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ja tunnistettavuutta. Pikkukuvissa Kaitaan 
aseman Juurtuminen (taiteilija Antti Tanttu) ja  
Finnoon aseman Haavekuvia (taiteilija Leena Nio). 

Iso kuva ratalinjasta Kaitaan kohdalla: J. Leino
Kaitaan kuva: Antti Tanttu 
Finnoon kuva: J. Tuoma



34/2021 hrmy

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 

KEVÄTKOKOUS 
siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan ja ajankohtaan 

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

* * * * * * * *
HUHTIKUUN MESTARI-ILTA 

maanantaina 12.4.2021 on PERUTTU
Covid-19-tartuntariskin vuoksi.

Kevättä kohden ollaan menossa, 
eikä kesäänkään ole enää pitkä 
matka.

Yhdistyksemme toiminta on ke-
vään aikana ollut vähäistä. Pan-
demian takia vain kaikkein tär-
keimmät tapaamiset on hoidettu. 
Yhdistyksen hallitus on kokousta-
nut joka kuukausi Teams-etäyh-
teyden välityksellä.

Tavoitteena on, että yhdistys yhdes-
sä HRMY-Senioreiden kanssa pys-
tyisi järjestämään rajoitteiden mu-
kaisia ulkona tapahtuvia opastettuja 
kävelytapahtumia. Mielenkiintoisia 
retkiä esimerkiksi Signe Branderin 
jalanjäljillä Töölössä, Kulttuuria ja 
naisia Töölössä tai vaikkapa Jugen-
dia ja elokuvia Kruununhaassa. 
Matkassa kulkee mukana ammat-
tiopas, tarinankertoja. Tapahtuman 
ajankohta on vielä auki, tietoja päivi-
tetään kotisivuille ja jäsenlehteen.

Kevätkokouksen järjestämisessä 
on haasteita tänäkin vuonna. Ti-
linpäätösasiakirjat ovat toki val-

miit ja hallituksen hyväksymät.  
Yhdistyksen Vuosikertomus jul-
kaistaan tässä jäsenlehdessä. 
Kevätkokouksen aikataulu on vie-
lä avoinna. Se pyritään järjestä-
mään viimeistään kesäkuun al-
kuun mennessä, mikäli se on ter-
veydellisin ehdoin mahdollista. 
Kokouskutsu ja tarkemmat ohjeet 
tulevat aikanaan Rakennusleh-
teen ja yhdistyksen kotisivuille.

Kesä on yhdistystoiminnassa rau-
hallista aikaa. Hallitus ja alaosas-
tot miettivät nyt kuumeisesti, mitä 
tapahtumia saataisiin järjestettyä 
syksyllä.

Syksy tuleekin olemaan hyvin 
mielenkiintoinen. Toivottavasti 
pääsemme silloin muuttamaan 
takaisin Rakennusmestareiden 
taloon, Eerikinkadun puoleiseen 
toimistoomme.

Rakennuslehdessä nro 7/2021 oli 
mielenkiintoinen artikkeli Raken-
nusmestareiden talon muuttami-
sesta hotelliksi. Valmistumisajan-

kohta on vielä avoinna, siitäkin 
tulemme kertomaan yhdistyksen 
kotisivulla heti, kun aikataulu tar-
kentuu.

Puheenjohtajan palsta

Oikein hyvää kevättä, 
nautitaan kauniista luonnosta, 
pysytään terveinä ja 
muistetaan liikkua turvallisesti.

Timo Saarikko
puheenjohtaja
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1970 -luvulla rakennusalan 
työturvallisuusonnetto-

muuksissa kuoli keskimäärin yksi 
henkilö joka viikko eli vuodessa 
noin 50 henkeä. Vieläkään emme 
ole tilanteessa, että suru-uutisilta 
vältyttäisiin. Vuonna 2020 raken-
nusalalla henkensä menetti työta-
paturmissa yhteensä seitsemän ih-
mistä, joista kaksi infrapuolella. 
Muutos on kuitenkin huima jopa 10 
vuoden takaiseen tilanteeseen. 

“Viimeisten 10 vuoden aikana 
Rakennusteollisuuden jäsenyrityk-
set puolittivat tapaturmataajuuten-
sa”, kertoo Kati Kaskiala, INFRA 
ry:n turvallisuusvaliokunnan elinkei-
nopoliittinen asiantuntija.

Rakennusalalla tapaturmia pyri-
tään ehkäisemään ennakoinnilla, 
suunnittelulla ja yhteistyöllä, kuten 
työkoneiden, henkilökohtaisten 
suojavarusteiden ja työmailla käy-
tettävien materiaalien kehityksellä 
sekä muuttuneilla työtavoilla ja 
asenteilla. Työmailla jaetaan tietoa 
riskeistä, tapahtuneista onnetto-
muuksista ja saavutetuista opeista, 
mikä pistää kaikki ajattelemaan ja 
osallistumaan. Tapaturmattomuus 
on aina tavoitteena ja siihen on 

TEKOÄLY tulee osaksi  
 turvallista työmaata

Työturvallisuus on ottanut 

hurjan kehitysloikan 50 

vuodessa rakennusalalla 

ja vauhti kiihtyy tekniikan 

ja tekoälyn kehityksen 

myötä. Alalla aihe otetaan 

todella vakavasti. 

mahdollista päästä, useat työmaat 
osoittavat sen todeksi.

YIT:n Jarkko Hyytiäisen mukaan 
työmailla ei näe enää entisaikojen 
“tukkilaisromantiikkaa” eli henkilö-
kohtaista riskinottoa, koska työnteki-
jöiden näkemykset otetaan huomi-
oon jo työvaiheiden suunnittelussa ja 
jatkuvasti hankkeen aikana esimer-
kiksi viikoittaisissa turvavarteissa. 

Tietoa turvallisuuden parantami-
seksi jaetaan avoimesti myös eri 
yritysten välillä. Esimerkiksi INFRA 
ry:n turvallisuusvaliokunnan jäsen-
yritykset toimivat näin. 

“Työturvallisuusasioita ei nähdä 
yrityssalaisuuksina tai kilpailuun 
vaikuttavina tekijöinä, vaan me 
jaamme oppeja yritysten välillä ko-
ko alan kehittämiseksi”, kertoo Ant-
ti Mitrunen, YIT:n Infra-segmentin 
työturvallisuuspäällikkö ja INFRA 
ry:n turvallisuusvaliokunnan vara-
puheenjohtaja.

Tekoäly parantaa myös  
työturvallisuutta

Rakennusalan digiloikka on ollut 
viime vuosina valtava. Koneohjaus, 

robotiikka ja työmailla käytettävät 
työkoneet edustavat edistynyttä 
teknologiaa sekä muun muassa 
kauko-ohjauksen, dronien ja 3D-
mallinnusten hyödyntämisestä on jo 
tulossa arkipäivää. Työmaapereh-
dytyksiä tehdään tulevaisuudessa 
myös virtuaalikypärän avulla. 

Tekniikan ja tekoälyn kehitys tu-
levat tulevaisuudessa parantamaan 
myös työturvallisuutta. Tekoäly voi 
auttaa rutiinitöissä, kuten tapatur-
miin liittyvän tilastotiedon jalostami-
sessa ja analysoinnissa. Esiin saat-
taa nousta asioita, joita ei muuten 
huomattaisi. Vaikka ihmisäly tulee 
olemaan osana työturvallisuutta jat-
kossakin, tulevaisuudessa esimer-
kiksi tiedon analyysissä asia voi olla 
toisin. 

Työturvallisuutta varten kehite-
tään myös älyvaatteita. Niissä olevi-
en antureiden avulla voidaan kerätä 
tietoa ja varoittaa vaarasta, kuten 
ilman häkäpitoisuudesta tai lähes-
tyvästä ajoneuvosta, tai jopa ihmi-
sen jaksamisesta.

Teksti ja kuva: YIT
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Tällä kertaa ainoastaan Infra-alalla 
voitiin toteuttaa yritysten välinen 

kilpailu, jonka voitti Skanska Infra 
Oy. Pandemian tuomien rajoitusten 
vuoksi talonrakennusyritysten välis-
tä kilpailua ei voitu järjestää, vaan 
turvallisuudesta kilpailtiin talonra-
kennuksessa tänä vuonna vain työ-
maiden kesken.

Suurten talonrakennusyritysten 
työmaista parhaimmaksi ylsi YIT 
Suomi Oy:n Asunto Oy Porvoon Fil-
lari. Pienten rakennusyritysten työ-
maista kärkeen nousi Kymppiraken-
ne Oy:n Nikkilän Sydämen koulu-
keskuksen laajennus.

Infran työmaasarjassa parhaaksi 
nousi maarakennusliike E.M. Pekki-
nen Oy:n toteuttama Koivuhaantien 
ja Koivulehdontien parantaminen.

Kunniamaininnan saivat hyvin 
turvallisuusasiansa hoitaneet aliura-
koitsijat Lumon Suomi Oy ja Maara-
kennus Rinne-Laturi Oy.

Myöskään kiertopalkintoa ei voi-
tu tänä vuonna koronarajoitusten 
vuoksi jakaa kuin infra-alalla. Sen 
voitti Skanska Infra Oy. Kiertopalkin-
to annetaan yritykselle, jonka työ-
mailla mitatut turvallisuuden tasoa 
ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien 

Uudenmaan työturvallisuuskilpailu

Vuoden 2020 parhaat 
työmaat ja yritykset 
palkittiin

Hyvä turvallisuuskulttuuri, kaikkien työmaalla työskentelevien 

turvallisuudesta huolehtiminen, asiakirjat ja luettelot aina ajan 

tasalla. Uudenmaan työturvallisuuskilpailun voittajat löytyivät, 

vaikka pandemia rajoittikin kilpailun järjestämistä. Kilpailussa 

palkittiin jälleen myös paras rakennuttaja, joka sai kehuja 

etenkin ennakoivaan työsuojeluun panostamisesta. 

Vuosi 2021 alkoi uusilla  
hankkeilla – pandemia  
suuri turvallisuusriski
”Nolla tapaturmaa rakennusteolli-
suudessa 2020-hanke tuli päätök-
seensä ja vuosi 2021 käynnistettiin 
uusien turvallisuustoimien merkeis-
sä. Samaan aikaan kiihtyvä korona-
pandemia on tuonut omat turvalli-
suuden lisähaasteensa, jotka vaati-
vat työmailla nyt erityistä venymistä. 
Täytyy kuitenkin luottaa siihen, että 
oikeilla varotoimilla pärjätään ja en-
nen pitkää korona-aikakin on taakse 
jäänyttä elämää” sanoo turvallisuus-
asiantuntija Juha Suvanto Raken-
nusteollisuus RT:stä.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät 
Talonrakennusteollisuuden Uuden-
maan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, 
Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto/työsuojelun vas-
tuualue, Työturvallisuuskeskus ja 
RAKLI ry.

tulokset ovat keskimääräisesti kaik-
kein korkeimmat.

Infra-alan rakennuttaja -tunnustus 
Vantaalle
Turvallisuus tulee varmistaa yhdessä 
rakennuttajan, päätoteuttajan ja 
muiden toimijoiden kesken suunnit-
telusta alkaen. Rakennuttajia on pal-
kittu Uudenmaan työturvallisuuskil-
pailussa jo yli kymmenen vuoden 
ajan. Turvallisuusasiansa infra-alan 
rakennuttajana hyvin hoitanut Van-
taan kaupungin kaupunkiympäristön 
toimiala sai tämän vuoden kilpailun 
kunniamaininnan.

Pandemian takia työturvallisuus-
kilpailuun kuuluvia TR- ja MVR-mit-
tauksia toimitettiin pääasiassa ulko-
tiloissa ja huomiota kiinnitettiin mm. 
työmaiden eristämiseen ulkopuolisil-
ta ja työmaateiden liittymiseen ylei-
seen katuverkkoon. ”Pelti ei kolise, 
kun liikennejärjestelyt ovat kunnos-
sa”, tiivisti eräs työmaamestari. Kai-
killa kilpailuun osallistuneilla Vantaan 
työmailla liikennejärjestelyt olivat 
moitteettomassa kunnossa itse työ-
maa-alueella sekä sen ulkopuolella.
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Kaupungin asiantuntijat tutkivat 
sillan rakenteita ja pohtivat vaih-

toehtoja vaurioiden korjaamiseksi. 
Liikenne sillalla jatkuu toistaiseksi 
normaalisti, koska silta on stabiili 
eikä uhkaa äkillisestä vaaratilan-
teesta ole.

Sillan kuntoa ryhdyttiin selvittä-
mään, kun kesällä 2020 sillan kun-
totarkastuksessa saatiin ensimmäi-
set tiedot välitukien halkeamista. 
Joulukuussa 2020 valmistui viisto-
kaikuluotaus, joka todensi epäilyt 
sillan vaurioista. Siltaan on lisätty 
tarkkailupisteitä, joilla sillan liikkeitä 
seurataan. Tarkempaa tietoa sillan 
perustusten nykytilasta saadaan 
pohjatutkimuksella, joka toteute-
taan jäiden lähdettyä.

Kansakoulu-
katu 3:n 
toimitiloihin 
innovaatio-
keskus

Skanska ja CapMan Real 
Estate ovat sopineet 

Helsingin Kampissa Kansa-
koulunkatu 3:ssa sijaitse-
van vanhan kiinteistön pe-
ruskorjauksesta ja uudis-
tuksesta. Tilojen perusteel-
linen uudistus kattaa ra-
kennusteknisten töiden li-
säksi myös talotekniikan.  

Rakennuksen suojeltu 
punatiilinen julkisivu säilyy 
ennallaan, mutta kylmä ul-
lakkotila muutetaan loft-
henkiseksi toimistotilaksi. 
Samalla kohteeseen saa-
daan lisättyä kaksi uutta 
hissiä, joita varten rakenne-
taan betonirakenteinen his-
sikuilu. Kaikkiaan uudistet-
tavaa kerrosalaa on noin 
8100 neliömetriä, ja koh-
teelle tavoitellaan kultata-
son LEED®-ympäristö- 
luokitusta.

Valmistuessaan kevääl-
lä 2022 uudet tilat toimivat 
innovaatiokeskuksena, jo-
ka kantaa nimeä KOO3. 
Kohteessa on vuokralla pi-
dempiaikaista toimitilaa yri-
tyksille, mutta pohja- ja kel-
larikerrosten coworking-ti-
laa voi hyödyntää myös 
joustavammin tarpeiden 
mukaan.

Alun perin vuonna 1931 
valmistuneella rakennuk-
sella on pitkä historia. Se 
on toiminut muun muassa 
opetuskäytössä ja näyttely-
tilana. Ennen rakennuksen 
siirtymistä CapManin ra-
haston omistukseen siellä 
työskenteli Helsingin kau-
pungin kaupunkiympäris-
tön toimiala.

KULOSAAREN SILLAN 
perustuksissa vaurioita

Kulosaaren sillan perustuksissa on havaittu korjaamista 

vaativia vaurioita. Sillan pohjoisreunassa kahteen sillan 

välitukeen on tullut halkeamia. Lisäksi samassa kohdassa 

merenpohjassa sijaitseviin perustuksiin on tullut painumia.

Monivuotinen projekti

Sillan korjausten suunnittelu ja to-
teutus on monivuotinen projekti. On 
mahdollista, että turvallisuuden var-
mentamiseksi autoliikennettä jou-
dutaan jo lähitulevaisuudessa ra-
joittamaan sulkemalla osa ajokais-
toista. Pyöräliikenteeseen, kävely-
yhteyksiin tai metron liikennöintiin ei 
ole tarkoitus tehdä muutoksia.

