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Helsingin Kalasataman toisen tornitalon, 
Loiston, asukkaiden muutto käynnistyi 
syyskuun lopussa. Loisto on osa SRV:n kah-
deksan tornitalon kokonaisuudesta. Loiston 
32 kerrokseen ja 249 asuntoon muuttaa noin 
500 asukasta. Asuntojen pinta-alat vaihtelevat 
38 neliöstä reiluun 131 neliöön. 
Tornitaloista ensimmäisenä valmistui vuonna 
2019 Majakka, ja parhaillaan on rakenteilla 
Lumo One, joka valmistuu elokuussa 2022. 
Seuraavan tornin rakentaminen käynnistynee 
vielä tämän vuoden puolella. Kuva: SRV
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Syyskokouksen aluksi pääsivät 
estradille yhdistyksen ja RKL:n 

toiminnassa aktiivisesti toimineet 
jäsenet, joille yhdistyksen puheen-
johtaja Timo Saarikko ojensi huomi-
onosoituksia.

Yhdistyksen pöytästandaarin sai 
Raimo Seppänen, yhdistyksen kul-
taisen ansiomerkin Kari Mikonsaari, 
Raimo Kostiainen ja Martti Saarinen, 
yhdistyksen hopeisen ansiomerkin 
Kai Juurtela ja Sakari Heikkinen, yh-
distyksen ja RKL:n yhteisen prons-
sisen ansiomerkin Jan-Erik Jusslin, 
Matti Väätänen ja Niklas Enkvist se-
kä RKL:n kultaisen urheilumerkin 
Kari Honkanen, hopeisen urheilu-
merkin Veikko Luode ja pronssisen 
urheilumerkin Martti Passi.

Hallitusjäsenyys kiinnostaa
Syyskokous pääsi vauhtiin valitse-
malla kokouksen puheenjohtajaksi 
Jouko Karjalaisen ja sihteeriksi San-
na Erosen.

Syyskokouksessa jaettiin huomionosoituksia

Hallitukseen kolme uutta jäsentä
Yhdistyksen Syyskokous oli saanut jäsenet runsaslukuisesti 

paikalle. He pääsivät myös äänestämään hallituksen uusista 

jäsenistä. Hallituksessa aloittaa vuoden 2022 alussa kolme 

uutta jäsentä: Ari Laamanen, Paulus Partanen ja Kirsi Rontu.

Timo esitteli vuoden 2022 toi-
mintasuunnitelman sekä tulo- ja 
menoarvion, jotka noudattelivat 
varsin pitkälle edellisvuoden linjaa. 
Ne ovat luettavissa myös jäsenleh-
den seuraavilla sivuilla.

Yhdistyksen hallitukseen oli tar-
jolla viisi paikkaa. Erovuorossa oli-
vat Joonas Anttila, Trang Huynh, 
Jerkko Koskinen ja Jere Väisänen. 
Lisäksi Teemu Appelgren ilmoitti 
jäävänsä pois hallituksesta.

Ehdokkaita oli yhteensä kahdek-
san. Joonas ja Jere olivat valmiita 
jatkokaudelle. Heidän lisäkseen 
hallitukseen ehdotettiin Kirsi Ron-
tua, Timo Ruotsalaista Tapio Päivä-
läistä, Veikko Jokelaista, Paulus 
Partasta ja Ari Laamasta. Heistä jo-
kainen esittäytyi kokousväelle en-
nen äänestystä.

Tiukassa äänestyksessä viisi va-
littua olivat Joonas, Jere, Kirsi, Pau-
lus ja Ari.

Seuraavaksi valittiin 30 jäsentä 
RKL:n piirikokoukseen, RKL:n alue-

YHDISTYKSEN EDUSTAJAT 
RKL:n piirikokoukseen 19.10., 
RKL:n aluekokoukseen 19.10. ja 
RKL:n liittokokoukseen 21.11.

Jukka Aalto
Ari Angervuori
Joonas Anttila
Teemu Appelgren
Ari Autio
Heikki Autio
Kalevi Berlin
Trang Huynh
Jan-Erik Jusslin
Asko Järvinen
Jouko Karjalainen
Jerkko Koskinen
Ari Laamanen
Markku Niemi
Timo Nieminen
Paulus Partanen
Tapio Päiväläinen
Mauri Ranta
Jari Raukko
Kirsi Rontu
Paavo Ruusuvuori
Timo Saarikko
Raimo Seppänen
Markku Skants
Simo Sopanen
Niilo Tapaninen
Matti Vuorensola
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen
Karl-Johan Wennerström

Tehokas kolmikko: 
Jouko Karjalainen 
puheenjohtajana, 
Sanna Eronen sihtee-
rinä ja Timo Saarikko 
esittelijänä vetivät 
syyskokouksen suju-
vasti läpi. Kun vielä 
mikrofoniin saatiin 
uusi patteri, äänetkin 
kuuluivat ilman pätki-
mistä.
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kokoukseen ja RKL:n liittokokouk-
seen, joka pidetään 21. marraskuu-
ta. Yhdistys ei ole vielä tehnyt pää-
töstä ehdokkaastaan RKL:n seu-
raavaksi puheenjohtajaksi. Päätös 
tehdään, sen jälkeen kun on kuultu 
aluekokoukseen esittäytymään tu-
levia RKL:n kahta puheenjohtajaeh-
dokasta: Jukka Lintusta ja Juhani 
Kukkakorpea.

RKL:n liittohallituksen jäseniksi 
ehdotetaan Timoa ja Jereä ja vara-
jäseneksi Joonasta.

Golfissa korona-aikana  
ennätysvilkasta
Ääntenlaskutauolla yhdistyksen 
Golf-jaoston puheenjohtaja Raimo 
Kostiainen esitteli kokousväelle ja-
oston toimintaa.

