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Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
perustettu 1906

VASTAAVA TOIMITTAJA
Sirkka Saarinen
sph.saarinen@gmail.com
TOIMITUS JA
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Malminkatu 16
00100 Helsinki
käyntiosoite:
Malminrinne 3 B, 3. krs
Puh. (09) 646 343
info@hrmy.fi
Järjestösihteeri Sanna Eronen
sanna.eronen@hrmy.fi
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TAITTO
PunaMusta Oy,
Sisältö- ja suunnittelupalvelut

Rakennusmestarien Säätiön TOIMINTAKERTOMUS 2020
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PAINOPAIKKA
Forssa

www.hrmy.fi
Yhdistyksen jäsenlehden aineisto
joko suoraan toimistolle tai
päätoimittajalle osoitteella:
sph.saarinen@gmail.com
Jäsenlehti on
luettavissa myös
yhdistyksen
kotisivulla
pdf-muodossa.

HRMY JÄSENLEHTI 2021

Töölönlahden ympäristössä on paljon nähtävää.
Myös yllätyksiä, kuten taiteilija Markku Puustisen vuonna 2019 kierrätysmateriaaleista
rakentama minikokoinen vesivoimala Hugo.
Yhdistyksen jäsenillä on toukokuussa mahdollisuus osallistua opastetulle Töölönlahden ympäristöön suuntautuvalle kävelykierrokselle.
Ilmoituksen löydät tästä jäsenlehdestä.
Kuva: Tuula Pohjolainen
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Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n

KEVÄTKOKOUS
Aika:
7.6.2021 klo 17.00
Paikka: KALLIONIEMI, Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat sekä sihteeri läsnä olevista
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen
5. Esitetään vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä toiminnantarkastuskertomus (julkaistu jäsenlehdessä 4/2021)
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
7. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta
8. Käsitellään liiton ja piirin käsiteltäviksi esittämät muut asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa
9. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Huom! Pandemiatilanteen takia poikkeuksellisesti ennakkoilmoittautuminen 24.5.2021 mennessä
sähköpostitse info@hrmy.fi – Kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa kokous järjestetään Teamsin
välityksellä.

VIRTUAALIMESTARI-ILTA
20.5.2021

Harjoitellaan Teams-yhteyksiä
10. ja 11.5.2021
Yhdistys järjestää jäsenistölleen Teamsin välityksellä
toukokuussa kaksi harjoitustapaamista. Laitetaan
yhdessä Teams-asetukset kuntoon (saat hallituksen
jäseneltä tukea ongelmatilanteissa), etäkahvitellaan
ja vaihdetaan kuulumiset hallituksen ja jäsenistön
kesken.

TEAMS-MESTARI-ILTA järjestetään torstaina 20.5.2021 klo 18.00. Luvassa mielenkiintoista ohjelmaa sekä ajankohtaiset yhdistyskuulumiset. Ohjelman lisätiedot löydät
kotisivuiltamme tapahtumakalenterista.

Tutustuthan Teams-ohjeisiin kotisivuillamme:
hrmy.fi / ajankohtaista/uutiset -osiossa.
1. Teams-harjoitus:
maanantaina 10.5.2021 klo 12.00–13.00.

Ilmoittautumiset Mestari-iltaan 7.5.2021
mennessä, yhdistyksen toimiston sähköpostiin
info@hrmy.fi.
Lisäohjeet saat paluuviestinä ilmoittautumisen
yhteydessä.

2. Teams-harjoitus:
tiistaina 11.5.2021 klo 17.00–18.00.
Ilmoittautumiset harjoituksiin 7.5.2021 mennessä,
yhdistyksen toimiston sähköpostiin info@hrmy.fi.
Lisäohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä.

5/2021 hrmy

Tervetuloa Mestari-iltaan!
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Kuva: Karoliina Eerola, Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Tanssin talo helmikuu 2021.

Helsingin Ruoholahteen, Kaapelitehtaan yhteyteen nouseva
Tanssin talo on erityisesti tanssille suunniteltu esitys- ja
tapahtumatila. Tanssin talo on ainutlaatuinen kokonaisuus
sekä arkkitehtuuriltaan että rakenteellisilta ratkaisuiltaan.
Arkkitehtuurista vastaavat JKMM Arkkitehdit ja ILO arkkitehdit
ja rakennesuunnittelusta A-Insinöörit.

K

iinteistö Oy Kaapelitalon 40 miljoonan euron hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Haahtela.
Hanke on toteutettu Haahtela-mallilla, jossa ei ole valittu lainkaan
pääurakoitsijaa, vaan kaikki osaurakoitsijat on kilpailutettu erikseen.

Uudis- ja peruskorjausrakentamista
Vuoden 2021 aikana valmistuva
Tanssin talo koostuu yli 5 000 neliömetrin uudisrakennuksesta sekä
Kaapelitehtaan vanhaan tehdasrakennukseen sijoittuvasta noin 1 500
neliömetrin peruskorjattavasta osasta. Uudisrakennus kiinnittyy neljältä
sivultaan Kaapelitehtaaseen. Ovet
avautuvat yleisölle aikataulun mukaisesti helmikuussa 2022.
Tanssi talon erikoisuus ovat uudisrakennuksen etelä- ja itäjulkisivujen verhoilun kennorakenteisista peltielementeistä tehdyt levymäiset pinnat, jotka näyttävät leijuvan ilmassa.
Ne vaativat A-Insinöörien viiden hengen rakennesuunnittelutiimiltä erityistä osaamista betoni- ja teräsra-

kentamisen rakennesuunnittelusta.
”Tanssin talon julkisivut uhmaavat painovoimaa. Suunnittelimme
seiniin teräskannattimet, joiden avulla saimme aikaan leijumisefektin.
Katto puolestaan koostuu wq-ristikoista eli yläpuolisia ontelolaattoja
kannattelevista kotelomallisista teräsleukapalkeista, joiden pitkät jännevälit onnistuvat alapuolisen ristikkorakenteen avulla. Tällä rakenteella
katon ja salin väliin jää huoltoalue
hyötykäyttöön. Ammattilaiset voivat
ripustaa sitä kautta lavasteita esityksiä varten”, A-Insinöörien rakennesuunnittelija, projektipäällikkö Teemu Suhonen kertoo.
Myös rakenteiden jännevälit ovat
poikkeuksellisen pitkät. Erkko-salissa kantava suunta on jopa 25 metriä
ja korkeus yli kymmenen metriä.

