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Asuntorakentaminen on jatkunut Helsingissä 
vilkkaana jo useamman vuoden. Vuonna 2021 
valmistui yli 7000 asuntoa. Rakentamista 
Pasilan Postipuistossa syyskuussa 2021. 
Kuva: Tero Pajukallio
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Maaliskuun Mestari-ilta oli 
erityinen: nyt päästiin 
vihdoin tapaamaan 
kollegoja koronarajoitusten 
helpotuttua ja päätyttyä.

Huhtikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 11.4.2022 klo 18.30

Ravintola Puro (Sähkötalo), Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki  (Huom! Alaovi sulkeutuu klo 18.35).

Tule tapaamaan kollegoja. Mestari-illan alaosastoesittelyssä on vuorossa Uintijaos.

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

Tervetuloa!

Mestarit pääsivät vihdoin  
kokoontumaan yhteiseen iltaan

Ari Laamasen vetämä ilta sujui lep-
poisissa merkeissä. Ari kertoi ter-

veiset juuri pidetystä hallituksen koko-
uksesta. Merkittävin oli Lohjanjärven 
Kisakalliossa sijaitseva lomakiinteistö 
Villa Mestarin avautuminen jäsenten 
varattavaksi touko-lokakuulle. Lisätie-
toa löytyy jäsenlehden sivulla 16.

Mailapelit esittäytyi
Alaosastoesittelyssä oli vuorossa 
mailapelit, josta kertoi Martti Rissa-
nen. Jaoston toiminta on keskitty-
nyt tennikseen.

”Mielellään mukaan otetaan myös 
muita lajeja, kuten sulkapalloa tai 
vaikkapa padelia”, Martti kertoi ja toi-
voi halukkaiden osallistujien ja mah-
dollisten vetäjien ottavan rohkeasti 
yhteyttä häneen tai Eino Menlösiin.

Mailapelijaostonkin toiminta on 
pandemia-ajan ollut pysähdyksissä. 
Ennen sitä jaos järjesti tennistapahtu-
mia, jotka toivottavasti saadaan nyt 
taas käynnistettyä. Niissä aloittelijoilla 
on mahdollisuus ohjauksessa tutus-
tua lajiin ja pidemmällä olevien ottaa 
kunnon matsia keskenään. Toiveena 

on, että tulevana kesänä voidaan jär-
jestää tennistapahtuma ulkona. ”Otta-
kaa siis yhteyttä.”

Stipendit opinnoissaan 
menestyneille
Yhdistys palkitsee opinnoissaan me-
nestyneitä rakennusmestareita ja -in-
sinöörejä stipendeillä. Viime vuonna 
myönnettiin stipendit hyvästä koulu-
menestyksestä Metropolia AMK:sta 
valmistuneille Arttu Kettuselle, Han-
nu Korhoselle ja Jonathan Pittsille.

Vilkas kevätkausi
Luvassa/toiveissa on yhdistyksen 
jäsenille vilkas kevätkausi, myös 
kesäajalle on yhteisiä tapahtumia.

Seniorien tapahtumista, joista löy-
tyy ilmoitukset tästä lehdestä, kertoi 
tarkemmin seniorien puheenjohtaja 
Karl-Johan Wennerströn. Matti Vuo-
rensola puolestaan kertoi kesäkuus-
sa pidettävästä RKL-Seniorien kesä-
retkestä Helsinkiin. Se päästään vih-
doin kahden peruuntuneen vuoden 
jälkeen järjestämään. Majapaikaksi 
tulee itseoikeutetusti Hotel Mestari.

Matti julkisti myös KUPEn valo-
kuvauskilpailun tulokset. Voittokol-
mikon upeat kuvat julkaistiin jo tam-
mikuun jäsenlehdessä. Voittokuvan 
ottajan nimi on tosin vielä hakuses-
sa, sillä se katosi Matin tietokoneen 
syövereihin. Etsintäkuulutus siis jat-
kui: ilmoittauduthan Matille, niin saat 

palkinnon. Toiselle sijalle nousi Han-
nele Siitosen Töölönlahden valoisa 
sinitaivaskuva ja kolmanneksi Martti 
Passin herkkä luontokuva. Heille on 
tulossa valokuvakirjapalkinnot.

Huhtikuussa vielä Ravintola 
Puroon
Huhtikuun Mestari-ilta pidetään vielä 
Ravintola Purossa. Kevätkokous pide-
tään tänä vuonna toukokuussa. Sitä ja 
toukokuun Mestari-iltaa päästän viet-
tämään uudessa Hotel Mestarissa.

Ari kehotti kaikkien tapahtumien 
osalta seuraamaan kotisivuja. Näi-
nä aikoina nopeatkin muutokset 
ovat mahdollisia.

Ilta päättyi herkullisten blinien ää-
ressä kollegojen kanssa seurustellen.

Sirkka Saarinen

Metropolia AMK:sta valmistuneet Arttu 
Kettunen (vas.) ja Jonathan Pitts vastaanot-
tivat hyvästä koulumenestyksestä myönne-
tyt stipendinsä aplodien saattelemana. 
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Uusia rakennuslupia myönnettiin 
peräti 7 551 asunnon rakenta-

miseksi, mikä on selkeästi enem-
män kuin edellisvuonna. Rakenteilla 
olevan tuotannon ja myönnettyjen 
rakennuslupien perusteella asunto-
tuotannon määrä pysynee edelleen 
suurena myös tänä vuonna.

Helsingin Asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelmas-
sa (AM-ohjelma) on määritelty vuosit-
taiseksi tuotantotavoitteeksi 7000 uu-
den asunnon rakentaminen. Vuodesta 
2023 tavoite nousee 8000 asuntoon.

Tuotannosta 66 prosenttia 
sääntelemätöntä
Rakenteilla olevan asuinkerrosalan 
määrä pysytteli koko vuoden 2021 
samalla tasolla 750 000 kerrosneliö-
metrin tuntumassa ja rakenteilla oli 
jatkuvasti yli 10 000 asuntoa.

Valmistuneista asunnoista noin 16 
prosenttia (1 129 asuntoa) oli valtion 
korkotukemia ARA-vuokra-asuntoja, 
joista 301 on osoitettu opiskelijoille. 
Sääntelemätöntä asuntotuotantoa oli 
66 prosenttia (4 699 asuntoa) ja väli-
muodon asuntoja 18 prosenttia  

Helsingissä asuntorakentamisen 
tahti jatkuu reippaana
Asuntorakentaminen Helsingissä jatkuu vilkkaana. Aloitettujen ja valmistuneiden 
asuntojen määrässä tavoitteet ylitettiin vuonna 2021 edellisvuoden tapaan:  
vuoden aikana valmistui 7 105 asuntoa ja aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen.

(1 277 asuntoa) kaikista valmistuneis-
ta asunnoista.

Kaupungin oman tuotannon ta-
voite on 1 500 valmistunutta asuntoa 
vuosittain. Toteutunut tuotanto viime 
vuonna oli 928 asuntoa, mikä tekee 
14 prosenttia viime vuonna valmistu-
neista asunnoista.

Näistä 647 oli ARA-vuokra-asun-
toja Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:lle, 92 asumisoikeusasuntoja Hel-
singin Asumisoikeus Oy:lle ja 189 
Hitas-asuntoja. Kaupungin omana 
tuotantona aloitettiin rakentamaan 
919 asuntoa.

Huoneistoalan keskiarvo 
pieneni
Kaikista valmistuneista asunnoista 
Noin 91 prosenttia rakentui kerros-
taloihin, noin kaksi prosenttia oli ri-
vitaloasuntoja ja loput olivat oma-
koti- ja paritaloasuntoja tai sijaitsi-
vat muissa rakennuksissa.

Uudisrakennuksiin valmistuneis-
ta kerrostaloasunnoista 65 prosent-
tia oli yhden tai kahden huoneen 
asuntoja. Kaikkien uudisrakennus-
kerrostalojen huoneistoalan keski-

arvo pieneni edellisvuoden 53,2 ne-
liömetristä 50,7 neliömetriin.

Täydennysrakentamisen  
osuus 60 prosenttia
Uusien asuinalueiden osuus raken-
teilla olevasta asuntotuotannosta 
on noin 40 prosenttia ja täydennys-
rakentamisen 60 prosenttia.

Määrällisesti merkittävintä ra-
kentaminen on uusista alueista juu-
ri nyt Pasilan ja Kalasataman alueil-
la. Pasilassa rakenteilla on yli 1 700 
ja Kalasatamassa yli 1 000 asuntoa.

Suurten aluerakentamisen pro-
jektialueiden ulkopuolella merkittä-
viä asuntorakentamisen keskittymiä 
ovat Vuosaari, jossa on rakenteilla  
1 000 asuntoa ja Oulunkylä, jossa 
rakenteilla noin 650 asuntoa.

Toimitilarakentamista aloitettiin 
kahta edellisvuotta enemmän
Muuta kuin asuntorakentamista eli 
toimitilarakentamista oli rakenteilla 
nousujohteisesti ja vuoden lopussa 
sitä oli keskeneräisenä miltei  
450 000 kerrosneliömetriä.

Toimitilarakentamisena vuonna 
2021 valmistuneiden rakennusten ker-
rosala oli hieman alle 300 000 kerros-
neliömetriä. Valmistuneen kerrosalan 
määrä on ollut keskimäärin samalla 
tasolla viimeisten neljän vuoden ajan.

Toimitilarakentamista aloitettiin 
runsaat 340 000 kerrosneliömetriä, 
mikä on selvästi kahta edellistä 
vuotta enemmän. Myönnettyjen ra-
kennuslupien kerrosalan määrä oli 
miltei samoissa lukemissa edellisen 
vuoden kanssa. Muuhun kuin asuin-
rakentamiseen myönnetyissä luvis-
sa oli uutta kerrosalaa noin 360 000 
kerrosneliömetriä.
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Pikku-Finlandian näkyvä erikoi-
suus ovat rakenteina käytetyt 95 

mäntyä sellaisenaan valtavine oksi-
neen. Mäntypilareita on prosessoitu 
mahdollisimman vähän, jotta luon-
non omat hyvät ominaisuudet säily-
vät ja rakentamisen energiankulutus 
on minimoitu.

Purettava, siirrettävä, 
muunneltava
Pikku-Finlandia on purettava, siir-
rettävä ja täysin muunneltava ra-
kennus. Rakennus on tehty kääntei-
sen rakennussuunnittelun periaat-
teella moduuleista, jotka voidaan 
irrottaa ja rakentaa uudelleen muu-
alle. Se on helppo purkaa osiin ja 
osia on mahdollista irrottaa ja lisätä 
purkamatta koko rakennusta. 

Monikäyttöinen rakennus toimii 
Finlandia-talon peruskorjauksen 
ajan tapahtuma- ja klubitilana. Myö-
hemmin rakennuksen on tarkoitus 
palvella päiväkotina tai kouluna. 
Muuntojoustavaan rakennukseen 

Pikku-Finlandian rakenteina  
95 mäntyä oksineen

voidaan tehdä rakennusteknisiä ja 
järjestelmien muutoksia käyttötar-
peiden muuttuessa. Siirtokelpoinen 
rakennus voidaan rakentaa pysy-
vän rakennuksen määräyksillä ja 
suosituksilla, jolloin se voi jäädä 
myös pysyvästi osaksi ympäröivää 
rakennuskantaa.

Helsingin pisin terassi
Pikku-Finlandia sijaitsee Töölönlah-
den rannassa ja siinä on yhteensä 
2200 neliötä asiakastilaa. Töölön-
lahti avautuu talon päädyssä olevan 
Finlandia Cafe&Wine -viinikahvilan 
suurista ikkunoista ja Helsingin pi-
simmältä, 127-metriseltä terassilta. 

Pikku-Finlandia taipuu monen-
laisiin live-elämyksiin. Tila on täysin 
muunneltavissa ja sen neljä salia 
voidaan tarvittaessa yhdistää suu-
reksi yhteiseksi tilaksi. Pikku-Fin-
landiassa on tasalattiatilaa livekeik-
koja varten, sekä Finlandia-talon 
vastikään uusittu teknologia.

Pikku-Finlandian suunnittelu 

tehtiin yhteistyössä Aalto-yliopiston 
arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. 
Jaakko Torvisen Finlandia Forest 
-niminen ehdotus valittiin toteutuk-
sen lähtökohdaksi.

Puumoduulit rakennettiin 
Jokioisissa
Pikku-Finlandia rakennettiin koko-
naan suomalaisesta puusta: clt-ele-
menteistä, liimapuupalkeista ja 
mäntypilareista. Väliseinät on ver-
hottu kuusipaneeleilla. Lattia on 
korkkilankkua ja terassi lehtikuusta.

Hankkeen tilaaja on Helsingin 
kaupunki, toteutuksesta vastasi 
FM-Haus Oy, jolla on yli 25 vuoden 
kokemus puurakentamisesta. Puu-
moduulit valmistettiin Jokioisissa 
FM-Hausin itselleen rakentamassa 
puuhallissa imuvirtaustekniikalla ja 
valvotuissa olosuhteissa. Jokaiseen 
kasattavaan ja paikalle kuljetetta-
vaan puumoduuliin asennettiin olo-
suhdeantureita sen varmistamisek-
si, että rakennus pysyy kunnossa.

Finlandia-talon remontin ajaksi rakennettu puurakenteinen Pikku-Finlandia avautui 
Töölönlahden rannalle maaliskuussa. Talon pääperiaatteet ovat muunneltavuus, 
kestävyys ja vastuullisuus. 

Pikku-Finlandiaa yksi erikoisuus ovat kantavat mäntypilarit, joita 
on kaikkiaan 95 kappaletta. Mäntyjä on sekä rakennuksen ulko- 
että sisäpuolella. Vankkaoksaiset ja näyttävät männyt käytiin valit-
semassa yksitellen loviisalaisesta metsästä. 

Yhteensä noin 2000 neliömetrin tilat on jaettu neljään yhdistettävis-
sä olevaan saliin sekä aulaan. Yhdistämällä saliin mahtuu yli tuhat 
asiakasta. 

Kuva: Finlandia-talo Kuva: Finlandia-talo
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Suojelupoliisin uusien toimitilojen 
rakentaminen käynnistyi

Suojelupoliisin toimitilahanke on 
Suomen oloissa poikkeukselli-

nen ja ainutlaatuinen rakennuksen 
turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen 
tehtävien ratkaisuiden vuoksi. 
Suunnittelua on tehty tiiviissä yh-
teistyössä Suojelupoliisin kanssa.

Toimitilan ulkoasu perustuu 
vuonna 2017 järjestettyyn Kaartin 
korttelin kaupunkikuvalliseen ide-
akilpailuun, jonka tavoitteena oli 
löytää uudisrakennukselle ympäris-
töön sopiva ja kestävä kaupunkiku-
vallinen ratkaisu. Uudisrakennus 
kunnioittaa alueen kaupunkikuvaa 
ja esimerkiksi rakennuksen kerros-
korkeus ei nouse nykyisestä. Pää-

sunnittelijana ja arkkitehtina toimi 
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. 