”Golf on hyvä liikuntamuoto, jo-
ka sopii kaikenikäisille. Korona-ai-
kana sen suosio on valtakunnalli-
sestikin vielä lisääntynyt. Ulkona 
turvaväleistä on ollut helppo huo-
lehtia”, Raimo kehui lajia, jossa yh-
distyksessä on meneillään jo 31. 
toimintakausi. Omien mestaruuskil-
pailujen lisäksi yhdistykseen golffa-
rit kisaavat aktiivisesti RKL:n mes-
taruuskilpailuissa sekä neljän kau-
pungin yhdistysten välisissä kilpai-
luissa.

Yhdistyksen jokainen jäsen voi 
liittyä golf-jaokseen ilman erillistä 
maksua. Aloittelija pääsee tutustu-
maan lajiin muutamilla kentillä myös 
ilman green cardia, kunhan ryhmäs-
sä on mukana yksi sellaisen omaa-
va henkilö.

Loppuvuonna vielä paljon  
tapahtumia
Vaikka Mestari-iltoja ei marras- ja 
joulukuussa pidetä, yhdistyksessä 
on loppuvuonnakin vielä paljon  
tapahtumia. Mestari-illan vetänyt 
Markku Skants kertasi niitä tapah- 
tumakalenterista: muun muassa 
elokuva, perhetapahtuma, teatteri, 
konsertteja, vuosikokouksia, kuu-
kausitapaamisia ja tietysti pikkujou-
luja. Yhdistyksen yhteinen pikku-
joulu vietetään ravintola Purossa 
27. marraskuuta. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä sinne on 12. marras-
kuuta.

Lomaosake Kisakalliosta
Ennen iltapalaa Timo kertoi kokous-
väelle mukavat terveiset tuoreesta 
hallituksen kokouksesta. Hallitus on 
päättänyt hankkia yhdistykselle lo-
maosakkeen Lohjalta Kisakalliosta. 
Kyseessä on vuonna 2018 valmis-
tunut yksitasoinen, noin 118 neliön 
villa, jossa on keittiön ja olohuo-
neen lisäksi neljä makuuhuonetta.

Hyvin varustellun lomaosakkeen 
lisäksi tarjolla on Kisakallion urheilu-
opiston lukuisat aktiviteetit. Niistä 
löytynee jokaiselle mieluinen. Yhdis-
tyksen käyttöön villa saadaan ehkä 
jo helmikuussa. Varaamisesta kerro-
taan tarkemmin jäsenlehdessä.

Sirkka Saarinen
Jännitys kohoaa: ääntenlaskija Jerkko Koskinen kerää äänestysliput maljaan.

Yhdistyksen ja RKL:n huomionosoituksen saajat ansaitsivat raikuvat aplodit tekemästään järjestötoimintatyöstä.
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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
Ohjelmassa on Improvisaatioteatteri Stella Polariksen hauska, kosket-
tava, jännittävä ja taatusti ainutlaatuinen esitys. He esittävät improvi-
saation keinoin yhdistyksen menneen, nykyhetken ja tulevan – totuu-
teen nojaten, mutta railakkaasti taiteellisin vapauksin tulkittuna.
 
 

Tarjolla on 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-allergiat 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 maksaneille.

RKL:n 50-VUOTISMERKIT
vuonna 2021

Harjumaaskola Mauri Tapio
Hartikainen Reijo Olavi
Hämäläinen Seppo Uolevi
Jokisalo Juha Tapio
Kuoppala Olli Kalervo
Lauronen Pentti Tapani
Lemström Torsten Hilding
Mannerhovi Anssi Allan
Mikkola Hannu Juhani
Nieminen Jorma Mauno Antero
Nuolikoski Seppo Einari
Pentikäinen Jouko Olavi
Ristolainen Jouni Tapio
Still Eero Olavi
Westerberg Kaj Magnus
Viheriäranta Timo Vilho
Heinänen Reijo Veikko J
Kalliomaa Kari Kullervo
Lehmusmies Heikki Juhani
Myllymäki Onni Elias
Röpelinen Jouko Kalervo Tapani
Tåg Markku Erkki

RKL:N 25-VUOTISMERKIT
vuonna 2021

Hartonen Marko Juhani
Heinonen Olli-Pekka Rudolf
Härkin Timo Markku
Ikävalko Petri Antti Tapio
Kosonen Saku Matias
Laurila Jukka Pekka
Laurila Sirpa Marketta
Lehtonen Jari Lasse
Leivonen Juha Petteri
Malmström Timo Juhani
Penttilä Jussi Kalervo
Ryyppö Timo Olavi
Taskila Asko Veli
Tuikkanen Erkki Oskari
Nyman Pekka Tapani
Pellinen Jussi Pekka
Heikkilä Seppo Antero

Vuoden 2021 RKL:n 50- ja 25- 
vuotismerkit jaetaan uuden  
hotellin tiloissa vuoden 2022 
Kevätkokouksessa.
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Yleistä
Yhdistyksen toiminta tukee jäsenis-
tön kilpailukykyisen ja korkean am-
mattitaidon sekä arvostuksen säily-
mistä ja motivoi jäseniä mukaan 
yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henki-
löjärjestö, joka kehittää monipuoli-
sesti rakennustuotannossa työs-
kentelevien toimihenkilöiden yhteis-
työtä. Jäsenistön ammattiosaamis-
ta täydennetään ja parannetaan ta-
lotekniikkaan ja infraan liittyvillä se-
kä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät 
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yh-
teistyössä ammattikorkeakoulujen 
rakennusosastojen rakennusmesta-
ri- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. 
Jäsenhankinnassa päävastuu on 
liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsen-
hankinnassa panostetaan valmistu-
viin rakennusmestareihin ja insinöö-
reihin sekä tehostetaan työssäkäy-
vien jäsenhankintaa.

Opiskelijajäsenille järjestetään 
yhdistystiedotus-, virkistys- ja rek-
rytilaisuuksia. Toisen asteen opis-
kelijoille tiedotetaan rakennusmes-
tarikoulutusmahdoll isuudesta. 
Nuorten kerho järjestää tapahtumia, 
jotka ovat suunnattu opiskelijoille ja 
nuorjäsenille.

