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Lohjan Asuntomessut päättyivät 9. elokuuta. 
Messut jatkuvat kuitenkin vielä netissä virtu-
aalisena. Virtuaalimessuilla pääsee liikkumaan 
huoneesta toiseen ja katsomaan 360 asteen 
3D-näkymän eri kohdista huonetta. Klikatta-
vista tägeistä avautuu lisätietolaatikoita. 
Kuva messujen viimeistelyvaiheesta kesäkuussa  
2021: Milla von Konow
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Olemme saaneet nauttia kauniista 
kesästä välillä hikoillen ja pitkän 
hellekauden jälkeen sadetta pi-
dellen. 

Kevät antoi hetkellistä toivoa ta-
pahtumien järjestämiseen syksyn 
tullen. Kesän alussa saimme järjes-
tettyä Töölönlahden kierroksen Tuu-
la Pohjalaisen opastuksella sekä 
yhdistyksen Kevätkokouksen Kal-
lioniemessä. Molempiin tilaisuuksin 
osallistui mukavasti yhdistyksemme 
jäseniä. Myös perinteinen asunto-
messumatka yhdessä HeRIA:n 
kanssa toteutui kesän aikana.

Syksy on valitettavasti tuonut 
takaisin Covid-19 tuomia rajoituk-
sia. Yhdistyksen toimintaa on haas-
teellista suunnitella tällä hetkellä, 
mutta toivottavasti saamme edes 
joitain tilaisuuksia toteutettua. Ro-
kotustilanne jäsenistössämme on 
varmaankin jo hyvällä tasolla. Kaik-
ki lienee saaneet jo ensimmäisen 
rokotteen ja suurin osa toisenkin.

Elokuun lopulle on suunniteltu 
RKL:n vuoden 2021 Kesäpäivät. 
Niidenkin järjestämisessä on vielä 
haasteita, eikä varmuudella tiede-
tä niiden toteutumista.

Syyskuussa Mestari-illassa on 

tarkoitus esitellä yhdistyksen si-
joituksia. Näillä näkymin saamme 
sinne asiantuntijan kertomaan jo 
tehdyistä sijoituksista ja mahdolli-
sia Adapteosta saatavien osinko-
tulojen sijoittamista. Adapteosta 
on tehty julkinen ostotarjous ja 
sen toteutuminen selviää elokuun 
lopussa. Mestari-illassa tiedäm-
me, toteutuiko kauppa.

Yhdistys on odottanut pitkään 
muuttoa takaisin Rakennusmestari-
en taloon ja odottavan aika on ollut 
pitkä. Korona on varmaankin vai-
kuttanut myös uuden hotellin val-
mistumiseen ja takaisinmuutto siir-
tyneekin loppuvuoteen. Säätiö pi-
tää kuitenkin meidät ajan tasalla ja 
tiedottaa yhdistystä hyvissä ajoin.

Perinteiset pikkujoulut pidäm-
me toissavuotiseen tapaan Ravin-
tola Purossa. Siihen on vielä ai-
kaa, joten joudumme vielä katso-
maan koronarajoitusten kestoa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan 
turvallisia tapaamisia huomioiden 
voimassa olevia THL:n ohjeita ja 
suosituksia. Yhdistyksen jäsenten 
tulee itse miettiä mihin tilaisuuk-
siin osallistuu, oma terveydentila 
huomioiden.

Puheenjohtajan palsta

Hyvää syksyä kaikille, 
toivottavasti tapaamme 
mahdollisimman pian 
turvallisissa tapahtumissa. 
Seuratkaa kotisivujamme 
hrmy.fi, päivitämme sinne 
ajankohtaisimmat tiedot.

Timo Saarikko
puheenjohtaja

Syyskuun MESTARI-ILTA 
maanantaina 13.9.2021 klo 18.30

Ravintola Puro (Sähkötalo), Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki

Syyskuun Mestari-illassa Matti Mononen eQ Varainhoito Oy:stä kertoo yhdistyksen 
sijoituksista sekä sijoituksista yleisemminkin.

Yhdistys- ja liittokuulumiset * Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat * Iltapala 
(ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Huom! Mestari-iltaa ei pidetä, mikäli kokoontumisrajoitukset ovat voimassa.
Seuraa nettisivujen ilmoittelua www.hrmy.fi

Tervetuloa!
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Yhdistys oli pohjustanut iltaa jär-
jestämällä etukäteen kaksi 

Teams-yhteyksien harjoitustapaa-
mista. Varsinainen Mestari-ilta su-
juikin Teemu Appelgrenin johdatel-
lessa kotikoneiden ääreltä varsin 
juohevasti. Osallistujia oli lähes 
kaksikymmentä.

Illan esitelmöitsijä oli projekti-
päällikkö Kasperi Koivu, joka kertoi 
Tahtituotanto -toimintamallista Fira 
Oy:ssä käytännön esimerkein.