Tämän hetkisten tietojen perus-
teella vauriot ovat aiheutuneet sillan 
lähistöllä tehdyistä paalutustöistä. 
Sillan ympärillä on tehty viime vuo-
sina useampia rakennustöitä, mer-
kittävimpinä kevyen liikenteen ram-
pin rakentaminen ja Kulosaaren 
metrosillan vahventaminen.

Kulosaaren Helsingin kantakaupunkiin yhdistävä 
Kulosaaren silta valmistui vuonna 1957. Siltaa on 
viimeksi peruskorjattu vuonna 2011. Kulosaaren 
sillan ylittää päivittäin noin 50 000 autoa ja 
noin 4000 pyörää.
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Sopimuksen arvo Caverionille on 
noin 13 miljoonaa euroa ja Firan 

osuus on noin 22 miljoonaa euroa. 
Kampus on laajuudeltaan noin 
9 700 bruttoneliömetriä. Fira vastaa 
uudisrakennuksen suunnittelusta ja 
rakentamisesta ja Caverion talotek-
niikan kokonaistoimituksesta suun-
nitteluineen. 

Rakennus valmistuu kesällä 
2023, minkä jälkeen Caverion vas-
taa 20 vuotta kiinteistön huollosta ja 
kunnossapidosta sekä tavoitteen 
mukaisesta energiankulutuksesta.

Nyt rakennettava kampus muo-
dostaa Metropolian kampuksen 
kanssa täysin uudenlaisen raken-
nusalan osaamiskeskittymän, jossa 
tulevaisuuden työnantajat ja -tekijät 
kohtaavat. Uuden tiedon, tutkimuk-
sen ja käytäntöjen myötä saadaan 
parannettua rakentamisen menetel-

MYLLYPUROON 
uusi kampus elinkaarihankkeena

Helsingin kaupunki allekirjoitti helmikuussa 

sopimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston 

Myllypuron kampuksen toteuttamisesta 

elinkaarihankkeena Caverionin ja Firan kanssa. 

miä ja laatua sekä hyödynnettyä 
digitalisaatiota.

Kampus toimii rakentamisen ja 
talotekniikan oppimisympäristönä
Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
Myllypuron kampuksella opiskel-
laan rakennus- ja talotekniikkaa. 
Tilojen valmistuttua noin 1100 opis-
kelijaa aloittaa siellä rakennusalan 
tai talotekniikan perustutkintoon 
tähtäävät opintonsa.

Itse rakennus toimii osana oppi-
misympäristöä, kun opiskelijat pää-
sevät perehtymään rakennus- ja ta-
lotekniikan järjestelmiin, jotka ovat 
osin näkyvissä lasiseinien takana. 
Tekniikkaan ja materiaaleihin liitty-
vää tietoa voidaan tuottaa havain-
nollisesti opiskelijoiden käyttöön. 
Tulevat ammattilaiset pääsevät 

konkreettisesti perehtymään myös 
kiinteistön rakennusautomaatioon, 
kun Caverionin SmartView-järjestel-
mästä tuodaan kiinteistöä koskevaa 
ajantasaista tietoa kampuksen 
omaan info-TV-järjestelmään. 

Energiatehokkuus ja  
uusiutuvien energialähteiden 
käyttö huippuluokkaa
Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan 
A-energialuokkaan ja suomalaisen 
RTS-ympäristöluokituksen 4 tähden 
tasoon. Kiinteistön teknisten järjestel-
mien energiatehokkuus on korkeaa 
tasoa ja yli 15 % kiinteistön kokonais-
energiantarpeesta tuotetaan uusiutu-
villa energialähteillä. Rakennukseen 
tulee viherkattoja ja energiantuotan-
nossa käytetään myös aurinkosähköä 
ja lämpöpumpputekniikkaa.

Havainnekuvat: P&R Arkkitehdit Oy
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”Ensimmäinen avoin päästötie-
tokanta on tärkeä osa vähähii-

listä rakentamista. Sen avulla ra-
kennusten päästölaskenta helpot-
tuu merkittävästi. Nyt tietokanta 
otetaan koekäyttöön, ja jatkossa 
pyrimme kehittämään myös tieto-
mallipohjaista päästölaskentaa”, 
kuvailee erityisasiantuntija Matti 
Kuittinen ympäristöministeriöstä.

Palveluun on koottu yleisimpien 
ja tyypillisimpien rakennustuottei-
den keskimääräisiä tietoja, eikä pal-
velu sisällä yksittäisten tuotteiden 
ympäristöselosteita. Ytimen muo-
dostavat tiedot rakennustuotteiden 
haitallisista ja hyödyllisistä ilmasto-
vaikutuksista, kierrätyksen ja hyö-
dyntämisen vaihtoehdoista elinkaa-
ren lopulla, työmailla syntyvän hävi-
kin määrästä sekä usein vaihdetta-
vien tuotteiden teknisestä käyttöi-
ästä. Lisäksi tietokannasta löytyy 
yleisimpien rakentamisen proses- 
sien ja palveluiden, kuten kuljetuk-
sen, rakentamisen ja jätteenkäsitte-
lyn, päästötietoja.

Tiedot perustuvat julkisiin lähtei-
siin, pääasiassa rakennustuotteiden 
ympäristöselosteisiin, minkä pohjal-
ta on tehty vertailua, valintaa ja 
keskiarvojen laskentaa yhdessä ra-
kennustuoteteollisuuden asiantunti-
joiden kanssa. Tietokanta palvelee 
erityisesti rakennusalan ammattilai-
sia kuten suunnittelijoita, tuoteval-
mistajia ja rakennusliikkeitä, mutta 
tiedot ovat hyödyllisiä kaikille ra-

Rakentamisen päästöjä 
voidaan nyt vertailla

Ympäristöministeriö on julkaissut kaikille avoimen, maksuttoman 

palvelun, joka tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa käytettävien 

rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja käden-

jäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä.

kentamisen ilmastovaikutuksista 
kiinnostuneille, kuten tutkijoille.

Tuotteiden päästötiedot on 
koottu helpoiksi tulossivuiksi, min-
kä lisäksi tutustua voi myös tarkem-
piin taustaselvityksiin. Palvelu toimii 
ensivaiheessa englanniksi, ja se 
täydentyy myöhemmin suomen- ja 
ruotsinkielisillä sisällöillä.

Rakennusala mukana  
kehitystyössä
Yhteistyö rakennusalan kanssa on 
ollut tiivistä. Tietokannan ensimmäi-
seen versioon oman panoksensa 
on antanut yli 100 rakentamisen 
ammattilaista. Yhteiskehittäminen 
jatkuu, ja seuraava sisältöpäivitys 
on suunnitteilla syksyllä 2021.

Tietokanta luo perustan vähähii-
lisen rakentamisen säädösohjauk-
selle. Hallitusohjelman mukaisesti 
tavoitteena on, että rakennusten 
elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä 
ohjataan lainsäädännöllä vuoteen 
2025 mennessä. Ympäristöministe-
riön kehittämä rakennusten vähähii-
lisyyden arviointimenetelmä on ollut 
rakennushankkeiden testattavana 
vuodesta 2019.

Uudistuvassa maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa annetaan vähähiilistä 
rakentamista edistäviä säädöksiä 
esimerkiksi rakennusten ilmastosel-
vityksestä sekä digitaalisiin tieto-
malleihin perustuvasta suunnitte-
lusta. Tietokanta on osa työtä, jossa 

rakennetun ympäristön tietoja koo-
taan entistä paremmin saataville 
yhteensopivassa ja koneluettavas-
sa muodossa. Ympäristöministeri-
ön ja SYKE:n Ryhti-hanke rakentaa 
uutta rakennetun ympäristön tieto-
järjestelmää, joka tulevaisuudessa 
tarjoaa tietoa muun muassa raken-
tamisen ilmastovaikutuksista.

Yhdessä Pohjoismaiden kanssa 
ilmastonmuutosta vastaan
Ruotsi julkaisi oman tietokantansa 
samana päivänä Suomen kanssa, ja 
tietokannat ovat sisaria keskenään: 
tiedot ovat maakohtaisia, mutta ne 
on kerätty ja laadittu samalla taval-
la. Myös tietokantojen käyttöliitty-
mät vastaavat toisiaan. Avoin tie-
donvaihto, yhteiskehittäminen sekä 
parhaiden käytäntöjen jako maiden 
kesken auttavat varmistamaan tie-
don vertailtavuuden ja laadukkuu-
den.

Tietokannan ylläpidosta ja kehit-
tämisestä vastaa Suomen ympäris-
tökeskus SYKE ympäristöministeri-
ön toimeksiannosta.
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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

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

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

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

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

YHDISTYS tiedottaa

Tervetuloa!

UUDET JÄSENET

Kokkila, Sonja
Peltoniemi, Lauri

UUDET OPISKELIJAJÄSENET

Laulainen, Kimmo
Ruotanen, Joel

Saares, Juuso
Stellberg, Jan

Pitts, Jonathan
Sonninen, Aleksanteri

asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

Tavataan etäyhteyksillä!
Jos/kun koronatilanne jatkuu, yhdistyksen 
tavoitteena on järjestää joko virtuaalisia 
Mestari-iltoja tai muita tapahtumia 
Microsoft Teams -yhteyden välityksellä.

Seuraa kotisivuja ja tule mukaan!

Teams-ohjeistuksen löydät kuvineen 
yhdistyksen kotisivulta www.hrmy.fi 
”Ajankohtaista/Uutiset” -osiosta.
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YHDISTYS tiedottaa

HRMY-Seniorit tiedottaa

Arvoisat Seniorit!

”Olisi jo mukavaa tavata jonkin aktiviteetin 
merkeissä ja vaihtaa kuulumisia” …näinhän 
me kaikki ajattelemme ja toivomme!

Yhdistyksemme puheenjohtaja Timo Saarikko on 
esittänyt kerhon toiminnan aktivoimista rajoitusten 
puitteissa mm. siten, että kerho järjestäisi kevään 
aikana HRMY:n kustantamana kävelyretken Helsin-
gissä ammattioppaan johdolla Yhdistyksemme jä-
senille.

Kerhomme toimitushallitus on harkinnut yhdis-
tykseltä saamaansa hyvää tarjousta, mutta katso-
nut viisaaksi toteuttaa tilaisuus vasta toukokuun 
lopulla pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Senio-
rikerhona yritämme lähtökohtaisesti toimia turvalli-
suus edellä ja välttää ylimääräisiä kokoontumisia 
riskitekijöineen.

Toimitushallitus muistuttaa, että olemme kerho-
na kuitenkin edelleen ”olemassa” ja toimintavalmii-
na koronatilanteen helpottaessa tai kun rokotus-
suojat on saatu.

Olemmekin jo aloittaneet viime keväänä väliin 
jääneen ulkoilutapahtuman suunnittelun Yhdistyk-
semme jäsenille. Alustavaksi ajankohdaksi on kaa-
vailtu maanantaita 24.5.2021. Kerromme ulkoiluta-
pahtumasta tarkemmin toukokuun lehdessä, jossa 
myös suunnitelmia syyskauden toiminnan käynnis-
tämisestä.

Syyskokouksenhan olemme suunnitelleet pidet-
tävän ma 27.9.2021 klo 13.00.

Rokotuksia, pandemian päättymistä 
ja kevättä odotellen!

HRMY-Seniorit 
toimitushallitus

KUPE:n valokuvauskilpailu
OHJEET VÄLJENTYVÄT JA 
KILPAILUAIKA JATKUU 

KUPE:n hallitus on päättänyt jatkaa kilpailu-
aikaa Vappuun 2021 saakka.

Syy jatkoajalle ei ole odotettua vähäisempi osanotto, 
mikä korona-ajan jatkumisen lamaannuttaessa olisi se-
kin mahdollista, vaan kiinnostuksen lisääminen nimen-
omaan KÄNNYKKÄKUVAUKSEEN.

Kilpailuohjeet väljentyvät niin, että vaakakuvatkin ote-
taan mukaan kilpailuun.

Kerätkää siis kännykkäkuvianne (mielellään pysty- 
kuvia) sopivaan tiedostoon ja lähettäkää mielestänne  
3 parasta 1.5.2021 mennessä sähköpostitse: 
matti.vuorensola@gmail.com.

Ne, jotka ovat aiemman ohjeen mukaan lähettäneet 
kuvansa 1.4. mennessä, osallistuvat kilpailuun jo lähet-
tämillään kuvilla tai voivat halutessaan lähettää niiden 
tilalle uudet.

Merkitkää nimimerkiksenne mikä tahansa nelinumeroi-
nen luku ja numeroikaa kuvat (esim. ”6789-ja järjestys-
numeroilla 1-3) Rajatkaa kuvanne ”kännykkäkokoon” 
18:9 tai 16:9, vaikka ne olisi otettu muullakin kameralla.

KUPE:n hallitus valitsee (kuvaajien nimiä tietämättä) 
toukokuun ensimmäisellä viikolla 6 mielestään parasta 
kuvaa. Ne julkais-
taan mahdollisesti 
HRMY:n kotisivuilla 
(edellytyksenä ku-
vaajien lupa). Näin 
muutkin jäsenet 
voivat halutessaan 
ilmaista ”tykkäyk-
sensä” ennen pal-
kintojen arvontaa.

Palkinnot arvotaan 
HRMY:n syksyn en-
simmäisessä Mes-
tari-illassa. Arvonta 
suoritetaan kuuden 
parhaaksi arvioidun 
kesken. Hallitus pi-
dättää myös itsel-
leen oikeuden jät-
tää pääpalkinto ja-
kamatta.

Kuvausterveisin 
Matti Vuorensola,
KUPE:n sihteeri
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HUOM! Esityksen ajankohta on muuttunut

YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestarien  
Rouvat

Ei tapahtumia kevätkaudella 2021 tiukentuneiden 
COVID-19-PANDEMIAN rajoitusten johdosta! 

Seuraava kokoontuminen syyskuussa 2021 

VUOSIKOKOUKSEN
merkeissä yhdistyksen toimistolla, 
Malminrinne 3 B 3. krs

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

JOHTOKUNTA

PERHETAPATUMA torstaina 14.10.2021 klo 18.30

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

Liput maksetaan 10.9.2021 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11
(viestikenttään ”Tatu ja Patu”). 
Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään 
mennessä maksaneille.
 
Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Hel-
sinkiin vierailemaan serkkunsa Jorin luona. Seik-
kaillessaan ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaa-
vat monia ihmeitä kuten feissarin, liikennevalot, 
ravintolapäivän sekä kurahaalareihin sonnustau-
tuneet mahdollisesti vaaralliset liivijengit. Mu-
siikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musi-
kaalien perinteillä riemukkaasti. Lapset lumoava 
löytöretki on täynnä vauhtia, yllättäviä käänteitä, 
mehukasta huumoria ja visuaalista upeutta.

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 20 €, lapsi 10 €, seuralainen 37 €
Lippuja max. 3 kpl/jäsen.  Paikkoja näytökseen on varattu 70 kappaletta. 
Jo aiemmat ilmoittautumiset ja maksut säilyvät sekä siirtyvät suoraan 
tähän syksyn esitykseen. 

Ilmoittautumiset 10.9.2021 mennessä yhdistyksen toimistolle 
sähköpostitse info@hrmy.fi

”Olkoon minulla riittävästi suklaata hyväksyäkseni 
asiat joita en voi muuttaa, 
Tarpeeksi kahvia muuttaakseen sen minkä voin - 
ja Tervettä järkeä erottaakseen nämä toisistaan.”

