurofins Expert Services Oy:n (ent.
VTT Expert Services) sertifioimia.
Tämä on yksi osa laadunvarmistusta. Toinen osa on viemärisaneerausta suorittavien asentajien ammattitaidon varmistaminen.
TTS Työtehoseura on yhteistyössä alan toimijoiden ja sertifiointilaitos Eurofins Expert Services
Oy:n kanssa kehittänyt viemärisaneeraajan pätevyyteen valmentavan koulutuksen. Koulutuksen
päätteeksi osallistujan osaaminen
varmistetaan kirjallisella kokeella
sekä näyttötyöllä, jonka osallistuja
toteuttaa todellisessa saneeraus-

kohteessa. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi
hakea henkilösertifiointia Eurofins
Expert Services Oy :lta.
Sertifikaatin voimassaolon jatkuminen edellyttää, että sen haltija
pitää ammattitaitoaan yllä; siis tekee viemärisaneeraustöitä ja raportoi niistä sertifioijalle sekä osallistuu
säännöllisin väliajoin täydennys- ja
päivityskoulutuksiin.

Hae ammattilaista osoitteesta
Sertifikaattihaku.fi
Voimassa olevia Eurofins Expert Servicesin myöntämiä sertifikaatteja ja tuotehyväksyntöjä voi
hakea Sertifikaattihaku.fi -hakukoneessa. Helmikuussa 2021 siellä oli voimassa olevia sertifikaatteja 8577 kappaletta.

Asiantuntijasertifikaatit

Rakentajasertifikaatit

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA-asiantuntija)
Märkätilatöiden valvoja
Rakennusten lämpökuvaaja
Rakennusten tiiviyden mittaaja
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Rakennusterveysasiantuntija (RTA)
Sisäilma-asiantuntija (SISA)
Märkätilojen vedeneristäjien opettaja
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Märkätilojen vedeneristäjä
Palokatkoasentaja
Puhalluseristeiden asentaja
Rakenteiden tiivistäjä
Siltojen vedeneristäjä
Viemärisaneeraaja

YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2021
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com
1. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.an77ila@gmail.com
2. varapuheenjohtaja
Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

UUDET JÄSENET
Abdul-Sattar, Mohamad
Heino, Petteri
Hiltunen, Teemu

Impola, Heikki
Kahra, Tommi
Puputti, Tatu Pekka

OPISKELIJAJÄSENET
Hietala, Maarit
Huhta, Matias
Moilanen, Siiri
Motamedi, Jemaleddin
Nenonen, Pieti
Osmanoviv, Adem
Pakarinen, Miikka
Pessi, Petja
Puskala, Viivi
Rantala, Jenni

Saarela, Johanna
Salonen Niko
Salonen, Riku
Silvennoinen, Santtu
Sundström, Niclas
Törmänen, Nikolai
Uusitalo, Anna

!
Te r v e t u l o a

Teemu Appelgren, 045-234 0433
teemu.appelgren@fira.fi

Helsingin
Rakennusmestarit
ja -insinöörit
AMK ry:n jäsenet

Trang Huynh, 050-384 4718
trang.huynh@hel.fi
Jan-Erik Jusslin, 050-3210 911
janerikjusslin@gmail.com
Jerkko Koskinen, 040-678 5455
jerkko.koskinen@gmail.com

kutsutaan sääntömääräiseen

Mauri Ranta, 040-766 2320
maurit.ranta@elisanet.fi

KEVÄTKOKOUKSEEN

Jari Raukko, 040-777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi
Markku Skants, 050-462 8795
markku.skants@gmail.com
Tapio Vuorinen, 0400-515 549
tapio.vuorinen@rit.fi
Karl-Johan Wennerström, 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com
Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
Toimisto
info@hrmy.fi

joka pidetään
Ravintola Purossa (Sähkötalo, 8. krs),
Malminrinne 6 E, Helsinki

12.4.2021 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8 §:n Kevätkokoukselle määräämät
asiat.
Kokouksen toteutuminen riippuu ajankohdan
koronapandemiatilanteesta ja siihen liittyvistä viranomaisrajoituksista. Päivitetty tieto
löytyy yhdistyksen kotisivulta www.hrmy.fi.
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry
Hallitus
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GOLF-JAOS

Rakennusmestarien
Rouvat

VUOSIKOKOUS

MAALISKUUN ILTA

Pidetään huhtikuussa Koronan niin
edellyttäessä erityisjärjestelyin.
Osanottajia pyydetään ilmoittautumaan
maaliskuun loppuun mennessä
sähköpostilla:
raimo.k.kostiainen@gmail.com

torstaina 11.3. yhdistyksen toimistolla,
Malminrinne 3 B 3. krs klo 18.00 alkaen
Huom! Jos tiukentuvat koronarajoitukset
niin edellyttävät, ilta peruuntuu ja siitä
ilmoitetaan erikseen.