Rakentamista on valmisteltu jo 
syksystä 2020 lähtien. Alkuperäinen 
tavoite oli, että rakennus olisi valmis-
tunut vuodenvaihteessa 2023 - 2024. 
Rakennusluvan saaminen edellytti 
kuitenkin koko Kaartin korttelin ase-
makaavamuutosta, joka sai lainvoi-
man vuoden 2021 lopulla. Näin ollen 
rakentamisen valmistuminen siirtyi 

vuoden 2024 lopulle, ja Suojelupoliisi 
muuttaa uusiin tiloihin vuonna 2025.

Rakennushanke toteutetaan Se-
naatin allianssimallilla, jonka Se-
naatti on kehittänyt erityisesti suur-
ten ja vaativien rakennushank-
keidensa toteuttamiseen. Allianssi-
kumppanina ja pääurakoitsijana toi-
mii SRV Rakennus Oy.   Hankkeen 
kustannusarvio on 135 milj. euroa.

Suojelupoliisi pää-
see muuttamaan 

uuteen toimitaloon-
sa vuonna 2025. 

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-

kiinteistöt rakennuttaa Suojelupoliisille 

uudet toimitilat Helsingin Kaartinkaupunkiin, 

ns. Kaartin kortteliin. Uudisrakennus korvaa 

kaksi vanhaa rakennusta Fabianinkadulla. 

Rakennusten purkamista valmistelevat työt 

alkoivat helmikuussa 2022, ja uusi toimitila 

valmistuu vuoden 2024 lopulla.

Havainnekuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, SRV

Katajanokan Laituri -hanke etenee
Katajanokan Laiturin havainnekuva: 
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja Varma.

Helsingin Katajanokalle rakennettava toimitila- ja hotellihanke, 
Katajanokan Laituri, etenee. Työeläkeyhtiö Varman omistukseen 
tulevan puisen kiinteistön rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 
joulukuussa 2021. Osana hanketta Varma myös osti joulukuussa 
Helsingin kaupungilta Katajanokanlaituri 4 -osoitteessa 
sijaitsevan tontin, jonne rakennettavaan puiseen kiinteistöön 
tulee mm. Stora Enson pääkonttori sekä korkeatasoinen hotelli.
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F-Secure vuokralaiseksi

Wood City täydentyy toimistotalolla
Suomalainen kyberturvallisuusyhtiö F-Secure on valinnut SRV:n Wood Cityyn rakentuvan 

puutoimiston uudeksi pääkonttorikseen. Rakennus tulee osaksi Helsingin Jätkäsaaressa 

sijaitsevaa SRV:n kehittämää puukorttelia, jossa sijaitsee myös Supercellin päätoimisto. 

Rakentaminen käynnistyy keväällä ja uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Wood City on puurakenteinen 
kaupunkikortteli, joka koostuu 

kahdesta toimisto-osasta ja kah-
desta asuinkerrostalosta. Korttelin 
viimeisenä rakennettavan seitse-
män kerrosta ja kellarikerroksen si-
sältävän toimistorakennuksen ko-
konaisala on noin 8700 neliömetriä. 

Toimistorakennuksen ensimmäi-
nen kerros, kellari sekä hissi- ja por-
raskuilut ovat betonirakenteisia ja 
kerrokset 2-7 puurakenteisia. Puuta 
hyödynnetään eri muodoissa ulko-
seinien, puurungon, yläpohjan ja jul-
kisivuverhouksen materiaaleina. 
Puurungon kantavissa pilareissa 
käytetään materiaalina liimapuuta. 
Kantava välipohja toteutetaan CLT-
laattaratkaisuilla. Myös veistokselli-
nen aulan katto verhoillaan kuusesta 
valmistetuilla CLT-lamellirakenteilla. 

Rakennukselle tavoitellaan val-
mistuessaan kansainvälistä LEED 
Platinum -ympäristösertifikaattia. 
Rakennuksen energialuokka on A. 
Toimistorakennuksen katolle raken-
netaan reilu 300 neliömetriä aurin-
kopaneeleja.

Työympäristö suunniteltu 
käyttäjän tarpeisiin
Rakennuksen suunnittelu on toteu-
tettu tiiviissä yhteistyössä F-Secu-
ren kanssa heidän tarpeitaan kuun-
nellen. Tavoitteena on luoda työym-
päristö, joka soveltuu yrityksen 
kulttuuriin ja toimintoihin  ja tarjoaa 
tilat, joissa työntekijät viihtyvät tule-
vaisuudessa.

Wood City on SRV:n ja Stora 
Enson yhteistyössä kehittämä uniik-
ki puukortteli, joka sijoittuu keskei-
selle paikalle Helsingin Jätkäsaa-
reen. Wood Cityn rakentamisesta 
vastaa SRV. Wood Cityn on suunni-
tellut Anttinen Oiva Arkkitehdit, jon-
ka kilpailuehdotus Stories voitti 
kohteesta järjestetyn arkkitehtuuri-
kilpailun. Tontille oli aiemmin suun-
nitteilla hotellirakennus, mutta ko-
ronapandemia viivästytti hankkeen 
etenemistä, mikä johti lopulta SRV:n 
päätökseen toteuttaa rakennus toi-
mistona hotellikäytön sijaan.

Nyt käynnistyvä toimistorakennus on 
Wood Cityn viimeinen rakennusvaihe. 
Se tulee alkuperäisessä suunnitelmassa 
olleen hotellirakennuksen paikalle. 

Ku
va

t: 
SR

V

Tontilla ovat käynnissä kaupungin 
vanhan K6-toimitila- ja varastora-

kennuksen kellarin purku, uudishank-
keen maanrakennustyöt ja kellarin 
rakentaminen. Rakennuksen maan-
päälliset osat purettiin kesän ja syk-
syn 2021 aikana. Suurin osa purku-
jätteestä, 99,5 prosenttia on pystytty 
kierrättämän hyötykäyttöön. 

Katajanokan Laituriksi nimetyn 
kiinteistön on määrä valmistua ke-
väällä 2024.

Rakennukseen tulee Stora En-

son pääkonttori, hotelli sekä kau-
punkilaisille avointa tilaa kuten kah-
vila- ja ravintolatiloja sekä konfe-
renssitiloja. Päävuokralaiseksi Kata-
janokan Laituri -rakennukseen tule-
va Stora Enso muutti joulukuun 
2021 puolivälissä vuokralle Varman 
omistamaan Salmisaaren kiinteis-
töön Helsingissä siihen asti, kunnes 
uusi pääkonttorirakennus valmistuu.

Katajanokan Laiturin suunnitte-
lua on ohjannut alusta alkaen tavoi-
te rakennuksen elinkaaren aikaisten 

ilmastovaikutusten minimoimisesta. 
Uuden toimitilan rakentaminen Sto-
ra Enson massiivipuuelementeistä 
edesauttaa ilmastotavoitteiden saa-
vuttamista. Rakennukselle haetaan 
sen valmistuttua vastuullisuusnäkö-
kulmat laajasti huomioiva LEED 
Platinum -ympäristösertifikaatti.

Rakennushanke toteutetaan yh-
teistyössä Haahtelan kanssa. Ra-
kennuksen on suunnitellut Anttinen 
Oiva Arkkitehdit Oy.
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RALA Kuivaketju10-kysely

Rakentamisen kosteudenhallinnassa 
riittää vielä parannettavaa
Rakentamisen laatu RALA ry:n uusimman Kuivaketju10-kyselyn mukaan kosteuden-

hallinnassa mennään eteenpäin, mutta paljon on vielä tehtävää. 

Rakentamisen Laatu RALA ry sel-
vitti nyt vuosien 2018 ja 2019 

jälkeen kolmatta kertaa rakennus-
alan toimijoiden kokemuksia Kuiva-
ketju10-toimintamallista. Kyseessä 
on rakennusprojektien kosteuden-
hallintaan kehitetty menetelmä, joka 
auttaa ehkäisemään jopa 80 % kos-
teusvaurioiden seurannaiskustan-
nuksista.

Kysely toteutettiin marraskuussa 
2021 erikseen kahdelle vastaajajou-
kolle. Rakennusvalvonnan työnteki-
jöiltä tuli vastauksia 17 kappaletta ja 
Kuivaketju10-toimintamallin sähköi-
sen järjestelmän käyttäjiltä 400.

Kyselyn mukaan Kuivaketju10 
-toimintamallin tunnettuus on ra-
kennusvalvonnan piirissä hieman 
kasvanut, ja 60 % vastaajista tuntee 
sen hyvin tai erittäin hyvin. Valvojista 
54 % arvioi kuitenkin, että raken-
nushankkeeseen ryhtyvät tuntevat 
toimintamallin huonosti tai hyvin 
huonosti. Tarjolla olevia riskilistauk-

sia, tehtäväkuvauksia ja ohjeistusta 
valvojat pitävät pääosin toimivina.

Kuivaketju10:n käyttöä tukevan 
sähköisen järjestelmän käyttäjistä 
73 % pitää sen käyttöliittymää hy-
vänä tai erittäin hyvänä. Vastaajien 
mukaan järjestelmä tukee yhteistyö-
tä ja lisää tietoisuutta kosteudenhal-
linnasta. Samalla koko toimintamal-
lin koetaan parantavan rakentami-
sen laatua, helppoutta ja järjestel-
mällisyyttä.

Kosteudenhallinta on järkevää 
omaisuudenhallintaa
RALAn kyselyjen toteutuksista vas-
tannut tutkija Juha-Matti Junnonen 
Tampereen Yliopistosta toteaa, että 
kosteushaittojen torjunnassa men-
nään yleisesti ottaen jatkuvasti 
eteenpäin.

”Kosteudenhallinnan pitäisi olla 
jokaisessa hankkeessa itsestään-
selvyys, kuten vaikka rakenteiden 

lujuuteen ja kantavuuteen liittyvät 
asiat. Mutta on paljon tilaajan ha-
lusta ja valmiudesta kiinni, miten 
asioihin kiinnitetään huomiota. Ti-
laajalle kyse on omaisuuden hallin-
nasta ja siitä, mitä hän vaatii esi-
merkiksi suunnittelulta”, Junnonen 
sanoo.

Hänen mielestään kosteusasioi-
den ajatellaan liian helposti kuulu-
van pelkästään työmaavaiheeseen, 
vaikka ongelmien taustat voivat liit-
tyä myös kiinteistön suunnitteluun 
tai käyttöön.

”Säädösmaailmassa tähän on 
sikäli puututtu, että jo rakennuslupa 
edellyttää kosteudenhallintaselvi-
tystä. Sen avulla tilaaja voi osoittaa 
omat vaatimuksensa kosteudenhal-
linnalle ja siten auttaa muiden osa-
puolten työtä.”

Kuivaketju10-toimintamallista 
löytyy lisätietoja osoitteessa 
www.kuivaketju10.fi.
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Rakentamisen työsuojelussa 
remontoitavaa
Työsuojeluviranomaiset tekivät rakentamisen toimialaa edustaville työnantajille viime 

vuonna reilut 5 000 tarkastusta 3 700 valvontakohteessa. Valvonnassa tarkastajat 

antoivat lähes 11 000 eritasoista huomautusta siitä, ettei työsuojelu ollut lain 

edellyttämällä tasolla.

Puutteita havaittiin hyvin laajalla 
skaalalla: putoamissuojauksis-

sa, työtelineissä, työntekijäluette-
loissa, työterveystarkastuksissa, 
henkilönsuojaimissa, koneiden ja 
laitteiden turvallisuudessa jne.

”Mutta kehitystäkin on tapahtu-
nut. Rakennustyömaiden pääura-
koitsijat ovat alkaneet vaatia enene-
vässä määrin aliurakoitsijoiltaan 
työturvallisuussuunnitelmia. Lisäksi 
taakankiinnittäjän alamies-koulu-
tuksen vaikutus on alkanut näkyä 
niin, että materiaalin siirrot tehdään 

turvallisemmin”, arvioi työsuojelu-
tarkastaja Juha Sinerjoki.

Tapaturmavakuutuslaitoksen vii-
meisen tilaston mukaan rakennus-
yritysten palkansaajille sattui vuon-
na 2020 noin 13 600 työpaikkatapa-
turmaa. Rakennustyömailla työs-
kentelee paljon myös muita kuin 
rakennustoimialan yritysten työnte-
kijöitä. Näille työntekijöille sattui ra-
kennustyömailla yhteensä 4  400 
työpaikkatapaturmaa.

Rakennusalan työsuojeluvalvon-
nan tavoitteena on vähentää työta-

paturmien ja ammattitautien mää-
rää sekä saada työnantajat hoita-
maan lakisääteiset työnantajavel-
voitteensa.

Rakennusalalla tapahtuu muut-
tuvien olosuhteiden vuoksi paljon 
tapaturmia ja lisäksi esimerkiksi 
korjausrakentamisessa korostuvat 
kemiallisista altisteista johtuvat ter-
veysongelmat. ”Työtapaturmariskin 
lisäksi rakennustyössä altistutaan 
muun muassa melulle, erilaisille pö-
lyille, lämpötilan ja sääolosuhteiden 
vaihtelulle”, Sinerjoki sanoo.

Skanskan kehittämä ja rakentama M117-toimistotalo on 

saanut kultatason WELL-hyvinvointisertifikaatin. Helsingissä 

Mannerheimintien ja Hakamäentien risteyksessä. sijaitseva 

toimistotalo valmistui jo 2012, ja se uudistettiin kattavasti 

WELL-kriteereiden mukaisesti 2020.

Skanskan M117-toimistotalolle  
kultatason WELL-hyvinvointisertifikaatti

International WELL Building Institu-
ten (IWBI) hallinnoima WELL-stan-

dardi on tutkimustietoon perustuva 
kolmannen osapuolen myöntämä 
kiinteistöalan luokitus, jolla voidaan 
osoittaa, että käyttäjien hyvinvointi 
ja terveys on huomioitu tilassa.

M117-toimistotalolle myönnet-
tiin kultatason WELL-hyvinvointi-
sertifikaatti uusimman version tiu-
kentuneiden vaatimusten mukai-
sesti ensimmäisenä Suomessa. 

Tiukentuneessa versiossa kategori-
oita on yksitoista edellisen version 
seitsemän sijaan.

M117:ssä erityisesti ravintolapal-
velut, ergonomiset kalusteet sekä 
liikkumiseen kannustavat osa-alu-
eet vaikuttivat sertifikaatin saami-
seen. M117:n uudistuksessa mm. 
aula koki täydellisen muodonmuu-
toksen. Lämpimillä ja luonnollisilla 
materiaaleilla tehdyt viihtyisät oles-
keluportaat kannustavat portaiden 

käyttöön ja lisäävät yhteisöllisyyttä. 
Myös sisäilmanlaatu on alueen vilk-
kaasta liikenteestä huolimatta erin-
omainen tehokkaan ilmanvaihdon ja 
suodatuksen ansiosta.

M117-toimistotalolla on jo vajaa 
kymmenen vuotta sitten myönnetty 
platinatason LEED®-ympäristöluo-
kitus. Aikansa parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti suunniteltu ja toteutettu 
kiinteistö on edelleen energia- ja ne-
liötehokas sekä nyt myös uudistuk-
sen myötä hyvinvoiva ja terveellinen 
paikka työskennellä ja vierailla.