Hyvää kesää kaikille Rouville!
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YHDISTYS tiedottaa – URHEILU

Kalakerho

Elämää koronan aikana 
ja tulevaisuudessa

Toisin kuin ehkä kuvittelimme, koronakriisi ei ole 
väistynyt kovin nopeasti. Kriisi on luonut epävar-
muuden ja epäjatkuvuuden tilan, jossa tulevaisuu-
den kehityssuunnat ovat tavallista enemmän auki.

Siksi myös kalakerhossa on juuri nyt aika pohtia 
koronan pidempiaikaisia vaikutuksia ja valinnan 
paikkoja sekä mahdollisia tulevaisuuksia. Millaisen 
maailman haluamme rakentaa kalakerhossa?

Erinomaista kevättä ja kesän aloitusta teille hyvät 
kalakerholaiset. Kesän kynnyksellä koko Suomi 
herää eloon ja toimintaan. Toivottavasti niin myös 
kalakerho.

Terveisin Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa

YHDISTYKSEN
KEVÄTMAASTOJUOKSU
Pirkkolan pururadalla, Pirkkolan Metsätie 6

tiistaina 4.5.2021 klo 18.00
Lähtö uimahallin parkkipaikan pohjoispäädystä

Sarjat M/N - 35 + kaikki ikäsarjat 5 vuoden välein,
 oppilaat ja rouvat

Matkat M - M55 6 km ja oppilaat
 M60 - M65 4 km
 M70+ 2 km, naiset ja rouvat 2 km

Kilpailun pitäminen riippuu ajankohdan viran-
omaisrajoituksista.

Päivitetty tieto löytyy yhdistyksen kotisivuilta 
www.hrmy.fi tai Raimo Hartonen 044-2244521
tai rharton1@welho.com

Mielellään ennakkoilmoittautuminen: 
rharton1@welho.com

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

YHDISTYKSEN 
YLEISURHEILU-
MESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren urheilukentällä Heteniityntie 2

Torstaina 19.8.2021 klo 17.00
Lajit: 100 m, 1500 m, pituus, kiekko ja kuula

Sarjat: miehet, naiset ja kaikki veteraanisarjat 35+, 
 viiden vuoden välein

Kilpailut pidetään SpoVen mestaruuskilpailujen yhtey-
dessä ja samalla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua lisäksi 400 m juoksuun, 1000 m kävelyyn, ja 
keihäänheittoon.

Ennakkoilmoittautumiset 
ja tiedustelut: 
Raimo Hartonen 
rharton1@welho.com tai
puh. 044 2244521

Tervetuloa kisailemaan
myös oppilasjäsenet!

Hiihto- ja 
yleisurheilujaosto

Rakennusmestarikeilaajat

Kevään REMONTTIKISA jouduttiin perumaan pandemian takia.

Tavoitteena on järjestää kisa syksyllä.

Talkoot Kallioniemessä
Lauantaina 17.4.  
klo 9.00–15.00, lounastarjoilu

Lauantaina 24.4. 
klo 9.00–15.00, lounastarjoilu

Tervetuloa!



HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS alkaa maanantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00

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

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

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

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

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

VARAUSVIIKOT JA -MAKSUT 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

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää 
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea. 

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

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

Maksu- ja hakukäytäntö

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

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. krs. 
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

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

YHDISTYSTOIMINTA
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 115. toimintavuo-
si. Vuosi oli poikkeuksellinen COVID-19-pan-
demian vuoksi. Yhdistys joutui vuoden ai-
kana perumaan tai siirtämään suurimman 
osan tilaisuuksista ja tapahtumista.

Huhtikuun alkupuolella oli varattu jäsen-
tapahtumaksi James Bond ” No Time To 
Die”. Elokuvan ensi-ilta siirtyi ensin mar-
raskuulle 2020 ja sitten vuoteen 2021.

Toukokuulle varattu loppuunmyyty jäsen-
tapahtuma “We Will Rock You -suurmu-
sikaali” siirrettiin suosiolla loppukeväälle 
2021.

Yhdistyksen jäsenten perheille tarkoitetut 
Linnanmäen rannekkeet jouduttiin peru-
maan huvipuiston lyhennettyjen ja rajoi-
tettujen aukioloaikojen vuoksi.

Helsingissä kesäkuussa järjestettävät 
RKL:n kesäpäivät peruttiin.

Yhdistyksen jäsenet perheineen saivat sau-
noa ja grillata omatoimisesti ja rajoitetusti 
kesämaanantaisin Kallioniemessä, Helsin-
gin Laajasalossa kesäkuusta alkaen.

Hallituksen jäsenet suunnittelivat tulevaa 
yhdistystoimintaa 21.–22.8. seminaarissa 
Suomen Turussa.

Lokakuun alkuun oli varattu Helsingin Kau-
punginteatteriin ”Tatu ja Patu Helsingissä” 
-näytelmä yhdistyksen jäsenten perheille. 
Näytelmän ensi-ilta siirrettiin vuoteen 2021.

Lokakuun jäsenlehden mukana postitettiin 
”Kiertotalous” -teemalehti.

Lokakuussa järjestettiin yhden illan koulu-
tus aiheena ”Kuivaketju10 ja koordinaat-
toreiden rooli rakennushankkeissa”. Tilai-
suus pidettiin TTS Työtehoseuran tiloissa 
Vantaalla.

RKL:n Helsingin piirin kokous saatiin pidet-
tyä 26.10. yhdistyksen toimiston tiloissa 
Voimatalossa.

Mestari-iltaa ei pidetty marraskuussa. Sen 
sijaan yhdistyksen jäsenillä seuralaisineen 
oli mahdollisuus käydä katsomassa ”Illalli-
nen ystävien kesken” -näytelmä Helsingin 
Kaupunginteatterin Studio Pasilassa 5.11. 
Teatteriesitystä uskaltautui katsomaan 54 
henkilöä.

”Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallin-
ta- ja sisäilmastokoordinaattoreiden tär-
keimmät tehtävät rakennushankkeiden 
eri vaiheissa” -koulutusilta järjestettiin TTS 
Työtehoseuran tiloissa marraskuun lopulla.

RKL:n liittokokous pidettiin Teams-etäyh-
teydellä lauantaina 14.11. Helsingin piirin 
edustajat Teams-kokoustivat yhdistyksen 
toimistolta käsin.

Yhdistyksen seitsemän jäsentä ja avecia 
matkasivat marraskuun puolessa välissä 
HeRIAlaisten kanssa Tampereen Työväen 
Teatteriin katsomaan ”Kinky Bootsia”. 
Matkalla pysähdyttiin Voipaalan kartanoon 
lounastamaan. 
 
Joulukuussakaan ei ollut Mestari-iltaa. 
Myös pikkujoulumatka Tallinnaan 28.–
29.11.2020 jouduttiin perumaan vallitsevien 
rajoitusten vuoksi.

Poikkeusvuonna 2020 kaikki yhdistyksen ti-
laisuudet järjestettiin terveys, turvallisuus 
ja hyvinvointi huomioituina sekä viran-
omaisohjeita ja -suosituksia noudattaen.

Yhdistyksen kotisivut www.hrmy.fi päivi-
tettiin ja uudistettiin helppokäyttöisem-
miksi ja toimivimmiksi kevään 2020 aikana.

Yhdistyksen jäsenten käyttöön tarkoitetut 
Himoksella sijaitsevat lomamajat Himoslak-
ka A ja B remontoitiin ja päivitettiin 2020-lu-
vulle kesän aikana. 

Yhdistyksellä on myös vapaa-ajanvietto-
paikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa, 
jota jäsenet voivat vuokrata omiin tilai-
suuksiinsa kesäisin. 

Jäsenetuina on ollut liikunta- ja kult-
tuurisetelit jäsenten ja oppilasjäsenten 
käyttöön. Oppilasjäsenet voivat hankkia 
seteleitä puolet siitä määrästä, joka yhdis-
tyksen jäsenillä on mahdollisuus käyttää 
kalenterivuoden aikana.

MESTARI-ILLAT JA VUOSIKOKOUKSET 
Yhdistys piti ylimääräisen kokouksen heti 
vuoden alussa 2.1.2020, jonka puheen-
johtajana toimi Jouko Karjalainen. Koko-
uksessa hyväksyttiin hollantilaisen Boels 
Topholding B.V.:n tekemä käteisostotarjo-
us koskien yhdistyksen omistamia Cramon 
173 973 osaketta. Kokous päätti yksimieli-
sesti myydä osakkeet.

Cramon osakkeiden myynnistä saadut va-
rat, yhteensä 2.390.000 € sijoitettiin vuo-
den 2020 aikana hajautetusti ja seuraavin 
jaoin: eQ Varainhoidon kautta: 500.000 € 
eQ Maailma 2T -osakerahastoon, 500.000 €  

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY

V U O S I K E R T O M U S  2 0 2 0

1 1 5 .  t o i m i n t a v u o s i
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eQ Liikekiinteistöt ja 195.000 € eQ Hoiva-
kiinteistöt -kiinteistörahastoihin. Loput 
varat sijoitettiin niin ikään hajauttamalla 
ja seuraavin jaoin OP Private Varainhoidon 
kautta: 600.000 € OP-Private 50 -osakera-
hastoon, 200.000 € OP Tuotto-osuuksiin, 
195.000 € OP Vuokratuotto -asuntorahas-
toon ja 200.000 € OP palvelukiinteistöt 
-kiinteistörahastoon. Yhdistys asetti ta-
voitteeksi maltillisen 4,5 % tuotto-odotuk-
sen pitkäjänteiselle sijoitukselleen. Näiden 
lisäksi yhdistykselle jäi merkittävä Adapteo 
Oyj:n 173.973 osakkeen salkku.

Vuoden 2020 ensimmäiseen Mestari-iltaan 
saatiin esitelmöitsijäksi Samuel Kopperoi-
nen Fira Oy:stä. Hän kertoi Fira Osku asu-
misosuuskunnasta, joka on uusi tapa asua: 
vuokra- ja omistusasumisen välimuoto. 
Asia kiinnosti kovasti ja herätti paljon ky-
symyksiä. Trang Huynh kertoi yhdistyskuu-
lumiset ja kertasi tulevia tapahtumia. Illan 
päätteeksi saatiin kuulla Kalakerhon kuulu-
miset Reino Holapan kertomana.

Helmikuun Mestari-illan aiheena oli kierrä-
tys. Jätteiden kierrätyksestä saatiin luen-
noimaan HSY:n ympäristöasiantuntija Elsa 
Rintala. Esityksessään hän kertoi keinois-
ta, joilla me kaikki voimme vaikuttaa kier-
rätysasioihin. Tärkeimpänä seikkana nousi 
jätteiden määrän vähentäminen ja niiden 
uudelleenkäyttö. Mestari-illan veti Jari 
Raukko, joka kertoi yhdistyksen tulevista 
tapahtumista. Ennen iltapalaa esittäytyi 
Veteraanikerho.

Maaliskuun Mestari-illan aiheena oli digita-
lisaatio ja rakentamisen tekoälyratkaisut. 
Aiheesta oli kertomassa Aiforsite Oy:n 
toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi. Hän esitteli 
tiedolla johtamisen tuotannon ohjausjär-
jestelmän tuottamia hyötyjä käytännönlä-
heisin esimerkein. Nuorten kerhon toimin-
nasta oli kertomassa kerhon vetäjä Teemu 
Appelgren ja yhdistyksen kuulumiset sekä 
hallituksen terveiset toi Jerkko Koskinen 
vielä ennen iltapalaa.

Yhdistyksen virallinen Kevätkokous ja Mes-
tari-ilta 6.4. sekä myös toukokuun Mestari-
ilta 11.5. jouduttiin perumaan vallitsevan 
tautitilanteen vuoksi.

Yhdistyksen Kevätkokous päästiin vihdoin 
pitämään syyskuun Mestari-illan yhteydes-
sä Ravintola Puron väljissä tiloissa 14.9. 
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Timo Nieminen. Kokouksessa hyväksyttiin 
ja vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakerto-
mus, luettiin tilintarkastajan ja toiminnan-
tarkastajan lausunnot sekä myönnettiin 
vastuuvapaudet vuodelta 2019. Harri Holo-
painen veti syyskuun Mestari-illan ja kertoi 
tiivistettynä Kupen viiden vuosikymmenen 
toiminnasta. Matti Vuorensola jatkoi tari-
naa kertomalla Kupen tämänhetkisestä ak-
tiivisesta toiminnasta sanoin ja kuvin.

Yhdistyksen Syyskokous ja lokakuun Mes-
tari-ilta pidettiin myös Ravintola Purossa, 
turvavälit huomioiden ja maskeja käyttä-

en 12.10. Syykokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Markku Niemi. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Timo Saarikko esitteli vuoden 
2021 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja 
menoarvion ja ne hyväksyttiin yksimieli-
sesti ilman muutoksia. Puheenjohtaja Timo 
Saarikko valittiin yksimielisesti jatkamaan 
myös seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Kaudeksi 2021–2022 hallituspaikkoja oli 
seitsemän, ehdotettuja henkilöitä oli 
kahdeksan. Hallitukseen tulivat valituiksi 
äänestämällä Teemu Appelgren, Jan-Erik 
Jusslin, Mauri Ranta, Jari Raukko, Markku 
Skants, Tapio Vuorinen ja Karl-Johan Wen-
nerström. Lisäksi todettiin, että hallituksen 
jäseninä vuonna 2020 jatkavat Joonas Ant-
tila, Trang Huynh, Jerkko Koskinen ja Jere 
Väisänen.

Kokouksessa valittiin myös 31 yhdistyksen 
edustajaa RKL:n Helsingin piirin kokouk-
seen 26.10. ja Teams-liittokokoukseen 14.11. 
Lokakuun Mestari-ilta pidettiin ääntenlas-
kutauolla, jolloin Ari Angervuori kertoi 
mm. Veteraanikerhon nimenmuutoksesta 
HRMY-Senioreiksi. 

HALLITUS 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut ker-
tomusvuoden aikana yhdeksän kertaa, jois-
ta neljä kertaa pidettiin Teams-yhteyden 
välityksellä. 

Hallitukseen ovat kuuluneet alla olevat 
jäsenet. He ovat osallistuneet hallituksen 
kokouksiin seuraavasti:

Puheenjohtaja Timo Saarikko
Ivarapuheenjohtaja Joonas Anttila
II varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Erovuorossa 31.12.2020
Teemu Appelgren 7
Harri Holopainen 9
Jari Raukko 9
Timo Saarikko 9
Tapio Päiväläinen 4
Tapio Vuorinen 9
Karl-Johan Wennerström 9

Erovuorossa 31.12.2021
Joonas Anttila 9
Trang Huynh 7
Rami Järvinen (jäi pois 31.12.2020) 8
Jerkko Koskinen 9
Jere Väisänen 8

Sihteerinä toimi Sanna Eronen.

Hallituksen ryhmäjako
Taloustoimikunta 
Timo Saarikko pj.
Joonas Anttila
Jere Väisänen

Ryhmä on seurannut yhdistyksen talou-
dellisen tilanteen kehittymistä tehden hal-
litukselle ehdotuksia tarkoituksenmukai-
sista toimenpiteistä talouden hoitamiseksi 
sekä valmistellut yhdistyksen talousarvion 
ja tilinpäätöksen. Yhdistyksen hallitus antoi 

taloustoimikunnalle valtuudet selvittää ja 
kartoittaa sopivia sijoituskohteita koskien 
Cramon osakkeiden myynnistä saatuja va-
roja.