Esillä sääntöjen
määräämät asiat
ja tulevan kesän
tapahtumat.

Tiedotus:
Koronarajoitusten vuoksi Rakennusmestarien Rouvien vuosikokousajankohta on
siirretty syyskuulle 2021 parempien aikojen toivossa. Paikkana on yhdistyksen
toimisto, Malminrinne 3 B 3. krs. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hallitus
GOLF-JAOS

NUORTENVUOSIKOKOUS
KERHO

maanantaina16.3.2020
järjestää 12.3.2021Pidetään
klo 18.00
alkaen klo 16.30 JOHTOKUNTA
Yhdistyksen toimistossa,
Malminrinne 3 B, 3 krs.

Pikseli virtuaalipelitapahtuman
Esillä sääntöjen määräämät asiat,
REDI:n kauppakeskuksessa
tulevan kesän tapahtumat

Bond-leffa SIIRTYY

sekä RKL:n Golfmestaruuskilpailut.

Tapahtumassa tiedossa verkostoitumista,
Tervetuloa!
yhteistä toimintaa ja hyvää henkeä.
Hallitus
Tapahtumaan sisältyy 60
min peliaikaa,
yhteisruokailu ja hieman virvokkeita.

Tapahtuman omavastuu on opiskelijajäseneltä*
10 € ja varsinaisilta jäseniltä 29 €.
*Nuorten kerhon opiskelijajäsenyys on voimassa
opiskeluajan + valmistumisvuoden sekä valmistumista seuraavan kalenterivuoden loppuun.
Ilmoittautuminen 5.3.2021 mennessä ja tarkemmat tiedot sähköpostitse hrmy.nuoret@
gmail.com ja Nuorten kerhon Facebook ryhmän tapahtumasta “HRMY Nuorten kerhon
Pikseli virtuaalipeli-tapahtuma 2021”
James Bond-elokuvan ensi-ilta siirtyy Koronaviruksen takia edelleen. Niinpä myös yhdistyksen elokuvailta siirtyy syyskaudelle.

Seuraa Nuorten kerhon asioita ja
tapahtumia Facebookissa.
Löydät meidät hakusanalla

Ilmoittautumiset ja maksut säilyvät ja siirtyvät
odottamaan esitystä. Kerromme uuden ajankohdan heti kun se selviää.

“HRMY ry Nuorten Kerho”

3/2021 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
HRMY-Seniorit tiedottaa
Hyvät kerholaiset!
Vaikka perinteiset kerhomme kuukausitapaamiset ja
kokoukset on pidettävä yhä tauolla koronan vuoksi,
olkaamme tulevaisuuden suhteen kuitenkin optimistisia ja luokaamme toiveikkaan katseemme kohti aurinkoista kevättä ja tulevaa kesää!
Lyhyt katsaus menneeseen toimintavuoteen…
Vuosi 2020 oli kerhomme 43. toimintavuosi, jonka jokainen meistä varmasti tulee muistamaan ns. ”koronavuotena”. Koronapandemiaan pätee hyvin sanonta:
”mikä pitkittyy, niin se mutkistuu”.
Aktiivisen kerhomme näkyvimpiä toimintamuotoja
ovat olleet kuukausitapaamiset, monipuoliset retket ja
tutustumiskäynnit eri kohteisiin. Kuntoutus- ja virkistysmatka on kuulunut myös jokavuotiseen ohjelmistoomme.
Toimintamme kannalta tämä vuosi on kuitenkin ollut
erilainen ja tuottanut päänsärkyä niin hallitukselle kuin
meille kaikille. Hallitus on seurannut koronapandemian
tilannetta jatkuvasti ja pyrkinyt kaikessa viisaudessaan
tekemään ennakoidusti peruutuksia jo suunniteltuihin
tapahtumiin. Hallitus on tiedottanut kuukausittain Yhdistyksemme jäsenlehdessä sekä www.hrmy.fi:n sivuilla tilaisuuksien/kokouksien ajankohdista ja niiden
mahdollisista peruutuksista.
Kerhon hallituksen kokoonpano toimintakautena
2020: Ari Angervuori pj., Karl Johan Wennerström vpj.,
Heikki Autio, Mauri Ranta, Martti Saarinen, Matti Vuorensola ja Sirpa Laurila siht.
Toimikauden aikana kerhomme hallitus kokoontui
7 kertaa, joskin yhteyttä on pyritty pitämään myös
etäkokouksin puhelimitse ja sähköpostitse.
Jäsenistön kuukausitapaamisia onnistuttiin järjestämään 3, Tukholman risteilyn lisäksi.
• Tammikuun tapaamisessa käsittelimme kerhon
sääntömuutosta ja esillä oli kerhomme nimen muuttaminen Veteraaneista Senioreiksi.