WELL-sertifiointijärjestelmällä 
toteutettuja projekteja ja tiloja on jo 
yli 23 500 ympäri maailmaa. Suo-
messa WELL-sertifioituja tiloja ja 
kiinteistöjä on vasta neljä, joista 
M117 saavutti WELL Core Gold -ta-
son nyt ensimmäisenä kiinteistönä 
version 2 mukaisesti.
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Suomen Ritarihuoneella (Ritarikatu 1) 
sunnuntaina 15.5.2022 klo 15

Kuoroa johtaa Anita Lehtonen 
 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenet avec ovat tervetulleita konserttiin.  
Tilaisuuteen kutsutaan myös muiden pääkaupunkiseudun rakennusmestari- ja insinööriyhdistysten 
edustajia. Ohjelma ovelta. Vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen 9.5. mennessä: info@hrmy.fi

Mestari-Laulajien  
kevätkonsertti

Anita Lehtonen

Tervetuloa!

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää jo perinteisen retken

HAMINA TATTOO 2022 MARSSISHOW-esitykseen
lauantaina 16.7.2022 klo 14.00

Maailman parhaat sotilassoittokunnat, valtioidensa virallisina 
edustajina kokoontuvat jälleen Suomeen ja Haminaan. Suo-
men Puolustusvoimat lähettää kesän 2022 tapahtumaan Lai-
vaston soittokunnan Turusta, Rakuunasoittokunnan Lappeen-
rannasta, sekä Parolaan sijoitetun Puolustusvoimien Varus-
miessoittokunnan. Kahden tunnin värikkäässä ja vauhdikkaas-
sa marssishowssa esiintyvät kaikki festivaalin sotilassoittokun-
nat yhdessä ja erikseen. 

Hamina Tattoon marssishow-esitysten pääareena on ainutlaa-
tuinen Hamina Bastioni. Bastioni on katettu Euroopan suurim-
malla kesäajan telttakatoksella, ja siellä on nousevat katsomot 
noin 2500 katsojalle.

Matkalle lähdetään klo 9.00 Kiasman tilausajopysäkiltä (Lehti-
mäen bussi). Ennen konserttia ruokailemme Haminan Wanha 
Työski Ravintolassa. Konsertin jälkeen nautimme kahvit Lan-
ginkosken keisarillisessa kahvilassa.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset viimeistään 19.4.2022 
Heikki Autiolle sähköpostilla heikki.autio@kolumbus.fi tai  
p. 050-5727491. Lisätietoja saat tarvittaessa Heikiltä.

Matkan hintaan kuuluu yhteiskuljetus bussilla, lounas, kahvit 
ja Marssishow -esityksen pääsylippu. Hamina TATTOO 
käynti maksaa 85 euroa HRMY:n jäsenille, puolison lipun 
hinta on 95 euroa. Matkan hinta on maksettava 
5.5.2022 mennessä KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66.  
Odota ennen maksua, että Heikki kuittaa ilmoittautumisesi.
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HALLITUKSEN ja  
TOIMISTON  
YHTEYSTIEDOT 2022

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

Jan-Erik Jusslin, 050 3210 911
janerikjusslin@gmail.com

Ari Laamanen, 0400 502 771
ari.laamanen@kodinterveys.fi

Paulus Partanen, 040 707 3912
paulus.partanen@gmail.com

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

Jari Raukko, 040 777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi

Kirsi Rontu, 0500 703357
kirsi.rontu@hel.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

Tervetuloa!

UUDET JÄSENET

Joel Niemelä
Valtteri Paltamaa
Kristian Kober
Veera Varjalehto
Kaarel-Siim Klementi
Sanna Lukitsev
Niklas Mattila

UUDET OPISKELIJAJÄSENET

Niklas Huhtinen
Jesse Lehtinen

Jenna Lindberg

Justus Back
Juho Nevalainen
Joonas Grönroos
Ilmari Meskanen
Elena Josefiina Harju
Eevert Mesimäki
Akseli Nieminen

Helsingin 
Rakennusmestarit 
ja -insinöörit 
AMK ry:n jäsenet 

kutsutaan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN 
Hotel Mestariin ma 9.5.2022
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8 §:n  
Kevätkokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

GOLF-JAOS

VUOSIKOKOUS
Pidetään 12.4.2022 klo 17.00
Planmeca Golf Areenalla
Pallokuja 1, 00980 Helsinki.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osanottajia pyydetään ilmoit-
tautumaan 6.4. mennessä sähköpostilla:
raimo.k.kostiainen@gmail.com

Esillä sääntöjen määräämät asiat ja tulevan kesän tapah-
tumat.

Hallitus
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asioita ja tapahtumia 
Facebookissa ja Instagramissa

@Hrmy Nuoret

Seuraa 

Hrmy Nuorten
HRMY-Seniorit järjestää 
opastetun käynnin uusittuun

OLYMPIASTADIONIN
URHEILUMUSEOON
tiistaina 19.4.2022 
klo 13.00 
Paavo Nurmentie 1, Helsinki.
Tavataan Museon aulassa klo 12.50

Museon oppaan johdolla tutustumme Urheilu-
museon uusittuun näyttelyyn. Opastuskierros 
kestää noin tunnin. Kierroksen jälkeen on kahvi-
tilaisuus Ravintola Bistro Stadionissa, joka si-
jaitsee Olympiastadionin tornin alaosassa.

Museovierailun osanottajien maksimimäärä on 
30 henkilöä.

Yhdistys kustantaa museon opastuksen ja kah-
vit. Osallistujat maksavat itse pääsyn museoon, 
johon on käytössä seuraavat maksuvaihtoehdot:
–  Omalla museokortilla
–  Veikkauskortilla 2 henkilöä 15 eurolla
–  Eläkekortilla 10 euroa
–  Liikunta-ja kulttuurisetelillä 10 euroa 

Opastuskierroksen ja kahvien jälkeen halukkail-
la on vielä mahdollisuus omatoimisesti ja -kus-
tanteisesti tutustua Stadionin Torniin.

Sitovat ilmoittautumiset Hannele Siitoselle 
sähköpostilla: hantta.sii@gmail.com, 
viimeistään 10.4.2022 mennessä.

Tervetuloa!   HRMY-Seniorien hallitus

Ku
va

: T
om

i P
ar

kk
on

en

ASUNTOMESSU-
MATKA
NAANTALIIN
keskiviikkona 3.8.2022 

HRMY ja HeRIA järjestävät yhteisen asunto-
messumatkan tulevana kesänä Naantalin 
asuntomessuille. 

Lähtö tapahtuu Kiasman pysäkiltä aamulla 
klo 8.00. Paluu Helsinkiin noin klo 20.00.

Messumatkalla tutustutaan opastettuna pre-
sidentin kesäasunnon Kultarannan puistoon. 
Puistokierroksen jälkeen siirrymme Raisioon 
Huhkon kartanoon, jossa nautimme lounaan 
kartanon pitopöydästä. Lounaan jälkeen tu-
tustumme asuntomessujen tarjontaan. 

Messuliput tarjoaa Saint-Gobain Finland Oy/
Isover.

Matkan hinta on 40 euroa/henkilö (myös 
avec). Matkan hinta sisältää bussikuljetuk-
sen, kierroksen Kultarannassa, lounaan ja 
asuntomessulipun. 

Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2022 men-
nessä: ulla.ulriikka@gmail.com. 
Maksuohjeen saat ilmoittautumisen jälkeen.

Merkitse kalenteriin!
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HRMY-Seniorit

HUHTIKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN
ma 25.4.2022 klo 13.00 (ovet avautuvat klo 12.45)

”Kattohaikarassa”, Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros

Tapaamisessa on kahvittelun lisäksi esitelmä, jonka aiheena on todennäköisesti meitä kaikkia 
seniori-ikäisiä kiinnostava "Muistiongelmia?". Helsingin Muistiyhdistyksestä muistineuvoja Jari 
Jokiluhta tulee kertomaan meille "milloin on syytä huolestua ja miten voidaan ehkäistä muistion-
gelmia"?

Tulkaa joukolla kuulemaan mielenkiintoista asiaa muistista sekä tulevista Seniorien tapahtumista.

Tervetuloa!  HRMY-Seniorien hallitus

Tarkistathan tapahtumien toteutumisen yhdistyksen kotisivuilta  www.h rmy. f i 
- Viime hetken muutokset ovat näinä aikoina mahdollisia!

Karkkilassa meillä on opastetut kierrokset Masuunimu-
seoon ja Högforsin valumuseoon ja sen jälkeen syömme 
lounaan Tehtaan Hotelli ravintolassa. Pääruokavaihtoeh-
dot ovat liha tai kala. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
kumman valitset.

Matkalle mahtuu yhteensä 50 henkilöä. 

Ilmoittautuminen alkaa 1.4 ja päättyy 9.5.2022. 
Ilmoittaudu sähköpostilla Hannele Siitoselle, 
hantta.sii@gmail.com

Matkalle lähdetään 23.5.2022 Tilausajo Jalobus/ 
Grandellin bussilla ”Kiasman pysäkiltä” klo 9.30. Karkki-
lassa olemme noin klo 10.45. 

Opastetut kierrokset (2 ryhmää 25 henkilöä/ryhmä) alka-
vat klo 11.00 ja lounaalle menemme noin klo 13.00.  
Paluumatka alkaa klo 14.30.

Matka toteutetaan avec matkana ja sen hintaan sisältyy: 
matka, museokierrokset opastuksella ja lounas (alku-, 
pää- ja jälkiruoka). Osallistumismaksu on 35 euroa jäse-
neltä ja 68 euroa/avec. 

Maksut suoritetaan 9.5.2022 mennessä 
Seniorien tilille FI72 2044 2000 0160 55.

Kirjoita maksun viestikenttään: ”Karkkila”

Tervetuloa!  HRMY-Seniorit Hallitus

HRMY-Seniorit

MAAKUNTAMATKA KARKKILAAN
23.5.2022

HRMY-Seniorit järjestää maakuntamatkan maanantaina toukokuun 23. päivänä. 
Matka suuntautuu Karkkilaan, raudan historiaan.
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HRMY-Seniorit järjestää perinteisen

       KESÄJUHLAN

Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki (bussit 85 ja 86 Herttoniemestä)

Tervetuloa porukalla viettämään mukavaa ja rentouttavaa iltapäivää yksin tai avecin kera. Luvassa on perin-
teistä lohikeittoa lisukkeineen, kahvi kakkupaloineen ja vielä myöhemmin makkaranpaistoa. Mestari-Laulajat-
kin ovat lupautuneet meitä ilahduttamaan musiikkiesityksellään. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään vielä 
joku leikkimielinen kilpailukin. Tilaisuuteen mukaan on kutsuttu vieraiksi HeRIA:n senioreita.

llmoittautumiset 10.5.2022 mennessä Hannele Siitoselle sähköpostitse: 
hantta.sii@gmail.com (jäsenen ja avecin nimet).

Tilaisuus maksaa jäsenille 10 ja avecille 20 euroa. Maksu suoritetaan 10.5.2022 mennessä tilille: 
HRMY-Seniorit FI72 2044 2000 0160 55, viestikenttään ”Kallioniemi”.

Tervetuloa joukolla mukaan!   HRMY-Seniorien hallitus

maanantaina 30.5.2022 klo 13.00 alkaen Kallioniemessä

Matkaohjelman sisältö
Matkaan sisältyy edestakainen laivamatka Helsinki–Tallinna 
-laivalla kansipaikoin, edestakainen bussikuljetus Tallinna–Ku-
ressaari sisältäen lauttamatkan Virstu–Kuivastu. Majoitus 2-hen-
gen huoneissa, puolihoitoruokailut (aamiainen ja päivällinen). 
Kylpylän hoitopaketti sisältää lääkärin konsultaation ja hoito-
suunnitelman laatimisen, johon sisältyy 10 kpl hoitoja, joista  
5 kpl 20 min. klassista hierontaa ja loput 5 hoitoa hoitovalikoi-
masta. Tulo-, lähtö- ja saarikierrospäivään ei sisällytetä hoitoja. 
Kuntosali ja vesikeskus ovat kylpylävieraiden vapaassa käytössä.

Matkan hintaan sisältyy Saarenmaan opastettu kiertoajelu kah-
vitteluineen: matka suuntautuu Kuressaaren Piispanlinnaan, 
Kaalin kraatteriin (lounas), Anglan tuulimyllypuistooon ja Panga 
Pankin rantatörmälle.

Paikallinen opas on käytettävissä matkan ajan.

Matkan hinta ja ilmoittautuminen
Matkan hinta jäsenille on 420 euroa ja seuralaiselle 620 euroa 
jaetussa kahden hengen hotellihuoneessa. Yhden hengen huo-
neen lisämaksu on 120 euroa (1-hh rajoitetusti).

Ilmoittautuminen alkaa ma 1.4.2022 alkaen, (etukäteisilmoit-
tautumisia ei oteta huomioon). Ilmoittautumisia vastaanottaa 
Hannele Siitonen sähköpostitse, hantta.sii@gmail.com
Ilmoita:  nimi, syntymäaika, puhelinnumerosi ja ruokavalio- 
 rajoitteet (myös seuralaisen vastaavat tiedot).

Sitovat ilmoittautumiset maksusuorituksineen tulee hoitaa 
viimeistään ke 15.5.2022 mennessä HRMY-Seniorien tilille 
FI72 2044 2000 016055. 
Huom! Kirjoita viestikenttään ”Saarenmaa”.

Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.

Meno- ja paluuaikataulut
Lähtö: Helsingistä su 21.8.klo 10.30 Länsiterminaali, 
 Terminaali T2.
Matkalippujen jako terminaalin aulassa klo 9.00–9.20. 
Paluu:  la 27.8. Kuressaaresta klo 9.30 ja 
 laivan lähtö Tallinnasta klo 16.30. 
 Saapuminen Helsinkiin klo 18.30.

Matkatavarat on mahdollista laittaa jo Helsingissä bussiin, Län-
siterminaalin T2:n Bussien P-paikalla ja noutaa ne palatessam-
me samasta paikasta.

Tarkempi matkaohje lähetetään myöhemmin matkalaisille.
Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai EU:n virallinen 
henkilökortti sekä voimassa oleva matkavakuutus. 

Lisätietoja matkasta antaa Karl-Johan Wennerström, 
wennerstrom03@gmail.com
puh. 040 5489071

Kuntoutus- ja virkistysmatka Saarenmaalle!
Kuressaaren Kylpylä Asa Spa (Rüütli) su 21.8.–la 27.8.2022
HRMY-Seniorit järjestää perinteiseen tapaan hoito- ja virkistysmatkan kylpylään jäsenilleen* seuralaisineen. Tällä kertaa 
matkaamme Viron Saarenmaalle ja paikaksi on valittu Kylpylä Asa Spa (entinen Rüütli), joka sijaitsee aivan Kuressaaren 
keskustassa. Olemme varanneet paikat 55 hengelle ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
*HRMY-Senioreihin kuuluvat kaikki eläkkeellä olevat yhdistyksemme jäsenet.
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YHDISTYS tiedottaa

Tarkistathan tapahtumien toteutumisen yhdistyksen kotisivuilta  www.h rmy. f i 
- Viime hetken muutokset ovat näinä aikoina mahdollisia!

Rakennusmestarien
Rouvat 

HUHTIKUUN ILTA
torstaina 21.4. klo 17.00

yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B 3. krs

Kahvit keittää L-N ryhmäläiset
Tervetuloa!