Tahtituotanto on tehdasmaail-
masta tuttuun Lean-filosofiaan pe-
rustuva tuotantotapa. Rakennetta-

Toukokuun Mestari-ilta
virtuaalisesti
Toukokuussa pystyttiin pitkästä aikaa järjestämään 

Mestari-ilta, tosin poikkeuksellisin järjestelyin. 

Kyseessä oli näet ensimmäinen virtuaali-Mestari-ilta.

Firan Kasperi Koivun esitelmän aiheena oli 
Tahtituotanto.

va talo jaetaan tahtialueisiin ja pie-
niksi pilkotut työjonot aikataulute-
taan siirtymään tahtialueelta toiseen 
samassa tahtiajassa, esimerkiksi 
joka viikko.

Kokonaisuutta tarkastellaan ra-
kentamisen sujuvuuden eikä pel-
kästään resurssitehokkuuden näkö-
kulmasta. Näin työmaan hallinta 
selkenee, hukkatyö vähenee, ja talo 
rakentuu sekä nopeammin että pa-
remmalla laadulla.

Vuorovaikutus toimi hyvin myös 
etänä, Kasperi sai vastata useisiin 
kuulijoiden kysymyksiin.

Ääneen ja kuvaan pääsivät myös 
Timo Saarikko ajankohtaisilla yhdis-
tysasioilla, Karl-Johan Wenner-
ström Seniori-kerhon ja Matti Vuo-
rensola KUPEn tiimoilta.

Normi-Mestari-illasta poiketen 
jokainen osanottaja joutui nautti-
maan iltapalan oman jääkaapin an-
timista.

Kevätkokous Kallioniemessä

Yhdistyksen Kevätkokous pystyttiin järjestämään kokoontumisrajoitusten puitteissa 

7. kesäkuuta Kallioniemessä live-tapaamisena. Sääkin suosi: sadekuurot ymmärsivät 

kaikota ennen ulkona järjestetyn tilaisuuden alkamista.

Tilaisuuden aluksi Timo Saarikko 
kertoi vuoden 2020 aikana me-

nehtyneet yhdistyksen jäsenet. Hei-
tä ja huhtikuussa 2021 menehtynyt-
tä Raimo Järvelää kunnioitettiin hil-
jaisella hetkellä.

Hannu Vehviläinen puheenjohta-
jana, Sanna Eronen sihteerinä ja Ti-
mo Saarikko mahdollisiin kysymyk-
siin vastaajina selvittivät kokousru-
tiinit ennätysnopeasti. Tilinpäätös 
vahvistettiin ja vastuuvapaus myön-
nettiin hallitukselle ja tilivelvollisille.

Virallisen osuuden jälkeen pääs-
tiin pitkästä aikaa vaihtamaan kuu-
lumisia. Ilta päätettiin lohikeiton ja 
kakkukahvin tahdittamana.Ku
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Kalliosalo tarjosi oivalliset olot koronaturvallisen Kevätkokouksen pitämiselle. 
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Nihdin alueella tehtävät työt sisältä-
vät vanhojen satamarakenteiden 

purkua, ruoppaustöitä Sompasaaren-
laiturin ja Satamamestarinlaiturin 
edustalla, louhepengerten rakentamis-
ta, syvätiivistystöitä, uusien rantara-
kenteiden rakentamista Sompasaa-
renlaiturille, massanvaihtoja, uusien 
katujen ja kunnallistekniikan rakenta-
mista, muuntamorakennuksen purka-
misen ja pumppaamon rakentamisen.

Nihdin esirakentamisesta vastaa 
Kalasatamasta Pasilaan -hanke. 
Hankkeessa suunnitellaan ja raken-
netaan uusi raitiotielinja sekä siihen 
liittyvää katuympäristöä.

Kalasataman eteläkärjen Nihdin 
esirakentaminen alkoi
Esirakentaminen valmistelee tulevia talonrakennushankkeita sekä katujen ja raitiotien raken-

tamista. Esirakentamisvaihe kestää vuoden 2022 elokuulle. Uusien katujen ja kunnallisteknii-

kan rakentaminen aloitetaan alkukesästä 2022 ja jatkuu loppuvuoteen 2023.
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Tavoitteena on, että kaupallinen 
raideliikenne alkaa vuonna 2024. 
Hankkeen toteuttavat yhdessä Hel-
singin kaupunki, HKL, Destia, Swe-
co, WSP, GRK ja AFRY.

3000 asukkaan merellinen alue
Nihdistä tulee 3000 asukkaan merelli-
nen asuinalue. Alueen asemakaava 
valmistui vuonna 2019. Nihtiin on 
suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, 
hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi 
vesialueen korttelia liike-, toimisto- tai 
ravintolalaivoille sekä pienvenesata-
malle. Alueelle rakennetaan päiväkoti.

Nihdin yhdistää Merihakaan ja 
Hanasaareen Merihaansilta, josta 
haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen 
läpi on suunniteltu Kruunusillat-
hankkeen rakentamana raitiotieyhte-
ys Laajasaloon sekä baana kävelijöil-
le ja pyöräilijöille. Nihdissä on myös 
Kalasataman raitiotien päätepysäkki.