Tässä on Eetvartti...
mestari hänkin!
”Huh hellettä,
jospa löysäisi
vähän krakaa?”

• Helmikuussa asianajotoimisto Reims & Co:n Ilona
Piiroinen kävi kertomassa meille tärkeää tietoa
edunvalvontavaltuutuksen ja testamentin tekemiseen.
• ”Karkausvuoden risteily” Tukholmaan toteutettiin
ansiokkaasti 26.- 28.2.20 yhteishankkeena KUPE:n
kanssa. Matkalla oli seuralaisineen yhteensä 57 henkeä. Risteily onnistui hyvin ja sai suuren suosion jäsenistömme keskuudessa.
• Syyskuussa onnistuimme pitämään, keväällä peruuntuneen, Kevätkokouksen Kallioniemen ulkotiloissa. Kokouksessa hyväksyimme kerhomme sääntömuutoksen Yhdistyksen hyväksyttäväksi. Sääntöuudistuksessa tärkein asia oli nimen muuttuminen
Veteraaneista Senioreiksi. Kerhon uudeksi nimeksi
hyväksyttiin Helsingin Rakennusmestari- ja -insinööriseniorit, josta käytetään lyhennettä HRMY-Seniorit.
• Kokouksen jälkeen vietimme yhteistä ”kevätjuhlaa”,
kylläkin jo hieman syksyisissä merkeissä. Jäsenistöä
paikalla oli 19 henkeä ja onneksemme pari rouvaakin
oli uskaltautunut mukaan.
Koronatilanne yllätti meidät monesti ja peruutuksia
jouduttiin tekemään useita, mm. maaliskuun ulkoilupäivä Töölönlahden ympärille ja huhtikuulle suunniteltu
Ari Angervuoren esitelmä: ”4 työmaatutustumista”.
Kesäkuulle suunniteltu RKL:n Kesäretki Helsinkiin
1.–3.6.20 peruuntui suurista suunnitteluista huolimatta. Myös kauan odotettu, elokuulle 23.–29.8.20 suunniteltu virkistäytymis- ja kuntoloma Saarenmaan kylpylään peruuntui. Suureksi suruksemme emme päässeet joulupukkiakaan tervehtimään seniorien pikkujoutilaisuuteen, vaikka kilttejä on oltu!
Joulukuussa hallitus valmisteli kerhomme syyskokouksen järjestämistä helmikuulle 2021, jotta saisimme
valittua sääntöjemme mukaisen uuden hallituksen
vuodelle 2021 sekä suunniteltua tälle ja ensi vuodelle
toimintaamme, mutta toisin kävi. Myöskään maaliskuun jäsentapaamisia emme nyt harkitse, vaan seuraamme koronatilanteen kehitystä ja odottelemme rokotusten etenemistä.
Kerhomme vuoden 2020 hallitus toimii ns. ”toimitushallituksena”, kunnes saadaan valittua uusi hallitus.

Kerhomme syyskokous on suunniteltu
pidettävän 27. syyskuuta 2021.
Pinnistellään yhdessä eteenpäin
odotellen parempaa toimintavuotta 2021!
HRMY-Seniorit
”Toimitushallitus”