Muuntojoustavilla tiloilla on
suuret kuormavaatimukset
Kaikki Tanssin talon tilat ovat muuntojoustavia: salien seinissä on massiivisia akustisia nosto-ovia, joilla tiloja voi jakaa erikokoisia tapahtumia
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Kuva: JKMM Architects

Tanssin talon julkisivut
uhmaavat painovoimaa

Havainnekuva Tanssin talosta.
ja harjoituskäyttöä varten. Kuormavaatimukset ovat saleissa suuret,
sillä esitysten lavasteita pitää pystyä
vaihtamaan sekunneissa.
Uudisrakennuksen kantavien betoniseinien paksuus on 40 senttimetriä eli kaksinkertainen tavallisiin
betoniseiniin verrattuna. Katon kymmeniin vinsseihin ja satoihin vaijereihin täytyy saada ripustettua turvallisesti erittäin painaviakin lavasteita.
Kaapelitehtaan sisäpiha uudistetaan vanhan tehdasympäristön
hengessä. Osa sisäpihasta katetaan Kaapelitehtaan uudeksi aulatilaksi lasikatolla, jonka kattorakennelman ripustus on suunniteltu vanhojen nosturipalkkien päälle.
”Selvitimme tarkkaan, mitä vanhat nosturipalkit kestävät, jotta ne
saataisiin hyödynnettyä niin, ettei
aulaan tarvita uusia pystyrakenteita. Päädyimme ripustamaan lasikaton ristikot erikoiskonsoleilla nosturipalkeista, jotta reunoille mahtuisi
sulatuksella varustetut vesikourut
suojaamaan ikkunoita kosteudelta”,
Suhonen kertoo.

hrmy 5/2021

Useita Helsingin
kirkkoja menossa
remonttiin
Helsingin seurakuntayhtymä on suunnitellut
tulevan kesän aikana erilaisia korjauksia
kymmeneen Helsingin kirkkoon sekä
Malmin seurakuntatalolle.

Johanneksenkirkon julkisivuremontti kestää 1,5 vuotta.

T

änä vuonna korjauksia tehdään seuraavissa kohteissa: Johanneksenkirkko, Suomenlinnan kirkko, Myllypuron kirkko, Laajasalon kirkko, Vanhakirkko, Puotilan
kappeli, Lauttasaaren kirkko, Munkkivuoren kirkko,
Roihuvuoren kirkko, Kampin kappeli, Merirastikappeli ja
Östersundomin kirkko.
Johanneksen kirkon julkisivuremontti käynnistyi aiemmin maaliskuussa. Sen julkisivujen kunnostustyöt
kestävät arviolta 1,5 vuotta. Suomenlinnan kirkon urkujen vaihto ja kattoremontti alkoi maaliskuun puolessa
välissä ja valmistuu lokakuun lopussa.
Myllypuron kirkon katon ja julkisivujen korjaus, Vanhakirkon ulkopintojen maalaus, sekä Laajasalon kirkon
julkisivun korjaustyöt käynnistyvät kesällä. Puotilan kap-

pelin esteettömyyttä parannetaan kesällä uusimalla
kappelin hissi. Lauttasaaren kirkon syksyllä 2020 alkanut peruskorjaus jatkuu edelleen.
Jo varmistuneiden kohteiden lisäksi kilpailutus on
käynnissä Munkkivuoren kirkon kattoremontista, Roihuvuoren kirkon julkisivun korjausverkotuksesta, Kampin
kappelin julkisivun huoltokäsittelystä ja Merirastikappelin kattoremontista.
Östersundomin kirkon ympäristöystävällisyyttä parannetaan vaihtamalla kirkon nykyinen lämmitysjärjestelmä maalämpöön. Samalla tämän Helsingin vanhimman kirkon katto tervataan.
Kilpailutuksessa olevat remontit on tarkoitus toteuttaa tulevana kesänä.

Kesällä
Kallioniemeen!
Kallioniemen sauna ja grillikatos ovat koko jäsenistön
vapaassa käytössä veloituksetta kesämaanantaisin ja
-tiistaisin klo 12.00–20.00 välisenä aikana (14.6.2021
alkaen) osoitteessa Keulakuvantie 18, Helsinki.
Lisätietoja yhdistyksen toimistosta numerosta 09 646 343
tai Kallioniemen Tuula Haloselta numerosta puh. 040 938 9272.
Tuulalle voi myös soittaa, mikäli haluaa saunan lämmitettävän etukäteen.
Kallioniemi sijaitsee Helsingin Laajasalossa osoitteessa
Keulakuvantie 18

Tervetuloa viettämään aurinkoista kesäpäivää Kallioniemeen!

5/2021 hrmy
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RT:n kevään suhdannekatsaus:

Rakentaminen notkahtaa
ja hakee suuntaa
Koronakriisin vaikutukset rakennustuotantoon ovat jääneet toistaiseksi pieniksi,
ja rakentaminen supistui viime vuonna vain prosentin. Tänä vuonna käydään
kaksi prosenttia miinuksella, mutta ensi vuodeksi palataan nollan tuntumaan,
Rakennusteollisuus RT arvioi kevään suhdannekatsauksessaan.