Jäsenmaksut
jäsenmaksu 20 €
kannattajajäsenmaksu 150 €
liittymismaksua ei peritä
uudelleen liittymismaksua  ei peritä
opiskelijajäsenmaksua ei peritä
jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan 
vuosittain pidettävässä liittokoko-
uksessa 

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituk-
sena on jäsenten ammatillinen ke-
hittäminen ja ajan tasalla pysymi-
nen materiaalien ja työmenetelmien 
kehittyessä sekä lainsäädännön 
muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka 
kuukauden toisena maanantaina 
klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun. 

Illoissa käsitellään ajankohtaisia 
koulutus-, ammatti- ja järjestöasioi-
ta. Illat voivat sisältää myös kevy-
empää ohjelmaa. Pyritään myös li-
säämään uusia aihealueita kuten 
esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen 
hyvinvointiin ja terveyteen.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyös-
sä järjestetään koulutustilaisuuksia. 
Vuodelle 2022 pyritään järjestä-
mään keväälle ja syksylle kaksi kou-
lutusta. Osallistutaan muiden yhdis-
tysten järjestämiin koulutustapahtu-
miin. Koulutusta ja tiedotusta tarjo-
taan myös muiden rakennusalan 
järjestöjen jäsenille.
 
Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoit-
teessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on 
mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoi-
mintaan kotisivulla olevan palaute-
lomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. ko-
koukset, kurssit, koulutukset, muut 
tapahtumat, vapaa-ajanviettokoh-
teet, urheilukilpailut, kilpailujen tu-
lokset yms. Myös lomamajojen va-
rauksen voi tehdä kotisivulla olevan 
sähköisen varausjärjestelmän kaut-
ta. Jäsen voi halutessaan julkaista 
yhteystietonsa kotisivulla oleville 
yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat 
yhdistyksen kotisivujen lisäksi yh-
distyksen jäsenlehti ja Rakennus-
lehden RKL-palsta. Yhdeksän (9) 
kertaa vuodessa ilmestyvässä jä-
senlehdessä tiedotetaan yhdistyk-
sen toiminnasta ja julkaistaan am-
mattiin ja rakentamiseen liittyviä 
kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan jä-
senlehden liitteenä teemasivut. 
Vuoden 2021 teemana oli ”Puura-
kentaminen”.

Vuoden 2022 teemasivujen aihe 
on vielä avoinna.

Jäsenlehti ja teemasivut ovat lu-
ettavissa myös yhdistyksen netti-
sivuilla.

Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on 
jäsenistön fyysisen ja henkisen hy-

vinvoinnin kehittäminen ja ylläpitä-
minen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, 
maastojuoksun, yleisurheilun, suun-
nistuksen, uinnin, keilailun, kalas-
tuksen ja golfin mestaruuskilpailuja. 

Mikäli harrastajia on riittävästi, 
lajeja ja toimintamuotoja voidaan li-
sätä. Yhdistyksen jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua RKL:n mesta-
ruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kil-
pailijoiden matka- ja majoituskor-
vauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho (KU-
PE) sekä HRMY-Seniorit järjestävät 
tapahtumia sekä matkoja erilaisiin 
kohteisiin, kuten esimerkiksi amma-
tillisia opintomatkoja.

Pyritään järjestämään alaosas-
toille yhteinen tilaisuus vuosittain, 
jossa käydään läpi heidän toimin-
taansa. Tilaisuudessa käydään 
myös läpi hallituksen tekemä toi-
mintaohje koskien alaosastojen 
HRMY:n myöntämällä tuella järjes-
tämiä matkoja ja tilaisuuksia.

Yhdistys on tarkentanut ohjeita 
alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja 
toiminnasta. (Hallituksen toiminta-
ohjeet koskien alaosastojen HRMY:n 
myöntämällä tuella järjestämiä mat-
koja ja tilaisuuksia 20.1.2021).

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat 
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi 
Helsingin Laajasalossa sekä hiljat-
tain remontoidut lomamajat Himos-
lakka A ja B Jämsän Himoksella.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten 
mestareiden ja insinöörien toimin-
taa. Nuorten Kerhon vastuullisen 
vetäjän Jere Väisäsen lisäksi toimii 
kaksi opiskelijajäsentä: Elias Huo-
mo ja Severi Soivuori.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikun-
ta- ja kulttuuriseteleiden tukemista 
yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Yhteistyönä Helsingin HERIA:n 
kanssa pyritään kehittämään uusia 
toimintamuotoja. Syksyisin pidetään 
HeRIA:n kanssa hallitusten välinen 
tapaaminen. Syksyllä 2022 järjeste-
lyvastuu on HeRIA:lla. Pyritään myös 
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järjestämään ”Teemailtoja” ja koulu-
tuksia HeRIA:n kanssa. Lisäksi jär-
jestetään HeRIA:n kanssa perintei-
nen asuntomessumatka vuoden 
2022 kohteeseen Naantaliin.

Osallistutaan syksyllä 2022 jär-

jestettävään liittokokoukseen. Liit-
tokokouksen paikkakunta ei ole vie-
lä vahvistunut.

Yhteistyötapaamisia jatketaan 
muiden järjestöjen kanssa, toimin-
taa tehostetaan mahdollisuuksien 

mukaan. Pyritään järjestämään yh-
distysvierailuja lähialueelle.