*  *  *  *  *  *
OOPPERALAULAJAT
la 23.4. klo 14.00 alkaen

Teatteri Vantaa, Silkkisali, Tikkurilantie 44 A 
Tikkurila (pääovi / Silkkitehtaantie 5 H, sisäpiha)

Konsertin jälkeen omakustanteinen ruokailu 
Ravintola ZILLAssa, Kielotie 14, 01300 Vantaa

*  *  *  *  *  *
RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVIEN KEVÄTRETKI 

tiistaina 24.5.
Kevätretki Pokrovan kirkkoon ja veljesyhteisöön, 
Elfvinginkuja 11, 02420 Jorvas, Kirkkonummi. 

Lähtö Kiasman pysäkiltä klo 10.00

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 21.4. 
mennessä maksamalla Rouvat 30 € / Avec 50 € 
Rouvien tilille F159 1323 3000 1012 48 
Lisätietoa: Riitta Perälä, p. 0401365977

URHEILU

Kallioniemen KEVÄTTALKOOTKallioniemen KEVÄTTALKOOT
23.4.2022 klo 9.00–15.0023.4.2022 klo 9.00–15.00

Lounastar jo i luLounastar jo i lu

Tervetuloa!Tervetuloa!

M 80 2,3 km
Veikko Luode 15,41,0

M 75 2,3 km
Martti Passi 9,11,8
Ossi Rantakömi 13,27,3

M 65 4,6 km
Kalle Laine 21,58,7

M 60 4,6 km
Jari Mulari 20,54,3

M 55 4,6 km
Janne Kyllönen 17,12,4
Ari Rantamaa 17,46,8

M 4,6 km
Santeri Mulari 16,23,7

N 55 2,3 km
Pirjo Lauren 9,33,2

Rouvat 2,3 km
Eila Hartonen 11,01,3
Ritva Luode 15,43,1 

YHDISTYKSEN 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Kilpailut hiihdettiin 17.2.2022 perinteisellä hiihto- 
tavalla Vantaan Hakunilassa. Räntäsateinen nolla-
keli oli hieman haasteellinen voitelun kannalta.

TULOKSET

YHDISTYKSEN 
KEVÄTMAASTOJUOKSU
Pirkkolan pururadalla Pirkkolan Metsätie 6

tiistaina 26.4.2022 klo 18.00
Lähtö uimahallin parkkipaikan pohjoispäädystä

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

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

Mielellään ennakkoilmoittautuminen 24.4.2022 
mennessä rharton1@welho.com tai 044 2244521, 
jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla 17.00–17.30

Hiihto- ja yleisurheilujaosto
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Uusi jäsenetu!

VILLA MESTARI Lohjan Kisakalliossa avautuuVILLA MESTARI Lohjan Kisakalliossa avautuu 
jäsenistön käyttöönjäsenistön käyttöön

Villa Mestari on vuonna 2018 valmis-
tunut moderni 135 m2 hirsirakennus 
rinteessä isolla parvekkeella ja upeal-
la järvimaisemalla. Villa Mestari on 
esitelty tammikuun jäsenlehdessä 
(HRMY 1-2022 s. 18).

Villa Mestari vuokrataan viikoksi ker-
rallaan (alkaen maanantaina klo 16.00 
ja päättyen seuraavana maanantaina 
klo 12.00).

Sisäänkirjautuminen tapahtuu Kisa-
kallion resepsuunissa. Kaikki majoit-
tautuvat täyttävät majoituskortin ja 
saavat 1–2 avainta. Villa Mestarissa 
on valmiina vuodevaatteet, mutta jo-
kainen tuo omat lakanat, tyynyliinat ja 
pyyhkeet.

VILLA MESTARI pähkinänkuoressa:
135 m2 hirsihuvila, Lohja, Kisakallio

Rinnetontti järvimaisemalla

4 mh + oh/k + et + khh + 2 wc + kph + s

Iso 44 m2 terassi

4 autopaikkaa (Type2-latauspiste)

Pyykinpesu- ja kuivaus

Astianpesukone

Liesi, uuni, mikro, jääkaappi / pakastin

Ilmalämpöpumppu

VILLA MESTARIN varaukset tehdään 
1.–15.4.2022 

Varauskalenteri löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.hrmy.fi.

Järjestelmä avautuu kesäkauden (touko–lokakuu 2022) 
Villa Mestari -varauksille 1.4.2022. Varaustoiveita vas-
taanotetaan 15.4.2022 asti.

Päällekkäisissä varauksissa tarkistetaan HRMY:n muiden 
kohteiden edellisen kauden varaukset. Etusija on niillä jäse-
nillä, jotka eivät ole käyttäneet muita yhdistyksen kohteita.

Lisätietoa Villa Mestarista HRMY:n kotisivuilla www.hrmy.fi.

Viikkovuokra Villa Mestarissa on 480 €/viikko.

Villa Mestariin ei saa ottaa mukaan lemmikkejä. Yleiset ohjeet lähetetään Villan 
vuokranneille etukäteen.



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 2022 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.

Jäsen voi vuokrata max. 2 (kaksi) erillistä viikkoa yh-
den kalenterivuoden aikana.

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 2022

Viikot 1-7 350 €/viikko

Viikot 8-10 (Koulujen hiihtolomaviikot) 450 €/viikko

Viikot 11-15 350 €/viikko

Viikot 16-34 200 €/viikko

Viikot 35-48 100 €/viikko

Viikot 49-52 350 €/viikko



MESTARIUS 
YHDISTÄÄ

HOTEL MESTARI 
TARJOAA

Ykkösvalinta yöpymisellesi,  
olipa kyseessä työmatka tai 
staycation kahden kesken.

Rakennusmestarien taloon, Helsingin keskustaan, avautuu  
huhtikuussa 2022 uusi, rouhea lifestyle-hotelli ja tyylikäs 
korttelikokonaisuus. Hotelli on kokonaisuudessaan tribuutti 
mestariudelle, jossa jatkamme historiaa uusin askelin –  
rakennusmestareiden jalanjäljissä.

HAVE A MASTERFUL STAY
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki  |  hotelmestari.fi

+ 237 upeaa huonetta mestarillisella
unikokemuksella

+ Lattarivaikutteisia makuelämyksiä

+ Juhla- ja kokoustilat jiirissä kaikkiin
elämäsi tilaisuuksiin

+ Kuntosali tinkimättömälle treenaajalle

+ Oma pysäköintihalli

+ Mestarien korttelin moni puoliset
lifestyle-palvelut

Uusi hotelli huokuu erityistä 
tunnelmaa ja robustista  
designia modernilla ilmeellä,  
kuitenkin talon historiaa ja  
perinteitämme kunnioittaen.  
Rakennusmestarien talon  
Mestaritarina on vasta alussa  
– tervetuloa kirjoittamaan
seuraavaa kappaletta
kanssamme.

Ari Autio
Rakennusmestarien säätiö 

“

Tiedustelut & ryhmävaraukset 

PRIMEHOTELS MYYNTIPALVELU 

+358 (0)293 200 200

sales@primehotels.fi

primehotels.fi

Hyödynnä 
jäsenetusi

KOKOONNU ONNISTUMAAN
Jäsenetuna saat:

• Mestarillisen tervetuliaislahjan
kokouksen vetäjälle

• Maksuton pysäköinti kokouksen
vetäjälle (saatavuuden mukaan)

• Mestarin pinchot koko ryhmälle
ennen kotiin lähtöä

Varaa kokous Primehotelsin  
myyntipalvelusta koodilla

RAKMES 

MESTARILLINEN IRTIOTTO
Jäsenetuna saat:

• Choose Your Timing -palvelu;
saavu ja lähde oman aikataulusi
mukaisesti (saatavuuden mukaan)

• Mestarillinen tervetuliaislahja

• Huoneluokan korotus (saatavuuden mukaan)

Varaa majoitus osoitteesta 
hotelmestari.fi koodilla

RAKMES 
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YHDISTYSTOIMINTA
Vuosi 2021 oli yhdistyksen 116. toiminta-
vuosi. Tämäkin vuosi oli poikkeuksellinen 
pitkittyneen COVID-19-pandemian vuoksi. 
Yhdistys joutui myös tänä vuonna peru-
maan tai siirtämään useita tilaisuuksia ja 
tapahtumia.

Toukokuussa järjestettiin kaksi virtuaalis-
ta tapahtumaa, jossa harjoiteltiin yhdessä 
Teams-etäyhteyksiä ja samalla vaihdeltiin 
kuulumisia jäsenten kesken pitkästä aikaa.

Kevään ensimmäinen fyysinen tapahtuma 
päästiin järjestämään toukokuun 24.5., kun 
yhdistys ja HRMY-Seniorit tarjosivat jäsenil-
le mahdollisuuden ottaa osaa opastetulle 
kävelykierrokselle Töölönlahdella. Kierrok-
sen jälkeen nautittiin kahvit yhdessä. Ulkoi-
luhetkeen osallistui parikymmentä jäsentä.

Yhdistyksen jäsenet perheineen saivat sau-
noa ja grillata omatoimisesti kesämaanan-
taisin ja -tiistaisin Kallioniemessä, Helsingin 
Laajasalossa kesäkuun puolesta välistä läh-
tien aina elokuun loppuun saakka.

Yhdistyksen viisi jäsentä osallistui HeRIA:n 
järjestämälle asuntomessumatkalle Loh-
jalle. Asuntomessujen lisäksi tutustuttiin 
Tytyrin kaivosmuseoon.

We Will Rock You -suurmusikaali päästiin 
vihdoin näkemään ja kokemaan Helsingin 
Jäähallissa 19.8. Tilaisuus oli loppuunmyyty 
ja sitä oli katsomassa 80 henkilöä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet suunnitte-
livat tulevaa yhdistystoimintaa Helsingissä 
pidetyssä seminaarissa 20.8.

RKL:n kesäpäivät järjestettiin Helsingissä 
pienimuotoisesti elokuun lopulla.

Lokakuun 12. päivä päästiin viimein jännit-
tämään uutta Bond-elokuvaa 007 No Time 
to Die. Elokuvasali oli ääriään myöten täyn-
nä, Bondia oli katsomassa 130 henkilöä.

Tatu ja Patu Helsingissä -näytelmä yhdis-
tyksen jäsenten perheille päästiin lopulta 

katsomaan Helsingin Kaupunginteatterin 
Suurella näyttämöllä 14.10. Tilaisuuteen 
osallistui 55 henkilöä.

Lokakuun jäsenlehdessä oli vuoden 2021 
Teemasivut ”Puurakentaminen”.

RKL:n Helsingin piiri lakkautettiin ja Hel-
singin alue perustettiin Kattohaikarassa 
järjestetyissä kokouksissa 19.10. Samalla 
pidettiin ensimmäinen Helsingin alueen 
kokous. 

Mestari-iltaa ei pidetty marraskuussa. 
Sen sijaan yhdistyksen jäsenillä seuralaisi-
neen oli mahdollisuus käydä katsomassa 
”Paahtimo”-näytelmä Helsingin Kaupun-
ginteatterin Studio Pasilassa 4.11. Teatte-
riesitystä oli katsomassa 94 henkilöä. 

RKL:n liittokokous pidettiin Tampereella 
21.11. Liittokokouksessa valittiin RKL:n uu-
deksi puheenjohtajaksi Jukka Lintunen.

Yhdistyksen 12 jäsentä aveceineen mat-
kasivat joulukuun 18. HeRIAlaisten kanssa 
Valkeakosken Kaupunginteatteriin kat-
somaan Aki Sirkesaloin musiikin pohjalta 
tehtyä Lemmen jättiläinen -musikaalia. 
Matkalla pysähdyttiin Kirstulan Kartanoon 
lounastamaan ja Riihimäen taidemuseoon 
katsomaan ”Alastomat ja puetut” -näytte-
lyä.
 
Joulukuussakaan ei ollut Mestari-iltaa, 
mutta pikkujoulu juhlittiin Ravintola Pu-
rossa 90 hengen voimalla. Ohjelmassa oli 
jouluista ruokaa, juomaa sekä Stella Pola-
riksen improvisaatioesitys.

Vuonna 2021 kaikki yhdistyksen tilaisuudet 
järjestettiin terveys, turvallisuus ja hyvin-
vointi huomioituina, viranomaisohjeita ja 
-suosituksia noudattaen.

Yhdistyksen jäsenten vuokrakäytössä ovat 
Himoksella sijaitsevat lomamökit Himos-
lakka A ja B. 

Yhdistyksellä on myös vapaa-ajanvietto-

paikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa, 
jota jäsenet voivat vuokrata omiin tilai-
suuksiinsa kesäisin. Yhdistyksen hallitus 
päätti luopua Kallioniemestä vuoden 2022 
aikana.

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

MESTARI-ILLAT JA VUOSIKOKOUKSET 
Tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun Mesta-
ri-illat jouduttiin perumaan huonontuneen 
koronatilanteen vuoksi. Myös Kevätko-
kous jouduttiin siirtämään myöhempään 
ajankohtaan.

Vuoden 2021 ensimmäinen Mestari-ilta 
pidettiin toukokuussa Teams-yhteyksin 
virtuaalisena. Mestari-illassa esitelmöi 
projektipäällikkö Kasperi Saari Fira Oy:stä 
aiheenaan tahtituotanto. Teams-Mestari-
iltaan osallistui parisenkymmentä kiinnos-
tunutta kuulijaa.

Yhdistyksen Kevätkokous pidettiin Kallio-
niemen pihapiirissä 7.6. Kevätkokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Hannu Vehviläi-
nen. Kokouksessa hyväksyttiin ja vahvistet-
tiin tilinpäätös ja toimintakertomus, luet-
tiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
lausunnot sekä myönnettiin vastuuvapau-
det vuodelta 2020. Virallisen osuuden jäl-
keen vaihdettiin pitkästä aikaa kuulumisia 
ja nautittiin iltapalaksi lohikeittoa sekä 
mansikkakakkua.

Syyskuun Mestari-ilta pidettiin Ravintola 
Purossa 13.9. Tilaisuuteen saatiin Matti Mo-
nonen eQ Varainhoito Oy:stä kertomaan 
yhdistyksen sijoituksista ja sijoittamisesta 
yleisemminkin. Aihe herätti kiinnostusta, 
keskustelua sekä monia kysymyksiä run-
saslukuisessa yleisössä. Hannu Ahokanto 
kertoi Mestari-Laulajien toiminnasta, men-
neestä ja tulevasta.

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY

V U O S I K E R T O M U S  2 0 2 1

1 1 6 .  t o i m i n t a v u o s i
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Yhdistyksen Syyskokous ja lokakuun Mes-
tari-ilta pidettiin myös Ravintola Purossa 
11.10. Tilaisuuden alussa jaettiin huomion-
osoituksia sekä liiton että yhdistyksen toi-
minnassa aktiivisesti toimineille jäsenille.

Syykokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jouko Karjalainen. Yhdistyksen puheen-
johtaja Timo Saarikko esitteli vuoden 2022 
toimintasuunnitelman sekä tulo- ja meno-
arvion ja ne molemmat hyväksyttiin yksi-
mielisesti ilman muutoksia.

Kaudeksi 2022–2023 hallituspaikkoja oli 
tarjolla viisi, ehdotettuja henkilöitä oli kah-
deksan. Hallitukseen tulivat äänestämällä 
valituiksi Joonas Anttila, Ari Laamanen, 
Paulus Partanen, Kirsi Rontu ja Jere Väisä-
nen. Lisäksi todettiin, että hallituksen jäse-
ninä vuonna 2022 jatkavat Jan-Erik Jusslin, 
Mauri Ranta, Jari Raukko, Timo Saarikko 
(pj.), Markku Skants, Tapio Vuorinen ja 
Karl-Johan Wennerström.