A

suntorakentamisen hyvä vire
sekä maa- ja vesirakentamiseen
kohdistettu elvytys ovat pitäneet
rakentamisen pinnalla taloustaantumassa. Talouden toipuessa rakentaminen hakee suuntaa ja rakentamisen eri lajit eriytyvät.
Korona on lisännyt kiinnostusta
ja kulutusta kotiin, mikä on vauhdittanut asuntotuotantoa. Sen sijaan
verkkotyöskentelyn ja -ostamisen
digiloikka on lisännyt tilakysynnän
epävarmuutta ja hyydyttänyt toi-

misto- ja liikerakentamisen. Teollisuuden investointipäätökset ovat
sysäämässä liikkeelle poikkeuksellisen suuria hankkeita, kuten Kemin
biotuotetehtaan rakentamisen.
Korjausrakentamisella on tärkeä
rooli Suomen ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa, ja siinä on paljon
patoutunutta kysyntää etenkin taloyhtiöissä. Pandemian työmaille aiheuttamien suorien vaikutusten lisäksi koronarajoitukset voivat hidastaa taloyhtiöiden päätöksente-
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koa ja korjaushankkeiden suunnittelua myös kuluvana vuonna. Toimitilojen korjausrakentamista jarruttaa
vuokralaisten vuokranmaksukyvyn
horjuminen, toimitilojen ylitarjonta
ja epävarmuus kysynnästä.
Maa- ja vesirakentaminen on supistumassa, ja edessä on muutama
laihempi vuosi. Perusväylänpidon
rahoitukseen on tulossa kuoppa
vuosina 2023 ja 2024 sekä investoinneissa vuonna 2024, ellei kevään puoliväliriihessä päätetä toisin.

hrmy 5/2021

”Optimismi taloudessa ja sen
myötä myös rakentamisessa kasvaa. Yritysten matalalle pudonnut
luottamus ja laskeva lupakehitys
pitävät rakentamisen näkymän kuitenkin toistaiseksi vaisuna. Suomessa uudisrakentaminen on pitkään pysytellyt vanhoihin Euroopan
maihin nähden korkealla tasolla.
Taloudessa on meneillään rakennemuutos ja nähtäväksi jää, mille tasolle rakentamisen volyymi asettuu
uudessa normaalissa”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni
Vihmo toteaa.
Rakennusteollisuus RT:n helmimaaliskuun vaihteessa tekemän viidennen koronakyselyn mukaan rakennusalan yritysten yleinen epävarmuus näytti hieman helpottaneen ja rahoitustilanne on parantunut. Yritykset varautuvat kuitenkin
pahenevaan epidemiaan ja pyrkivät
entistä tiukemmilla toimilla pitämään työmaat turvallisesti toiminnassa.
Asuntotuotanto nousi viime
vuonna vastoin odotuksia lähes
41 000:een asuntoon, kun asuntokauppa on käynyt poikkeuksellisen
vilkkaasti. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän myös tänä vuonna hyvällä tasolla, vaikka on hidastumassa noin kymmenellä prosentilla. Ensi vuonna aloitusten määrän
ennakoidaan laskevan 34 000:een
asuntoon.
Lue lisää:
www.rakennusteollisuus.fi/suhdanteet

Uudisasuntorakentamisen
asiakastyytyväisyys pysyi korkeana
myös koronavuonna

U

uden asunnon ostaneiden kuluttajien asiakastyytyväisyys
säilyi korkealla tasolla vuonna 2020
ja pysytteli kolmatta vuotta peräkkäin toimialojen välisen vertailun
kärkisijalla Suomessa. Toimialan tulos on erittäin korkea myös pohjoismaisessa vertailussa.
Viidettä kertaa tehdyssä uudisasuntorakentamisen tutkimuksessa
oli arvioitavana seitsemän suurimpaan lukeutuvan asuntorakentajan
lisäksi ryhmä keskikokoisia ja pienempiä rakentajia. Yritysten kärkikolmikkoon kuuluivat tällä kertaa
YIT, Skanska ja Pohjola Rakennus.
Tutkitut yritykset tuottivat valtaosan
viime vuonna Suomessa valmistuneista vapaarahoitteisista kerrostaloasunnoista.
Asunnon ostajien luottamus siihen rakennusliikkeeseen, jolta
asunto on ostettu, vahvistui hieman
ja oli nyt runsaat 80 indeksipistettä.
Yleisväestön keskuudessa luottamus rakennusyhtiöihin toipui jossain määrin edellisvuoden pudotuksesta, mutta jäi reiluun 55 indeksipisteeseen.
EPSI Ratingin vuosittain tekemä
uudisasuntorakentamisen toimialatutkimus tutkii rakennusliikkeiden
asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä eri osa-alueiden
vaikutusta asiakaskokemukseen.
Tutkimuksessa selvitetään toimi-

Stipendejä hyvästä
koulumenestyksestä

5/2021 hrmy

alan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden
odotuksia, tuote- ja palvelulaatua
sekä vastinetta rahalle. Tulokset
tuotetaan indeksipisteinä asteikolla
0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys ylsi jälleen lähes
78:aan indeksipisteeseen kahden
edellisvuoden tavoin. Nyt julkaistut
tulokset käsittelevät asiakkaita, jotka vastaanottivat uuden asunnon
vuoden 2020 aikana. Tulokset perustuvat asunnon ostaneiden kuluttajien puhelinhaastatteluihin.

Tapio Vuorinen
luovutti yhdistyksen myöntämän stipendin
Kenneth Soosaarille työn
ohessa. Muille
stipendinsaajille ne lähetettiin
koronaturvallisesti postitse.

Helsingin yhdistys myönsi stipendit hyvästä
koulumenestyksestä vuonna 2020 neljälle
Metropolia AMK:n opiskelijalle.
Stipendin saivat:
Juha Forsback
Kenneth Soosaar

* Muut -ryhmän tulos on muodostettu painotettuna keskiarvona ja siihen tulee suhtautua suuntaa antavana.