Järjestetään toimintavuoden ai-
kana yhdistyksen jäsenille sekä jä-
senten perheille suunnattuja erilai-
sia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry  

TALOUSARVIO 2022 

JULKAISUTOIMINTA -46 000,00 -48 000,00
   
  
KOULUTUSTOIMINTA -3 000,00 -3 000,00
   
  
KALLIONIEMI   
Vuokratuotot 2 000,00 4 150,00
HRV-veneilijät 600,00 600,00
Toiminta-avustus 25 000,00 25 000,00
 27 600,00 29 750,00
Kulut -27 600,00 -29 750,00
   
  
GOLF   
Golf-lippujen myynti 2 900,00 2 700,00
Toiminta-avustus 5 600,00 6 800,00
 8 500,00 9 500,00
Kulut -8 500,00 -9 500,00
   
  
HIIHTO- JA YLEISURHEILU   
RKL:n mestaruuskilpailut 0,00 400,00
Toiminta-avustus 2 900,00 4 000,00
 2 900,00 4 400,00
Kulut -2 900,00 -4 400,00
   
  
HIMOS   
Toiminta-avustus 7 000,00 9 000,00
Vuokratuotot 17 500,00 16 000,00
 24 500,00 25 000,00
Kulut -24 500,00 -25 000,00
   
  
KISAKALLIO   
Toiminta-avustus 43 400,00 0,00
Vuokratuotot 18 000,00 0,00
 61 400,00 0,00
Kulut -61 400,00 0,00
   
  
HRMY-SENIORIT   
Toiminta-avustus 17 550,00 23 550,00
Kulut -17 550,00 -23 550,00
   
  
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT   
Toiminta-avustus 3 000,00 3 000,00
Muut tuotot 160,00 150,00
 3 160,00 3150,00
Kulut -3 160,00 -3 150,00
   
  
SUUNNISTUS   
Toiminta-avustus 4 650,00 4 650,00
Rakentaja-Rastit (mainostulot) 3 000,00 3 000,00
 7 650,00 7 650,00
Kulut -7 650,00 -7 650,00

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO   
Toiminta-avustus 5 200,00 4 800,00
Kulut -5 200,00 -4 800,00
   
  
NUORTEN KERHO   
Toiminta-avustus 9 195,00 7 000,00
Kulut -9 195,00 -7 000,00
   
  
KALAKERHO   
Toiminta-avustus 3 100,00 3 100,00
Kulut -3 100,00 -3 100,00
   
  
MAILAPELIJAOS   
Toiminta-avustus 1000,00 900,00
Kulut -1000,00 -900,00
   
  
UINTIJAOS   
Toiminta-avustus 2 100,00 2 100,00
Kulut -2 100,00 -2 100,00
   
  
HENKILÖSTÖKULUT -62 110,00 -59 210,00
   
  
HALLINNON KULUT -42 900,00 -34 500,00
   
  
KOKOUKSET -36 900,00 -36 900,00
   
  
MUUT KULUT -73 850,00 -86 740,00
   
  
VARSINAINEN TOIMINTA -394 455,00 -362 250,00
   
   
  
   
  
VARAINHANKINTA   
   
  
JÄSENMAKSUT 22 000,00 21 000,00
   
  
SIJOITUKSET   
Osinkotuotot 145 000,00 80 000,00
 167 000,00 101 000,00
   
   
  
   
  
AVUSTUKSET   
Rakennusmestarien Säätiö 227 455,00 261 250,00
josta toiminta-avustus alajaoksille -129 695,00 -93 900,00
 97 760,00 167 350,00
   
  
VARAINHANKINTA 394 455,00 362 250,00

 Talousarvio Talousarvio 
 2022 2021

 Talousarvio Talousarvio 
 2022 2021
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Rakentamisen kasvu painottuu 
tämän vuoden lopulle ja ensi 

vuoden alkupuoliskolle. Vuonna 
2023 hidastuva talouskasvu asettaa 
myös rakentamiselle rajat. Kustan-
nuskehitys on rakentamisen suurin 
yksittäinen uhka.  

”Käänne rakentamisen näkymis-
sä on ollut nopea. Aiempi epävar-
muus ja heikko kysyntä on käänty-
nyt huoleen kovasta kustannuske-
hityksestä sekä materiaalien ja työ-
voiman saatavuudesta”, Rakennus-
teollisuus RT:n pääekonomisti Jouni 
Vihmo sanoo.

Rakennusteollisuus RT arvioi asun- 

toaloituksia kertyvän tänä vuonna 
44  000, mikä ylittää neljänneksellä 
pitkän aikavälin keskimääräisen tar-
peen, ja ensi vuonnakin noin 40 000. 
Kerrostalorakentamisessa vuokra-
asuntotuotanto vähenee, mutta omis-
tusasuntojen osuus kasvaa. Omakoti-
talorakentaminen on saanut korona-
pandemiasta voimakkaan piristys-
ruiskeen, ja aloituksia on 17 prosent-
tia viimevuotista enemmän.

”Asuntorakentaminen on nyt lä-
hihistorian ennätystasolla, mutta 
Suomen asuntomarkkinoiden tilan-
ne on vakaa. Korkeat tuotantomää-
rät vastaavat vähäiseen myynnissä 

Rakennusteollisuus RT:

Rakentamisen suhdanne 
vaihtoi vauhdilla suuntaa
Rakentamisen suhdannekäänne on ollut nopea. Rakentaminen supistui viime vuonna 

4 prosenttia, mutta täksi ja ensi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennakoi lokakuun 

suhdannekatsauksessaan reilun prosentin tai parin kasvua. Kasvun suurin vauhdittaja 

on asuntorakentaminen, joka on noussut jälleen ennätystasolle. 

olevien uusien asuntojen tarjontaan 
ja kovaan kysyntään. Asuntotuo-
tanto hidastuu vähitellen ensi vuo-
desta alkaen”, Jouni Vihmo toteaa.

Toimitilarakentaminen pääsee 
kasvuun kiinni etenkin teollisuuden 
investointien sekä verkkokaupan 
siivittämien varastojen ja logististen 
tilojen kysynnän myötä. Myös kor-
jausrakentaminen palautuu parin 
heikon vuoden jälkeen kasvu-uralle. 
Infrarakentamisessa on puolestaan 
vähenemässä ensi vuonna. Raken-
tamisen työllisyyden ennakoidaan 
kasvavan tänä ja ensi vuonna viime 
vuoden notkahduksen jälkeen.
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Osapuolten investointi hankkee-
seen on yhteensä noin 30 mil-

joonaa euroa, josta projektinjohto-
urakan arvo on noin 19,5 miljoonaa 
euroa. Hankkeen rakentaminen ja 
peruskorjaus ovat juuri käynnisty-
neet. Uusi viihtymisen keskus val-
mistuu vuonna 2023. 