Rannat on suunniteltu toimin-
noiltaan monipuolisina virkistys- ja 
ulkoilualueina. Nihdin lounaiskul-
maan on suunniteltu pienvenesata-
ma enimmillään 190 pienveneelle 
sekä vesibussilaiturille.

Nihdistä tulee 3000 asukkaan merellinen asuinalue.
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Taustalla vaikutti viime vuonna 
päättynyt koko rakennusalan 

Nolla tapaturmaa -hanke, jossa ko-
rostettiin kaikkien alalla työskente-
levien sitoutumista turvallisuuden 
edistämiseen. Ja sitä, että turvalli-
nen työympäristö kuuluu kaikille 
työntekijöille työnantajasta riippu-
matta.

”Turvallisuuden kentälle on muo-
dostunut joukko hyvän turvallisuus-

Työturvallisuuspakki.fi 
edistää rakennustuoteteollisuuden
pk-sektorin turvallisuutta

Hyvä turvallisuus kuuluu kaikille. Näin ajateltiin Rakennustuoteteollisuus RTT:n turvallisuus-

ryhmässäkin runsas vuosi sitten. Ajatusta vietiin tästä vielä eteenpäin niin, että myös hyvä 

turvallisuusmateriaali kuuluu kaikille. Asian toteuttamiseksi alettiin koota kaikille avointa 

uutta Työturvallisuuspakkia, joka julkistettiin toukokuussa.

kulttuurin omaavia yrityksiä ja sitten 
on vielä paljon niitä, joilla omat tur-
vallisuuskäytännöt hakevat käytän-
töjään. Sovimme, että alan hyvän 
turvallisuuskulttuurin omaavat yri-
tykset antavat omat turvallisuusai-
neistonsa näiden muiden yritysten 
käyttöön”, kertoo työturvallisuuspa-
kin syntyvaiheista Rakennustuote-
teollisuus RTT:n toimialajohtaja Ju-
ha Luhanka.

Asiaa oli yritetty aiemminkin, 
mutta tuntui että turvallisuustieto oli 
edelleen liian hankalasti löydettä-
vissä. Siksi sitä alettiin kerätä yhtei-
seen kaikille avoimeen työturvalli-
suuspakki.fi-nettisivustoon.

Käytännönläheisiä työkaluja
Pakin kohderyhmäksi valittiin heti 
alussa erityisesti pk-yritykset. Sisäl-
löstä haluttiin mahdollisimman käy-
tännönläheinen.

”Asiaa on paljon, joten liikkeelle 
lähdettiin ihan perusasioista eli toi-
mialan fyysisistä työympäristöistä. 
Sitten siirrytään ohjeiden, määräys-
ten ja toimintatapojen kautta inhi-
millisen toiminnan vaikuttamisen 
keinoihin. Jokaisen työpaikalla 
työskentelevän oikeanlaisella käy-
töksellä ja asenteella on suuri mer-
kitys, kun halutaan viedä turvalli-
suutta eteenpäin”, kuvaa työturval-
lisuuspakin sisältöä RTT:n turvalli-
suusryhmän puheenjohtaja Jussi 
Puustinen CRH Finland Services 
oyj:stä.

Työturvallisuuspakin projekti-
päällikkö Lasse Heikkisen mukaan 
uudesta nettipalvelusta pk-yrittäjä 
löytää helposti omaan käyttöön 
otettavaa ohje- ja opasmateriaalia, 
esimerkiksi käytännönläheisiä työ-
kaluja turvallisuusjohtamisen avuk-
si. Jokainen yritys voi myös räätä-
löidä aineistoja eteenpäin oman 
yrityksen näköiseksi ja lisätä mu-
kaan omia käytäntöjään. Rakennustuoteteollisuuden yhdessä koostama, kaikkien hyödynnettävissä oleva työturval-

lisuuspakki löytyy verkosta osoitteeesta työturvallisuuspakki.fi.
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Tupakkiaskin kannesta massakustomointiin
tavia muutostekijöitä ovat pienten 
asuntokuntien ja ikääntyneiden 
suhteellisen osuuden kasvu, yhdys-
kuntien rakennemuutos ja elämän-
tapojen muutos kaupunkikeskei-
semmäksi. 

Valtiovallan ohjailu, joka jälleen-
rakennuskauden loppuun asti ta-
pahtui pääasiassa rahoituksen 
kautta, kohdistuu jatkossa lähinnä 
energiatehokkuuteen.

”Pientalosuunnittelun megatren-
dit ovat ekologisuus, kaupungistu-
minen ja kustannukset! Mutta talo-
tehtailija, älä unohda yksilöllisyyt-
tä!”, kirjan kirjoittaja Risto Pesonen 
vetää yhteen pientalojen vuosisatai-
sen kehityskaaren ja haastateltujen 
asiantuntijoiden näkemykset tule-
vaisuudesta.