Björn Mattsson
Joel Ruotanen
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YHDISTYS tiedottaa

UUDET JÄSENET
Savolainen, Tommi

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

Uusikangas, Vuokko

OPISKELIJAJÄSENET
Korhonen, Ville
Aroone, Abdirahim
Kupila, Saga
Laaksonen, Kai

Kanervo, Kari
Kariluoto, Mika
Lagerkrans, Lasse

Tervetuloa!

SYYSKAUDEN TAPAHTUMIA
Varaa aika kalenteriisi

2. varapuheenjohtaja
Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

TEATTERIIN

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

PAAHTIMO

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

torstaina 4.11.2021 klo 19.00
Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila
”Paahtimo on täyteläinen ja aromikas komedia työelämän vaatimuksista. Mitä menestyminen – tai edes
selviytyminen – tämän päivän työelämässä vaatii, kun
mikään ei ole sitä miltä näyttää? Aivan vastapaahdettu kotimainen komedia nauraa lempeästi työpaikkojen rooleille ja niiden törmäyksille. Riittääkö pelkkä
osaaminen vai onko itsensä brändääminen jo kansalaistaito?”

Yhdistyksen

PIKKUJOULU
La 27.11.2021 Helsingissä

Tapio Vuorinen, 0400-515 549
tapio.vuorinen@rit.fi

Lisätietoa syyskuun lehdessä.

Karl-Johan Wennerström, 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com

Seuraa

NUORTEN KERHON

Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

asioita ja tapahtumia
Facebookissa:

Toimisto
info@hrmy.fi

HRMY ry Nuorten Kerho
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HUOM! Esityksen ajankohta on muuttunut

PERHETAPATUMA torstaina 14.10.2021 klo 18.30

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

Jo aiemmat ilmoittautumiset ja maksut säilyvät sekä siirtyvät suoraan
tähän syksyn esitykseen.

Liput maksetaan 10.9.2021 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
tilille FI40 2044 1800 0647 11
(viestikenttään ”Tatu ja Patu”).

Ilmoittautumiset 10.9.2021 mennessä yhdistyksen toimistolle
sähköpostitse info@hrmy.fi

Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään
mennessä maksaneille.

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 20 €, lapsi 10 €, seuralainen 37 €
Lippuja max. 3 kpl/jäsen. Paikkoja näytökseen on varattu 70 kappaletta.

Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Helsinkiin vierailemaan serkkunsa Jorin luona. Seikkaillessaan ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat monia ihmeitä kuten feissarin, liikennevalot,
ravintolapäivän sekä kurahaalareihin sonnustautuneet mahdollisesti vaaralliset liivijengit. Musiikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musikaalien perinteillä riemukkaasti. Lapset lumoava
löytöretki on täynnä vauhtia, yllättäviä käänteitä,
mehukasta huumoria ja visuaalista upeutta.

Rakennusmestarien
Rouvat

"Taas koitti päivä
kesäinen, on mieli
kevyt, iloinen.
Nyt avaan luontoon
ikkunat,
päivänkakkarat
siel kukkivat.
Oi kesäaamun
autuutta en ajattele
murheita vaan
nautin, nautin
kaikesta kesäaamun
onnesta.”
- Birgit Ahokas

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.

Hyvää kesää
kaikille Rouville!

JOHTOKUNTA

5/2021 hrmy
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Hypähdä kanssamme kulttuuri- ja ulkoilukierrokselle

OPASTETUT KÄVELYKIERROKSET TÖÖLÖNLAHDELLA
Yhdistys ja HRMY-Seniorit ovat toteuttamassa keväistä ja kulturellista ulkoilua yhdistyksen
jäsenistölle opastettujen kävelykierrosten merkeissä Helsingin Töölönlahdella.
Kierroksille lähdetään kahdessa 15 hengen ryhmässä

maanantaina 24.5.2021
klo 14.00-16.00 ja 17.00-19.00

Tapahtuman järjestelyvastaavana toimii Mauri Ranta ja kaupunkioppaana Tuula Pohjolainen.

Matkalle mahtuu paljon nähtävää ja monta tarinaa. Reitin varrella
ovat mm.

Lähtöpiste on Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13 B). Sieltä
lähdemme 1,5 tunnin kävelylle kohti Talvipuutarhaa. Reitti kulkee
hyvin rauhallista vauhtia Hakasalmen ja Hesperian puistoissa, Töölönlahden kauniissa maisemissa.

• Finlandia-talo ja
Alvar Aallon arkkitehtuuri
• Urho Kekkosen lähde ja
Larin Paraske
• Töölön upea kylpylaitos
• Töölön kasarmit ja
Töölön sokeritehdas
• Oopperatalon nousu

Opastetut kierrokset ovat ilmaisia yhdistyksen jäsenille ja kumpikin
niistä päättyy yhdistyksen tarjoamaan kahvihetkeen Ravintola Töölönrannan terassilla (Helsinginkatu 56).
Oppaan johdolla etenemme kohteesta toiseen. Selostus tapahtuu
äänentoistolaitetta käyttäen, joten näin taataan kuuluvuus sekä
turvavälit. Emme saa myöskään unohtaa kasvomaskin käyttöä
retkemme aikana.
Muuta huomioitavaa: Olemme ulkona, joten muista hyvät kengät ja
sään mukainen vaatetus. Kierroksen pituus on noin 2 km. Reitti on
esteetön.