Pitkä historia
1830-luvulla valmistuneella raken-
nuksella on pitkä historia. Alkujaan 
Turun kasarmin huoltorakennukse-
na toiminut rakennus on ainoa säily-
nyt jäänne 1918 kansalaissodassa 
palaneesta kasarmikokonaisuudes-
ta. Vanhaa rakennusta laajennetaan 
maanalaisilta osuuksilta Lasipalatsi-
naukion alapuolelle sekä lasisella 
paviljongilla Narinkkatorin suuntaan.

Rakennuksessa tulee olemaan 
yksi maanalainen kerros, kaksi 

maanpäällistä kerrosta ja ullakko. 
Rakennuksen julkisivut kunnoste-
taan ja ennallistetaan. Peruskorjaus 
toteutetaan rakennuksen historial-
lista ja rakennustaiteellista arvok-
kuutta vaalien. Peruskorjattavan 
rakennuksen arkkitehtisuunnittelus-
ta vastaa Sarc Oy. Toteutettavan 
rakennuksen kokonaisala on 4 400 
neliötä, ja tilavuus 20 800 kuutiota.

Kulttuurikasarmissa yhdistyvät 
kulttuuri, taide, konsertit, tapahtu-
mat ja herkuttelu. Rakennuksen si-
sään sijoittuvat muun muassa Bio-
Rex Cinemasin kolme uutta eloku-
vateatteria ja NoHo Partnersin eri-
tyyppiset ravintolat, baarit ja lasipa-
viljonki sekä iso sisätapahtumatila 
terasseineen. Lasipalatsinaukiolle 
nousee myös tapahtumalava.

SRV ja Föreningen Konstsamfundet r.f allekirjoittivat elokuussa sopimuksen Helsingin 

Kamppiin Lasipalatsinaukiolle sijoittuvan Kulttuurikasarmin rakentamisesta. Hankkeessa 

peruskorjataan Helsingin vanha linja-autoasema ja nykyistä rakennusta laajennetaan 

maanalaisilla tiloilla ja Narinkkatorille rakentuvalla lasisella paviljongilla.

Peruskorjatussa ja laajennetussa 
rakennuksessa tulee olemaan yksi 
maanalainen kerros, kaksi maan-
päällistä kerrosta ja ullakko. 
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Kulttuurikasarmin rakennustyöt 
Lasipalatsinaukiolla käynnistyivät

Kulttuurikasarmi monipuolistaa entisestään Lasipalatsin korttelia monipuolisen kaupunkikulttuurin keitaan keskellä Helsinkiä. 
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
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Sijainti: 
15 min ajomatka Malagan lentokenttä 
20 min ajomatka Marbella 
Palvelut kävelyetäisyydellä, 
meren rantaan 400 metriä 

Osoite: Panoramica, Calle Margarita Salas 1, 
29640 Fuengirola, Malaga 

Huoneisto: 
70 m²: keittiö/olohuone, 2 mh, 2 kph sekä
terassi 21 m².  
Asunnossa on kuusi vuodepaikkaa, joista kaksi 
olohuoneen sohvalla.  
Huoneistoon ei saa tuoda kotieläimiä, tupakointi 
ei ole sallittu. 
Asuntoon kuuluu kaksi autopaikkaa pysäköintihallissa 
sekä varasto. 

Hinnat: 
Kesäkausi huhti–lokakuu: 600 eur / viikko 
Talvikausi marras–maaliskuu: 400 eur / viikko 
Vaihtopäivä sunnuntai, vuokraus alkaa klo 16.00 ja 
päättyy klo 12.00 

Varaustoiveet tehdään Rakennusmestarien Säätiön 
kotisivuilla olevan lomakkeen kautta.  
Vuoden 2022 huhti–lokakuun (viikot 14–43) 
varaustoiveet tehdään 15.12.2021 mennessä, jonka 
jälkeen hakemukset käsitellään ja hakijoille ilmoitetaan 
päätöksestä. 

Lisätiedot ja kuvia asunnosta  
www.rakennusmestariensaatio.fi 
tai Rakennusmestarien Säätiön toimisto: 
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
puh 09 612 0870

Mestari-Laulajat 
50-vuotiskonsertti
Mieskuoro Mestari-Laulajien perinteinen 
Pyhäinpäivän konsertti

Temppeliaukion kirkossa 
lauantaina 6.11.2021 klo 13
 

Liput 20 € kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.

Kuoroa johtaa uusi laulunjohtaja Anita Lehtonen. 
Uruissa Tapio Tiitu. Tervetuloa!

Rakennusmestarien Säätiöltä odotettu jäsenetu

RKL:n jäsenet voivat vuokrata Rakennusmestarien Säätiön omistamaa loma-asuntoa 
Espanjan Fuengirolassa. Loma-asunto on valmistunut vuonna 2020 ja se on sisustettu 
skandinaavisen tyylikkäästi. Asuntoon kuuluu upea terassi, josta on merinäköala. 
Resorttimaiselta alueelta on rantaan 400 metriä. Rakennuksen yhteisissä tiloissa 
sijaitsevat sauna ja kuntosali. Pihalla on kaksi uima-allasta.
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Tervetuloa!