Kokouksessa valittiin myös 30 yhdistyksen 
edustajaa RKL:n Helsingin piirin kokouk-
seen 19.10., RKL:n aluekokoukseen 19.10. 
ja RKL:n Tampereen liittokokoukseen 21.11.
Lokakuun Mestari-ilta pidettiin ääntenlas-
kutauolla, jolloin golf-jaoston puheenjohta-
ja Raimo Kostiainen kertoi yleisölle jaoston 
aktiivisesta toiminnasta.

Ennen iltapalaa kuultiin mukavia uutisia. 
Timo Saarikko kertoi, että yhdistyksen hal-
litus oli päättänyt hankkia omistukseensa 
Lohjan Kisakalliosta Villa Carolinan kiinteis-
tön. Lomaosake tulee jäsenistön vuokrat-
tavaksi kevään 2022 aikana.

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

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

Puheenjohtaja Timo Saarikko
I varapuheenjohtaja Joonas Anttila
II varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Erovuorossa 31.12.2021
Joonas Anttila 9
Trang Huynh 9
Jerkko Koskinen 8
Jere Väisänen 9

Erovuorossa 31.12.2022
Teemu Appelgren (jäi pois 31.12.2021) 4
Jan-Erik Jusslin 8
Jari Raukko 8
Mauri Ranta 9
Timo Saarikko 9
Markku Skants 6
Tapio Vuorinen 8
Karl-Johan Wennerström 9
 
Sihteerinä toimi Sanna Eronen.

Hallituksen ryhmäjako

Taloustoimikunta 
Timo Saarikko pj.
Joonas Anttila
Jere Väisänen

Ryhmä on seurannut yhdistyksen talou-
dellisen tilanteen kehittymistä tehden hal-
litukselle ehdotuksia tarkoituksenmukai-
sista toimenpiteistä talouden hoitamiseksi 
sekä valmistellut yhdistyksen talousarvion 
ja tilinpäätöksen. Yhdistyksen hallitus antoi 
taloustoimikunnalle valtuudet selvittää ja 
kartoittaa sopivia sijoituskohteita koskien 
Adapteo Oyj:n osakkeiden myynnistä saa-
tuja varoja.

Jäsen- ja huomionosoitustoimikunta 
Joonas Anttila pj.
Jan-Erik Jusslin
Mauri Ranta
Jari Raukko

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

Ammatti- ja koulutustoimikunta 
Timo Saarikko pj.
Trang Huynh
Jerkko Koskinen
Markku Skants
Tapio Vuorinen

Ryhmä on vastannut ammatillisen osaa-
misen markkinoinnista sekä suunnittelut 
koulutustapahtumia.

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

Ryhmä on huolehtinut yhdistyksen sisäi-
seen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvät 
asiat, suunnitellut Mestari-iltojen ohjelmat 
ja hankkinut niihin esitelmöitsijät sekä 
koordinoinut toimintakertomuksen koko-
amista.

Projekti- ja työryhmät 

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

Puheenjohtaja Timo Saarikko
I varapuheenjohtaja Joonas Anttila
II varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Toimisto 
Järjestösihteeri Sanna Eronen

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
Tilintarkastaja KHT Asko Vuorenalusta 
varahenkilönä Hannu Riippi KHT 

Toiminnantarkastaja Kai Juurtela 
varahenkilönä Jouko Karjalainen

Julkaisut
”Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöö-
rit” -lehti on ilmestynyt 71 vuoden ajan. 
Kertomusvuonna jäsenjulkaisu ilmestyi yh-
deksän kertaa. Lokakuun jäsenlehdessä oli 
lisäksi erillinen Teema-osio ”Puurakentami-
nen”. Päätoimittaja oli Sirkka Saarinen. 

Yhdistyksen kunniajäsenet 
Vuosiluku ilmoittaa kunniajäseneksi nimeä-
misvuoden

Kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuori 
2009

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

Isännistö

Kallioniemen isännistö 
Trang Huynh
Jan-Erik Jusslin
Tapio Vuorinen
Ismo Laita
Hannu Marttila

Yhdistyksen jäsenet Liittohallituksessa 
Liittohallituksen puheenjohtaja Ari Autio
Timo Saarikko ja varajäsen Jerkko Koskinen
Jere Väisänen ja varajäsen Joonas Anttila

Yhdistyksen jäsenet Liittohallituksen 
valiokunnissa 
Ammattiasianvaliokunta 
Timo Saarikko, varajäsen Jerkko Koskinen

Jäsenvaliokunta
Vuokko Uusikangas (pj.)
Jere Väisänen, varajäsen Joonas Anttila

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

Yhdistyksen jäsenet RKL:n toimikunnissa 
ja projektiryhmissä 

Huomionosoitustoimikunta
Heikki Autio, varajäsen Harri Holopainen

Urheilutoimikunta 
Raimo Hartonen, varajäsen Leif Wilenius

Kulttuuri- ja perinnetoimikunta KUPE 
Timo Nieminen pj. 
Jouko Röpelinen
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Senioritoimikunta RKL-Seniorit 
Matti Vuorensola varapj.
Juhani Mäntykoski
Raimo Järvelä kunniapuheenjohtaja 
(k. 2021)

Työmaajohtotoimikunta 
Kari Mikonsaari
Harri Sirén

RKL:n huomionosoitukset 

RKL:n kunniajäsen
Ari Autio

Vuoden Rakennusmestari 2021
Jari-Matti Salonen

Pronssinen ansiomerkki
Niklas Enkvist
Jan-Erik Jusslin
Matti Väätänen

Kultainen urheilumerkki
Kari Honkanen

Hopeinen urheilumerkki
Veikko Luode

Pronssinen urheilumerkki
Martti Passi

RKL:n 50-vuotismerkin saajat 
Mauri Tapio Harjumaaskola, Reijo Olavi 
Hartikainen, Seppo Hämäläinen, Juha Ta-
pio Jokisalo, Olli Kuoppala, Pentti Tapani 
Lauronen, Torsten Lemström, Anssi Man-
nerhovi, Hannu Mikkola, Jorma Nieminen, 
Seppo Nuolikoski, Jouko Pentikäinen, Jou-
ni Ristolainen, Eero Still, Kaj Westerberg, 
Timo Viheriäranta, Reijo Heinänen, Kari 
Kalliomaa, Heikki Lehmusmies, Onni Myl-
lymäki, Jouko Röpelinen, Markku Tåg.

RKL:n 25-vuotismerkkien saajat
Marko Hartonen, Olli-Pekka Heinonen, Ti-
mo Härkin, Petri Ikävalko, Saku Kosonen, 
Jukka Pekka Laurila, Sirpa Laurila, Jari Leh-
tonen, Juha Leivonen, Timo Malmström, 
Jussi Penttilä, Timo Ryyppö, Asko Taskila, 
Erkki Tuikkanen, Pekka Nyman, Jussi Pelli-
nen, Seppo Heikkilä.

Yhdistyksen huomionosoitukset

Yhdistyksen pöytästandaari
Raimo Seppänen

Kultainen ansiomerkki
Raimo Kostiainen
Kari Mikonsaari
Martti Saarinen

Hopeinen ansiomerkki
Kai Juurtela
Sakari Heikkinen

Myönnetyt stipendit hyvästä koulumenes-
tyksestä Metropolia AMK
Arttu Kettunen
Hannu Korhonen
Jonathan Pitts

JÄSENISTÖ

Ajantasaiset tiedot muutoksista jäsenistös-
tä vuonna 2021 puuttuvat RKL:n jäsenrekis-
teriuudistuksen keskeneräisyyden takia.

Yhdistyksen hallitus 2021
Eturivissä vasemmalta Jere Väisänen 2. varapuheenjohtaja, Timo Saarikko puheenjohtaja, Sanna Eronen järjestösihteeri, Joonas Anttila 1. varapuheenjohtaja.
Takarivissä vasemmalta Markku Skants, Mauri Ranta, Tapio Vuorinen, Jan-Erik Jusslin, Jerkko Koskinen, Jari Raukko, Karl-Johan Wennerström, Trang Huynh.
Kuvasta puuttuu Teemu Appelgren.
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H e l s i n g i n  R a k e n n u s m e s t a r i t  j a  - i n s i n ö ö r i t  A M K  r y
Tase 31.12.2021

      2021 2020
 VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT
 Rakennukset    452 400,00 0,00
 Sijoitukset    4 583 526,51 2 488 021,30
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  5 035 926,51 2 488 021,30
      
 VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Lyhytaikaiset saamiset
 Muut saamiset    26,26 26,29
 RAHAT JA PANKKISAAMISET
  OP    156 031,42 15,75
  Nordea/Yhdistys  43 231,25 28 823,06
  Nordea/Rkm Rouvat  1 242,09 2 556,75
  Nordea/HRMY-Seniorit  1 217,36 2 190,48
  Nordea/Suunnistus  471,66 213,35
  Nordea/Kulttuuri- ja perinnekerho  2 273,74 2 993,42
      204 493,78 34 904,38
      
 VASTAAVAA YHTEENSÄ  5 240 420,29 2 522 925,68
      
      
 VASTATTAVAA 

 OMA PÄÄOMA
  Toimintapääoma  -79 754,27 -79 754,27
  Edellisten tilikausien voitto/tappio  -2 431 960,38 -223 059,63
  Tilikauden ali/ylijäämä   -2 716 594,12 -2 208 900,75
 OMA PÄÄOMA yhteensä  -5 228 308,77 -2 511 714,65
      
 VIERAS PÄÄOMA
 Lyhytaikainen
  Saadut ennakot  0,00 -2 450,00
  Ostovelat  -8 931,42 -6 822,24
  Siirtovelat  -3 180,10 -1 938,79
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  -12 111,52 -11 211,03
      
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ  -5 240 420,29 -2 522 925,68
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H e l s i n g i n  R a k e n n u s m e s t a r i t  j a  - i n s i n ö ö r i t  A M K  r y
Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.12.2021
    2021 2020      
 VARSINAINEN TOIMINTA
  Julkaisutoiminta
   Kulut -34 224,42 -38 584,46

  Koulutustoiminta
   Tuotot 0,00 760,00

   Kulut 0,00 -3 100,00
    0,00 -2 340,00

  Kallioniemi
   Vuokratuotot 2 800,00 1 830,00
   HRV 600,00 600,00
   Toiminta-avustus 25 000,00 25 000,00
    28 400,00 27 430,00

   Kulut -25 039,57 -25 136,76
    3 360,43 2 293,24

  Ammunta
   Toiminta-avustus 0,00 1 400,00

   Kulut 0,00 0,00
    0,00 1 400,00

  Golf
   Tuotot 7 250,00 8 450,00
   Toiminta-avustus 6 800,00 7 800,00
    14 050,00 16 250,00

   Kulut -6 004,69 -9 770,10
    8 045,31 6 479,90

  Hiihto- ja yleisurheilu
   Toiminta-avustus 4 000,00 4 100,00
   Tuotot 435,00 0,00
    4 435,00 4 100,00

   Kulut -751,04 -687,30
    3 683,96 3 412,70

  Himos
   Vuokratuotot 21 965,00 13 720,10
   Toiminta-avustus 9 000,00 16 000,00
    30 965,00 29 720,10

   Kulut -30 637,26 -35 189,55
    327,74 -5 469,45

  HRMY-Seniorit
   Muut tuotot 0,00 22 450,00
   Toiminta-avustus 0,00 2 000,00
    0,00 24 450,00

   Kulut -1 252,10 -27 391,93
    -1 252,10 -2 941,93

  Rakennusmestarien Rouvat
   Tuotot 780,00 162,00
   Toiminta-avustus 0,00 600,00
    780,00 762,00

   Kulut -3680,15 -696,21
    -2900,15 65,79

  Suunnistus
   Toiminta-avustus 4 650,00 4 650,00

   Kulut -4 416,92 -4 857,67
    233,08 -207,67
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  Kulttuuri- ja perinnekerho
   Toiminta-avustus 0,00 0,00
   Muut tuotot 922,00 520,00
    922,00 520,00

   Kulut -1 631,13 -778,69
    -709,13 -258,69

  HRMY Nuoret
   Toiminta-avustus 7 000,00 7 000,00
   Muut tuotot 10,00 0,00
    7 010,00 7 000,00

   Kulut -1 244,41 -1 025,29
    5 765,59 5 974,71

  Kalakerho
   Toiminta-avustus 3 100,00 2 950,00

   Kulut -151,00 0,00
    2 949,00 2 950,00

  Mailapelijaos
   Toiminta-avustus 900,00 700,00

   Kulut 0,00 0,00
    900,00 700,00

  Uinti
   Toiminta-avustus 2 100,00 2 100,00
   Muut tuotot 0,00 0,00
    2 100,00 2 100,00

   Kulut 0,00 0,00
    2 100,00 2 100,00

  Henkilöstökulut -59 392,97 -59 989,04

  Hallinnon kulut -16 489,47 -27 333,36

  Kokoukset -17 594,72 -13 432,26

  Muut kulut  -49 610,91 -28 553,22

  VARSINAINEN TOIMINTA -143 088,07 -129 307,88

  VARAINHANKINTA

  Jäsenmaksut 21 760,00 21 160,00

  Sijoitustoiminnan tuotot
  Osinkotuotot 89 355,14 634,55
  Luovutusvoitot osuuksista 2 712 394,33 2 237 862,10
    2 801 749,47 2 238 496,65

  Korkotuotot 1 088,03 23,22
    2 802 837,50 2 238 519,87

  Sijoitustoiminnan kulut -624,62 -7 745,38

  Toiminta-avustus
  Rakennusmestarien Säätiö 110 000,00 185 000,00
   - toiminta-avustus alaosastoille -62 550,00 -74 300,00
    47 450,00 110 700,00

  Tilikauden tulos 2 716 594,12 2 208 900,75
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Y H T E I S T Y Ö Y H D I S T Y S T E N  J A  A L A O S A S T O J E N  
T O I M I N TA K E R T O M U K S E T  2 0 2 1
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT ry
Toimintakausi 2020–2021

Seuramme 62. toimintakausi noudatti edel-
lisellä kaudella alkanutta koronan määritte-
lemää ohjelmaa. Koronapandemian takia 
seuraottelut ja sarjapelit jäivät suurelta 
osin pelaamatta.

Pelit pelattiin seuraavasti
– Kolmikaupunkiottelut Turun ja Tampe-

reen rkm-keilaajia vastaan jäi pelaamatta.
– RKM Vantaa-RKM-Helsinki pelattiin syk-

syllä Tikkurilassa.
– Vanhat tutut seuraottelut HakPaa Telaa, 

MTH ja Hyrrää vastaan peruttiin. 
– Seuramme sisäisiä kilpailuja olivat kuu-

kausikilpailu, kolmannen keskiviikon kil-
pailu, pudotuskilpailu sekä Kinkkukisa. 
Pudotuspeli jäivät kesken.

– Remonttikisa 22.03.–18.04.2021 joudut-
tiin peruuttamaan ja se siirrettiin syksyyn 
(23.08.–12.09.2021). RKL:n mestaruuskil-
pailut oli sovittu pidettäväksi Remontti-
kisan yhteydessä.