• Ravintola Töölönrannan
tarina
• Mäntymäki ja
punaisten hautausmaa
• Eltsun ajot
• Vesivoimalaitos Hugo
• Talvipuutarha ja Ruusutarha

Valitse ryhmä ja ilmoittaudu HRMY: n toimistoon Sanna Eroselle
sähköpostilla, info@hrmy.fi viimeistään 13.5.2021. Molempiin ryhmien koko 15 osallistujaa (ajankohdan rajoitukset huomioon ottaen).
Seuraa kotisivujamme www.hrmy.fi, sieltä näet aina tuoreimmat
tiedot tapahtumista ja mahdollisista peruutuksista.
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Tervetuloa! HRMY ja Seniorit
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YHDISTYS tiedottaa
HRMY-Seniorit
Syksyn suunnittelua
Hrmy-Seniorit-kerhon toimitushallitus seuraa
kesän aikana koronatilannetta ja toivoo sen
paranevan niin, että pääsemme syksyllä jälleen normaaliin päiväjärjestykseen.
Toimitushallitus kokoontuu ma 2.8.2021 laatimaan kerhon syyskokousta 27.9.2021 varten
tarvittavat asiat sekä luonnostelemaan tulevaa syksyn ohjelmaa. Pyrimme syyskuun
lehdessä kertomaan lisää syksyn ohjelmasta.
HRMY-Seniorit
toimitushallitus

Kulttuuri ja perinnekerho KUPE
Valoa tunnelin päässä – Pitäisikö tuttu vertaus nyt
paikkansa? Näin uskoi 13. huhtikuuta ainakin KUPE:n
hallitus ja mietti:
MITEN PYSÄHDYKSEN JÄLKEEN LIIKKEELLE?
Perinteinen kesätauko vaikeuttaa suunnittelua ja siksi kysymmekin jäsenistön mielipidettä. Kannattaako epidemian vuoksi
peruuntuneita jo valmisteltuja suunnitelmia uudelleen lämmittää, jos syksyn koronaohjeistus sen sallii?
Kiinnostaako?
- Retki Hämeenlinnaan ja Iittalaan la 25.9.2021
- Retki Tampereelle 30.10. tai 13.11.2021
- Aalto- tms. elokuva pienryhmänäytöksenä ja sen jälkeinen
keskustelutilaisuus
- Muita ehdotuksia syksyn ohjelmiksi
Kolme ensimmäistä tapahtumaa on pienillä rkm-porukoilla jo
”koeajettu”. Suunnitellut retkiohjelmat löytyvät HRMY 6 ja 7 /
20 jäsenlehdistä (jotka löytyvät myös yhdistyksen kotisivulta).

Kallioniemi
Veneilykauden avajaiset

8. toukokuuta klo 12.00
Tervetuloa!
Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV

Olisimme kiitollisia ”alustavista ilmoittautumisistanne” ja ehdotuksistanne jo ennen kesää. Se mahdollistaisi ilmoitukset
jo syyskuun alussa ilmestyvään jäsenlehteen.
Yhteydenotot mielellään sähköpostilla 17.5.2021 mennessä
matti.vuorensola@gmail.com (050 516 8142)
Kiittäen KUPE:n hallitus

Kulttuuri ja perinnekerho KUPE
järjestää opastetun käynnin
DIDRICHSENIN taidemuseoon
keskiviikkona 26.5.2021 klo 16.30

Kuvat: Didrichsenin taidemuseo

Tove Janssonin

MAALAAMINEN
ON KAIKKEIN
TÄRKEINTÄ -näyttelyyn
Opastus museolla (Osoite: Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki) alkaa tasan klo 16.30. Ennen ja jälkeen sitä on erinomainen tilaisuus
tutustua omatoimisesti museorakennukseen ulkopuolelta (Viljo Revellin alun perin yksityiskodiksi 1958 suunnittelema ja 1964 museoksi laajennettu) sekä rakennuksen ympärillä olevaan laajaan taiteellisesti merkittävään modernien veistosten kokoelmaan.
Koronaepidemiatilanteesta johtuen osanottajamäärä voidaan joutua rajoittamaan 10:een, mutta todennäköisesti ryhmän koko voi
olla 20 (ilmoittautumisjärjestys). Osanottomaksu jäsenille 14 € ja muille 24 €. Museokortin esittäville 9 / 14€.
Ole hyvä ja maksa KUPE:n tilille FI08 1010 3006 1003 66 vasta osallistumisvahvistuksen saatuasi.
Ilmoittautuminen sähköpostilla 17.5.2021 mennessä matti.vuorensola@gmail.com (050 516 8142)
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YHDISTYS tiedottaa – URHEILU

YHDISTYKSEN
KEVÄTMAASTOJUOKSU

KALAKERHON
RANTAONGINTAKILPAILUT

Pirkkolan pururadalla, Pirkkolan Metsätie 6

perhetapahtumana su 6.6.2021 klo 10.00
Kallioniemessä Laajasalossa,
Keulakuvantie 18, Helsinki

tiistaina 4.5.2021 klo 18.00
Lähtö uimahallin parkkipaikan pohjoispäädystä

Ilmoittautuminen 30.5.2021 mennessä.
Kalakerhon sihteerille Jouko Röpeliselle
jropelinen@gmail.com tai puh. 044-2103225

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

Hyvät palkinnot!
Kisojen jälkeen tarjolla makkaraa kerhon puolesta.
Muut eväät jokainen tuo itse.

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

Huom! Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun
omalla vastuullaan.

Kilpailun pitäminen riippuu ajankohdan viranomaisrajoituksista.

Syyskuussa: Laituripilkki jäitä odotellessa perhetapahtumana Kallioniemessä. Lisätietoja voi
kysyä Kalakerhon sihteeri Jouko Röpeliseltä.

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

Kalakerhossa kannustamme ottamaan perheen
pienimpiäkin mukaan kalakisoihin
• Pienen lapsen kalastus vaatii mukaan harrastuksen pariin lapselle tutun ja turvallisen aikuisen: vanhemman tai isovanhemman.
• Kalastus on mitä oivallisin koko perheen yhteinen luontoharrastus.
• Kalakerho kannustaa vapaa-ajankalastukseen
tarjoten jäsenille perheineen mahdollisuuden
tulla mukaan kalastusharrastuksen pariin.