UUDET JÄSENET

Aqazada Zainab
Begunov Konstantin
Danielsbacka Maija
Forsblom Jesse
Havasto Carita
Hellgren Heidi
Hietala Vilho
Huttunen Ilkka
Hyvärinen Joonatan
Immo Minttu
Jeskanen Miro
Kaija Samuli
Kapp Anve
Karioja Maura
Konttinen Kalle
Laine Niklas
Lamsijärvi Karma
Lindfors Miikka
Lounavuo Iiro
Luokkamäki Jussi
Lyytinen Kimmo
Maurola Oskar Juhani
Mehmeti Sadri
Melvas Mikko
Nyman Niklas
Paksuniemi Ari-Pekka

OPPILASJÄSENET

Ek, Tarja
Hakanen, Tuomas
Jokelainen, Veikko

Salapuro, Ville-Sakari
Sandholm, Peter
Taponen, Pasi Pekka

Poolarp Pamela
Rahkola Otto
Remes Maiju
Räihä Totti
Schepel Vilja
Sorri Janne
Tek Alper
Veini Antti
Voutilainen Amanda
Björk Jonna   
Grönros Jari 
Häkkinen Janne
Joenpolvi Lea
Jämeri Riina
Kaszoni Ferenc
Lähteenmäki Valtteri
Mbakwe Rodrigue
Meriläinen Janette
Niemi Arto
Pasanen Hannu
Posio Hannaleena
Räsänen Samu
Soini Mikael
Toivola Johanna
Tornberg Janina
Veijalainen Viivi

asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

Helsingin 
rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja 
perinnekerho KUPE

VUOSIKOKOUS   

maanantaina 15.11.2021 
klo 17.00
Fredrikinkatu 42 A ylin kerros 
”Kattohaikara” kokoustiloissa 
(opastus katutason ovelta) 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jokainen HRMY:n jäsen on myös Helsingin 
RKM-KUPE:n äänivaltainen jäsen

Kokous alkaa kahvittelulla ”isossa salissa”, 
missä on mahdollisuus tavata koronatauon 
jälkeen tuttuja ja osallistua KUPEN:n valoku-
vauskilpailun palkintoehdokkaitten kuvien ar-
viointiin. Esillä on myös HRMY:n 110-vutisjuh-
lissa Finlandia-talolla esillä olleita mustaval-
kokuvia 55 vuoden takaiselta kerrostalotyö-
maalta Espoon Soukasta ja mahdollisesti 
muitakin ”menneen maailman” kuvia. Lisäksi 
on tutkittavissa kokouksen jälkeiseen ”ke-
vytesitelmään” liittyviä puolenvuosisadan ka-
meroita ja kännyköitä. Kokouksen jälkeen 
vanha hallitus kertoo vuoden 2022 suunnitel-
mista ja kirjaa osanottajien ehdotuksia. Koko-
uksen päättää kerhon sihteerin ”kevytesitel-
mä” ”Matolaatikosta älypuhelimiin”.

Ennakkoilmoittautuminen tarjoilun järjestämi-
seksi olisi toivottavaa: 
Matti.vuorensola@gmail.com

Tulkaa joukolla mukaan. 
Kaikenlainen kulttuuri on elinikäinen voimavara!

KUPE:n hallitus

Huom. 
KUPE:n uuden hallituksen järjestäytymis-
kokous H1/22 pidetään tilaisuuden jälkeen.
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Rakennusmestarien 
Rouvat
12.11.2021 marraskuun ilta, vietämme 

Rouvien
105-VUOTISJUHLAA 
Ravintola Loisteessa 
Asema-aukio 2, klo 17.00 alkaen

"kerrottu pioni täydessä kukassa, sydämeen kerätty 
yhteiseltä tieltä auringonpaistetta ja hyvää mieltä"

Sydämellisesti tervetuloa ♥ !

    

PIKKUJOULU
keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.30
Teatteriravintola Nyyrikissä
kirjainryhmä L–N järjestää

Ilmoittaudu mukaan 1.11.2021 mennessä maksa-
malla 30 ¤, Rouvien tilille F159 1323 3000 1012 48

Ilmoita myös Riitalle, p. 040 136 5977

Lämpimästi tervetuloa!
 

HRMY-SENIORIT

MARRASKUUN
KUUKAUSITAPAAMINEN
22.11.2021 klo 13.00
Kattohaikara, Fredrikinkatu 42 A, 
ylin kerros, ovipuhelin "Edustustila 7. krs", 
ovet avataan klo 12.45

Päivän aiheena on HRMY:n 
uudet kotisivut. Yhdistyk-
sen hallituksesta Jere Väisä-
nen ja Joonas Anttila tulevat 
kertomaan aiheesta. He ovat 
olleet mukana kotisivujen 
päivityksessä ja käyttöön-
otossa. Tilaisuudessa käy-
dään läpi kotisivujen käyt-
töä, rakennetta ja sisältöä.

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä innostusta ja hel-
pottaa kotisivujen käyttöä ja sitä kautta tehostaa 
informaation kulkua jäsenillemme.

Tervetuloa
HRMY-Seniorien toimitushallitus

Kerhon puheenjohtaja Ari Angervuori avasi kokouk-
sen ja kertoi vetäytyvänsä rivijäseneksi tämänkin 
luottamustoimikautensa tullessa loppuun. Samoin 
olivat ilmoittaneet hallituksen pitkäaikaiset jäsenet 
Heikki Autio ja Matti Vuorensola sekä viime kauden 
hallituksessa toiminut Sirpa Laurila.

Uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2022 alusta valit-
tiin nykyinen varapuheenjohtaja Karl-Johan Wenner-
ström ja jatkamaan nykyisestä hallituksesta Mauri Ranta 
sekä uusiksi jäseniksi Marja Soikkeli, Simo Sopanen ja 
Juhani Veijonen. Uusien sääntöjen edellyttämiksi varajä-