Jäsen- ja huomionosoitustoimikunta 
Joonas Anttila pj.
Harri Holopainen
Jari Raukko

Ryhmä on valmistellut ja esittänyt hallituk-
selle yhdistyksen myöntämät huomion-
osoitukset sekä RKL:lle lähetettävät huo-
mionosoitusanomukset. Ryhmä on myös 
käsitellyt ja esitellyt hallitukselle jäsenha-
kemukset sekä jäsenmaksujen vapautusa-
nomukset.

Ammatti- ja koulutustoimikunta 
Tapio Vuorinen pj.
Trang Huynh
Rami Järvinen
Jerkko Koskinen

Ryhmä on vastannut ammatillisen osaami-
sen markkinoinnista sekä järjestänyt kou-
lutuksia.

Tiedotus- ja ohjelmatoimikunta 
Jere Väisänen pj.
Teemu Appelgren
Tapio Päiväläinen
Karl-Johan Wennerström

Ryhmä on huolehtinut yhdistyksen sisäi-
seen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvät 
asiat, suunnitellut Mestari-iltojen ohjelmat 
ja hankkinut niihin esitelmöitsijät ja koordi-
noinut toimintakertomuksen kokoamista.

Projekti- ja työryhmät 

Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto hoiti sääntöjen määrää-
miä asioita, kuten valmisteli hallitukselle 
esitettävät asiat ja hoiti edustustehtävät.

Puheenjohtaja Timo Saarikko
I varapuheenjohtaja Joonas Anttila
II varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Toimisto 
Järjestösihteeri Sanna Eronen

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
Tilintarkastaja KHT Asko Vuorenalusta va-
rahenkilönä Hannu Riippi KHT 
Toiminnantarkastaja Kai Juurtela varahen-
kilönä Jouko Karjalainen

Julkaisut
”Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöö-
rit” -lehti on ilmestynyt 70 vuoden ajan. 
Kertomusvuonna jäsenjulkaisu ilmestyi 
yhdeksän kertaa. Syksyllä ilmestyi lisäksi 
erillinen teemanumero ”Kiertotalous”, 
joka postitettiin yhdessä lokakuun lehden 
kanssa. 
Päätoimittaja oli Sirkka Saarinen. 
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Yhdistyksen kunniajäsenet 
Vuosiluku ilmoittaa kunniajäseneksi nimeä-
misvuoden

Kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuori 
2009

Kunniajäsenet
Paavo Ruusuvuori  1987
Niilo Tapaninen  1991
Esa Levänen  2006
Reijo Saarenoja  2006
Asko Järvinen  2009
Arvo Olkkonen  2010
Ari Angervuori 2011
Raimo Hartonen 2012
Kalevi Berlin 2016
Mikko Ojala 2016
Mikko Tyrylahti 2017

Isännistöt

Kallioniemen isännistö 
Tapio Päiväläinen pj.
Trang Huynh
Tapio Vuorinen
Ismo Laita
Hannu Marttila

Yhdistyksen jäsenet Liittohallituksessa 
Liittohallituksen puheenjohtaja Ari Autio
Timo Saarikko ja varajäsen Tapio Päiväläinen
Joonas Anttila ja varajäsen Jere Väisänen

Yhdistyksen jäsenet Liittohallituksen 
valiokunnissa 
Ammattiasianvaliokunta 
Timo Saarikko, varajäsen Tapio Päiväläinen

Jäsenvaliokunta
Joonas Anttila, varajäsen Jere Väisänen

Talous- ja hallintovaliokunta 
Puheenjohtajana toimi liiton puheenjohta-
ja Ari Autio

Yhdistyksen jäsenet RKL:n toimikunnissa 
ja projektiryhmissä 

Huomionosoitustoimikunta
Heikki Autio, varajäsen Harri Holopainen

Urheilutoimikunta 
Raimo Hartonen, varajäsen Leif Wilenius

Kulttuuri- ja perinnetoimikunta KUPE 
Timo Nieminen pj. 
Ari Angervuori

Senioritoimikunta RKL-Seniorit 
Matti Vuorensola varapj.
Juhani Mäntykoski
Raimo Järvelä kunniapuheenjohtaja

Työmaajohtotoimikunta 
Kari Mikonsaari
Harri Sirén

Opiskelijatoimikunta
Paulus Partanen pj.

Yhdistyksen hallitus 2020
Eturivissä vasemmalta Jere Väisänen 2. varapuheenjohtaja, Timo Saarikko puheenjohtaja, Sanna Eronen järjestösihteeri, Joonas Anttila 1. varapuheenjohtaja 
Takarivissä vasemmalta Rami Järvinen, Karl-Johan Wennerström, Harri Holopainen, Tapio Vuorinen, Jari Raukko ja Jerkko Koskinen.
Kuvasta puuttuvat Teemu Appelgren, Trang Huynh ja Tapio Päiväläinen
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RKL:n huomionosoitukset 
Rakentajain kunniamerkki
Ari Angervuori

Vuoden Rakennusmestari 2020
Petri Pennanen

Kultainen ansiomerkki
Heikki Autio
Hannu Vehviläinen

Hopeinen ansiomerkki
Sakari Heikkinen
Niilo Hämäläinen
Rami Järvinen
Raimo Kostiainen
Harri Sirèn

Pronssinen ansiomerkki
Joonas Anttila
Sirpa Laurila
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen

RKL:n 50-vuotismerkin saajat 
Vuosi 2019: Matti Annala, Osmo Anttila, Rai-
mo Ellonen, Pentti Honkola, Olavi Järvi, Veli 
Järvinen, Jouko Koskinen, Sulo Lehti, Lauri 
Lepistö, Seppo Makkonen, Taisto Malinen, 
Leo Markkola, Pentti Mäenpää, Antti Mä-
kelä, Kosti Oksanen, Raimo Oljakka, Kauno 
Pollari, Reijo Pulkkinen, Pekka Päällysaho, 
Topi Tuominen, Aulis Vuorinen
Vuosi 2020: Markku Alanko, Matti Aro, Vesa 
Fingerroos, Kalervo Finnilä, Matti Haapa-
niemi, Juhani Harjamäki, Matti Hilekoski, 
Hannu Kaartinen, Heikki Kajanus, Seppo 
Kataja, Reino Kettunen, Heikki Komppa, 
Raimo Kostiainen, Jouko Laakkonen, Olli 
Löfgren, Leila Nieminen, Heikki Ollulla, 
Daniel Patosalmi, Kari Peltomaa, Aimo Pel-
tonen, Karimatti Purmonen, Mauri Ranta, 
Harri Räikkönen, Olavi Savolainen, Hannu 
Turunen, Kari Turunen

RKL:n 25-vuotismerkkien saajat
Vuosi 2019: Juha Antila, Juha Heikkinen, 
Jouko Hirvonen, Kimmo Hirvonen, Ilkka 
Jaakkola, Ilkka Kortelainen, Markku Koso-
nen, Arto Kourujärvi, Jaakko Laurilehto, 
Anssi Lehto, Helmer Lehtola, Hannu Ränni, 
Sami Ruotsalainen, Juha-Pekka Ryynänen, 
Ilkka Toukkari, Mika Valtonen
Vuosi 2020: Markku Aaltonen, Reino Holap-
pa, Mauri Isorinne, Reijo Keski-Nikkola, Ari 
Kiviniitty, Vesa Kuosmanen, Tommi-Jussi 
Kurkaa, Hannu Laaksonen, Hannu Lauri-
la, Jorma Lehtojuuri, Harri Lylylahti, Irmeli 
Multanen, Reijo Nurmi, Reijo Tamminen, 
Lasse Toivanen

Yhdistyksen huomionosoitukset
Kultainen ansiomerkki
Martti Rissanen
Karl-Johan Wennerström

Hopeinen ansiomerkki
Reino Holappa
Mauri Ranta

Kaikki myönnetyt sekä RKL:n että yhdistyk-
sen huomionosoitukset postitettiin saajil-
leen vuonna 2020.

Myönnetyt stipendit hyvästä koulumenes-
tyksestä Metropolia AMK
Juha Forsback
Björn Mattson
Kenneth Soosaar
Joel Ruotanen

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä 1.1.2020 1364
Liittyneet jäsenet 49
Liittyneet kannattajajäsenet 2
Eronneet  30
Kuolleet  27
Jäsenmäärä 31.12.2020 1358

Liittyneet opiskelijajäsenet 39
Opiskelijajäseniä 31.12.2020 288

Muutoksia jäsenistössä
Uudet varsinaiset jäsenet 
Taneli Balde, Mari Haapaharju, Timo Ha-
gelin, Jaakko Helle, Pertti Järvinen, Julia 
Kaupinen, Nino Kinnunen, Jasmin Kivelä, 
Martti Kojola, Konsta Korkala, Juha Kuh-
no, Joni Kumpumäki, Risto Laakso, Aleks 
Laitinen, Lauri Lehtola, Jarmo Lievonen, 
Juha Liisanantti, Toni Liljeroos, Seppo 
Liukku, Ville Mattila, Jarmo Maunu, Antti 
Mäenranta, Salli Mäki, Mika Mäkinen, Pauli 
Neuvonen, Raid Nofal, Janne Nykänen, Jari 
Paavilainen, Paulus Partanen, Jaakko Pel-
konen, Veli Pensamo, Tero Pirinen, Ahmad 
Hares Rahim, Teemu Rantala, Veijo Rasa-
nen, Henna Reponen, Kari Rydman, Timo 
Ryyppö, Jouko Räisänen, Pentti Räsänen, 
Johanna Seila, Simo Sopanen, Jani Tolk-
kila, Diep Truong, Erkki Vallbacka, Annika 
Westerholm, Timo Vilkman, Janne Villanen, 
Tuomas Yrjölä.

Uudet kannattajajäsenet
Jyrki Laaksonen, Carl-Markus Skantz

Eronneet varsinaiset jäsenet 
Hien Duy, Asser Harinen, Leena Huusko-
nen, Onni Jämsä, Hannu Järveläinen, Heik-
ki Kautiainen, Kauko Kostamovaara, Harri 
Kultti, Matti Jalmari Lehtinen, Raimo Lin-
den, Pauli Lyytinen, Antti Maijanen, Reetta 
Makkonen, Ricardo Martin, Pertti Mietti-
nen, Tapio Murtomaa, Erkki Mäkinen, Eeli 
Mäntymäki, Jari Nieminen, Raimo Nopa-
nen, Esko Paukkonen, Tuomas Riekkinen, 
Olli-Pekka Riihelä, Vilho Riihijärvi, Jorma 
Rouhiainen, Harri Salo, Veikko Salomäki, 
Esa Surakka, Janne Waulu, Pekka Vehviläi-
nen.

Jäsenmaksun maksamattomuudesta tode-
taan 10 yhdistyksen jäsentä eronneiksi.

Kuolleet jäsenet
Kullervo Matti Valentin Haaga, Rauno Ola-
vi Halme, Jouni Petteri Heiskanen, Toivo 
Antero Hiltunen, Aapo Oskari Janatuinen, 
Seppo Kalervo Janhunen, Sakari Aleksis 
Järvelä, Kosti Sakari Kankare, Esko Juhani 
Klinga, Birger Jarl Kysenius, Tauno Antero 
Latva, Erkki Jaakko M. Luoma, Kalevi Jo-
hannes Naukkarinen, Jarmo Henrik Nilson, 
Raimo Olavi Oljakka, Leo Eero Paananen, 
Kauno Juhani Pollari, Yrjö Ensio Porevuo, 
Raino Väinö Pousi, Keijo Pekka Riikonen, 
Tenho Aulis Ruuskanen, Pekka Savolainen, 
Erkki Sipponen, Veijo Rafel Stenius, Paavo 
Tapani Tomminen, Teuvo Olavi Vasarainen, 
Anssi Mikael Yli-Hakala.
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MERKKIPÄIVÄT 2020

18.5. Erkki Matti Liski 95 v.
6.7. Simo Vilhelm Salmivalli 95 v.
20.11. Jaakko Halkola 95 v.

10.1. Kyösti Kalevi Keronen 90 v.
1.5. Arvo Johannes Vihtilä 90 v.
23.6. Leo Helmeri Holmström 90 v.
19.7. Oiva Otto Räsänen 90 v.
2.9. Martti Jehkonen 90 v.
4.10. Rauni Artturi Iilomo 90 v.
5.10. Mikko Ilmari Tyrylahti 90 v.
7.10. Matti Ilmari Lammasniemi 90 v.
8.10. Åke Herbert Lund 90 v.
3.12. Martti Lehtoaro 90 v.
16.12. Lauri Johannes Kivimäki 90 v.

11.1. Aarre Johannes Kolistaja 85 v.
26.1. Markku Viljami Haikola 85 v.
21.3. Aarno Olavi Hietanen 85 v.
21.3. Raimo Allan Siljander 85 v.
18.5. Urpo Ensio Ruokonen 85 v.
27.5. Alpo Kalevi Salmi 85 v.
4.6. Osmo Juhani Gabriel Anttila 85 v.
29.7. Kai Ragnar Hagelberg 85 v.
2.8. Veikko Tauriainen 85 v.
15.9. Kalevi Albert Vartiainen 85 v.
23.11. Helge Martti Hjalmar Rignell 85 v.
26.11. Pertti Tapani Mäkipää 85 v.
14.12. Kauno Juhani Pollari 85 v.
22.12. Mauno Kalevi Lemmetyinen 85 v.
24.12. Väinö Juhani Pirnes 85 v.
31.12. Tauno Kalevi Anttila 85 v.

5.2. Timo Eemeli Saari 80 v.
22.2. Sauli Yrjö Äikäs 80 v.
13.3. Paavo Eemeli Kemppainen 80 v.
1.4. Veikko Ilmari Luode 80 v.
4.6. Sulo Johannes Lehti 80 v.
19.6. Reijo Antero Korhonen 80 v.
25.6. Timo Leo Pallas 80 v.
6.7. Esa Kaarlo Levänen 80 v.
16.7. Raimo Tauno Kekkonen 80 v.
24.9. Pentti Makkonen 80 v.
16.11. Lasse Tapani Piipari 80 v.
19.11. Seppo Juhani Liukku 80 v.
29.12. Kauko Martti Kekkonen 80 v.

13.1. Lauri Olavi Lepistö 75 v.
14.1. Raimo Karhu 75 v.
22.1. Matti Kalevi Väätänen 75 v.
7.2. Heikki Juhani Lehmusmies 75 v.
12.2. Ossi Rantakömi 75 v.
21.3. Pentti Tapani Lauronen 75 v.
15.4. Esko Räsänen 75 v.
1.5. Seppo Atte Tapio Karimäki 75 v.
4.5. Veikko Ahti Vesterinen 75 v.
13.6. Lea Asmi 75 v.
18.6. Pentti Järvelä 75 v.
5.7. Vilho Myllynen 75 v.
3.8. Markku Alanko 75 v.
12.8. Reijo Antti Johannes Hattunen 75 v.
13.8. Pekka Päällysaho 75 v.
17.8. Kalevi Matti Vikman 75 v.
26.8. Pentti Mäenpää 75 v.
10.9. Esko Paavo-Jaakko Jaakonaho 75 v.
18.9. Markku Erkki Tåg 75 v.
10.10. Lasse Olavi Ensio Lajunen 75 v.
25.10. Jorma Antero Nilsson 75 v.
17.12 Olli Löfgren 75 v.
20.12. Jouni Tapio Ristolainen 75 v.
27.12. Ilkka Antero Wastimo 75 v.