Mielellään ennakkoilmoittautuminen:
rharton1@welho.com

Kalakerho haluaa toimia vastuullisesti ja ennaltaehkäistä koronavirustartuntojen leviämisen noudattamalla toiminnassaan alueellisia
suosituksia ja rajoituksia.
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla
vastuullaan.
Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!
Kireitä siimoja toivottaen
kalakerhon pj Reino Holappa

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

YHDISTYKSEN
YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
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 yhteydessä 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

Jäsenlehden toimitus
toivottaa lukijoille
aurinkoista kesää 2021!
Yhdistyksen seuraava
jäsenlehti ilmestyy
1. syyskuuta.

Tervetuloa kisailemaan
myös oppilasjäsenet!
Hiihto- ja
yleisurheilujaosto
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa,
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa
majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda
lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse
mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden paikallaoloajan.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä
yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

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

350 €/viikko

Viikot 8-10 (Koulujen hiihtolomaviikot):

450 €/viikko

Viikot 11, 12, 14–17: 		

350 €/viikko

Viikko 13 (Pääsiäinen): 		

450 €/viikko

Viikot 18-34: 		

200 €/viikko

Viikot 35–48:		

100 €/viikko

Viikot 49–50 ja 52:		

350 €/viikko

Viikko 51 (Joulu):		

450 €/viikko

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

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi
á-hintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen
nimi ja maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

R A K E N N U S M E S TA R I E N S Ä ÄT I Ö N
TOIMINTAKERTOMUS 2020
69. TOIMINTAVUOSI
Tilinpäätös 31.12.2020
Yleinen toiminta
Rakennusmestarien Säätiön tehtävä on sen
perustamisvuonna 1952 laadittujen sääntöjen mukaan maamme rakennusmestariammattikunnan käytännöllisen, rakennusteknillisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen, avustaminen ja tukeminen - näitä
sääntöjä noudattaen on Säätiö toiminut tänäkin vuonna.
Edellisen vuoden 2019 tilinpäätös vahvistettiin hallituksen varsinaisessa sääntömääräisessä kokouksessa 29.4.2020. Vahvistetun tilikauden 2019 tulos osoitti ylijäämää
1.133.154,04 €, josta Säätiön sääntöjen mukaisesti päätettiin 20 % siirtää peruspääomaan
(226.630,81 €) ja 80 % käyttörahastoon
(906.523,23 €).
Puheenjohtajaksi seuraavaan varsinaiseen
kokoukseen saakka valittiin yksimielisesti
Raimo Seppänen ja varapuheenjohtajaksi
Jouko Karjalainen.
Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt
Covid19-virus vaikutti myös Rakennusmestarien Säätiön toimintaan. Avustuksia ja stipendejä jaettiin aiempia vuosia vähemmän.
Pandemian vuoksi matkustusta rajoitettiin
voimakkaasti toimintavuoden aikana eikä stipendimatkoja voitu järjestää. Kokoontumisrajoitukset rajoittivat myös rakennusmestariyhdistysten toimintaa eikä toimintatukia
tarvittu aiempaan tapaan.
Rakennusmestarien talo
Rakennusmestarien Säätiö teki vuonna 2018
historiallisen päätöksen omistamansa Rakennusmestarien talon käyttötarkoituksen muutoksesta. Esisopimus talon muuttamiseksi
hotelliksi allekirjoitettiin syksyllä 2018 ja kaikki vuokralaiset irtisanottiin syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Talo tyhjentyi vuokralaisista pääasiassa keväällä 2019 ja talon purku- ja muutostyöt alkoivat syyskuussa 2019.
Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtityöhuone APRT Oy, rakennuttajakonsulttina on Sweco PM Oy ja KVR-urakoitsija on Lehto Tilat Oy. Hotellioperaattorina
toimii Primehotels Oy. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika on 30 vuotta. Säätiö on sopinut Nordea Bank Oyj:n kanssa 25.000.000,00
eur lainasta hotellihanketta varten.
Rakennusmestarien Säätiön toimisto sijaitsi
vuoden 2020 aikana väliaikaisissa tiloissa Voimatalossa, Malminrinne 3 B, 00100 Helsinki.
Peruskorjauksen on määrä valmistua syksyllä
2021, jolloin Säätiö muuttaa takaisin Rakennusmestarien taloon.
Vuoden 2020 aikana Rakennusmestarien
talon muuttaminen hotelliksi eteni aikataulun mukaisesti, joskin pandemiaksi levinnyt

Covid19-virus loi haasteita myös rakennushankkeeseen.

mana Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n ja sen alaosastojen toimintaa.

Vuokraustoiminta/asuinhuoneistot
Säätiön omistuksessa olevista 32:sta asuinhuoneistoista kolme oli vuokrattuna Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
jäsenelle ja muut muille vuokralaisille. Vuoden lopussa kaikki asunnot olivat vuokrattuina ja vuoden aikana kahdeksassa asunnossa
vaihtuivat asukkaat. Asunnoissa tehdyistä
korjauksista ja kaluston uusimisesta kertyi
kuluja 8 700 €.

Säätiö on tukenut Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n toimintaa
antamalla lahjakirjan mukaisesti yhdistyksen käyttöön toimistotilan Malminrinne
3 B, Helsinki sekä varastotilan.