Lisätietoa: 
www.rakennustietokirjakauppa.fi

Rakennustieto Oy:n kustantama, 
Rakennusmestarien Säätiön 
tukema tietokirja
Kirjoittaja DI Risto Pesonen

Tupakkiaskin kannesta massa-
kustomointiin -kirjassa perehdy-

tään tyyppi- ja pientalojen kehitys-
historiaan 1900-luvun alusta jäl-
leenrakennuskauden loppuun asti. 
Kirjassa pohditaan myös pientalo-
rakentamisen nykytilaa ja sen tule-
vaisuutta.

Pientalotyyppinen rakentaminen 
käynnistyi 1910-luvulla kaupungis-
tumisen ensimmäisen aallon myötä 
ja vauhdittui sen toisessa aallossa 
jälleenrakennuskaudella. Silloin ta-
lot perustuivat tyyppipiirustuksiin.

Tulevaisuudessa pientaloja ra-
kennutetaan kaupungeissa ryhmi-
nä, mutta kuitenkin yksilöllisesti. 
Kustannussyistä suunnittelun on 
lähdettävä liikkeelle massakusto-
moiduista, standardoiduista raken-
nusosista ja tilaratkaisuista. 

Kysyntä kohdistuu erityisesti 
kaupunkipientaloihin. Siihen vaikut-

Työturvallisuus ja sen ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä. On kaikkien etu, että työ tehdään turvallisesti ja jokainen pääsee joka päivä ter-
veenä kotiin, Ruduksen työturvallisuusasiantuntija Lasse Heikkinen muistuttaa. Hän toimii myös Työturvallisuuspakin projektipäällikkönä.

Tapaturmataajuus puolittui  
kymmenessä vuodessa
Koko rakennusalan yhteinen, kym-
menvuotinen Nolla tapaturmaa 

2020 -hanke päättyi viime vuonna. 
RT:n jäsenyritykset puolittivat sen 
aikana tapaturmataajuutensa nykyi-
seen alle 20:een. Myös tapaturmien 
vakavuus pieneni, yli kolmen päivän 

poissaolon aiheuttaneiden tapatur-
mien osuutta kaikista tapaturmista 
saatiin pienennettyä neljänneksellä.
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RKL:n puheenjohtajisto valitsi myös, jo perinteisesti, 
Asuntomessujen Mallitalon, joka on Designtalo Idyll. 

Raati vakuuttui rakennuttajan laatuajattelusta ja työmaan 
työturvallisuudesta rakennusprosessin aikana. Innovatii-
viset telineratkaisut olivat yksi laatutekijä Idyllin vakuutta-
vuudessa, mutta kohteen projektiosaaminen osoittautui 
erinomaiseksi myös ympäristönhuollon kannalta.

Designtalo Idyll palvelee isompaakin perhettä ja tuo 
arkeen sekä hyvää oloa että asumisen helppoutta. Li-
säksi se on hiilineutraali ECO2-koti, jonka rakenteissa 
on minimoitu muovinkäyttö. Lämmöneriste on valmis-
tettu uusiutuvasta puukuidusta, joka tasaa sisäilman 
kosteutta luonnon omalla menetelmällä. Talon hiilijalan-
jälki on hyvitetty koko kodin elinkaaren ajalta.

Oli hienoa, että pääsimme pitkästä aikaan 

tapaamaan yhdistyksemme jäseniä kulttuuri- 

ja ulkoilukierroksen merkeissä toukokuisella 

Töölönlahdella. Kaupunki-opas Tuula Pohja-

lainen kertoi 20 henkilön ryhmälle alueen 

historiasta värikkäästi ja mielenkiintoisesti.

Kierros alkoi Aurora Karamzinin Hakasalmen huvilal-
ta, joka on rakennettu v.1846. Huvilan pihalta saim-

me ensimmäiseksi ihailla huikean kaunista näkymää 
Töölönlahdelle, sen juuri uudistettuun puistoon.

Jatkoimme kierrosta Töölönlahden rantaa pitkin enti-
sen sokeritehtaan alueelle, jonne on rakennettu nykyi-
nen Suomen Kansallisooppera ja Ravintola Töölönranta.

Matkan varrella näimme Lari Paraske -patsaan ja 
Urho Kekkosen muistomerkin lähteineen. Lähde on pi-
saran muotoinen allas, jossa vesi aaltoilee kauniisti ja 
kunkin neljän pilarin päässä oleva pronssinen käsi kaar-
tuu altaan päälle. Myöhemmin on turvallisuussyistä 
jouduttu rakentamaan altaan kaarevaa seinämää pitkin 
portaat, jotta sinne polskahtamaan hypännyt kaveri 
pääsisi omin avuin ylös.

Viimeisenä kohteenamme oli Finlandia talo ja saim-
me kuulla asiaa Alvar Aallon arkkitehtuurista ja hänestä 
henkilönäkin ja tietysti ihmetellä talon kaarevia marmo-
rilevyjä julkisivussa. Alvar Aallon haaveenahan oli to-
teuttaa kokonainen Venetsia Töölönlahdelle.