25.1. Pauli Nevalainen 70 v.
28.1. Risto Matti Aaltonen 70 v.
7.2. Anselmi Pesonen 70 v.
23.2. Carl-Erik Lehtevä 70 v.
28.2. Heimo Pulkkinen 70 v.
1.4. Seppo Juhani Koskelainen 70 v.
20.4. Veijo Toivonen 70 v.
25.4. Pekka Punnonen 70 v.
26.4. Markku Koponen 70 v.
2.5. Ulla Mehik 70 v.
4.5. Rauno Kalevi Mäkilä 70 v.
30.5. Martti Rissanen 70 v.
3.6. Kosti Tapani Huhtala 70 v.
9.6. Carl Appelroth 70 v.
10.6. Hans-Olof Baarman 70 v.
18.6. Jorma Yli-Honkola 70 v.
23.6. Matti Juhani Sorsa 70 v.
31.7. Jouko Juhani Hirvonen 70 v.
18.8. Sirpa Laurila 70 v.
20.9. Eero Tiinus 70 v.
22.10. Ahti Sakari Kekonen 70 v.
8.11. Ilkka Laine 70 v.
20.12. Matti Antero Jortikka 70 v.

10.1. Jari Juhani Kylmänen 60 v.
14.1. Kari Mikael Luoma 60 v.
8.2. Juha Tapio Kulmala 60 v.
18.2. Ilkka Tapani Toukkari 60 v.
25.2. Karri Tapani Åhs 60 v.
26.2. Risto Tapani Vuorio 60 v.
2.3. Kari Virkamäki 60 v.
9.4. Timo Ryyppö 60 v.
24.4. Kimmo Huotari 60 v.
25.6. Juhani Ensio Vaajanen 60 v.
8.7. Ari Tallberg 60 v.
8.7. Antti Petri Kalliomaa 60 v.
27.7. Kari Tapani Laitinen 60 v.
28.7. Erkki Ensio Vallbacka 60 v.
28.7. Pekka Myllylä 60 v.
13.9. Matti Vuojala 60 v.
16.9. Jukka Rahkonen 60 v.
26.9. Kari Ilmari Suomala 60 v.
26.9. Juha Tuominiemi 60 v.
30.9. Arto Olavi Savonen 60 v.
13.11. Nina Merjola-Repo 60 v.
4.12. Reino Tapani Savolainen 60 v.
22.12. Jarmo Juhani Nurmiainen 60 v.

20.2. Tero Tapio Salo 50 v.
12.3. Mika Johannes Varis 50 v.
20.3. Jari Kimmo Olavi Niskanen 50 v.
11.5. Anssi Lehto 50 v.
19.5. Juha Klami 50 v.
20.5. Jussi Penttilä 50 v.
25.5. Olli Suursalmi 50 v.
12.6. Vesa-Matti Liikanen 50 v.
21.6. Ilkka Kortelainen 50 v.
23.6. Marko Paajanen 50 v.
14.7. Petri Salonen 50 v.
30.9. Juha Petteri Varis 50 v.
30.9. Jyrki Kuhanen 50 v.
4.10. Juha Pekka Wälläri 50 v.
15.10. Sari Tiljander-Karlsberg 50 v.
20.10. Sami Toivola 50 v.
8.11. Ali Antero Öhman 50 v.
16.11. Markus Petter Järvinen 50 v.
7.12. Björn Österholm 50 v.
19.12. Karl Niklas Enkvist 50 v.
28.12. Leo Nurminen 50 v.
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Tase 31.12.2020

      2020 2019
 VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT
 
  SIJOITUKSET
  OSAKKEET JA OSUUDET kpl/osuus
  Cramo Oyj 173 973  0,00 154 266,65
  Adapteo Oyj 173 973  104 787,33 104 787,33
  Nordea Bank FDR 177 552,85 552,85
  Elisa Oyj 343 426,23 426,23
  eQ Hoivakiinteistöt 1 T 1 516,227 195 000,00 0,00
  eQ Liikekiinteistöt 1 T 4 305,397 500 000,00 0,00
  eQ Maailma 2 T 4 420,849 500 000,00 0,00
  OP Palvelukiinteistöt B 1 825,850 196 078,43 0,00
  OP Private Strategia  3 560,770 600 000,00 0,00
  OP Tuotto-osuusanti 2 000,00 200 000,00 0,00
  OP Vuokratuotto B 1 484,870 191 176,46 0,00
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2 488 021,30 260 033,06
       
 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 MUUT SAAMISET  26,29 1,20
 SIIRTOSAAMISET  0,00 4775,33
      26,29 4776,53
       
 RAHAT JA PANKKISAAMISET
  OP    15,75 0,00
  Kassa Rkm Rouvat  85,28 272,83
  Nordea/Yhdistys  28 823,06 39 006,29
  Nordea/Rkm Rouvat  2556,75 2280,33
  Nordea/Rkm Veteraanit  2190,48 6503,41
  Nordea/Suunnistus  213,35 334,52
  Nordea/Kulttuuri- ja perinnekerho  2993,42 3252,11
      34 878,08 51 649,49
       
 VASTAAVAA YHTEENSÄ  2 522 925,68 316 459,08

H e l s i n g i n  R a k e n n u s m e s t a r i t  j a  - i n s i n ö ö r i t  A M K  r y

 VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA 
  Toimintapääoma -79 754,27 -79 754,27
  Edellisten tilikausien voitto/tappio -223 059,63 -240 555,06
  Tilikauden ali/ylijäämä  -2 208 900,75 -17 495,43
       
 Oma pääoma   -2 511 714,65 -302 813,90
       
 VIERAS PÄÄOMA     
  Lyhytaikainen     
  Saadut ennakot/Himoslakka -2 450,00 -9776,69
       
 OSTOVELAT   -6822,24 -2240,00
 SIIRTOVELAT       
  Ennakkopidätysvelka -897,88 -626,88
  Sosiaaliturvamaksuvelka -47,86 -24,13
  TYEL/Työttömyysvakuutusmaksuvelka -993,05 -977,48
     -1938,79 -3868,49
       
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -2 522 925,68 -316 459,08
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Tuloslaskelma 1.1.2020 - 31.12.2020
    2020 2029      
 VARSINAINEN TOIMINTA
  Julkaisutoiminta 
   Kulut -38 584,46 -46 900,94
    
  Koulutustoiminta      
   Tuotot 760,00 0,00      
   Kulut -3 100,00 0,00
    -2 340,00 0,00
    
  Kallioniemi      
   Vuokratuotot 1 830,00 3 500,00
   HRV 600,00 600,00
   Toiminta-avustus 25 000,00 25 000,00
    27 430,00 29 100,00      
   Kulut -25 136,76 -24 889,18
    2 293,24 4 210,82
    
  Ammunta       
   Toiminta-avustus 1 400,00 1 300,00      
   Kulut 0,00 -885,00
    1 400,00 415,00
    
  Golf      
   Tuotot 8 450,00 2 275,00
   Toiminta-avustus 7 800,00 6 000,00
    16 250,00 8 275,00      
   Kulut -9 770,10 -4 040,90
    6 479,90 4 234,10
    
  Hiihto- ja yleisurheilu      
   Toiminta-avustus 4 100,00 4 500,00
   Tuotot 0,00 150,00
    4 100,00        
   Kulut -687,30 -2013,49
    3 412,70 2 636,51
    
  Himos      
   Vuokratuotot 13 720,10 6 708,00
   Toiminta-avustus 16 000,00 9 500,00
    29 720,10 26 208,00      
   Kulut -35 189,55 -21 129,48
    -5 469,45 5 078,52
    
  Rakennusmestariveteraanit      
   Muut tuotot 22 450,00 24 682,00
   Toiminta-avustus 2 000,00 6 950,00
    24 450,00 31 632,00      
   Kulut -27 391,93 -31 771,77
    -2 941,93 -139,77
    
  Rakennusmestarien Rouvat      
   Tuotot 162,00 2 882,30
   Toiminta-avustus 600,00 2 500,00
    762,00 5 382,30      
   Kulut -696,21 -5 571,71
    65,79 -189,41
    
  Suunnistus      
   Toiminta-avustus 4 650,00 4 650,00      
   Kulut 4 857,67 -4 806,70
    -207,67 -156,70
    

H e l s i n g i n  R a k e n n u s m e s t a r i t  j a  - i n s i n ö ö r i t  A M K  r y
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  Kulttuuri- ja perinnekerho      
   Toiminta-avustus 0,00 0,00
   Muut tuotot 520,00 867,50
    520,00        
   Kulut -778,69 -1 161,29
    -258,69 -293,79
    
  Nuortenjaos      
   Toiminta-avustus 7 000,00 7 000,00
   Muut tuotot 0,00 920,00
    7 000,00 7 920,00      
   Kulut -1 025,29 -6 235,15
    5 974,71 1 684,85
    
  Kalakerho      
   Toiminta-avustus 2 950,00 3 100,00      
   Kulut 0,00 -376,19
    2 950,00 2 723,81
    
  Mailapelijaos      
   Toiminta-avustus 700,00 500,00      
   Kulut 0,00 -198,70
    700,00 301,30
    
  Uinti       
   Toiminta-avustus 2 100,00 3 000,00
   Muut tuotot 0,00 1 502,00
    2 100,00 4 502,00      
   Kulut 0,00 -2 978,35
    2 100,00 1 523,65
    
  Henkilöstökulut -59 989,04 -48 233,86
    
  Hallinnon kulut -27 333,36 -29 236,52
    
  Kokoukset -13 432,26 -27 153,12
    
  Muut kulut  -28 553,22 -60 757,99
    
  VARSINAINEN TOIMINTA -129 307,88 -165,381,49
    
  VARAINHANKINTA      
    
  Jäsenmaksut 21 160,00 19 460,00
    
  Sijoitustoiminnan tuotot      
  Osinkotuotot 634,55 157 298,08
  Luovutusvoitot osuuksista 2 237 862,10 0,00
    2 238 496,65 176 758,08
    
  Korkotuotot 23,22 0,03
    2 238 519,87 176 785,11
    
  Sijoitustoiminnan kulut -7 745,38 0,00
    
  Toiminta-avustus      
  Rakennusmestarien Säätiö 185 000,00 70 000,00
   - toiminta-avustus alaosastoille -74 300,00 -74 000,00
    110 700,00 -4 000,00
    
  Tilikauden tulos 2 208 900,75 -17 495,43
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TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilinpäätöksen, 
kirjanpidon, vuosikertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 toimin-
nantarkastajana. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 
laatimista kokevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että yhdistyksen kirjan-
pito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet
Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjan-
pidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipii-
ritoimien asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toi-
minnantarkastuksessa tarkastetaan yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa toiminnantarkastusaineistoa. 

Toiminnantarkastuslausunto
Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olen-
naisilta osin yhdistyksen tulot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen anta-
mat vakuudet.  Tarkastuksessa ei ole havaittu, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö olisi 
syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
yhdistystä kohtaan, eikä ole havaittu, että johtoon kuuluva tai toimihenkilö olisi rikko-
nut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja 
muille tilivelvollisille tarkastamaltani tilikaudelta.
 
Helsingissä, maaliskuun 9. päivänä 2021   

Kai Juurtela, rkm
toiminnantarkastaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto 

Olen tilintarkastanut Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n (Y-tunnus 0201290-2) tilinpää-
töksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän ti-
lintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eet-
tisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista vir-
heellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilin-
päätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olen-
nainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkas-
tuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja 
säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 
•	 Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-

den riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin 
lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski 
siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
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riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten 
tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

•	 Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tar-
koituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

•	 Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

•	 Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätök-
sen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni 
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lu-
kijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta 
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat 
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

•	 Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämista-
paa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapah-
tumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkit-
tävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää vuosikertomukseen sisältyvän in-
formaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea vuosikertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko vuosikertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vai-
kuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko vuo-
sikertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että vuosikerto-
mus on laadittu vuosikertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että vuosikertomukseen sisältyvässä informaa-
tiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä maaliskuun 9. päivänä 2021

Asko Vuorenalusta, KHT
Mäkitorpantie 17 E 40
00640 Helsinki
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Y H T E I S T Y Ö Y H D I S T Y S T E N  J A  A L A O S A S T O J E N  
T O I M I N TA K E R T O M U K S E T  2 0 2 0
HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT ry
Toimintakausi 2019-2020

Seuramme 61. toimintakausi noudatti jo 
perinteeksi tullutta edellisten vuosien oh-
jelmaa 15.3.2020 saakka. Talin keilahalli sul-
jettiin 16.3.2020 koronaviruspandemian ta-
kia ja loppukausi jäi pelaamatta.

Koronapandemian takia seuraottelut ja 
sarjapelit jäivät suurelta osin pelaamatta.

Pelit pelattiin seuraavasti
Kolmikaupunkiottelut Turun ja Tampereen 
rkm-keilaajia vastaan (Tampereella syksyl-
lä, Turussa talvella ja Talissa keväällä), on 
pitkään jatkunut perinne. Pelit pelattiin 
kymmenen keilaajan joukkueilla. Talin peli, 
21.3.2020, jäi pelaamatta.

Kaupunkiottelu Helsinki-Lahti-Kotka-Poh-
jois-Kymi jäi myös pelaamatta.

RKM Vantaa-RKM-Helsinki pelattiin syksyllä 
Tikkurilassa ja kevään peli Remonttikisan 
yhteydessä Talissa jäi pelaamatta.

Vanhat tutut seuraottelut HakPaa ja Telaa 
vastaan pelattiin Talissa.

MTH-RKM jäi pelaamatta, samoin seuraot-
telu Hyrrää vastaan.

Seuramme sisäisiä kilpailuja olivat kuukau-
sikilpailu, kolmannen keskiviikon kilpailu, 
pudotuskilpailu sekä Kinkkukisa. Kolman-
nen keskiviikon kilpailu ja pudotuspeli jäi-
vät kesken.

Remonttikisa 16.3.- 13.4.2020 jouduttiin pe-
ruuttamaan juuri aloituspäivänä.

Aikaisempien vuosien tapaan osallistuim-
me aktiivisesti Helsingin Bowlingliiton sar-
joihin viidellä joukkueella. HBL:n sarjoissa 
pelattiin seuraavissa lohkoissa:

Trio  1.divisioona.
Vet 3 x 3  2. divisioona, 2 joukkuetta
Sen 3 x 3 1. divisioona
5 x 5  Mestaruussarja

Seuran mestaruudet jäivät pelaamatta.  Pu-
dotuskilpailu on kesken ja pyritään pelaa-
maan heti uuden kauden alussa.  Kolman-
nen keskiviikon kilpailu jäi myös kesken.

Seurassamme oli kauden alussa 59 jäsentä, 
joista rekisteröityjä 25. Keskuudestamme 
poistui  11.11.2019 Lasse Puustjärvi, kunnia-
jäsen Leo Paananen 15.3.2020 ja Raimo 
Linden 4.5.2020 (koronaviruksen uhrina).

Seuran 60-vuotisjuhlaa vietettiin ravintola 
Mestaritallissa 26.10.2019. Juhlassa kutsuttiin:
Kunniapuheenjohtajaksi 
Nieminen Timo
Kunniajäseniksi
Korhonen Arvi, Lahikainen Tauno, Paana-
nen Leo, Papinniemi Eino, Säde Raimo

Kuukausikokoukset pidettiin perinteisesti 
joka kuukauden toisena keskiviikkona. Ko-
kouksiin osallistui keskimäärin 20 jäsentä. 
Kokouksia oli seitsemän.

Hallitus on kokoontunut kauden aikana 8 
kertaa. Remonttikisan järjestelyistä vastasi 
pääosin järjestelytoimikunta, jonka vetäjä-
nä toimi Jouni Jauhiainen, kisa peruttiin 
suunniteltuna aloituspäivänä.