Lumiveistostaiteilijat:
Puuhalan Jussi ja Sinikka
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KUPE:n
iskuryhmä
tutustui
Van Goghiin
KUPE:n opastettu käynti Didrichenin taidemuseon suurta huomiota
herättäneeseen Van Goghin ’Tie taiteilijaksi’ -näyttelyyn toteutui 21.
tammikuuta pienryhmänä koronarajoituksia tarkasti noudattaen. Saimme erinomaiselta oppaaltamme lähes henkilökohtaisen opastuksen
taiteilijan kehitykseen erityisesti
piirtäjänä. Lähinnä itseoppineen taiteilijan varhaisvuosien kehitys ihmisruumiin jäsenten mittasuhteiden
sisäistämiseen piirroksissa oli opas-

tuksen ansiosta helposti tajuttavissa. Näyttelymateriaali yhtä lukuun
ottamatta oli lainattu Hollannista
mukaan lukien Omakuva vuodelta
1887. Toinen näyttelyn öljyvärimaa-

laus olikin useimmille varsin tuttu,
Ateneumista lainattu ”Katu Auvers
sur-Oisesta”.
Teksti ja kuva: Matti Vuorensola

KUPE:n valokuvauskilpailu

Kevättalvi on kuvaamisen aikaa
Tammi- ja helmikuun jäsenlehdissä ennakoitu KUPE:n valokuvauskilpailu etenee, tosin hieman suunnittelemaani hitaammin. Palaan siis tämän ’jatkokertomuksen’ seuraavaan osaan vielä huhtikuun jäsenlehdessä.
ALOITTAKAA Hyvät Älypuhelimen käyttäjät kuitenkin osallistumisenne heti – nyt kun on ehkä vielä luntakin ja kevään valoa yllin kyllin. Sehän tunnetusti innostaa VALO-kuvaukseen, vaikka sitä ei nykyvälineillä
juuri tarvitakaan.
KERÄTKÄÄ melkeinpä mihin vain teemaan sopivat kännykkäkuvanne kuvatiedostoon ja LÄHETTÄKÄÄ
mielestänne parhaat (max. 3) PYSTYKUVAT sähköpostiosoitteeseeni matti.vuorensola@gmail.com.
Merkitkää nimimerkiksenne vapaavalintainen nelinumeroinen luku ja numeroikaa kuvat (esim. ”6789”-1).
Kuvat voi pakata esimerkiksi noin 1184x2361 px kokoon. Pixelimäärään kajoaminen ei toki ole välttämätöntä. – Tallettakaa hyvät 18:9 tai 16:9 vaakakuvannekin riippumatta siitä onko ne otettu kännykällä vai
vanhanaikaisella ”matolaatikolla”, vaikka viimeistään alkusyksyksi suunniteltu ensimmäinen opetusjakso
keskittyykin nimenomaan kännykkäkuviin.
KUPE:n hallitus valitsee Aprillipäivään 1.4. mennessä
lähettämistänne kuvista mielenkiintoisimmat, jotka julkaistaneen (kuvaajien erillisluvalla) toukokuun lehdessä.
Tähän ”alkukilpailuunkin” pyrimme hankkimaan palkinnoiksi valokuvausta käsittelevää kirjallisuutta.
Lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse 050-516 8142
Kuvausterveisin: Matti Vuorensola, KUPE:n sihteeri
matti.vuorensola@gmail.com

3/2021 hrmy
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URHEILU

Hiihto-yleisurheilujaosto
tiedottaa

Helsingin rakennusmestarikeilaajat ry

Jaosto järjestää vuosittain yhdistyksen mestaruuskilpailuja hiihdossa, maastojuoksussa ja yleisurheilussa.
Jaosto huolehtii myös kilpailijoiden lähettämisestä RKL:n
mestaruuskilpailuihin.
Toiminnastamme tiedotetaan jäsenlehdessämme ja
yhdistyksen kotisivuilla. Valitettavasti tilanteet saattavat
muuttua nykyisin niin nopeasti, että tieto ei saavuta
kaikkia mahdollisia osallistujia.
Tämän johdosta suositellaan, että kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ilmoittaisivat yhteystietonsa jaoston vetäjälle rharton1@welho.com tai 044 2244521.
Jaosto kaipaa myös uusia toimijoita ja puheenjohtajaa. Allekirjoittanut on ollut jaoston jäsenenä vuodesta
1991, josta puheenjohtajana 29 vuotta.
Olen luovuttamassa paikkani myös RKL: n urheilutoimikunnassa, jossa olen ollut vuodesta 1999 lähtien ja
puheenjohtajana viimeiset 20 vuotta.
Raimo Hartonen

Helsingin rakennusmestarikeilaajat AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT
Kilpaillaan Talissa Remonttikisan
yhteydessä
22.3.–18.4.2021
Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa
Kilpailumaksu 34 €
HENKILÖKOHTAISET MESTARUUDET
A-mestaruus (luokat M ja A)
B-mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)
VETERAANIMESTARUUS
Vain ikätasoitus 1 piste / sarja / vuosi, alkaen
61-vuotiaista
- ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko veteraanimestaruudesta (ikätasoitus).