Kahvit nautimme Kansallismuseon kahvilassa. Meillä 
kaikilla oli selvästi tarvetta tapaamiseen, koska viih-
dyimme kahvilassa pitkään rupatellen. Kaupunkiop-
paamme Tuula Pohjalainen ansaitsee suuret kiitokset 
todella mielenkiintoisesta opastuksesta ja siitä, että hän 
huolehti meidän turvallisesta käyttäytymisestämme.

Kiitokset kaikille mukana olleille!
Mauri Ranta

Asuntomessut Lohjalla
Kesän Asuntomessuilla Lohjan Hiidensalossa vieraili

80 000 kävijää. Sinne tekivät myös HRMY ja HeRIA 

yhteisen perinteisen messumatkan elokuun alussa.

Puurunkoisen Idyll-talon E-luku on 82 ja 
energiatehokkuusluokka B. Sillä on läm-
mönlähteenä ilma-vesilämpöpumppu. 
Rakennuttajana on Designtalo DEN Fin-
land Oy. Pääsuunnittelijana on toiminut 
Sami Leinonen ja vastaavana työnjohta-
jana Jarno Koskiranta.
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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

Abdulla, Basma
Kröger, Ari
Pyy, Laura Julia

OPISKELIJAJÄSENET

Ahomaa, Pauli Tapani
Liski, Matti

Nieminen, Sampo Tapani

Samir, Abduljabbar Namir
Tauriainen, Juho

Christersson, Matti
Laitinen, Mikko

KANNATTAJAJÄSENET
Tervakangas, Mikko

Helsingin 
Rakennusmestarit 
ja -insinöörit 
AMK ry:n jäsenet 

kutsutaan sääntömääräiseen

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

11.10.2021 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntö-
jen 8 §:n Syyskokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry
Hallitus

asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON
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Rakennusmestarien  
Rouvat
Tervetuloa Rouvien syyskauden avajaisiin

Yhdistetty
VUOSIKOKOUS
& SYYSKAUDEN
AVAJAISET
9.9.2021 klo 18.00 
yhdistyksen toimistolla, 
Malminrinne 3 B 3. kerros.

Tule mukaan ja tuo uusia ideoita mukanasi!
JOHTOKUNTA

”Elämä kaikissa 
väreissä
Syksyn marjat, 
elämän maku 
odottamassa sopivaa 
hetkeä nautittavaksi.
Ihmisessä elämän 
maku on olemassa 
mutta kuinka 
syvälle säilöttynä?
Suljenko elämäni 
kirpeimmänvoiman 
odottamaan hetkeään 
ja sopivaa raamia.”

Katja-Maaria 
Kaskinen - 
Minna L. Immonen

YHDISTYS tiedottaa

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry
HRMY-Seniorit-kerhon 

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS 
ma 27.9.2021 klo 13.00 
”Kattohaikaran” kokoustilassa
(Fredrikinkatu 42, Hki, A-portaan ylin kerros)

Kokouksessa käsitellään sääntöjemme 
5§:n syyskokoukselle asettamat asiat, 
joista tärkeimpinä ovat hallituksen valinta 
kerhollemme vuosiksi 2022–2023 sekä 
toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Tervetuloa sankoin joukoin päättämään 
kerhomme toiminnasta!

Toimitushallitus

Helsingin rakennus-
mestarikeilaajat ry

VUOSIKOKOUS 
Helsingin rakennusmestarikeilaajat ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

29.9.2021 klo 19.15
Talin keilahallin kabinetissa.

Kokouksessa 
käsitellään 
yhdistyksen 
sääntöjen 12 § 
mukaiset asiat.

Tervetuloa 
Hallitus
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YHDISTYS tiedottaa

Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit 

AMK ry:n perinteinen 

PIKKUJOULU
vietetään 

Ravintola Purossa, Sähkötalo,
Malminrinne 6 E, 8. krs

la 27.11.2021 klo 18.00 alkaen.
Luvassa on yllätysohjelmaa ja tarjolla jouluinen, 
herkullinen buffet-pöytä ruokajuomineen.
 
Illalliskortin hinta on jäseneltä 20 € ja seuralaiselta 
50 €.
 
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle 
viimeistään perjantaihin 12.11.2021 mennessä 
joko puhelimitse 09 646 343 
tai sähköpostitse info@hrmy.fi
Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruoka-aller-
giat ja erikoisruokavaliot.
 
Illalliskortit on maksettava viimeistään 
12.11.2021 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry 
tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Käytäthän maksaessasi viitettä 20210980.
 
Huom! Paikat lunastetaan vain määräajassa mak-
saneille.

PAAHTIMO
Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila,
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki
 
Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja
seuralainen 30 €, max. 2 lippua/jäsen.
Lippuja on varattu näytökseen 130 kappalet-
ta. 

Kahvitarjoilu väliajalla.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
maanantaina 4.10.2021 
yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai 
sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 4.10.2021 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään ”Teatteri”.