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI ry
Kulunut vuosi oli Klubin 124:s toimintavuo-
si. Vuosikokous pidettiin 29.1.2020

Kokouksessa valittu hallitus
Esa Annala puheenjohtaja
Heikki Lehmusmies sihteeri
Hannu Marttila varapuheenjohtaja
Seppo Nuolikoski kerhomestari

Hallitus on kokoontunut toimikautena 4 
kertaa.

Klubin kunniajäseniksi on kutsuttu; 
Heikki Lehmusmies (30.1.1996), Esa Annala 
(2.2.2016) ja Hannu Marttila (31.1.2017).

Tilikirjanpidon on tehnyt rouva Helena Ris-
sanen. Toiminnantarkastajana on ollut Voit-
to Korkeamäki ja varalla Niilo Tapaninen.

Tilinpäätös on ylijäämäinen 20,88 €.

Elokuussa Nordea-pankki ilmoitti, että klu-
bin pankkitilille tulee kuukausittainen tilin-
hoitomaksu, sillä jo olevan palvelumaksun 

koontumistilat covid-19 koronaviruksen ai-
heuttaman pandemian takia kevään ajaksi. 
Klubin pelitoiminta oli sen takia keskeytyk-
sissä kevään ajan ja sen jälkeen pidettiin 
normaali kesätauko.

Syksyllä 2020 pelitoimintaa ei aloitettu, 
koska ei ole oltu varmoja, että tilassa ja 
pelatessa pystytään noudattamaan viran-
omaisten vaatimia turvaväli- ja hygienia-
suosituksia. Joulukuun alussa kunnalliset 
viranomaiset antoivat vahvan suosituksen, 
ettei useamman henkilön kokoontumisia 
pidetä. Viranomaiset sulkivat mm. kunnalli-
set yleisötilat. Em. syystä pelitoiminta pää-
tettiin keskeyttää toistaiseksi. Asiaan pala-
taan tilanteen selkeytymisen jälkeen.

Perinteistä kesäkasia eikä kinkkubiljardia 
pelattu.

Klubin tulevaisuus ja tilat on toistaiseksi 
edelleen hämärän peitossa.

Hallitus
Puheenjohtaja Lars Ånäs 
(osallistunut 8 kokoukseen)
Varapuheenjohtaja Jouni Jauhiainen (7)
Jäsenet
Ahti Kekonen (7)
Aimo Peltonen (8)
Ilkka Jaakkola (7)
Raimo Säde (6)

Toimihenkilöt
Sihteeri Aimo Peltonen
Rahastonhoitaja Veijo Piispanen (8)
Palkintojen hoitaja Jouni Jauhiainen
Julkaisutoiminta Aimo Peltonen
Pankki- ja vakuutusasiat Lars Ånäs 
Toiminnantarkastajat Kari Nordqvist ja
Martti Jauhiainen
Ratamestari Lars Ånäs
Seuran sisäiset kilpailut Lars Ånäs
Noviisit-Vihtorit Timo Nieminen

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Jouni 
Jauhiainen ja Aimo Peltonen. Hallituksessa 
jatkavat Ahti Kekonen, Ilkka Jaakkola ja 
Raimo Säde.

Seuramme jäseniä on toiminut mm. seuraavis-
sa luottamustehtävissä: Timo Nieminen Ra-
kennusmestarien Säätiön hallituksen jäsen.

Kauden aikana ovat merkkipäiviään viettä-
neet seuraavat seuramme jäsenet:
90 v. Keronen Kyösti
75 v. Hjelm Markku, Oljakka Raimo
70 v. Toivanen Raimo, Heikkola Vesa, 
 Punnonen Pekka
50 v. Jaakkola Ilkka, Kurvinen Teijo

lisäksi. Klubin hallitus päätti kokouksessaan 
6.10.2020, että tilin vähäisen käytön vuoksi 
se lopetetaan ja varat siirretään arvo-
osuustilille osakkeiden hankintaa varten.

Jäsenmaksut on usean vuoden ajan kerätty 
pääosin käteisenä. Käteiskassavarannot on 
pidetty erillisessä kassalippaassa pankkiku-
lujen takia.

Klubin toiminta on ollut lähinnä biljardin 
peluuta.

Joulukuussa v. 2018 saatiin tieto, että Raken-
nusmestarien talo menee remonttiin. Biljar-
dipöytä on jouduttu myymään toukokuussa 
2019, koska korvaavia tiloja ei ole saatu.

Syyskaudella 2019 ja talvella 2020 pelipaik-
kana on ollut Bar Hippu, Vantaan Myyrmä-
essä. Tila on toistaiseksi ollut ilmainen. Peli-
päivänä on ollut tiistai.

Suomen hallitus sulki maaliskuussa 2020 
valmiuslakikäskyllä ravintolat ja julkiset ko-
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV ry

MESTARI-LAULAJAT ry

Hallitus ja toimihenkilöt
Kommodori: Niklas Enkvist
Varakommodori: Timo Ruotsalainen
Rahastonhoitaja: Olli Lipasti
Sihteeri: Jussi Loikkanen
Satamakapteeni: Ismo Laita
Varsinainen jäsen: Jorma Lindström
Varsinainen jäsen: Kirsi Rontu
Varsinainen jäsen: Pentti Wahrman
Varsinainen jäsen: Jani Rantanen

Toiminnantarkastajat: 
Heikki Kylliäinen ja Esa-Pekka Pennanen
Varatoiminnantarkastajat: 
Hannu Marttila ja Kaj Grönroos
Katsastuspäällikkö: Pentti Wahrman

Vuosi oli Rakennusmestariveneilijät HRV 
ry:n 44. toimintavuosi. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 13.2.2020 HRMY:n 
toimistolla Malminrinne 3 B:ssä. 

Yhdistys tuotti julkaisun maaliskuussa 2020 
jossa kerrottiin venekerhon toiminnasta.

Kausi päätettiin 17.10.2020 Kallioniemessä

Jäsenien merkkipäiviä muistettiin toiminta-
vuonna.

Koronaviruspandemia sävytti myös HRV 
ry:n toimintaa.  Kallioniemen ja laitureiden 
kunnostustalkoita jouduttiin muuttamaan 
kevään osalta omatoimisiksi ja syksyllä ne 
pidettiin normaalisti kahtena lauantaipäivä-
nä huomioiden koronaviruksen tuomat ra-
joitteet. Veneiden katsastus suoritettiin 
onnistuneesti etäkatsastuksena katsastus-
päällikön johdolla. Laitureiden huonokun-
toiset kiinnityskettingit uusittiin ulkolaitu-
rissa sekä laituri jäykistettiin loppuun. HRV 
kiittää Rakennusmestarien Säätiötä tuesta, 
joka mahdollisti välttämättömät korjaustoi-
met satamassa.

HRV:n veneiden perälippuja liehui Helsingin 
lähivesien lisäksi mm. Hangossa, saaristo-
merellä, Naantalissa, Ahvenanmaalla ja Tu-
russa. Uskaliaimmat kävivät Tallinnassa asti.

Yövartiointi jatkui satamassamme veneily-
kauden loppuun asti. Yövartioinnit sujuivat 
ilman häiriöitä.

Uusia jäseniä kerhoomme ei liittynyt, eroil-
moituksia tuli kaksi sekä yksi valitettava 
poismeno. Jäsenmäärä oli vuoden 2020 lo-
pussa 57.

HRV ry:n hallitus kokoontui kuluvan kau-
den aikana viisi kertaa, joista neljä kertaa 
etänä Teams- linkin välityksellä. 

Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta venei-
lykaudesta sekä satamamme ja Kallionie-
men eteen tehdyistä talkootunneista. Halli-
tus kiittää Kallioniemen isännistöä ja Tuula 
Halosta hyvästä yhteistyöstä kuluneena 
vuotena. 

Mestari-Laulajat ry:n 105. toimintavuosi jäi 
historiaan poikkeuksellisena lauluvuotena 
koronaviruksen aiheuttaman epidemian ta-
kia. Lauluharjoituksia ehdittiin pitää maalis-
kuun alkuun asti, kun valtiovalta antoi en-
simmäiset suosituksen koskien mm. ko-
koontumisten järjestämistä. Laskiaissun-
nuntaina 23. helmikuuta oli vuoden ainoa 
esiintyminen - Käpylän Lions klubin talvita-
pahtuma Taivaskalliolla.

Kiristyneen koronatilanteen, valtiovallan 
ohjeistusten ja kuorolaisten kannanottojen 
takia kuoron hallitus päätti 14. maaliskuuta 
siirtää rakennusmestari-insinöörijärjestöille 
suunnitellun kevätkonsertin (19.4.) syys-
kuuhun ja keskeyttää lauluharjoitukset 18. 
maaliskuuta alkaen. Myös esiintyminen Ra-
kennusmestariseniorien Kallioniemen ke-
säkauden avajaisissa jouduttiin perumaan.

Kuoron siirretty kevätkokous pidettiin vas-
ta 19. elokuuta RKL:n kokoustiloissa. Läsnä 
oli kahdeksan jäsentä.

Kaikille kuoron jäsenille 20.8. lähetetyn ky-
selyn perusteella hallitus perui syyskauden 
harjoitukset, syyskuuhun siirretyn kevät-
konsertin, Pyhäinpäivän konsertin ja joulu-
konsertit, jotka oli tarkoitus järjestää Käpy-
län kirkossa ja Mikael Agricolan kirkossa. 

Mielialojen kohottamiseksi järjestettiin 27. 
syyskuuta laululeiri Helsingin rakennusmes-

tarit ja -insinöörit AMK:n Kallioniemessä. 
Koronariskin takia vastuu osallistumisesta 
oli jokaisella kuorolaisella itsellään. Tilaisuu-
teen osallistui 15 kuorolaista laulunjohtaja 
Henrik Lambergin johdolla.

Kuoron syyskokous pidettiin 25. marras-
kuuta RKL:n kokoustiloissa. Läsnä oli kuusi 
jäsentä.

Mestari-Laulajat ry oli sekä Helsingin Ra-
kennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n että 
Suomen Mieskuoroliitto ry:n jäsenyhdistys. 
Kuoron jäsenistöön kuului toimintavuoden 
lopussa 45 laulajaveljeä.  Varsinaisten jäsen-
ten jäsenmaksu oli 50 euroa ja kannattavi-
en jäsenten 30 euroa. Kuoron kunniapu-
heenjohtaja Risto Louhos ja kunniajäsenet: 
Matti Ylitalo, Birger Kysenius (k. 15.8.) Esko 
Niemi, Jaakko Ryhänen, Eero Still ja Raimo 
Vankalo olivat vapautetut jäsenmaksusta.

Kuoron hallituksen puheenjohtajana oli 
Hannu Ahokanto ja jäseninä: Ari Anttonen 
(varapuh.joht.), Matti Koivula (isäntä), Juk-
ka Arovirta, Jorma Honkaniemi, Pekka Im-
monen, Jouko Kuusela, Esa-Pekka Penna-
nen, Terho Pussinen, Iiro Rannema ja Karl-
Johan Wennerström. Hallitus piti viisi ko-
kousta, joista kolme internetkokouksina.

Kuoron laulunjohtajana oli Henrik Lamberg 
ja varalaulunjohtajana Anita Lehtonen. Toi-
mihenkilöt olivat: Rahastonhoitaja Yrjö Lii-

matainen, sihteeri Pertti Kosonen, tiedo-
tussihteeri Eino Uikkanen, järjestelytoimi-
kunnan pj. Matti Koivula, painoasiamies K-J 
Wennerström, arkistonhoitajat Yrjö Liima-
tainen ja Jorma Honkaniemi, nuotiston hoi-
tajat Kari Louhos ja Ismo Nieminen. Toimin-
nantarkastajat olivat Pentti Koskinen ja Ee-
ro Utunen ja varatoiminnantarkastajat Kaj 
Eklund ja Raimo Sormunen.

Musiikkilautakuntaan kuuluivat: Laulunjoh-
taja, puheenjohtaja, isäntä sekä jokaisesta 
stemmasta kaksi henkilöä: I tenorista Iiro 
Rannema ja Pekka Immonen, II tenorista 
Esko Niemi ja Erkki Saarits (siirtyi I bas-
soon), I bassosta Pentti Koskinen ja Kaj Ek-
lund, II bassosta Kari Louhos ja Timo Laak-
konen, jotka toimivat myös stemmojensa 
ääntenvalvojina. 

Myös Mestari-Ladyjen kuoroa avustava toi-
minta jouduttiin keskeyttämään koronae-
pidemian takia.
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Kerhomme toiminnan tavoitteena on tu-
kea eläkkeellä olevien Yhdistyksen varsi-
naisten jäsenten aktiivisuutta ja yhteenkuu-
luvuutta mm. erilaisten tapaamisten sekä 
kuntoutus- ja virkistystoiminnan avulla. Ak-
tiiviseen toimintaamme on kuitenkin tänä 
vuonna tuonut erityiset haasteet maail-
manlaajuinen koronapandemia.

Aktiivisesti toimivan kerhon näkyvimpiä 
toimintamuotoja ovat kuukausitapaamiset 
ja monipuoliset retket sekä tutustumis-
käynnit eri kohteisiin. Kuntoutus- ja virkis-
tysmatka on kuulunut myös jokavuotiseen 
ohjelmaamme.

Vuosi 2020 oli kerhon 43. toimintavuosi. Se 
tullaan muistamaan ns. koronavuotena 
myös kerhomme toiminnan osalta. Yhdis-
tyksemme jäsenistä suurin osa kuuluu ns. 
riskiryhmään koronapandemian suhteen ja 
siksi useita jo järjestettyjä tapaamisia ja tilai-
suuksia jouduttiin valitettavasti perumaan.

Kerhon kokoontumispaikkana ovat toimi-
neet ns. siirtotilat Helsingin Malminrinteessä. 

Kerhon hallitus ja toiminta 2020 
Kerhon hallituksen jäsenet olivat: Ari An-
gervuori pj., Karl Johan Wennerström vpj., 
Heikki Autio, Mauri Ranta, Martti Saarinen, 
Matti Vuorensola ja Sirpa Laurila siht.

Toimikauden aikana kerhon hallitus ko-
koontui 7 kertaa. Hallitus on joutunut pitä-
mään yhteyttä toisiinsa puhelimitse sekä 
sähköpostin välityksellä ja sopimaan toi-
mintatavoista etäyhteyksin. Kerhon yhtei-
siä kuukausitapaamisia pystyttiin järjestä-
mään vain 3 kertaa koronasta aiheutuvien 
riskien vuoksi.

Hallitus tiedotti kuukausittain Yhdistyk-
semme jäsenlehdessä sekä www.hrmy.fi:n 
sivuilla tilaisuuksien/kokouksien ajankoh-
dista ja niiden mahdollisista peruutuksista.

Kuukausikokoukset ja -tapaamiset sekä 
suunnitellut matkat ja muut tapahtumat
• Tammikuun aloitimme hallituksen osalta 

järjestäytymiskokouksella 13.1.2020. Ari 
Angervuori jatkoi puheenjohtajana sekä 
Karl-Johan Wennerström varapuheen-
johtajana ja sihteeriksi valittiin Sirpa Lau-
rila. Tammikuun tapaamisessa käsiteltiin 
mm. kerhon sääntömuutosta

• Helmikuun tapaamisessa 24.2. saimme 
tarpeellista tietoa edunvalvontavaltuu-
tuksen ja testamentin tekemiseen asian-
ajotoimisto Reims & Co:n Ilona Piiroisel-
ta.