Sijoitukset
Säätiön sijoituksista merkittävä osa on ollut
Cramo Oyj:n osakkeita. Kesällä 2019 Cramo
Oyj jakautui osittaisjakautumisella Cramo
Oyj:ksi ja Adapteo Oyj:ksi. Yhdellä Cramo
Oyj:n osakkeella sai yhden Adapteo Oyj:n
osakkeen. Vuoden 2020 alussa hollantilainen
Boels Topholding B.V teki kaikista Cramo
Oyj:n osakkeista ostotarjouksen, jonka Säätiön hallitus hyväksyi. Osakkeista saatava
kauppahinta maksettiin käteisvastikkeella,
jonka sijoittamisesta Säätiön hallitus päätti
alkuvuodesta 2020.
Hallitus päätti sijoittaa osan käteisvastikkeesta siten, että sijoitettava summa hajautettiin
sekä toimialoittain että maantieteellisesti.
Pörssiosakkeisiin sijoitettiin 11 meur. Muut
sijoitukset olivat 4 meur eQ Liikekiinteistöt
-rahastoon, 5 meur eQ globaaliin osakesalkkuun ja 5 meur Evli kansainvälisiin osakkeisiin
ja korkosijoituksiin.
Sijoituksia eQHoivakiinteistöt- ja eQLiikekiinteistöt -kohteisiin sekä IC Housing Feeder V
Ky rahastoon jatkettiin aiempien sopimuksien mukaisesti.
Sijoituspalvelusopimusta Index Helsinki Oy:n
kanssa jatkettiin ja sijoitettiin osinkoa hyvin
maksaviin pörssiosakkeisiin.
Vuonna 2019 tehtiin päätös ostaa Espanjasta loma-asunto, joka valmistui kesällä 2020.
Loma-asunto siirtyy yhdistysten jäsenten
käyttöön muiden Säätiön omistamien lomaasuntojen tapaan.
Rakennusmestarien Säätiön hallitus on pyrkinyt suunnitelmallisesti kehittämään ja hoitamaan Säätiön varoja ja sijoitusomaisuutta
ja siten edistämään Säätiön tarkoituksen toteutumista ja etua.
Vuonna 2020 jaetut stipendit ja avustukset
Rakennusmestarien Säätiö tukee ja avustaa omaisuutensa tuotolla maamme rakennusmestariammattikuntaa, rakennusalan
hyväksi työskenteleviä yhteisöjä ja henkilöitä
avustuksin ja stipendein. Lisäksi Säätiö avustaa ja tukee vuosittain lahjakirjan velvoitta-
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Helsingin yhdistyksen jäsenten käytössä
ovat olleet vastikkeetta myös Himoksella
sijaitsevat kaksi 88 m2:n suuruista vapaaajanasuntoa, jotka ovat olleet jäsenistön
ahkerassa käytössä omakustannushintaan.
Vuokrauksen on hoitanut Helsingin yhdistys.
Himoksen vapaa-ajanasunnot peruskorjattiin kesän 2020 aikana.
Luostolla sijaitsevan Rakennusmestarien
majan/Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11 huoneistot A 50 m2 ja B 61 m2 olivat edelleen
vastikkeetta Tornion ja Kajaanin sekä Oulun
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä virkistyskäytössä.
Luoston majan huoneisto C sekä Levin, Rukan ja Kalajoen loma-asunnot ovat koko
maan ammattikunnan käytössä ja Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n toimisto
hoitaa vuokrauksen.
AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA
MUILLE TAHOILLE
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry
- 185 000,00 € toiminta-avustus
- 48 755,00 € toimitila-avustus
Mestari-Laulajat ry
- 17 000,00 € toiminta-avustus
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry
- 6 000,00 € laiturien ketjujen uusimiseen
RKL:n opiskelijatoimintakunta
- 1 279,00 € avustus kehitysseminaarin
järjestelyihin
RKL:n seniorit
- 3 500,00 € toiminta-avustus
Joensuun Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry
- 9 000,00 € juhlavuoden toiminta-avustus
Jyväskylän Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
- 10 000,00 € juhlavuoden toiminta-avustus
Luoteis-Uudenmaan Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
- 2 000,00 € avustus seminaarijärjestelyihin
Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry
- 5 000,00 € Seniorikerhon avustus
kotimaan kulttuuri- ja virkistysmatkaan
Mikkelin läänin Kunnallisrakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
- 5 000,00 € toiminta-avustus
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Riihimäen Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry
- 8 000,00 € juhlavuoden toiminta-avustus
Svenska Byggmästare- och
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f
- 2 200,00 € avustus nuorisovaliokunnan
syystapahtuman järjestelyihin
Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
- 1 200,00 € avustus suunnistuskisojen
järjestelyihin
Västra-Nyländska Byggmästareföreningen r.f
- 1 600,00 € avustus pientalo-oppaan
julkaisua varten
Ylivieskan seudun Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
- 3 081,00 € avustus Tarton matkaan
Turun RKM Seniorit
- 2 200,00 € toiminta-avustus
BY-koulutus Oy
- 15 000,00 € avustus Betonitieto.fi
-hankkeeseen
Keilaseura RKM Tampere ry
- 1 750,00 € toiminta-avustus
RKM-Lohja keilailuseura
- 1 500,00 € toiminta-avustus
SpoVe Ry
- 3 500,00 € toiminta-avustus
Rakentaja-Rastit ry
- 4 000,00 € toiminta-avustus
Viljo Alapuranen
- 1 000,00 € avustus kirjan julkaisua varten

JÄRJESTETYT STIPENDIMATKAT JA
STIPENDIEN SAAJAT
Pandemiaksi levinnyt Covid19 -virus vaikeutti
myös stipendimatkojen järjestämistä ja useat matkat jouduttiin perumaan.
Toimintavuonna 2020 Säätiö järjesti yhden
stipendimatkan.
Messumatka Berliiniin Bautec-messuille
20.–23.2.2020
Stipendimatka on tarkoitettu maamme ammattikorkeakouluissa opiskeleville 2. vuosikurssin rakennusmestariopiskelijoille.
Matkastipendi myönnettiin seuraaville opiskelijoille:
Miikka Pakarinen, Joel Repo, Stanislav Platonov, Ville Nykänen, Arttu Kettunen, Toni
Sundell, Raino Huttunen, Eelis Lahdenperä,
Ville Tikka, Kai Oravainen (Metropolia AMK),
Alexander Sibakow, Aleksi Harakkamäki (Hämeen AMK), Gitta Sandell, Emil Danielson,
Hannes Pirchner (Tampereen AMK), Markus
Saari, Iivari Yliuntinen (Oulun AMK), Benjamin Sundbäck, Edvard Ahlbäck (Novia)
19 x 912,63 €, yhteensä 17 340,00 €