Huom! Paikat lunastetaan vain maksun erä-
päivään mennessä maksaneille.

Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri

TEATTERIIN 
torstaina 4.11.2021 klo 19.00

”Paahtimo on täyteläinen ja aromikas komedia työ-
elämän vaatimuksista. Mitä menestyminen – tai 
edes selviytyminen – tämän päivän työelämässä 
vaatii, kun mikään ei ole sitä miltä näyttää? Aivan 
vastapaahdettu kotimainen komedia nauraa lem-
peästi työpaikkojen rooleille ja niiden törmäyksille. 
Riittääkö pelkkä osaaminen vai onko itsensä brän-
dääminen jo kansalaistaito?”

Kallioniemen syystalkoot
Lauantaina 4.9.2021  
klo 9.00–15.00

Lauantaina 16.10.2021 
klo 9.00–15.00

Molemmissa talkoissa 
lounastarjoilu.                                 Tervetuloa!
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Hei HRMY-Seniorit!

Tätä tekstiä kirjoittaessani istun mökkisaunan te-
rassilla, on elokuun alku. Mietin maailman menoa, 
niin menneitä kuin tulevaa syksyäkin… myös seni-
oritapaamisten kannalta.

Elokuun alussa, koronan tartuntalukujen ollessa 
jälleen nousussa on vaikea ennustaa pandemiati-
lannetta syyskuulle, jolloin on tarkoitus kokoontua 
HRMY-Seniorien syyskokoukseen. Toivokaamme 
kuitenkin parasta. Toivon, että syksyllä voisimme 
aloittaa normaalitoiminnan myös Seniori-kerhom-
me osalta. 

Tulevan syksyn ja ensi vuoden tapahtumien suun-
nittelua hallitus on hionut alkuvuodesta lähtien. 
Suunnitelmissa on monenlaista kivaa ohjelmaa. 
Tulkaa siis joukolla mukaan syyskokoukseen kuu-
lemaan hallituksen kaavailemaa toimintasuunnitel-
maa tulevalle vuodelle ja tekemään yhteisiä hyviä 
päätöksiä toiminnan suhteen.

Loka- ja marraskuun tapaamisissa opiskellaan 
asiantuntijoiden johdolla tietotekniikan käyttäjätai-
toja, jotka ovat osoittautuneet erityisen tärkeiksi 
varsinkin näin koronapandemian aikana. Meillä 
kaikilla on varmasti sillä alueella paljon opittavaa. 
Jotta tapaamisemme ei menisi kokonaan opiske-
luksi, joulukuussa on kiva kohdata glögilasin ää-
ressä, tarinoida ja muistella viime ja kuluvaa erityi-
sen poikkeuksellista vuotta.

Kaikista tulevista tapahtumista tietenkin tiedote-
taan sekä yhdistyksemme kotisivuilla www.hrmy.fi 
että jäsenlehdessämme. Seuratkaa näitä ja olkaa 
muutenkin kuulolla.

Mukavaa alkusyksyä kaikille ja voikaa hyvin!
Karl-Johan Wennerström
varapuheenjohtaja, HRMY-Seniorit

YHDISTYS tiedottaa URHEILU

Talven varalle saunapuita!

Haluatko laulaa mieskuorossa?
Helsingin rakennusmestarien mieskuoro hakee uusia 
jäseniä. Voit tulla mukaan vapaasti, ilman sitoumuksia 
tutustumaan toimintaamme ja seuraamaan lauluharjoi-
tuksiamme. Suomen vanhimpiin mieskuoroihin kuuluva 
Mestari-Laulajat uudistuu ajassa. Etsimme työelämässä 
olevien ammattilaisten lisäksi laulamisesta kiinnostunei-
ta nuoria rakentajia, joille tarjoamme mahdollisuuden 
harjoitella ja laulaa myös omassa kokoonpanossa. 

Kuoro tarjoaa jäsenilleen:
• hyvän harrastuksen 
 ammattikuoronjohtajien 
 ohjauksessa
•  paljon ystäviä – iloisia laulajaveljiä
•  innostavia musiikkielämyksiä
•  palkitsevia haasteita
•  konsertteja ja muita esiintymisiä
•  matkoja

Mitä odotamme sinulta?
Sinun toivotaan olevan rakennusmestari, insinööri, ark-
kitehti - rakentaja, mutta ennen kaikkea kuoroharrastuk-
sesta kiinnostunut mukava mies. Emme edellytä, että 
olisit valmis laulaja. Emme myöskään edellytä musiikin 
teorian osaamista. Tärkeintä on, että sinulla on halu 
laulaa, kohtuullinen sävelkorva, rytmitaju ja pilke silmä-
kulmassa.

Odottelemme sinua harjoitusten yhteydessä pidettä-
vään vapaamuotoiseen äänen testaukseen. Siinä selvi-
tetään lähinnä äänialue, jonka perusteella laulaja sijoite-
taan omaan stemmaansa. Lisäksi kuunnellaan vapaava-
lintainen säestyksetön laulu. 