• ”Karkausvuoden risteily” Tukholmaan 
toteutettiin ansiokkaasti 26.- 28.2. yhteis-
hankkeena KUPE:n kanssa. Matkalle 
osallistui myös seuralaisia, joskin oma-
kustanteisesti. Matkalla oli yhteensä 57 
henkeä. Risteily onnistui hyvin ja sai suu-
ren suosion jäsenistömme keskuudessa. 

• Maaliskuulle suunniteltu ulkoilupäivä 
16.3. jouduttiin koronapandemian vuoksi 
perumaan.

• Huhtikuulle suunniteltu, 27.4. Ari Anger-
vuoren esitelmä ”4 työmaatutustumis-
ta” jo toteutetuista Helsingin merkittä-
vistä ja erikoisista rakennuksista joudut-
tiin koronan vuoksi perumaan.

• Toukokuun kevätkauden päättäjäiset 
18.5. oli suunniteltu pidettäväksi Kallio-
niemessä, mutta nekin peruuntuivat ko-
ronatilanteen vuoksi.

• Kesäkuulle jäsenistöstämme koottu 
Heikki Aution johtama suunnitteluryhmä 
valmisteli RKL:lle ja RKL:n Senioreille mit-
tavan ohjelman RKL:n Kesäretkelle Hel-
sinkiin 1.-3.6. Valitettavasti RKL joutui 
senkin peruuttamaan koronapandemian 
vuoksi.

• Elokuussa 23.- 29.8. oli suunniteltu virkis-
täytymis- ja kuntoloma Saarenmaan kyl-
pylään, mutta koronapöpö aiheutti mat-
kan peruuntumisen.

• Syyskuussa pidimme Kevätkokouksen 
epidemian vuoksi ulkona Kallioniemessä, 
jossa hyväksyimme kerhomme sääntö-
muutoksen Yhdistykselle hyväksyttäväk-
si. Uudistuksessa tärkein oli nimen muut-
taminen Veteraaneista Senioreiksi. Sovit-
tiin kerhon uudeksi nimeksi Helsingin 
Rakennusmestari- ja -insinööriseniorit, 
josta käytetään lyhennettä HRMY-Senio-
rit. Kokouksen jälkeen vietimme yhteistä 
”kevätjuhlaa”, kylläkin jo hieman syksyi-
sissä merkeissä. Jäsenistöä paikalla oli 19 
henkeä.

• Joulukuun perinteinen seniorikerhon 
pikkujoutilaisuus peruuntui myös koro-
natilanteen vuoksi.

Joulukuussa hallitus valmisteli kerhomme 
syyskokouksen järjestämistä helmikuulle 
2021, jotta saisimme valittua sääntöjemme 
mukaisen uuden hallituksen vuodelle 2021 
sekä suunniteltua tälle ja ensi vuodelle toi-
mintaamme. Valitettavasti koronapande-
mia ei hellitä otettaan, joten odottelemme 
rokotusten alkamista ja parempaa seuraa-
vaa toimintavuotta 2021.

HRMY-SENIORIT

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Vuosi 2020 oli kerhon 57. toimintavuosi.

Kerhon hallitus
Puheenjohtaja Heikki Autio
Sihteeri Matti Vuorensola
Varapuheenjohtaja Harri Holopainen
Jäsenet Eino Menlös 
 Jouko Röpelinen 
 Tapio Vuorinen 

Vuonna 1964 perustettu taidekerho toimii 
nykyisin Helsingin Rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho (Hels.RKM-KU-
PE) nimisenä. Tavoitteena on saada enem-
män kulttuurin ja erityisesti oman ammatti-
kuntamme perinteen ”hiljaisia” harrastajia 
mukaan kerhon toimintaan sekä monipuo-
listaa harrastuksia ja oppimaan uusia niitä 
tukevia taitoja ja tekniikkaa.

Jokainen Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n jäsen on myös kerhon 
jäsen. Kerho ei peri jäsenmaksua vaan saa 
vuotuisen toiminta-avustuksensa Yhdistyk-
seltä /Rakennusmestarien Säätiöltä. Ker-

hon järjestämien tilaisuuksien opastus- ja 
pääsymaksuihin sekä retkikuluihin voidaan 
käyttää HRMY:n hallituksen vuosittain 
myöntämää avustusta, kuitenkin niin ettei 
se ylitä puolta osanottajajäseniltä perittä-
västä osallistumismaksusta.

Tavoitteena on, että kaikissa museoissa, 
näyttelyissä ja matkojen kulttuurikohteissa 
on asiantuntijaopastus. Näin pystytään saa-
maan irti kohteesta paljon enemmän kuin 
yksityisesti tutustuen.

HRMY:n jäsenistön kulttuuriharrastuksia on 
pyritty kertomusvuonna edistämään myös 
useilla kirjoituksilla Yhdistyksen kuukausit-
tain ilmestyvään jäsenlehteen. Menneenä 
poikkeusvuonna lehden merkitys jäsenis-
tön aktivisoimiseen kerhon toimintaa tuke-
vissa asioissa on ollut poikkeuksellisen suu-
ri. Perinteen ja taiteen osuutta on korostet-
tu myös RKL:n, HRMY:n ja Veteraani- ja sit-
temmin Seniorikerhon tilaisuuksista kerrot-
taessa ja aktiivisesti niiden ohjelmasuunnit-
teluun ja toteutukseen osallistuttaessa.

Varsinaisia KUPE:n järjestämiä ”yleisötilai-
suuksia” ja matkoja oli v. 2020 koko yhteis-
kuntaa ja erityisesti järjestötoimintaa la-
mauttavan koronaepidemian vuoksi oleelli-
sesti normaaliaikoja vähemmän.

Ennen varsinaista mustaa päivää 16.3.2020, 
jolloin Seniorikerho joutui perumaan Töö-
lönlahden kuntoilu- ja kulttuurikierroksen-
sa, ehdimme järjestää taidemuseokierrok-
set sekä koti- että naapurimaassa. 

Suomalaisuuden juurille pääsimme Ateneu-
missa tungoksesta huolimatta 24. tammi-
kuuta. Helene Schjerfbeck oli omaa luok-
kaansa Ateneumin Maailmalta löysin itseni 
-näyttelyssä. Helmikuussa järjestimme Ve-
teraanikerhon Tukholmanmatkan ”maaoh-
jelmaksi” mm.  tutustumisen Waldemars-
udden taideaarteisiin.

Toimikauden aikana kerhon hallitus ko-
koontui 3 kertaa. Yhteisiä kaikille HRMY:n 
jäsenille tarkoitettuja retkiä ei onnistuttu 
järjestämään edellä mainittuja enempää. 
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NUORTEN KERHO
Nuorten kerhon tehtävä on järjestää opis-
kelija- ja työssäkäyville yhdistyksen jäsenille 
mielenkiintoista yhteistoimintaa, jossa pää-
see tutustumaan sekä verkostoitumaan jä-
senkunnan kesken. Nämä tapahtumat on 
tarkoitettu myös tutustuttamaan opiskeli-
jat yhdistykseen ja ohjaaman heidät valmis-
tumisen jälkeen osaksi yhdistyksen koko-
naistoimintaa.

Vuosi 2020 oli kerhon toiminnalle haastava 
maailmalla vallitsevan koronaepidemian ai-
heuttamien rajoitteiden takia. Alkuvuodes-
ta toimintaa saatiin kuitenkin järjestettyä 

jäsenille ja aloittavat opiskelijat otettiin hal-
tuun yhdistyksen esittäytymisessä Metro-
polian lukukauden aloitustilaisuudessa. 
Vuosi oli haasteistaan huolimatta uusien 
opiskelijajäsenien määrässä erinomainen.

Helmikuussa nuorten kerho organisoi Jat-
ke Oy:n kanssa yhteistyössä Karting-illan, 
jossa teemana oli myös nuorten osaajien 
rekrytointi. Tapahtumasta jäi käteen paljon 
uusia toiminnasta innostuneita opiskelijajä-
seniä, joista myös uudet opiskelijayhteys-
henkilöt valikoituivat mukaan yhdistyksen 
toimintaan.

Kerhon toimintaa myös kehitettiin vuoden 
aikana aktiivisesti jatkuvuuden sekä sel-
keämmän toiminnan suuntaan. Tästä hyvä-
nä esimerkkinä oli uusien opiskelijayhdys-
henkilöiden saaminen mukaan toimintaan 
sekä yhteistyön kartoitus HeRIA:n nuortoi-
minnan vetäjän kanssa. Tulevalle vuodelle 
saatiin myös laadittua vuosikello tapahtu-
mista, joiden järjestämisessä kuitenkin tul-
laan huomioimaan vallitsevat viranomais-
määräykset, -ohjeet ja -suositukset.

Toimintavuosi oli 104:s ja poikkeuksellinen, 
kun korona iski. Virustauti levisi kaikkialle 
maailmassa. Suomi säästyi pahimmilta, mut-
ta täälläkin Uusimaa oli eristettynä, työpai-
kallekin pääsi vain luvalla. Iäkkäät olivat lä-
hes eristyksessä jopa omaisiltaan. - Säänkin 
puolesta oli poikkeavuutta, etelässä ei ollut 
lainkaan lunta, kesäkuussa oli kova helteet, 
myrskyt riepottelivat ja satoi paljon.

Varsinainen toiminta
Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui kaksi (2) kertaa toi-
mintavuoden aikana. Päätökset tehtiin yk-
simielisesti. Johtokuntaan kuuluivat: Anneli 
Junnilainen, Pirkko Kirjavainen, Raija Nissi-
nen, Anja Penttilä ja Leena Sirjala. Puheen-
johtajana toimi Tuula Toivonen ja varapu-
heenjohtajana Aune Korkeamäki.

Toimikunnat
Kädentaitajat (käsityöläiset) kokoontuivat 
alkuvuodesta toukokuuhun saakka ja sit-
ten syksyllä taas. Kokoontumiset onnistui-
vat, kun osanottajien määrä ei ylittänyt ra-
joituksia.

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Ohjelmatoimikunta ehti järjestää kaksi ker-
hoiltaa.

Kevätretki jäi tekemättä.

Kerhoillat
• Toimintavuosi aloitettiin vuosikokouksel-

la 16.1.2020, läsnä 11 jäsentä.
• 11.2. ohjelmatoimikunta järjesti retken 

Hakasalmen huvilaan, taidenäyttely. 15 
osanottajaa, kahvit tarjottiin kerholla.

• 12.3. kirjainryhmä A – K:n ilta. Sanna Rii-
konen esitteli Herba-tuotteita, 17 osanot-
tajaa. Se olikin kevään viimeinen yhtei-
nen kokoontumisemme. Korona!

• 10.9. oli syyskauden avajaiset, johtokun-
ta tarjoili, 11 jäsentä.

• 8.10. ohjelmatoimikunta järjesti illan. Pe-
lattiin Trivial Pursuit -peliä. Ilta loppui 
kesken, kun oli niin hauskaa. 13 tietäjää 
mukana.

• 12.11. O – Ö -kirjainryhmä järjesti. Mentiin 
Amos Rex -taidemuseoon, hieno näytte-
ly. Sieltä kerholle kahville. Kahvia joi 14 
jäsentä.

• Pikkujoulu jäi väliin, korona!

Toimihenkilöt vuonna 2020
Kunniapuheenjohtaja Raija Nissinen
Puheenjohtaja Tuula Toivonen
Varapuheenjohtaja Aune Korkeamäki
Johtokunnan jäsenet Anneli Junnilainen
 Pirkko Kirjavainen
 Raija Nissinen
 Anja Penttilä
 Leena Sirjala
Sihteeri Pirkko Kirjavainen
Rahastonhoitaja Maila Luoma

Toimikunnat
Ohjelma Riitta Perälä
Kädentaitajat Pirkko Kirjavainen
Matkailu Aune Korkeamäki

Kirjainryhmien yhdyshenkilöt
A – K Anja Hiltunen ja Anneli Junnilainen 
L – N    Raija Lehtola ja Maila Luoma
O – Ö   Anja Penttilä ja Leena Sirjala 

Johtokunta toivottaa kaikille Rouville pa-
rempaa vuotta 2021!

Monia varsin pitkälle suunniteltuja, osin 
koeajettujakin jäi toteuttamatta.

Syksyn aluksi suunniteltu, vaihtoehtoisia 
tutustumiskohteita sisältänyt retki Hä-
meenlinnaan ja Iittalaan sekä lokakuun lo-
pun näyttävästi mainostettu Tampereen 
retki siirtyivät toivottavasti vain vuodella. 
Tampereella olisi ollut ohjelmassa niin ai-
kamme arkkitehtuuria Hervannassa kuin 
mielenkiintoista menneisyyttä ja nykypäi-
vää Pispalassa uutta ”raitiotiekulttuuria-
kaan” unohtamatta. Toivottavasti onnis-
tumme palaamaan asiaan v. 2021 syksyllä. 

Myös suunnittelemamme Aalto-elokuvan 
näytös erikoisteatterissa koki haaksirikon 
koronamääräysten yllättäen kiristyttyä. Tä-
mäkin hanke oli pienellä joukolla kokeiltu ja 
toimivaksi havaittu.

On ikävää, ettemme pystyneet toteutta-
maan jo vuodeksi 2019 suunniteltua vanho-
jen valokuvien digitalisointiprojektia. Sen 
sijaan käynnistelimme loppuvuodesta 2020 
erityistä kännykkäkuvaukseen keskittyvää 
kilpailua ja kurssitusta teemalla ”Valokuva-
us on koronavapaa harrastus”. 

Epidemiarajoitusten sallimissa puitteissa 
järjestimme HRMY:n tapaan sääntömääräi-
sen vuosikokouksen 2.11. Sen osanottaja-
määrä jäi vähäiseksi, vaikka siitä ilmoitettiin 
sääntöjen edellyttämällä tavalla HRMY-jä-
senlehdessä 8/2020. Siellä todettiin olosuh-
teet huomioiden parhaaksi ratkaisuksi en-
tisten hallituksen jäsenten uudelleenvalin-
ta. Näin toivoimme varmistavamme, ettei 
kerhon toiminnalle tule poikkeusajasta la-
maannuttavaa katkosta.  

Kerhon edustajat luottamustehtävissä 
vuonna 2020: Jouko Röpelinen valittiin 
edustajaksemme RKL-KUPE:en 
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HIMOS
Helsingin yhdistyksen jäsenten käytössä 
oli Rakennusmestarien Säätiön omistamat 
Himoslakka A- ja B-nimiset vapaa-ajanasun-
not. Ne sijaitsevat Jämsän Länsi-Himoksen 
Himoslaaksossa osoitteessa Laaksolankuja 
10. Asunnoissa on 3 huonetta, keittiö, ruo-
kailu- ja saunatilat sekä avara parvi, asuin-
pinta-ala on 88 neliötä.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat va-
rata kohteita viikoksi kerrallaan hallituksen 
vahvistamaan käyttökustannuksia vastaa-
vaan omakustannushintaan.

Himoksen alue sopii oivallisesti ympäri-
vuotiseen käyttöön. Laskettelumahdolli-
suuksien ohella Himoksella on parannettu 
latuverkostoa. Molemmissa asunnoissa on 
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä 
olevaa hissilippua.

Talvikauden ulkopuolella Himoksen maas-
tot sopivat esimerkiksi patikointiin, mar-
jastukseen ja sienestykseen. Himoksella on 
myös täysimittainen golfkenttä.

Vuodesta 2007 ja 2008 lähtien käytössä 
olleet lomahuoneistot remontoitiin ja uu-
distettiin täydellisesti kesän 2020 aikana. 