KONSERNITILINPÄÄTÖS 2020
Säätiö on laatinut päättyneeltä tilikaudelta
konsernitilinpäätöksen.
Konsernitilinpäätös sisältää Säätiön täysin
omistamat yhtiöt Kiinteistö Oy Fredrikinkatu
51-53, Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1, Kiinteistö Oy Jämsän Himos Timi ja Kiinteistö Oy
Luoston Alluntie 11.
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Tilinpäätöksessä keskinäiset osakeomistukset ja konsernin sisäiset tuotot ja kulut on
eliminoitu.
Konsernitilinpäätös osoittaa ylijäämää
22 183 843,09 €.

Säätiö jakoi avustuksia ja stipendejä tilivuoden 2020 aikana yhteensä 354 905,00 €

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN HENKILÖLUETTELO 31.12.2020
Hallitus
Ins. AMK Raimo Seppänen
Rkm Jouko Karjalainen
Rkm Jukka Aalto
Rkm Ari Autio
Rkm Kalevi Berlin
Rkm Asko Järvinen
Rkm Markku Niemi
Rakennusneuvos Timo Nieminen
Kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Toimisto
Eija Toivonen

toimistonhoitaja

Tilintarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja: KHT Asko Vuorenalusta
Varalla: BDO Oy, KHT Juha Selänne

Talous- ja hallintoryhmä
Ins. AMK Raimo Seppänen
Rkm Jouko Karjalainen
Rkm Ari Autio

puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Stipendiryhmä
Rakennusneuvos Timo Nieminen
Rkm Asko Järvinen
Rkm Jouko Karjalainen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Kiinteistöryhmä
Rkm Ari Autio
Rkm Jukka Aalto
Rkm Kalevi Berlin
Rkm Markku Niemi

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Kirjanpidon tositteiden tarkastaja
Rkm Asko Järvinen

SÄÄTIÖN EDUSTAJAT ERI HALLITUKSISSA VUONNA 31.12.2020
Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53
Rkm Ari Autio
Rkm Kalevi Berlin
Ins. AMK Raimo Seppänen
Rkm Jouko Karjalainen
Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1
Rkm Asko Järvinen
Rkm Kalevi Berlin

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen

Rakennusneuvos Timo Nieminen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen

Kiinteistö Oy Lumikelo
Rkm Markku Niemi

puheenjohtaja

Kiinteistö Oy Jämsän Himos Timi
Rkm Jouko Karjalainen
Ins. AMK Raimo Seppänen
Rkm Jukka Aalto

puheenjohtaja
jäsen
varajäsen

5/2021 hrmy

Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11
Rkm Jouko Karjalainen
Rkm Ari Autio
Rkm Kalevi Berlin
Ins. AMK Raimo Seppänen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa, talous- ja
hallintoryhmä 12 kertaa sekä stipendiryhmä ja kiinteistöryhmä kumpikin 11 kertaa.
Hallituksen jäsenet ovat saaneet kokouspalkkion. Hallituksen kokouksista kokouspalkkiota on maksettu hallituksen puheenjohtajalle 400,00 € / kokous ja muille hallituksen jäsenille 300,00 € / kokous.
Ryhmien kokouksista kokouspalkkiota on maksettu ryhmän puheenjohtajalle 200,00 € / kokous ja muille ryhmän jäsenille 150,00 €
/ kokous.
Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa.
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Tapahtumakalenteri 2021
Toukokuu
4.5.
		
		
8.5.
		
10.5.
11.5.
20.5.
24.5.
		
		
24.5.
		
		
26.5.
		
		

Yhdistyksen kevätmaastojuoksu, Pirkkolan pururata,
Pirkkolan Metsätie 6, lähtö uimahallin parkkipaikan
pohjoispäädystä, klo 18.00
HRV, Veneilykauden avajaiset Kallioniemessä,
klo 12.00
Harjoitellaan Teams-yhteyksiä, klo 12.00–13.00
Harjoitellaan Teams-yhteyksiä, klo 17.00–18.00
Virtuaali-Mestari-ilta, klo 18.00
Opastettu kävelykierros 1. Töölönlahdelle,
HRMY ja Seniorit, lähtö Hakasalmen huvilalta,
klo 14.00
Opastettu kävelykierros 2. Töölönlahdelle,
HRMY ja Seniorit, lähtö Hakasalmen huvilalta,
klo 17.00
Opastettu käynti Didrichsenin taidemuseoon,
Tove Janssonin Maalaaminen on tärkeintä -näyttelyyn,
KUPE, klo 16.30

Kesäkuu
6.6.
		
7.6.
		

Kalakerhon rantaongintakilpailut perhetapahtumana,
Kallioniemi, klo 10.00
Yhdistyksen Kevätkokous, Huom! 		
Ennakkoilmoittautumiset 24.5. mennessä
sähköpostitse info@hrmy.fi,
		 Kallioniemi, Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki,
				
		
klo 17.00
Elokuu
19.8. Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut,
		 Vuosaaren urheilukenttä Heteniityntie 2,
		 klo 17.00
Syyskuu
4.9. Kallioniemen syystalkoot, sis. lounastarjoilun, klo 9.00
13.9. Syyskuun Mestari-ilta
27.9. HRMY-Seniorit, syyskokous
Lokakuu
11.10. Yhdistyksen Syyskokous ja Mestari-ilta
16.10. Kallioniemen syystalkoot, sis. lounastarjoilun, klo 9.00

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja
www.hrmy.fi,
jonne päivitetään tiedot tapahtumista
ja niiden toteutumisesta.
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

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