HRMY-Senioreiden syyskokous vielä väistötiloissa

HRMY-Senioreiden 44. syyskokous pidettiin jo 
11. syyskuuta useimmille tutuksi tulleessa Fredri-
kinkatu 42:n ”Kattohaikara” kokoustilassa. Syys-
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokoukseen 
kutsuttu HRMY:n pj. Timo Saarikko ja sihteeriksi 
kerhon sihteeri Sirpa Laurila.
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seniksi valittiin Hannele Siitonen ja Heikki Autio.
Kokouksen jälkeen Timo Saarikko kertoi HRMY:n 

tulevaan talouteen suuresti liittyvistä tuoreista osake-
kaupoista ja Ari Angervuori avasi seikkaperäisesti 
Senioreiden vuoden 2022 talousarvion rahankäyttöä. 
Varapj. Wennerström kertoi syksyn tapaamisten ta-
voitteena olevan jäsenistön tietotekniikkataitojen ke-
hittäminen ja yhdistyksen uusittujen kotisivujen käyt-
töön tutustuminen asiantuntijoiden opastuksella.
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Kokoelmien pääsijoituspaikka rakennusmestari Lauri 
Reitzin (1893–1959) ja hänen kolmihenkisen perheen-
sä koti Helsingin Etu-Töölössä oli useimmille tuttu, 
mutta taidekokoelman viimeisimmät, suurta julkisuut-
ta saaneet, ”suomalaisen taiteen kotiinpalauttami-
seen” liittyvät hankinnat olivat vielä näkemättä.

Myös Lauri Reitzin henkilöhistoria tuli kerratuksi 
Valkealasta Helsinkiin muuttaneesta rautatievirka-
miehen pojasta aikansa suurgrynderiksi, Helsingin 
Rak.mest. yhdistyksen hallitukseen ja Rakennusmes-
tarien säätiöön oli todella nopea. Taiteenkeräilyn li-
säksi hän ehti harrastaa paljon muutakin kuten auto-
ja ja maanviljelystä. Suuri osuus Säätiön perustami-
seen ja kotimuseoon oli myös hänen vaimollaan, 
Maria Reitzillä (1891–1971).

Käyntimme pääkohde oli tällä kertaa Helene 
Schjerfbeck ja hänen v. 1909 maalaama Sininauhai-
nen tyttö. Tämä akvarelli ostettiin viime kesäkuussa 
1,7 milj. euron ”maailmanennätyshintaan”. Museossa 
on myös useita muita Helenen (ent. Helenan) töitä. 
Schjerfbeckin töiden historiaa kertoi kiinnostavasti 

Taide padonmurtajana

Kulttuuri- ja perinnekerho järjesti 14. ja 21. syys-
kuuta tutustumisen Lauri ja Lasse Reitzin Säätiön 
kokoelmiin. Osanottajamäärä oli koronarajoitusten 
helpotuttua hienosti lähes 40.

Ateneumista lainattu erinomainen oppaamme. Py-
säyttävimpiä olivat kertomukset siitä kuinka pienestä 
hinnasta ja vastapalveluksista taiteilijatar oli aikanaan 
teoksistaan luopunut ja ennen kaikkea vielä iloisella 
mielellä.

Reitzin säätiön taidekokoelmien jälkeen tutus-
tuimme myös entisen asunnon porrashuoneeseen ja 
taloon ulkopuolelta sekä alakerrassa sijaitsevaan 
taiteilijaravintola Eliteen sisäpuolelta. Vuonna 1938 
valmistunut funkkistyylinen asuin- ja liiketalo on edel-
leen täysin Lauri ja Lasse Reitzin säätiön omistukses-
sa. 

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola

Museon 2,3 miljoonaan kohonneiden hankintojen taustalla on 
säätiö, jonka sijoitusten nerokkuutta ei maallikko voi olla ihmette-
lemättä.

Lauantaina 18.12.2021 lähdetään bussilla klo 9.00 
Kiasman pysäkiltä katsomaan Aki Sirkesalon mu-
siikin pohjalta tehtyä musikaalia ”Lemmen Jätti-
läinen” Valkeakosken Kaupunginteatteriin. 

Matkalla pysähdytään katsomaan opastettuna 
Riihimäen taidemuseon näyttelyä ”Alastomat ja 
puetut”. Museoon pääsee museokortilla.

Matkaa jatketaan lounaalle Kirstulan kartanoon 
Hämeenlinnaan. Lounaan jälkeen siirrytään Valkea-
koskelle teatteriin. Teatteriesitys alkaa klo 14.00 
(esityksen kesto 2,5 h). Esityksen jälkeen lähdetään 
kotimatkalle, takaisin Helsingissä olemme noin  
klo 18.00. 

Matkan hinta on 50 €/osallistuja (avec sama 
hinta). Maksuun sisältyy musikaalilippu ja lounas, 
bussikyydin ja museon opastuksen tarjoavat yhdis-
tykset. Taidemuseon sisäänpääsyn maksaa jokai-
nen osallistuja itse. Sitovat ilmoittautumiset 
18.11.2021 mennessä ulla.ulriikka@gmail.com. 
Maksuohjeet saat ilmoittautumisesi jälkeen.Ku
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HRMY:n ja HeRIA:n yhteinen

Teatterimatka 
Valkeakoskelle 

lauantaina 18.12.2021
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URHEILU

Kalakerholaiset haikailevat 
jo jäälle pilkkimään
Kalakerholaiset eivät malttaneet odottaa jäiden tuloa pääs-
tääkseen pilkille, vaan järjestivät lauantaina 2. lokakuuta 
Kallioniemessä laituripilkit. Siellä kerholaiset pääsivät otta-
maan mittaa toisistaan.

Kalakerhon laituripilkkikisat toteutettiin perhe-ulkoiluta-
pahtumana aurinkoisessa syyssäässä, pilkkimisestä ja ul-
koilusta nauttien. Odotukset olivat luonnollisesti korkeat ja 
saalistakin saatiin kiitettävästi. Kisan voittajan tulos oli run-
saat 1,9 kiloa.

Laituripilkissä nimensä mukaisesti pilkitään laiturilta ennen 
vesien jäätymistä. Laituripilkkiin pätevät suurin piirtein samat 
säännöt kuin tavallisessa jääpilkissä, mutta vapa saa olla enin-
tään metrin pituinen. Muuten pilkkiminen onnistuu normaaleilla 
pilkkivarusteilla. Laiturilta ja jäiltä pilkkiminen ovat hyvin erilai-
sia: laiturilta ei näet pääse vaihtelemaan paikkaa niin kuin 
normaalissa pilkkimisessä.