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

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

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

Seurassamme oli kauden alussa 56 jäsentä, 
joista rekisteröityjä 23. Keskuudestamme 
poistui Raimo Oljakka 1.6.2020.

Kuukausikokoukset pidettiin perinteisesti 
joka kuukauden toisena keskiviikkona. Ko-
kouksiin osallistui keskimäärin 14 jäsentä. 
Kokouksia oli kolme.

Hallitus on kokoontunut kauden aikana 8 
kertaa. Remonttikisan järjestelyistä vastasi 
pääosin järjestelytoimikunta, jonka vetäjä-
nä toimi Jouni Jauhiainen, kisa siirrettiin 
syksyyn, 23.08.–12.09.2021.

Hallitus
Puheenjohtaja Lars Ånäs 
(osallistui 8 kokoukseen)
Varapuheenjohtaja Jouni Jauhiainen 
(7, joista 3 etänä)
Jäsenet
Ahti Kekonen (7)
Aimo Peltonen (7)
Ilkka Jaakkola (6)
Raimo Säde (6)

Toimihenkilöt:
Sihteeri Aimo Peltonen
Rahastonhoitaja Veijo Piispanen (3), 
Hannu Vehviläinen (5)

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI ry
Kulunut vuosi oli Klubin 125:s toimintavuo-
si. Vuosikokous pidettiin 9.2.2021

Kokouksessa valittu hallitus on ollut:
Esa Annala, puheenjohtaja
Heikki Lehmusmies, sihteeri
Hannu Marttila, varapuheenjohtaja
Seppo Nuolikoski, kerhomestari

Hallitus on kokoontunut toimikautena 4 
kertaa.

Klubin kunniajäseniksi on kutsuttu; 

Heikki Lehmusmies (30.1.1996), Esa Annala 
(2.2.2016).ja Hannu Marttila.(31.1.2017).

Tilikirjanpidon on tehnyt Seppo Nuolikoski. 
Toiminnantarkastajana on ollut Jorma Ris-
sanen ja varalla Niilo Tapaninen.

Tilinpäätös on alijäämäinen 217,77 €.

Rakennusmestarien talon mentyä remont-
tiin peli- ja kokoontumispaikkaa on muutet-
tu. Syyskaudesta 2019 alkaen pelipaikkana 
on ollut Bar Hippu Vantaan Myyrmäessä.

Maailmanlaajuisen covid-19 pandemian 
johdosta kokoontumis- ja pelitoiminta on 
ollut edelleen rajoitettua. Rajoitusten takia 
myös Klubin toiminta on estynyt vuoden 
alkupuolella. Pelaamista on jatkettu syksyl-
lä.

Tila on toistaiseksi ollut ilmainen. Pelipäivä-
nä on ollut tiistai ja osittain myös keskiviik-
ko.

Perinteisiä kesäkasia ja kinkkubiljardia ei 
pelattu.

Klubin tulevaisuus ja tilat on toistaiseksi 
edelleen hämärän peitossa.

Palkintojen hoitaja Jouni Jauhiainen
Julkaisutoiminta Aimo Peltonen
Pankki ja vakuutusasiat Lars Ånäs
Toiminnantarkastajat Kari Nordqvist (1),
Martti Jauhiainen
Ratamestarit Lars Ånäs

Kilpailutoiminta
HBL:n veteraanijoukkueet Lars Ånäs
HBL:n seniorit + 5x5 EU Ilkka Jaakkola
HBL:n Trio Jouni Jauhiainen
Seuraottelut + RKL:n + HBL:n + SKL:n mes-
taruuskilpailut Ahti Kekonen
Seuran sisäiset kilpailut Lars Ånäs
Noviisit-Vihtorit Timo Nieminen

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

Seuramme jäseniä on toiminut mm. seuraa-
vissa luottamustehtävissä: Timo Nieminen 
Rakennusmestarien Säätiön hallituksen jä-
sen.

Kauden aikana ovat merkkipäiviään viettä-
neet seuramme jäsenet:
90 v.  Lehtoaro Martti
85 v. Kemppi Osmo, Sorjonen Seppo
80 v.  Levänen Esa
75 v. Kalliomaa Kari, Finnilä Kalervo
70 v. Kekonen Ahti
50 v. Pellinen Jussi

Elokuussa 2020 Nordea-pankki ilmoitti, et-
tä klubin pankkitilille tulee kuukausittainen 
tilinhoitomaksu, sillä jo olevan palvelumak-
sun lisäksi.

Klubin hallitus on päättänyt kokouksissaan 
2020 ja 2021 lopettaa Nordean tilin ja muut-
taa pankkitilin Osuuspankkiin. Uusi tili on 
avattu syksyn aikana.

Jäsenmaksut on usean vuoden ajan pää-
osin kerätty käteisenä.  Vähäisen toiminnan 
takia kuluneen vuoden aikana ei jäsenmak-
suja kerätty. Käteiskassavarannot on pidet-
ty erillisessä kassalippaassa pankkikulujen 
takia.

Klubin toiminta on ollut lähinnä biljardin 
peluuta sekä rakentavaa että henkevää 
seurustelua ja keskustelua pelitoiminnan 
lomassa.
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV ry

MESTARI-LAULAJAT ry

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

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

Katsastuspäällikkö: Jani Rantanen

Vuosi oli Rakennusmestariveneilijät HRV 
ry:n 46. toimintavuosi. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 15.2.2021 Teamsillä. 

Yhdistys tuotti maaliskuussa 2021 julkaisun, 
jossa kerrottiin venekerhon toiminnasta.

Kausi päätettiin 16.10.2021 Kallioniemessä

Jäsenien merkkipäiviä muistettiin toiminta-
vuonna.

HRV ry:n toiminta vuonna 2021 oli taas nor-
maalia vaikka koronavirus aiheutti vielä ra-
joituksia. Kallioniemen ja laitureiden kun-
nostustalkoita pidettiin keväällä ja syksyllä 
yhteensä neljänä lauantaina. Veneiden kat-
sastus suoritettiin onnistuneesti katsastus-
päällikön johdolla. Laitureilla tehtiin välttä-
mättömiä kunnostuksia, kuten kansilauto-
jen vaihtoa, sekä ketjujen kiinnityskohtia 
korjattiin. HRV kiittää Rakennusmestarien 
Säätiötä tuesta, joka mahdollisti välttämät-
tömät korjaustoimet satamassa.

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

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

Uusia jäseniä kerhoomme liittyi viisi, eroil-
moituksia tuli yksi sekä yksi valitettava 
poismeno. Jäsenmäärä oli vuoden 2021 lo-
pussa 60.

HRV ry:n hallitus kokoontui kuluvan kau-
den aikana 8 kertaa etänä Teams-linkin väli-
tyksellä. 

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

Toimintavuosi 2021 alkoi koronan varjossa. 
Kun huhtikuun alussa korona-tilanne muut-
tui olennaisesti huonommaksi, kuoron hal-
litus joutui perumaan kaikki kevään laulu-
harjoitukset, samoin suunnitellut esiintymi-
set Etelä-Suomen alueviranomaisten suosi-
tuksia noudattaen.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
kuitenkin Helsingin Kallioniemessä 2. kesä-
kuuta. Mielialojen kohottamiseksi kokous-
asioiden jälkeen laulettiin Henrik Lamber-
gin johdolla ja nautittiin kakkukahvit.

Koronatilanteen helpotuttua saatiin syys-
kausi käyntiin 25. elokuuta. Kuoronjohtaja 
Lambergin ilmoitettua, ettei hän ole enää 
käytettävissä Tampereelle muuton takia, 
kuoronjohtajaksi kutsuttiin varalaulunjoh-
tajana toiminut Anita Lehtonen.

Syyskuun 13. päivänä kuoron puheenjohta-
ja esitteli Mestari-Laulajien toimintaa Hel-
singin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n kuukausikokouksessa.

Pyhäinpäivänä 6. marraskuuta esiinnyttiin 
50. kerran Temppeliaukion kirkossa ja nyt 
Anita Lehtosen johdolla. Kuoroa säesti hä-
nen aviomiehensä Tapio Lehtonen.  Kon-
sertissa esiintyivät myös Mart Ernesaks, 
piano, Greta Ernesaks, sello ja Aet Ratas-
sepp, viulu.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17. 
marraskuuta RKL:n kokoustiloissa Pasilas-

sa. Joulukuun 11. järjestettiin laululeiri Hiet-
sun Paviljongissa Helsingin Hietaniemen 
uimarannan tuntumassa.

Joulukuussa tuli myös suru-uutinen laulaja-
veli Esa-Pekka Pennasen kuolemasta ja kut-
su hautajaisiin, Hämeenkylän kirkkoon 
16.12. Siunaustilaisuudessa esitettiin kaksi 
kappaletta; Laupeuden ääni ja Taivainen 
vaunu. Seuraavana päivänä 17.12. esiinnyt-
tiin jo joulukonsertissa Mikael Agricolan 
kirkossa. Solistina oli Jaakko Ryhänen, jota 
säesti Ville Urponen. Käpylän kirkon joulu-
konsertissa 18.12. solistina esiintyi Pentti 
Forssell.  Molemmat konsertit johti Anita 
Lehtonen, ja kuoroa säesti Tapio Lehtonen. 
Koronatilanteen takia konserteissa kysyt-
tiin yleisöltä ovella Covid-rokotuspassit ja 
kehotettiin käyttämään maskia koko tilai-
suuden ajan.

Mestari-Laulajat ry oli toimintavuonna Suo-
men Mieskuoroliiton jäsenyhdistys ja Hel-
singin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n yhteistyöyhdistys. Kuorolla oli 45 jä-
sentä. Vuoden aikana saatiin neljä uutta jä-
sentä ja muutama lopetti. Varsinaisten jä-
senten jäsenmaksu oli 50 euroa ja kannat-
tavien jäsenten 30 euroa. Kuoron kunnia-
puheenjohtaja Risto Louhos sekä kunniajä-
senet Matti Ylitalo, Esko Niemi, Eero Still ja 
Jaakko Ryhänen olivat vapautetut jäsen-
maksusta. Kuoron talous perustui pääosin 
konserttituloihin ja Rakennusmestarien 
Säätön toiminta-avustukseen. 

Kuoron hallituksen muodostivat: Hannu 
Ahokanto, puheenjohtaja, Ari Anttonen, 
varapuheenjohtaja, Matti Koivula, isäntä 
sekä jäsenet: Jukka Arovirta, Jorma Honka-
niemi, Pekka Immonen ja Terho Pussinen, 
Jouko Kuusela, Esa-Pekka Pennanen, Iiro 
Rannema ja Kari-Johan Wennerström.

Kuoron toimihenkilöinä olivat: laulunjohta-
ja Henrik Lamberg, laulunjohtaja Anita Leh-
tonen, sihteeri Pertti Kosonen, tiedotussih-
teeri Eino Uikkanen, järjestelytoimikunnan 
pj. Matti Koivula, painoasiamies K-J Wen-
nerström, arkistonhoitajat Jorma Honka-
niemi ja Yrjö Liimatainen sekä nuotiston 
hoitajat Kari Louhos ja Ismo Nieminen. Toi-
minnantarkastajina olivat Pentti Koskinen 
ja Timo Laakkonen. Uutena rahastonhoita-
jana aloitti Eero Utunen, kun Yrjö Liimatai-
nen siirtyi hyvin ansaitulle ”eläkkeelle arkis-
toon”.

Musiikkilautakunnan jäsenet olivat: Iiro 
Rannema, Pekka Immonen, Jorma Honka-
niemi, Tapio Lehtonen, Pentti Koskinen, Kaj 
Eklund, Kari Louhos ja Timo Laakkonen.

Kuorolaisten puolisoiden ja ystävien avus-
tava toiminta jatkui. ”Mestari-Ladyt” huo-
lehtivat Seija Pussisen johdolla konserttilip-
pujen ovimyynnistä, koronarokotuspassien 
tarkastamisesta ja kukkien jakamisesta.
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HRMY-Seniorien toiminnan tavoitteena on 
tukea eläkkeellä olevien Yhdistyksen varsi-
naisten jäsenten aktiivisuutta ja yhteenkuu-
luvuutta mm. erilaisten tapaamisten, kun-
toutus- ja virkistystoiminnan avulla. Aktiivi-
seen toimintaamme on kuitenkin tänä 
vuonna tuonut erityiset haasteet maail-
manlaajuinen koronapandemia.

Aktiivisesti toimivan kerhon näkyvimpiä 
toimintamuotoja ovat kuukausitapaamiset 
esitelmöineen ja monipuoliset retket sekä 
tutustumiskäynnit eri kohteisiin. Kuntou-
tus- ja virkistysmatka on kuulunut myös jo-
kavuotiseen ohjelmaamme.

Vuosi 2021 oli HRMY-Seniorien 44. toiminta-
vuosi. Vuosi tullaan muistamaan ns. koro- 
navuotena myös kerhomme toiminnan 
osalta. Yhdistyksemme jäsenistä suurin osa 
kuuluu ns. riskiryhmään koronapandemian 
suhteen ja siksi useita jo järjestettyjä tapaa-
misia ja tilaisuuksia jouduttiin valitettavasti 
perumaan.

Kokoontumispaikkana ovat toimineet ns. 
väistötilat Voimatalossa ”Kattohaikaras-
sa”. 

Hallitus ja toiminta 2021 
Koronapandemia esti Syyskokouksen 
2020, joten vanha hallitus jatkoi toimitus-
hallituksena vuoden 2021 loppuun asti.  
HRMY-Seniorien toimitushallituksen jäse- 
net olivat: Ari Angervuori pj., Karl-Johan 
Wennerström vpj., Heikki Autio, Mauri Ran-
ta, Martti Saarinen, Matti Vuorensola ja 
Sirpa Laurila siht. 

HRMY-Senioreita RKL-Seniorien toimikun-
nassa edusti Matti Vuorensola ja HRMY:n 
hallituksen jäseninä toimivat Mauri Ranta 
ja Karl-Johan Wennerström.

Toimikauden aikana hallitus kokoontui 6 
kertaa. Hallitus piti yhteyttä toisiinsa puhe-
limitse, sähköpostin välityksellä sekä etäyh-
teyksin.

Vuoden aikana seniorit osallistuivat aktiivi-
sesti Yhdistyksen järjestämiin Mestari-iltoi-
hin ja tapahtumiin. Yhteisiä kuukausitapaa-
misia pystyttiin järjestämään vain 4 kertaa 
koronasta aiheutuvien riskien vuoksi.

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

Kuukausitapaamiset sekä suunnitellut 
matkat ja muut tapahtumat
• Tammi–Huhtikuu: Alkuvuoden kaikki 

suunnitellut tapahtumat ja kuukausita-
paamiset jouduttiin koronatilanteen 
vuoksi perumaan.

• Toukokuu: Vuoden ensimmäinen tapah-
tuma oli ulkoilu- ja kulttuurikierros Töö-
lönlahdella 24.5.2021. Se järjestettiin kai-
kille Yhdistyksen jäsenille. Koronatilan-
teesta huolimatta kierrokselle osallistui 
20 henkilöä. Mauri Rannan suunnittele-
malla ja vetämällä kierroksella oli oppaa-
na kaupunkiopas Tuula Pohjola. 

• Kesäkuu: Kesäkuulle suunniteltua, ja jo 
kerran siirrettyä RKL:n kesäretkeä Hel-
sinkiin, ei vielä tänäkään vuonna korona-
tilanteen vuoksi voitu toteuttaa. 