Soita kuoron puheenjohtajalle Hannu Ahokannolle,  
p, 040 531 8063, lähetä s-postia h.ahokanto@gmail.fi tai 
kävele suoraan harjoituksiimme tutustumaan. Ovet ovat 
auki!

Lauluharjoitukset pidetään RKL:n toimitiloissa Pasilassa 
(Rahakamarinportti 3 A) keskiviikkoisin klo 17.30–19.45. 
Nettisivuillamme www. mestari-laulajat.fi saat tietoja 
kuoron toiminnasta.
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Kulttuuri ja perinnekerho KUPE
järjestää opastetun tutustumiskäynnin 

Lauri Ja Lasse Reitzin Säätiön kokoelmiin  
tiistaina 14.9.2021 ja tiistaina 21.9.2021

Miltä näyttävät Helene Schjerfbekin Sininauhainen tyttö,  
Kultapuseroinen tyttö ja Omakuva?
Nämä teokset ovat museon vajaan kolmen viime vuoden aikana tekemiä hankintoja. Sininauhai-
sesta tytöstä maksettiin 1,7 ja kultapuseroisesta 1,2 miljoonaa euroa. Helsingin Sanomain artik-
kelissa (HS 15.6.2021) kerrottiin laajasti teosten nykyisestä kodista ja ketkä olivat mahdollista-
neet Suomen taiteen mestariteosten ”kotiuttamisen” ostohinnoilla, joihin lähes mikään muu suomalainen valtio- tai yksityinen taho 
ei olisi pystynyt. 
Ostot on mahdollistanut rakennusmestari Lauri Reitzin (1893-1959) rakennusurakointi, gryndaus, sijoitustoiminta ja ennen kaikkea 
keräilyharrastus. Sitä jatkoi hänen vaimonsa Maria, joka testamenttasi vuonna 1971 kotitalonsa ja kaikki kokoelmat Lauri ja Lasse 
Reitzin säätiölle. 

Opastus museolla Apollonkatu 23 B (talokuvassa oikealla nurkan 
takana, ylin kerros), alkaa molempina päivinä tasan klo 17.00. 
Ennen sitä voi tutkailla ulkoa Reitzin kotitalokseen v. 1938 rakenta-
maa taloa ja sen katutasossa samasta vuodesta toiminutta Ravinto-
la Eliteä (per.1932). Tähän lähes 90 v. toimineeseen kulttuuriravin-
tolaan tutustutaan museokäynnin jälkeen ravintolan hovimestarin 
opastuksella. 

Koronaepidemiatilanteesta johtuen osanottajamäärää voidaan jou-
tua rajoittamaan 20:stä 10:een, mutta todennäköisesti ryhmän koko 
voi olla 20 (ilmoittautumisjärjestys). 

Osanottomaksu on kaikille, niin jäsenille kuin seuralaisille sama 20 €. Osanottomaksu sisältää museokäynnin jälkeisen kulttuurira-
vintolan kahvi- tai viinitarjoilun.

Ole hyvä ja maksa KUPE:n tilille FI08 1010 3006 1003 66 vasta osallistumisvahvistuksen saatuasi.

Ilmoittautuminen 10.9. mennessä sähköpostilla matti.vuorensola@gmail.com (050 516 8142)

Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa
Kilpailumaksu 34 €

Henkilökohtaiset mestaruudet:
A-mestaruus (luokat M ja A)
B-mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
 Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2020
Kilpaillaan Talissa Remonttikisan yhteydessä 23.8.–12.9.2021

Veteraanimestaruus
Vain ikätasoitus 1 piste / sarja / vuosi, alkaen 61-vuo-
tiaista
- ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko veteraani-
mestaruudesta (ikätasoitus).

Palkinnot: kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Ilmoittautuminen: Talin keilahalli puh. 044 700 4301
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MAASTO-
JUOKSU
Yhdistyksen maastojuoksun 
mestaruuskilpailut juostiin 
spoven kilpailujen yhtey-
dessä 4. toukokuuta 
Pirkkolan pururadalla 
keväisen koleassa säässä 
terveysturvallisuus huomi-
oiden.

Matka 6 km M50 1. Janne Kyllönen 29,11

Matka 2 km M80 1. Veikko Luode 17,24
 M75 1. Heikki Räsänen 11,05
  2. Ilkka Wastimo 16,34
  3. Kalevi Vikman 23,38
 M70 1. Raimo Hartonen 9,11
 Rouvat 1. Eila Hartonen 13,29
  2. Ritva Luode 16,08
 Lapset 1. Kia Purunen 12,27

URHEILU

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!

Kireitä siimoja toivottaen 
kalakerhon pj Reino Holappa, puh. 045 107 4060

KALAKERHON

LAITURIPILKIT
perhetapahtumana 
2.10.2021 klo 10.00–13.00
Kallioniemessä Laajasalossa, 
Keulakuvantie 18, Helsinki (Laajasalo)

Tarjolla siis laituripilkintää lokakuussa pilkkihimon 
tyydyttämiseksi ennen jäiden tuloa.