Kalastus on hyvä harrastus ja suhteellisen halpaa. Ka-
lastus saa myös harrastajat perheen kanssa liikkumaan ja 
nauttimaan luonnosta. Kisailu on parhaimmillaan myös 
sellaista virkistyskalastusta, jota ei tehdä hampaat irvessä 
eikä pakkovoittoa tavoitellen.

Kiitokset kaikille 
laituripilkkikisaan
osallistuneille sekä 
pilkkikisan jälkeen 
nautittujen grilli-
makkaroiden ja 
juomien sponsoril-
le Precast Oy:lle.

Kalakerho jär-
jestää pilkkikilpailut perhetapahtumana Vihdin Wuoriolassa 
kevättalvella 2022. Kilpailuilmoitus julkaistaan yhdistyksen 
jäsenlehdessä lähempänä kisaa.

Kalastusterveisin Kalakerhon pj Reino Holappa

RKL-Seniorien perinteistä toimintasuunnittelu- ja kun-
toilutapahtumaa vietettiin hyvissä ulkoilusäissä Nasto-
lan Pajulahdessa 3.-7.10.

Helsinkiläisiä 35 hengen joukossa oli vain 5-6, mikä 
olkoon kannustin hakeutua ensi vuonna mukaan. Viiden 
päivän kohtuullisen tiivis, sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva 
kuntoiluohjelma virkistää paljon niin sielua kuin ruumista.

Urheiluopiston ammattitaitoiset ohjaajat veivät aivan 
uusienkin kuntoilulajien, kuten suunnistuksen ja jousi-
ammunnan, pariin. Virallisissa ja epävirallisissa suunnit-
telupalavereissa mielenkiintoisinta oli eri puolilta maata 
tulleiden ammattisisarten ja veljien tapaaminen.

Teksti ja kuva: Matti Vuorensola

RKL-Seniorit Pajulahdessa
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YHDISTYKSEN  
YLEISURHEILUTULOKSET

Yhdistyksen mestaruuskilpailut pidettiin 19. elo-
kuuta Vuosaaressa Heteniityn kentällä tihkusa-
teen vallitessa. Omat kilpailut eivät kiinnostaneet 
jäseniä. Vain kolme kilpailijaa oli mukana ja nuo-
rin 74-vuotias.

100 m M70 Raimo Hartonen 19,82
 M75 Heikki Räsänen  18,56
 M80 Veikko Luode 25,22

1500 m M70  Raimo Hartonen  7,32
 M75  Heikki Räsänen  8,12

Kuula 4 kg M70  Raimo Hartonen  7,73
 M75  Heikki Räsänen  6,71

Kuula 3 kg M80  Veikko Luode  7,28

Kiekko 1 kg M70  Raimo Hartonen  16,01
 M80  Veikko Luode  14,92

Rakennusmestarikeilaajat

Remonttikisa 2021 23.8.–12.9.2021
Yleismestaruus Luokat M-A-B-C-D
1.  Martti Jauhiainen Rkm-Hki 1283
2.  Vesa Heikkola  Rkm-Hki 1215
3.  Jari Aaltonen  Rkm-Hki 1202
4.  Lars Ånäs  Rkm-Hki 1186

HRMY Mestarit
Remonttikisa 2021 23.8.–12.9.2021
Veteraanimestaruus
1.  Reijo Heinänen  Rkm-Hki 1066 108 1174
2.  Aimo Peltonen  Rkm-Hki 1079 84 1163
3.  Tommi Inkeroinen  Kiffen 1086 30 1116

YHDISTYS tiedottaa



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.

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



    

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

Marraskuu
 4.11. Teatterinäytös Paahtimo, Helsingin Kaupunginteatterin 
  Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, klo 19.00
 6.11. Mestari-Laulajat, 50-vuotiskonsertti, 
  Pyhäinpäivän konsertti, Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
 12.11. Rakennusmestarien Rouvien 105-vuotisjuhla, 
  Ravintola Loiste, Asema-aukio 2, klo 17.00
 15.11. KUPE, Vuosikokous, Fredrikinkatu 42 A ylin kerros 
  ”Kattohaikara” kokoustiloissa (opastus katutason ovelta), 
  klo 17.00
 21.11. RKL:n Liittokokous
 22.11. HRMY-Seniorit, Marraskuun kuukausitapaaminen, 
  Kattohaikara, Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros, 
  ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00 
  (ovet avataan klo 12.45)
 27.11. Yhdistyksen Pikkujoulu, Ravintola Puro, 
  Sähkötalo, Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.00

Joulukuu
 1.12. Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu, 
  Teatteriravintola Nyyrikki, klo 17.30
 17.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, solistina Jaakko Ryhänen, 
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00
 18.12. Teatterimatka Valkeakoskelle, HRMY ja HeRIA, 
  lähtö klo 9.00 Kiasman pysäkiltä
 18.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, Käpylän kirkko, klo 18.00
 20.12. HRMY-Seniorien ja Kulttuuri- ja perinneyhdistys KUPEn 
  yhteinen Joulujuhla, Kattohaikara, Fredrikinkatu 42 A, 
  ylin kerros, ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00 
  (ovet avataan klo 12.45)

 2022
Tammikuu
 10.1. Tammikuun Mestari-ilta
 20.1. Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous, 
  yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B 3.krs, klo 17.00

Helmikuu
 10.2. Rakennusmestarien Rouvat, Ohjelmatoimikunnan ilta
 14.2. Helmikuun Mestari-ilta
 17.2. Operetti Iloinen Leski, Rakennusmestarien Rouvat,  
  Kansallisooppera, klo 19.00

Yhdyshenkilöt 2021
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@gmail.com

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
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.


	HELSINGINRI821_001
	HELSINGINRI821_002
	HELSINGINRI821_003-005
	HELSINGINRI821_006-007
	HELSINGINRI821_008-010
	HELSINGINRI821_011-015
	HELSINGINRI821_016