Remontin takia ne eivät olleet varattavissa 
viikkojen 19 – 36 välillä.

Vapaa-ajanasunnot ovat olleet hyvin suosit-
tuja varsinkin talvikaudella.

Vuoden 2020 viikkoja koskevat ennakko-
varaukset käsiteltiin marraskuussa. Samaa 
viikkoa haluavista aikaisempien käyttöke-
tojen määrä ratkaisee. Tasatilanteessa saa-
ja ratkaistaan arpomalla. Vapaaksi jääneitä 
ja vapautuvia viikkoja voi hakea pitkin vuot-
ta toimittamalla varaushakemuksen noin 
kuukautta ennen aiottu käyttöä.

Yhdistyksen vapaa-ajan kiinteistö Kallio-
niemi sijaitsee Laajasalossa meren rannalla 
osoitteessa Keulakuvantie 18.

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV 
ry:n kotisatama sijaitsee myös Kallionie-
messä ja heillä on ollut Kallioniemessä vil-
kasta toimintaa vuonna 2020.

Käyttötarkoituksensa mukaisesti Kallionie-
mi on ollut touko-syyskuun yhdistyksen 

KALLIONIEMI
jäsenkunnan ja sen alaosastojen käytössä, 
tosin rajoitetusti noudattaen koronapan-
demian aiheuttamia viranomaismääräyk-
siä. Yhdistyksen jäsenet perheineen saivat 
saunoa ja grillata Kallioniemessä omatoimi-
sesti ja rajoitetusti kesämaanantaisin kesä-
kuusta alkaen.

Syyskaudella järjestettiin kahdet talkoot, 
joissa Kallioniemi ja laiturit laitettiin talvi-

kuntoon. Toimintavuoden aikana tehtiin 
lisäksi normaaleja huoltotoimenpiteitä.

Kallioniemen toimintaa hoiti viisihenki-
nen isännistö: Tapio Päiväläinen pj., Trang 
Huynh, Tapio Vuorinen, Ismo Laita ja Hannu 
Marttila

Kiinteistönhoitajan tehtäviä hoiti Tuula Ha-
lonen.

URHEILUTOIMIKUNTA
Urheilutoimikunta ei kokoontunut vuoden 
2020 aikana. RKL:n urheilutoimikunnassa 
Helsingin piirin edustajana toimi Raimo 
Hartonen. Hän oli myös toimikunnan pu-
heenjohtaja.

Jaoston puheenjohtajana ja samalla sihtee-
rinä toimi Raimo Hartonen. Jäseninä olivat 
Heikki Räsänen, Veikko Luode, Kalevi Vik-
man ja Riikka Koskela.

Hiihto- ja yleisurheilujaosto järjestää vuosit-
tain yhdistyksen mestaruuskilpailut hiih-
dossa molemmilla hiihtotavoilla, maasto-
juoksussa ja yleisurheilussa, jossa lajeina 
ovat 100 m, 1500 m, pituus, kuula ja kiekko.

Hiihtokilpailujen järjestämiseen on lumet-
tomana talvena lähes ainoa mahdollisuus 
Hakunilassa, jossa lyhyen talven aikana tyk-
kilumella voidaan hiihtää monet kilpailut.

Perinteisen hiihtotavan hiihto hiihdettiin 
6.2., jossa osallistujia oli 10. Vapaan hiihto-
tavan kilpailussa 5.3. oli 12 hiihtäjää.

Yleisurheilut urheiltiin 18.8., jossa oli vain 4 
osallistujaa. Maastojuoksu juostiin perintei-
sesti Pirkkolan pururadalla 17.9. Mukana oli 
8 kilpailijaa.

RKL: n mestaruuskilpailut hiihdossa jäi pitä-
mättä, kun ennakkoilmoittautuneita oli 
vain muutama. Yleisurheilussa kilpailuja ei 
pidetty koronaepidemian vuoksi.

HIIHTO- JA YLEISURHEILU

Kalakerho jäi vuonna 2020 koronatauolle 
viranomaisten ohjeita noudattaen. 

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
yhdistyksen kalakerhon oli tarkoitus järjes-
tää yhdistyksen jäsenistölle omia ”ei liian 
tiukkapipoisia” kalastuskilpailuja ja kaikkea 
kalastukseen liittyvää toimintaa.

Kerhotoiminnan tavoitteena oli tukea jäse-
nistön hyvinvointia sekä virkistystä tarjo-
amalla jäsenistölle harrastusmahdollisuuk-
sia kerhossa. Eri-ikäisistä jäsenistä koostu-
vassa kerhossa oli mahdollista luoda uusia 
ystävyyssuhteita ja saada erilaisia kokemuk-
sia kalastuksesta ja luonnossa olemisesta. 

Hallituksenjäsenet kävivät vuoden 2020 ai-
kana keskenään lukuisia puhelinkeskuste-
luja ja puhelinkokouksia.

Palaamme toimintaan heti kun se on mah-
dollista.

Kalakerhon puheenjohtaja on Reino Holap-
pa ja sihteeri Jouko Röpelinen.

KALAKERHO

Päättynyt kausi oli yhdistyksen Golf-jaok-
sen 30. toimintakausi.

Jaoksen puheenjohtajana on toiminut Rai-
mo Kostiainen ja kilpailutoiminnan vetäjä-
nä Matti Väätänen.

Jäsenistö
Jaoksen jäsenmäärä oli kauden päättyessä 82.

Kokoukset
Jaoksen vuosikokous pidettiin 16.3.2020.

Vuosikokouksen lisäksi kokouksen valitse-
ma työryhmä on pitänyt palavereita ja pu-
helin- ja sähköpostineuvotteluja.

Kilpailut
Kaupunkiottelu Helsingin ja Tampereen yh-
distysten kesken pelattiin 3.7. Keimolassa.

”Kaakonkulman” kaupunkiottelu pelattiin 
11.8. Vihti Golfissa.

Yhdistyksen mestaruuskilpailut järjestettiin 
Keimola Golfin Saras-kentällä 20.8. Kilpai-
lun tulokset on julkaistu jäsenlehdessä ja 
yhdistyksen nettisivuilla.

RKL:n golf-mestaruudet ratkottiin 30.8. 
Vihti Golfin kentällä, jossa järjestelyistä vas-
tasi Helsingin yhdistys. Kilpailun tulokset 
ovat RKL:n nettisivuilla.

Tiedottaminen
Jaosto tiedottaa kokouksistaan ja tapahtu-
mistaan jäsenlehdessä, kotisivuilla sekä 
sähköposteilla jaetuilla tiedotteilla.

GOLF-JAOS
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SUUUNNISTUS
Suunnistuskausi oli Rakentaja Rastit ry:n 
kahdeskymmeneskuudes (26) toiminta-
vuosi. Seura on perustettu v. 1994. Tätä ai-
kaisemmin rakennusalan suunnistuskilpai-
luja järjesti Helsingin Rakennusmestariyh-
distyksen suunnistusjaosto kahdenkymme-
nenyhden (21) vuoden ajan (1973 – 1993) 
Kulunut vuosi oli 48. toiminta- ja kilpailu-
kausi.

Viikoittaisia sarjakilpailuja lähialueiden 
suunnistusseurojen järjestäminä pidettiin 
kaudella 2020 viisitoista. Kausi päästiin ko-
ronan estelyistä huolimatta aloittamaan 
2.6. Siikarannassa ja lopetettiin 29.9. Kuusi-
järven yökisaan. Viikkokisojen lisäksi järjes-
tettiin 47. RKM:n viestisuunnistus 28.7. 
Kolmperässä, Espoossa. Viestitapahtuman 
erikoisuutena oli että kaikki osuudet lähti-
vät yhtä aikaa maastoon. Näin tapahtumas-
ta saatiin kaikille osuuksille viestityyppinen 
tapahtuma ja myös tapahtuman kokonais-
aikaa saatiin lyhennettyä.

Sarjakilpailujen yhteydessä pidettiin seu-
raavat erikoiskilpailut
28.7. RKM-viesti, Espoon Kolmperässä, 

mukana 15 joukkuetta.
18.8. Helsingin ja Espoon RKM:n sekä 

RIL:n yhdistysten mestaruuskilpailut 
Landbossa Helsingissä.

2.9. Rakentaja-Rastit ry:n mestaruuskil-
pailut, Karhusuo, Espoo.

29.9. Yö-suunnistus, A-, B- ja C-sarjat, Van-
taan Kuusijärvellä.

Lisäksi osallistuttiin 5.-6.9. Rakentajien SM-
suunnistuksiin Liedossa. Matkassa oli noin 
11 suunnistajaa henkilökohtaisissa sarjoissa 

sekä 3 viestijoukkuetta. Tuloksena oli usei-
ta mestaruuksia ja muita hyviä sijoituksia. 

Kauden aikana kilpailuissa tehtiin 1484 
(1774) kilpailusuoritusta (RKM-viesti ja Yö-
kisa mukaan lukien). Sarjakilpailuissa oli 
keskimäärin 94 osallistujaa / kilpailu. Edel-
lisenä vuotena kilpailusuorituksia oli 1692 
(sarjakilpailussa). Kauden 2020 päättäjäiset 
pidettiin 6.10. Kallioniemessä, Helsingissä.

Tiistaisten kilpailujen tulokset olivat kaikki-
en luettavissa pääsääntöisesti saman vii-
kon keskiviikkona ositteessa www.raken-
tajarastit.com. Perinteiset yhteenvetolistat 
kesän suunnistuksista ovat nähtävillä ja tu-
lostettavissa samoilta sivuilta. Kotisivujen 
ja tulospalvelun kehittämistä jatkettiin 
edelleen vuonna 2020. Kotisivujen palvelun 
tarjoajaa vaihdettiin vuoden aikana ja ne 
löytyvät nyt myös osoitteesta 
www.rakentajarastit.fi.

Rakentaja-Rastit Ry:n vuosijulkaisu vuonna 
2020 tehtiin. Se osoittautui mainosten 
myynnin kannalta toimivaksi ratkaisuksi, 
joten hallitus päätti tehdä vuosijulkaisun 
myös vuonna 2021. Lisäksi tietoa ja tiedo-
tusta jaettiin yhdistyksen verkkosivujen 
kautta.

Seurassa oli jäseniä vuoden 2020 lopussa 
123, joista 2 on uusia jäseniä. 

Seuran taloudellinen tila pysyi kohtuullisen 
hyvänä onnistuneen mainosmyynnin ansi-
osta.

Suunnistusjaoston esimies/rahastonhoitaja 
on Sakari Heikkinen.

MAILAPELIJAOS / TENNIS
Tennis, sulkapallo ja squash ovat suosittuja 
kuntourheilulajeja, jotka sopivat lähes kai-
kenikäisille.  Jaoksen tenniksen vetäjät tar-
joavat henkilökohtaista valmennusta ja 
valmennustietoutta kaikille halukkaille pe-
laajille. Jaosto järjestää myös Tennis tutuksi 
-tapahtumia.

Mailapelijaoksella ei ollut toimintaa vuonna 
2020koronavirusrajoitusten takia.

Mailapelijaoksen yhteyshenkilö on Martti 
Rissanen.

Uintijaos järjestää vuosittain yhdistyksen 
uintimestaruuskisat ja jäsenet osallistuvat 
myös RKL:n uintikilpailuihin. 

Jaosto järjestää myös uintileirejä, jotka on 
pidetty Pajulahden Liikuntaopistossa.

Uimareilla ei ollut vuonna 2020 toimintaa 
Covid-19-pandemiasta johtuen.

UINTI



J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

1 ● 20

Tervetuloa vuoden ensimmäiseen
MESTARI-ILTAAN
13. tammikuuta!

VAATIVAA
PAALUTUSTA
TUUSULANVÄYLÄLLÄ

HRI2001_IV ja I kannet.indd   1 16.12.2019   11:48:25

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

2 ● 20

LUX HELSINKI
veti 600 000 vierailijaa

HRI2002_IV ja I kannet.indd   1 17.1.2020   14:07:30

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

3 ● 20

Jätkäsaaren peruskoulu 
PALKITTIIN
Vuoden Betonirakenteena

HRI2003_IV ja I kannet.indd   1 13.2.2020   8:23:38

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

4 ● 20

Sisältää
yhdistyksen

VUOSIKERTOMUKSEN
2019

HUOM
! 

Tila
isu

uksia
 

peru
ute

ttu
, 

katso
 

siv
u 5

HRI2004_IV ja I kannet.indd   1HRI2004_IV ja I kannet.indd   1 16.3.2020   9:07:3316.3.2020   9:07:33

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

5 ● 20

Kansallisteatterin
UUSI PUOLI

peruskorjataan
HRI2005_IV ja I kannet.indd   1HRI2005_IV ja I kannet.indd   1 17.4.2020   11:50:3517.4.2020   11:50:35

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

6 ● 20

Syyskausi 
aloitetaan 

KEVÄTKOKOUKSELLA

Raide-Jokeria 
on rakennettu 

runsas vuosi

HRI2006_IV ja I kannet.indd   1HRI2006_IV ja I kannet.indd   1 14.8.2020   12:01:5514.8.2020   12:01:55

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

7 ● 20

Himoksen 
remontoidut 
lomahuoneistot 
taas varattavissa

HRI2007_IV ja I kannet.indd   1HRI2007_IV ja I kannet.indd   1 16.9.2020   12:23:4616.9.2020   12:23:46

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

8 ● 20

Helsingin Kehittyvä kerrostalo 
-ohjelmassa toteutettu jo noin 

kolmekymmentä kohdetta

HRI2008_IV ja I kannet.indd   1HRI2008_IV ja I kannet.indd   1 16.10.2020   14:32:5816.10.2020   14:32:58

 
  
  
 

T
E

E
M

A
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

2020

teemateema

KIERTOTALOUSKIERTOTALOUS
HRI2007_B_kannet.indd   1HRI2007_B_kannet.indd   1 10.9.2020   14:13:3810.9.2020   14:13:38

J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

9 ● 20

Helsingin rakentaminen 
jatkui vilkkaana vuonna 2020

HRI2009_IV ja I kannet.indd   1HRI2009_IV ja I kannet.indd   1 13.11.2020   9:34:3413.11.2020   9:34:34

JÄSENLEHDET vuonna 2020JÄSENLEHDET vuonna 2020



    

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

Huhtikuu
  Golf-jaoston vuosikokous etäyhteyksin. 
  Lisätietoja raimo.k.kostiainen@gmail.com
 17.4.  Talkoot Kallioniemessä, sis. lounastarjoilun, 
  klo 9.00–15.00
 24.4.  Talkoot Kallioniemessä, sis. lounastarjoilun, 
  klo 9.00–15.00

Toukokuu
 4.5.  Yhdistyksen kevätmaastojuoksu, 
  Pirkkolan pururata, Pirkkolan Metsätie 6, 
  lähtö uimahallin parkkipaikan pohjoispäädystä, 
  klo 18.00
 10.5.  Toukokuun Mestari-ilta
  Ulkoilutapahtuma yhdistyksen jäsenistölle, 
  lisätietoa toukokuun jäsenlehdessä

Elokuu
 19.8. Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, 
  Vuosaaren urheilukenttä Heteniityntie 2, 
  klo 17.00

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja 
www.hrmy.fi, 

jonne päivitetään tiedot tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta.

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
Jussi Loikkanen 040-186 4666
jussi.loikkanen@grk.fi

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

HRMY-SENIORIT 
Ari Angervuori 050-368 5994
ariangervuori@gmail.com

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

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

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

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

Tapahtumakalenteri 2021
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