• Elokuu: Perinteistä elokuista kuntoutus- 
ja kylpylämatkaa Viroon ei voitu koronan 
takia toteuttaa.

• Syyskuu: Syyskokous 27.9.2021 pidettiin 
Voimatalossa ”Kattohaikarassa”, johon 
osallistui 24 jäsentä. Kokouksessa Senio-
rien puheenjohtaja Ari Angervuori ilmoit-
ti luopuvansa tehtävästään seuraavan 
toimikauden 2022 alusta, samoin kuin 
hallituksen jäsenet Heikki Autio, Sirpa 
Laurila ja Matti Vuorensola. Kokouksessa 
valittiin ja hyväksyttiin uusi hallitus vuo-
sille 2022–2023: puheenjohtajaksi Karl-
Johan Wennerström ja hallituksen varsi-
naisiksi jäseniksi Marja Soikkeli, Simo So-
panen ja Juhani Veijonen sekä varajäse-
niksi Hannele Siitonen ja Heikki Autio. 
Hallituksen vanhana jäsenenä jatkaa 
Mauri Ranta.

• Lokakuu: Kuukausitapaamisessa 25.10. 
2021 ohjelman aiheena oli ”Tietotekniik-
ka tutuksi”. Enter ry:n asiantuntija piti 
mielenkiintoisen esitelmän tietoteknii-
kasta ja Enter ry:n toiminnasta.

• Marraskuu: Kuukausitapaamisessa 22.11. 
2021 jatkui tietotekniikka-aiheella ”Kotisi-
vut tutuiksi”. Yhdistyksen varapuheen-
johtajat Joonas Anttila ja Jere Väisänen 
luennoivat ja antoivat neuvoja Yhdistyk-
sen kotisivujen käyttöön.

• Joulukuu: Joulukuussa 20.12.2021 vietet-
tiin perinteiset yhteiset HRMY-Seniorien 
ja KUPE:n pikkujoulujuhlat ”Kattohaika-
rassa”. Haitarin säestäessä nautittiin glö-
giä ja joulutorttua seurustelun lomassa.

HRMY-SENIORIT

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Vuosi 2021 oli kerhon 58. toimintavuosi.

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

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

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

seltä / Rakennusmestarien Säätiöltä. Pi-
demmiltä retkiltä ja kalliimmista tilaisuuk-
sista osanottajilta on kerätty tapauskohtai-
sesti päätetty omakustannusosuus.

Tavoitteena on, että kaikissa museoissa, 
näyttelyissä ja matkojen kulttuurikohteissa 
on asiantuntija-opastus. Näin pystytään 
saamaan irti kohteesta paljon enemmän 
kuin yksityisesti tutustuen.

HRMY:n jäsenistön kulttuuriharrastuksia 
on pyritty kertomusvuonna edistämään 
myös useilla kirjoituksilla Yhdistyksen kuu-
kausittain ilmestyvään lehteen. Menneenä 
poikkeusvuotena lehden merkitys jäsenis-
tön aktivisoimiseen kerhon toimintaa tuke-
vissa asioissa on ollut poikkeuksellisen suu-
ri. Perinteen ja taiteen osuutta on korostet-
tu myös RKL:n, HRMY:n ja Veteraani-, sit-
temmin Seniori-kerhon tilaisuuksista ker-
rottaessa ja aktiivisesti niiden ohjelmasuun-
nitteluun ja toteutukseen osallistuttaessa.

Varsinaisia KUPE:n järjestämiä yleisötilai-
suuksia ja matkoja oli v. 2021 koko yhteis-
kuntaa ja järjestötoimintaa lamauttavan 
korona-epidemian vuoksi oleellisesti nor-
maaliaikoja vähemmän.

Kulttuurikerho joutui perumaan toistami-
seen jo vuoden 2019 ohjelmaan suunnitel-
lut vaihtoehtoisia tutustumiskohteita sisäl-
täneen retken Hämeenlinnaan ja Iittalaan 
sekä näyttävästi mainostetun retken Tam-
pereelle. Sen sijaan ohjelmaamme kuulu-
neet ja hrmy-lehdessäkin paljon julkisuutta 
saaneet museokäynnit onnistuimme järjes-
tämään, tosin osin koronan rajoittaessa 
osanottajamäärää. 

Didrichsenin taidemuseon tarjonnasta nau-
timme erinomaisen opastuksen myötä kah-
desti: ensin 14. tammikuuta museon 
55-vuotisjuhlan merkeissä sinne saaduista 
van Goghin teoksista ja huhtikuussa tutuis-
ta ja tuntemattomammistakin Tove Jansso-
nin kuvista.
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NUORTEN KERHO
Nuorten kerhon tehtävä on järjestää opis-
kelija- ja työssäkäyville jäsenilleen mielen-
kiintoista yhteistoimintaa, jossa pääsee tu-
tustumaan sekä verkostoitumaan jäsen-
kunnan kesken. Nämä tapahtumat on tar-
koitettu myös tutustuttamaan opiskelijat 
yhdistykseen ja ohjaaman heidät valmistu-
misen jälkeen osaksi yhdistyksen kokonais-
toimintaa.

Vuosi 2021 oli jälleen kerhon toiminnalle 
haastava vallitsevan pandemian tuottami-
en rajoitteiden takia. Toimintaa saatiin siitä 
huolimatta järjestettyä jäsenille ja aloitta-
vat opiskelijat otettiinkin ilolla vastaan yh-
distyksen esittäytymisessä Metropolian lu-
kukauden aloitustilaisuudessa. Vuosi oli 
haasteistaan huolimatta uusien toimintaan 
mukaan saatujen opiskelijajäsenien mää-
rässä erinomainen.

Kesällä nuorten kerho pystyi järjestämään 
Kallioniemessä saunomis- ja kesägrillaus 
tapahtuman, jossa saatiin rennossa hen-
gessä tutustutettua uusia jäseniä Hrmy:n 
toimintaan. Verkostoitumisen lomassa kä-

siteltiin erilaisia ajankohtaisia asioita ja li-
säksi saatiin paikalla olijoilta toteutuskel-
poisia ideoita opiskelijoita kiinnostavista 
tapahtumista. Tapahtumaan pääsi myös 
osallistumaan Myro:n (Myllypuron raken-
nusalan opiskelijat) edustajia, joiden kans-
sa saatiin startattua yhteistyötä.

Joulukuussa nuorten kerho organisoi Jatke 
Uusimaa Oy:n ja HeRIA Nuorten kanssa yh-
teistyössä jo perinteeksi muodostuneen 
Karting-illan, jossa teemana oli myös nuor-
ten osaajien rekrytointi. Tapahtuma oli osal-
listujamäärältään erinomainen ja siitä jäi 
käteen paljon uusia toiminnasta innostunei-
ta opiskelijajäseniä, joista myös uudet opis-
kelijayhteyshenkilöt valikoituivat mukaan 
yhdistyksen toimintaan seuraavalle vuodel-
le. Tapahtuman toteutus oli paikalla ollei-
den mukaan erittäin onnistunut ja se tul-
laan varmasti järjestämään myös jatkossa.

Kerhon toimintaa kehitettiin myös vuoden 
aikana laajasti jatkuvuuden sekä selkeäm-
män toiminnan suuntaan. Nuorten kerhon 
nimi päivitettiin ja tammikuusta 2022 alka-

en se kulkee nimellä Hrmy Nuoret. Yhteys-
kanavia lisättiin ja otimme käyttöön mm. 
nuorten keskuudessa suositun sosiaalisen 
median alustan Instagramin tutun Face-
bookin rinnalle väylänä tapahtumista mark-
kinoinnin ja muun tiedottamisen suhteen. 
Lisäksi valmistelimme Kide.apin käyttöön-
ottoa, joka mahdollistaa jatkossa entistä 
helpomman ilmoittautumisen tapahtumiin. 
Yhteistyötä myös lisättiin HeRIA Nuorten 
kanssa ja lisäksi kartoitimme yhteistoimin-
taa Myron osalta. 

Näillä keinoilla pyrimme saamaan tulevat 
tapahtumat tavoittamaan entistä suurem-
man joukon ja samalla helpottamaan ny-
kyistä jäsenhankintaa. Lisäksi yritysyhteis-
työt sekä HeRIA:n ja Myro:n kanssa tapah-
tumien järjestäminen takaa tapahtumien 
laadun ja monipuolisuuden pitämisen kor-
kealla. 

Hrmy Nuoret kiittää yhteistyökumppaneita 
vuodesta 2021 ja odottaa innolla kuluvaa 
vuotta 2022!

Toimintavuosi oli 105:s ja edelleen korona 
jylläsi melkein pahempana. Tuli uusi variaa-
tio Omikron, mikä oli edellisiä tartuttavam-
pi. Rouvienkin tapaamisemme ovat olleet 
kovin harvassa. Lumisen talven ja lämpi-
män kesän jälkeen normaali elämä tuntuu 
joskus kummalliselta.

Varsinainen toiminta

Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui kolme (3) kertaa 
toimintavuoden aikana. Kaikki päätökset 
olivat yksimielisiä. Johtokunnan jäsenet 
ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti: 

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Anneli Junnilainen 2, Pirkko Kirjavainen 3, 
Raija Nissinen 3, Anja Penttilä ja Leena Sirja-
la yhden (1) kerran ja puheenjohtaja Tuula 
Toivonen 3 kertaa. Varapuheenjohtaja Au-
ne Korkeamäki ei sairauden vuoksi osallis-
tunut kertaakaan.

Toimikunnat
Kädentaitajat kokoontuivat syyskaudella 
joka keskiviikko. Kudoimme pieniä sukkia 
noin 40 paria. Puheenjohtajamme Toivo-
nen vei sukat päiväkoti Puotinharjuun, siel-
lä oltiin iloisia lahjasta.

Varsinainen voitto koronasta oli, kun onnis-
tuimme järjestämään syksyn aluksi kaksi 
erittäin mielenkiintoista tutustumiskäyntiä 
viikon välein meitä rakennusmestareita lä-
hinnä olevaan Lauri ja Lasse Reitzin säätiön 
kokoelmiin Etu-Töölöön. Esillä oli museon 
viimeisimmät, suurta huomiota julkisuu-
dessakin saaneet Helena Schjerfbeckin 
”maailmalta kotiin” hankinnat. Jako kah-
teen ryhmään mahdollisti – silloisten koro-
narajoitusten puitteissa – kaikkien lähes 
40:n taiteesta kiinnostuneen pääsemisen 
mukaan.  Museokäynteihin liitetyllä mah-
dollisuudella tutustua museosäätiön koko-
naan omistamaan taloon ja talon vuokralai-
sen kulttuuriravintola Eliten historiaan, tai-
deteoksiin ja omakustanteisesti myös ruo-
kakulttuuriin, lienee ollut osuutta yllättä-
väänkin osanottajamäärään.

Yllättävää oli, että koronapandemian ilmei-
sen lamaannuttavasta vaikutuksesta kärsi 
eniten se KUPE:n suunnitelma, jota laajasti 
mainostimme ”koronavapaaksi”, jo helmi-
kuussa julkaisemamme valokuvauskilpailu-
aihe. Hienoja kilpailukuvia kyllä saatiin, 
mutta huomattavasti olettamaamme vä-
hemmän. Kilpailu on koronaperuutuksista 
ja osin erilaisista sekaannuksistakin johtuen 
vielä voittajien julkistamista ja palkintojen 
jakoa vaille. Paremmuusjärjestys tosin rat-
kaistiinkin jo KUPE:n 15.11.2021 pidetyn 
syyskokouksen osanottajien äänestyksellä.  

Vuosikokouksesta ilmoitettiin sääntöjen 
edellyttämällä tavalla HRMY-jäsenlehdessä 
8/2021 ja osanotto oli olosuhteet huomioi-
den ilahduttavan runsas ja keskustelut 
RKL-KUPE:n toimintaa käynnistävän pj. Ti-
mo Niemisen puheenjohdolla tulevaisuu-
teen tähtääviä.

Vuosikokouksessa valittiin kerhon hallituk-
sen jäsenet vuodeksi 2022: KUPE:n kunnia-
jäseneksi 2.11.2019 valittu Eino Menlös, pu-
heenjohtajana pitkään toiminut Heikki Au-
tio sekä Jouko Röpelinen, Tapio Vuorinen ja 
Matti Vuorensola vanhoina ja Trang Huynh 
ja Tapani Paulamäki uusina jäseninä. Vuo-
den 2022 puheenjohtaja valitaan vuoden 
2022 ensimmäisessä kokouksessa.

Vuosikokousta edeltäviä hallituksen koko-
uksia pidettiin kertomusvuonna koronaon-
gelmista johtuen vain kolme.

Kerhon edustajat luottamustehtävissä 
vuonna 2021: Heikki Autio ja Matti Vuoren-
sola RKL-Senioreiden hallituksessa, Jouko 
Röpelinen RKL-KUPE:ssa, Tapio Vuorinen 
HRMY:n hallituksessa.

Ohjelmatoimikunta järjesti yhden illan ja 
matkailutoimikunnalla olisi ollut kiva matka 
toukokuussa, jonka korona esti.

Kerhoillat
• Vuosikokous piti olla tammikuussa, siirtyi 

syksyyn.
• Syyskauden avajaiset ja samalla vuosiko-

kous pidettiin 9.9.2021. Kokouksessa 
päätettiin, että samat johtokunnan jä-
senet hoitavat loppuvuoden. Ainoa va-
linta oli uuden varapuheenjohtajan valin-
ta, valituksi tuli Raija Lehtola. Paikalla oli 
12 jäsentä.
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Toimikunnat
Ohjelma Riitta Perälä
Kädentaitajat Pirkko Kirjavainen
Matkailu Aune Korkeamäki

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

Kaikkiin tapahtumiin osallistui kuitenkin yh-
teensä 90 Rouvaa vuoden 2021 aikana.

Johtokunta toivoo Rouville terveyttä ja 
terveenä olemista vuodeksi 2022. Tava-
taan, kun aika sen sallii!!

HIMOS
Helsingin yhdistyksen jäsenten käytössä 
oli Rakennusmestarien Säätiön omistamat 
Himoslakka A- ja B -nimiset vapaa-ajanasun-
not. Ne sijaitsevat Jämsän Länsi-Himoksen 
Himoslaaksossa osoitteessa Laaksolankuja 
10. Asunnoissa on 3 huonetta, keittiö, ruo-
kailu- ja saunatilat sekä avara parvi. Asuin-
pinta-ala on 88 neliötä.

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

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

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

Vuodesta 2007 ja 2008 lähtien käytössä ol-
leet lomahuoneistot remontoitiin ja uudis-

tettiin täydellisesti kesän 2020 aikana.

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

Vuoden 2021 viikkoja koskevat ennakko-
varaukset käsiteltiin marraskuussa. Samaa 
viikkoa haluavista aikaisempien käyttöker-
tojen määrä ratkaisee. Tasatilanteessa saa-
ja ratkaistaan arpomalla. Vapaaksi jääneitä 
ja vapautuvia viikkoja voi hakea pitkin vuot-
ta toimittamalla varaushakemuksen noin 
kuukautta ennen aiottu käyttöä.

Yhdistyksen vapaa-ajan kiinteistö Kallionie-
mi sijaitsee Helsingin Laajasalossa meren 
rannalla osoitteessa Keulakuvantie 18.