Kalakerho
PILKKIKILPAILUT
Perhetapahtumana

Palkinnot:
kulta-, hopea- ja
pronssimitalit.

27.3.2021 klo10.00–13.00

Vihdin Wuoriolassa, Vanha Koikkalantie 162
Ilmoittautuminen 21.3.2019 mennessä
Kalakerhon sihteerille Jouko Röpeliselle
jropelinen@gmail.com tai puh. 044 2103 225

Ilmoittautuminen:
Talin keilahalli
puh. 044 700 4301

Hyvät palkinnot! Kisaeväät jokainen tuo itse.
Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!
Kalakerho haluaa toimia vastuullisesti ja ennaltaehkäistä koronavirustartuntojen leviämisen
noudattamalla toiminnassaan alueellisia suosituksia ja rajoituksia.

RKL hiihdon
SM-kisat

Kalakerhon pj Reino Holappa
reino.holappa@temotek.fi, p. 045 1074 060

20.–21.3.2021
Rovaniemellä
HRMY:n hiihtäjät ilmoittautumiset 3.3.2021
mennessä Raimolle rharton1@welho.com tai
044-2244 521
Kilpailukutsu RKL:n verkkosivuilla

www.rkl.fi/vapaa-aika/hiihto
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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.

HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS alkaa maanantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00
VARAUSVIIKOT JA -MAKSUT 2021:
Viikot 1-7: 		

350 €/viikko

Viikot 8-10 (Koulujen hiihtolomaviikot):

450 €/viikko

Viikot 11, 12, 14–17: 		

350 €/viikko

Viikko 13 (Pääsiäinen): 		

450 €/viikko

Viikot 18-34: 		

200 €/viikko

Viikot 35–48:		

100 €/viikko

Viikot 49–50 ja 52:		

350 €/viikko

Viikko 51 (Joulu):		

450 €/viikko

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

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi
á-hintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus 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 kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen
nimi ja maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Tapahtumakalenteri 2021
Maaliskuu
11.3.
		
		
12.3.
		
		
20.-21.2.
22.3-18.4.
		
		
		
27.3.
		

Huhtikuu
12.4.
		
		
12.4.
		
		

Rakennusmestarien Rouvat,
Maaliskuun-ilta yhdistyksen toimisto, 			
Malminrinne 3 B 3. krs klo 18.00
Nuorten kerho,
Pikseli virtuaalipelitapahtuma,
REDI:n kauppakeskus, klo 18.00
RKL:n hiihdon SM-kisat, Rovaniemi
Keilailun Remonttikisa, jonka yhteydessä sekä
RKL:n että HRMY:n vuoden 2021 mestaruuskilpailut,
Talin keilahalli (Järjestäjät seuraavat koronaohjeita ja 		
toimivat sen mukaisesti)
Pilkkikisat perhetapahtumana, Kalakerho,
Vihdin Wuoriola, Vanha Koikkalantie 162, klo 10.00

Yhdyshenkilöt 2021
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@gmail.com
RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-588 2988
nenkvist@gmail.com
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com

Yhdistyksen Kevätkokous,
Ravintola Puro (Sähkötalo, 8. krs),
Malminrinne 6 E, klo 18.30
Huhtikuun Mestari-ilta,
Ravintola Puro (Sähkötalo, 8. krs),
Malminrinne 6 E

HRMY-SENIORIT
Ari Angervuori 050-368 5994
ariangervuori@gmail.com
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
rharton1@welho.com

		 Golf-jaoston vuosikokous huhtikuussa, lisätietoja ja 		
		 ilmoittautuminen maaliskuun loppuun mennessä 		
				
		raimo.k.kostiainen@gmail.com

KALAKERHO
Reino Holappa 045-107 4060
reino.holappa@temotek.fi

Seuraathan ilmoitteluamme yhdistyksen nettisivuilla www.hrmy.fi
Päivitämme sinne aina viimeisimmät tapahtumamuutokset ym.

KALLIONIEMI
Yhdistyksen toimisto, 09-646 343
info@hrmy.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
marttiv.rissanen@gmail.com
NUORTEN KERHO
Teemu Appelgren 045-234 0433
teemu.appelgren@fira.fi
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

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

UINTI
Tero Jaatinen 0500-481 283
terojaatinen@mac.com