Ilmoittautuminen 28.9.2021 mennessä 
Kalakerhon sihteerille Jouko Röpeliselle, 
s-posti jropelinen@gmail.com tai puh. 044 210 3225

Kisan jälkeen palkintojenjako ja tarjolla makkaraa 
ja limsaa kerhon puolesta. Muut eväät jokainen tuo 
itse.

Kalakerhon rannalta 
ongintakisa 2021
Kalakerhon rannalta onginta kisatapahtuma järjestettiin 
6.6.2021 Kallioniemessä aurinkoisessa säässä. Odo-
tukset olivat luonnollisesti korkeat. Alhaalla ollut merive-
si vaikutti kuitenkin saaliin määrään.

Jokavuotinen perhetapahtuma takasi taas mukavan 
hetken harrastuksen parissa yhdessä perheen kanssa. 
Kisassa oli hyvä määrä onkijoita ja myös uusia harras-
tajia oli mukana.

Onkikisan jälkeen nautittiin grillikatoksessa makka-
roita limsan kera. Kiitokset niiden sponsorille Precast 
Oy:lle. Kiitokset myös kaikille rantaonkikisaan osallistu-
neille.

Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa
Puh. 045 107 4060, reino.holappa18@gmail.com

Lapset
1. Emma Purunen 835 g
2. Elmeri Manninen 704 g
3. Kia Purunen 427 g
4. Hilla Purunen 259 g
5. Elsa Manninen 201 g

6. Ville Rautio 74 g
7. Ritva Niskanen  yritys 
  hyvä
Yhteensä 2500 g

1. Reino Holappa 1857 g
2. Eila Hartonen 1569 g
3. Raimo Hartonen 927 g
4. Matti Raulus 715 g
5. Jukka Manninen 641 g
6. Jari Mulari 547 g
7. Asko Mäkeläinen 442 g
8. Aleksandra Manninen 
  439 g
9. Esko Kuoksa 398 g

10. Anne Rintamäki 315 g
11. Olli Heire 290 g
12. Tuula Mäkeläinen 267 g
13. Jouko Röpelinen 239 g
14. Sarri Mulari 239 g
15. Pauli Niskanen 237 g
16. Pentti Raumala 110 g
17. Boris Hururinne 54 g
18. Maija Karvinen 32 g
Yhteensä 9318 g

TULOKSET
Aikuiset

Kalakerhon onkikisat toteutettiin perhe-ulkoilutapahtumana, onki-
misesta ja ulkoilusta nauttien. Kallioniemi on totisesti paikka, jossa 
sielu lepää. 
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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.



    

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

Syyskuu
 23.8.–12.9. Keilamestaruuskilpailut 2021, Rakennusmestarikeilaajat, 
  Talin keilahalli
 4.9.  Kallioniemen syystalkoot, sis. lounastarjoilun, 
  klo 9.00–15.00
 9.9.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  yhdistetty vuosikokous & syyskauden avajaiset, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. kerros, klo 18.00
 13.9.  Syyskuun Mestari-ilta, Ravintola Puro, 
  Sähkötalo, Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.30
 14.9.  Opastettu tutustumiskäynti Lauri ja Lasse Reitzin 
  Säätiön kokoelmiin, Apollonkatu 23 B, klo 17.00
 21.9.  Opastettu tutustumiskäynti Lauri ja Lasse Reitzin 
  Säätiön kokoelmiin, Apollonkatu 23 B, klo 17.00
 27.9.  HRMY-Seniorit, Syyskokous
  ’’Kattohaikara’’, Fredrikinkatu 42 A, ylin krs
 29.9.  Rakennusmestarikeilaajat, Vuosikokous, 
  Talin keilahallin kabinetti, klo 19.15

Lokakuu
 2.10.  Laituripilkit perhetapahtumana, Kalakerho, 
  Kallioniemi, klo 10.00–13.00
 7.10.  Rakennusmestarien Rouvat, Lokakuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. kerros, klo 18.00
 11.10.  Yhdistyksen Syyskokous ja Mestari-ilta, Ravintola Puro, 
  Sähkötalo, Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.30
 14.10.  Perhetapahtuma, Tatu ja Patu Helsingissä, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, 
  Eläintarhantie 5, klo 18.30
 16.10.  Kallioniemen syystalkoot, sis. lounastarjoilun, 
  klo 9.00–15.00

Marraskuu
 4.11.  Teatterinäytös Paahtimo, Helsingin Kaupunginteatterin 
  Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, klo 19.00
 11.11. Rakennusmestarien Rouvat, Marraskuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. kerros, klo 18.00
 27.11.  Yhdistyksen Pikkujoulu, Ravintola Puro, 
  Sähkötalo, Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.00

Joulukuu
 9.12.  Rakennusmestarien Rouvat, Joulukuun ilta ja pikkujoulu

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 040-532 2272
reino.holappa18@gmail.com

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

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja 
www.hrmy.fi, 

jonne päivitetään tiedot tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta.
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