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV 
ry:n kotisatama sijaitsee myös Kallionie-
messä ja heillä on ollut Kallioniemessä vil-
kasta toimintaa vuonna 2021.

Käyttötarkoituksensa mukaisesti Kallio-

KALLIONIEMI
niemi on ollut touko-syyskuun yhdistyksen 
jäsenkunnan ja sen alaosastojen käytössä, 
tosin rajoitetusti noudattaen koronapan-
demian aiheuttamia viranomaismääräyksiä.

Syyskaudella järjestettiin kahdet talkoot, 
joissa Kallioniemi ja laiturit laitettiin talvi-
kuntoon. Toimintavuoden aikana tehtiin 
lisäksi normaaleja huoltotoimenpiteitä.

Yhdistyksen hallitus päätti luopua Kallio-
niemen vuokrakiinteistöstä vuoden 2022 
loppuun mennessä.

Kallioniemen toimintaa hoiti viisihenkinen 
isännistö: Trang Huynh, Jan-Erik Jusslin, Ta-
pio Vuorinen, Ismo Laita ja Hannu Marttila

Kiinteistönhoitajan tehtäviä hoiti Tuula Ha-
lonen.

• Ohjelmatoimikunnan illassa 14.10. Leena 
Haatainen esitteli Bio-Swipe -tuotteita. 
Mukana oli 11 jäsentä.

• 28.10. pystyimme vihdoin viettämään 
105-vuotisjuhlamme. Paikkana oli Sokos 
Hotel Vaakunan Tynell-kabinetti. Saimme 
nauttia hyvästä musiikista. Tenorit Pasa-
nen ja Pennanen (entisiä Oopperan kuo-
ron laulajia ja ”tuntematon basso”). Nä-
mä kolme herraa lauloivat ihanat aariat 
ja balladit sydämiimme. Ja ruoka oli mait-
tavaa. Illasta nautti 16 Rouvaa.

• 1.12. juhlittiin pikkujoulu Ravintola Nyyri-
kissä. Ensin oli teatteriesitys ”Pientä lait-

toa” ja sen jälkeen söimme. 16 Rouvaa oli 
mukana.

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

URHEILUTOIMIKUNTA
Urheilutoimikunta ei kokoontunut vuoden 
2021 aikana. RKL: n urheilutoimikunnassa 
Helsingin piirin edustajana toimi Raimo 
Hartonen. Hän oli myös toimikunnan pu-
heenjohtaja.

Päättynyt kausi oli yhdistyksen Golf-jaok-
sen 31. toimintakausi.

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

Jäsenistö
Jaoksen jäsenmäärä oli kauden päättyessä 86.  

Kokoukset
Jaoksen vuosikokous pidettiin etäkokouk-
sena 19.4.2021. 
Vuosikokouksen lisäksi kokouksen valitse-
ma työryhmä on pitänyt palavereita ja pu-
helin- ja sähköpostineuvotteluja.

Kilpailut
Kaupunkiottelu Helsingin ja Tampereen yh-
distysten kesken pelattiin 4.6. Lakeside 
Golfin Pirunpelto kentällä.

GOLF-JAOS
”Kaakonkulman” kaupunkiottelu pelattiin 
10.8. Kotkan Golfin kentällä.

Yhdistyksen mestaruuskilpailut järjestettiin 
Keimola Golfin Saras-kentällä 26.8. Kilpai-
lun tulokset on julkaistu jäsenlehdessä ja 
yhdistyksen nettisivuilla.

RKL:n golf-mestaruudet ratkottiin 28.8. 
Peuramaa Golfin Vanha peura kentällä. Jär-
jestelyistä vastasi Helsingin yhdistys. Kilpai-
lun tulokset ovat RKL:n nettisivuilla.

Tiedottaminen
Jaosto tiedottaa kokouksistaan ja tapahtu-
mistaan jäsenlehdessä, kotisivuilla sekä 
sähköposteilla jaetuilla tiedotteilla.
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SUUUNNISTUSJAOSTO
Suunnistuskausi oli Rakentaja Rastit ry:n 
kahdeskymmenesseitsemäs (27.) toiminta-
vuosi. Seura on perustettu v. 1994. Tätä ai-
kaisemmin rakennusalan suunnistuskilpai-
luja järjesti Helsingin Rakennusmestariyh-
distyksen suunnistusjaosto kahdenkymme-
nenyhden (21) vuoden ajan (1973–1993) Ku-
lunut vuosi oli 49. toiminta- ja kilpailukausi.

Viikoittaisia sarjakilpailuja lähialueiden 
suunnistusseurojen järjestäminä pidettiin 
kaudella 2021 kolmetoista. Kausi päästiin 
koronan estelyistä huolimatta aloittamaan 
25.5. Luukissa ja lopetettiin 28.9. Kuusijär-
ven yökisaan. Viikkokisojen lisäksi järjestet-
tiin 48. RKM:n viestisuunnistus 22.6.2021 
Siikajärvellä, Espoossa. Viestitapahtuma 
järjestettiin jo toista kertaa siten, että kaikki 
osuudet lähtivät yhtä aikaa maastoon. Näin 
tapahtumasta saatiin kaikille osuuksille 
viestityyppinen tapahtuma ja myös tapah-
tuman kokonaisaikaa saatiin lyhennettyä.

Sarjakilpailujen yhteydessä pidettiin seu-
raavat erikoiskilpailut:
22.6. RKM-viesti, Espoon Siikajärvellä, mu-

kana 21 joukkuetta.
3.8. Helsingin ja Espoon RKM sekä RIL:n 

-yhdistysten mestaruuskilpailut Ba-
kunkärrissä Sipoossa.

24.8. Rakentaja Rastit ry:n mestaruuskil-
pailut, Kauhukallio, Vihti.

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

Lisäksi osallistuttiin 9.-10.10.2021 Rakentajien 
SM-suunnistuksiin Tampereella. Matkassa 
oli 7 suunnistajaa henkilökohtaisissa sarjois-
sa sekä 1 viestijoukkue. Tuloksena oli useita 
mestaruuksia ja muita hyviä sijoituksia. 

Yhdistys hankki vuonna 2020 uudet suun-
nistuspaidat, joita jäsenet saavat edelleen 
ostaa kohtuullista korvausta vastaan. Yh-
distyksen jäsenille paidan hinta on 20 € ja 
muille 30 €.  

Kauden aikana kilpailuissa (13) tehtiin 1123 
(1184) kilpailusuoritusta (RKM-viesti ja Yö-
kisa mukaan lukien) Sarjakilpailuissa oli kes-
kimäärin 94 osallistujaa / kilpailu. Edellisenä 
vuotena kilpailusuorituksia oli 1692 (sarjakil-

MAILAPELIJAOS / TENNIS
Tennis, sulkapallo ja squash ovat suosittuja 
kuntourheilulajeja, jotka sopivat lähes kai-
kenikäisille. 

Jaoksen tenniksen vetäjät tarjoavat henki-
lökohtaista valmennusta ja valmennustie-
toutta kaikille halukkaille pelaajille. Jaosto 
järjestää myös Tennis tutuksi -tapahtumia.

Mailapelijaoksella oli tarkoitus järjestää 
tennistapahtuma syksyllä 2021. Se joudut-
tiin perumaan koronavirusrajoitusten takia.

Mailapelijaoksen yhteyshenkilö on Martti 
Rissanen.

Kalakerhon jäseniä ovat kaikki Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
jäsenet. Kalakerho noudatti toiminnassaan 
viranomaisten antamia koronaohjeita. 

Kalakerho järjesti yhdistyksen jäsenistölle 
omia "ei liian tiukkapipoisia" kalastuskilpai-
luja ja muuta kalastukseen liittyvää toimin-
taa.

Kerhotoiminnan tavoitteena oli tukea jäse-
nistön hyvinvointia sekä virkistystä tarjo-
amalla harrastusmahdollisuuksia kerhossa. 
Eri-ikäisistä jäsenistä koostuvassa kerhossa 
on mahdollista luoda uusia ystävyyssuhtei-
ta ja saada erilaisia kokemuksia kalastuk-
sesta ja luonnossa olemisesta.

Kevään 2021 pilkkikisat Vihdin Wuoriolassa 
peruttiin koronatilanteen takia.

Kesäkuussa 5.6. järjestettiin onkikisat Kal-
lioniemessä ja syyskuussa 2.10. laituripilkki-
kisa Kallioniemessä. Kisat järjestettiin per-
hetapahtumina.

Hallituksen jäsenet kävivät keskenään lu-
kuisia puhelinkeskusteluja, sähköpostivies-
tittelyjä ja kokoustivat kisatapahtumien 
yhteydessä.

Hallituksen puheenjohtaja oli Reino Holap-
pa ja sihteeri Jouko Röpelinen.

KALAKERHO
pailussa). Kauden 2021 päättäjäiset pidettiin 
5.10.2021 Kallioniemessä, Helsingissä.

Tiistaisten kilpailujen tulokset olivat kaikki-
en luettavissa pääsääntöisesti saman viikon 
keskiviikkona osoitteessa www.rakentaja-
rastit.com. Perinteiset yhteenvetolistat ke-
sän suunnistuksista ovat nähtävillä ja tulos-
tettavissa samoilta sivuilta. Kotisivujen ja 
tulospalvelun kehittämistä jatkettiin edel-
leen vuonna 2021. Kotisivut löytyvät nyt 
myös osoitteesta www.rakentajarastit.fi.

Rakentaja Rastit Ry piti sääntömääräiset 
kevät- ja syyskokoukset ja hallitus kokoon-
tui viisi kertaa kauden aikana pääsääntöi-
sesti Teamsin välityksellä. Julkaisimme kau-
den kilpailuohjelman Helsingin Rakennus-
mestarit ja -insinöörit jäsenlehdessä sekä 
erillisen käsiohjelman toukokuussa, joka 
jaettiin jäsenille kevätkokouksen kutsun 
yhteydessä sekä muille viikoittaisten sarja-
kilpailujen yhteydessä. 

Rakentaja Rastit Ry:n vuosijulkaisu vuonna 
2021 tehtiin. Se osoittautui mainosten myyn-
nin kannalta toimivaksi ratkaisuksi, joten 
hallitus päätti tehdä vuosijulkaisun myös 
vuonna 2022. Lisäksi tietoa ja tiedotusta 
jaettiin yhdistyksen verkkosivujen kautta.

Seurassa oli vuoden 2021 lopussa 125 jäsen-
tä, joista 3 on uusia jäseniä.

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

Suunnistusjaoston esimies/rahastonhoitaja 
on Sakari Heikkinen.

Jaoston puheenjohtajana ja samalla sihteeri-
nä toimi Raimo Hartonen. Jäseniä olivat Heik-
ki Räsänen, Veikko Luode ja Kalevi Vikman.

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

Vuotta 2021 varjosti korona, jonka johdosta 
yhdistyksen ja liiton kaikki hiihtokilpailut jäi 
pitämättä.

HIIHTO- JA YLEISURHEILUJAOSTO
Yhdistyksen yleisurheilut urheiltiin Vuosaa-
ren Heteniityn kentällä 19.8. jossa oli vain 3 
osallistujaa.  Maastojuoksu juostiin perin-
teisesti Pirkkolan pururadalla 4.9. Mukana 
oli 9 kilpailijaa.

RKL: n yleisurheilun mestaruuskilpailut pi-
dettiin jälleen Helsingin yhdistyksen järjes-
tämänä 29.8. Vuosaaren Heteniityn kentäl-
lä. Kilpailujen järjestelyt onnistuivat jälleen 
erinomaisesti ja niinpä kilpailijoilta tuli jär-
jestelyistä runsaasti kiitosta. Osanottajia oli 
yhteensä 26 ja lajisuorituksia 75.

Hyvään osallistuja määrään päästiin tekemäl-
lä hyvää yhteistyötä RKL:n järjestöpäällikön 
kanssa. Huolestuttava tosiasia on se, että jä-
senistö ei enää arvosta liiton mestaruuskil-
pailuja niin kuin aikoinaan. Ikäluokat pienene-
vät ja harrastusmahdollisuudet lisääntyvät. 
Yksi syy on varmasti myös liiton jäsenmäärän 
oleellinen väheneminen viime vuosina.

Yhdistyksemme jäsenistä liiton mestareiksi 
ylsivät Pirjo Lauren, Veikko Luode, Heikki 
Räsänen, Jorma Tuominen, Raimo Harto-
nen ja Janne Kyllönen.
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Täydennykset tapahtumakalenteriin: 
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

Huhtikuu
 11.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, Ravintola Puro (Sähkötalo), 
  Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.30
 12.4.  Golf-jaos, Vuosikokous, Planmeca Golf Areena, 
  Pallokuja 1, Helsinki, klo 17.00
 19.4.  HRMY-Seniorit, 
  opastettu käynti Olympiastadionin Urheilumuseoon, 
  Paavo Nurmentie 1, klo 12.50
 21.4.  Rakennusmestarien Rouvat, huhtikuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. krs, klo 17.00
 23.4.  Kallioniemen talkoot, Keulakuvantie 18, klo 9.00
 23.4.  Oopperalaulajat, Rakennusmestarien Rouvat, 
  Teatteri Vantaa, Silkkisali, Tikkurilantie 44 A, klo 14.00
 25.4.  HRMY-Seniorit, Huhtikuun kuukausitapaaminen, 
  ”Kattohaikara”, Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros, klo 13.00
 26.4.  Yhdistyksen kevätmaastojuoksu, Pirkkolan pururata, 
  Pirkkolan Metsätie 6, klo 18.00

Toukokuu
 7.5.  Veneilykauden avajaiset, Kallioniemi, klo 12.00
 9.5.  Yhdistyksen Kevätkokous, Hotel Mestari, klo 18.30
 9.5.  Toukokuun Mestari-ilta heti Kevätkokouksen jälkeen
 15.5.  Mestari-Laulajien ilmaiskonsertti 
  rakennusmestari-insinööriyhdistyksille, 
  Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki, klo 15.00
 23.5. HRMY-Seniorit, Maakuntamatka Karkkilaan, 
  lähtö Kiasman pysäkiltä, klo 9.30
 24.5. Rakennusmestarien Rouvat, 
  Kevätretki Pokrovan kirkkoon ja veljesyhteisöön, 
  lähtö Kiasman pyskiltä klo 10.00
 30.5.  HRMY-Seniorien Kesäjuhlat Kallioniemessä, 
  Keulakuvantie 18, klo 13.00

Kesäkuu
 24.6.  Yhteinen juhannussauna, HRMY ja HRV, Kallioniemi

Heinäkuu
 16.7.  KUPE, Retki Hamina Tattoo 2022 Marssishow -esitykseen, 
  lähtö Kiasman pysäkiltä klo 9.00

Elokuu
 3.8.  Asuntomessumatka Naantaliin, HRMY ja HeRIA, 
  lähtö Kiasman pysäkiltä klo 8.00
 21.8.–27.8.  HRMY-Seniorit, Kuntoutus- ja virkistysmatka Saarenmaalle

Yhdyshenkilöt 2022
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
Karl-Johan Wennerström 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com

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

KALAKERHO
Reino Holappa 045-107 4060
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
Elias Huomo 044-281 0098
huomo.elias@gmail.com

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 2022

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja 
www.hrmy.fi, 

jonne päivitetään tiedot tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta.
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