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Taideyliopiston Myllylle 
betonirakennepalkinto
Sörnäisten rantatiellä sijaitseva taideyliopiston uusi rakennus Mylly on palkittu 
Vuoden 2021 Betonirakenteena yksilöllisestä ja taitavasta arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta.

Myllyssä yhdistyy uudisrakenta-
minen ja vanhojen suojeltujen 

osien peruskorjaaminen.
Rakentamisen haasteita ovat ol-

leet vaativat louhinta- ja maanraken-
nustyöt sekä purkutöissä säilytettä-
vien rakennusten rajapinnat, joissa 
osassa on tarvittu vahvaa tuentaa. 
Vanhoja maanvaraisia perustuksia 
on tuettu muun muassa suihkupaa-
lutuksella. Uudisrakennuksen perus-
tukset on tehty kallionvaraisena.

Osia vanhasta viljasiilosta on säi-
lytetty ja siilojen rakenteita on vah-
vistettu teräsbetonimantteloinneilla 
ja lämpöeristetty levyrappaamalla.

Uudisrakennuksen runko on pai-
kallavalettu betonipilarilaatta ja jäy-
kistävinä rakenteina toimivat auko-
tetut ulkoseinärakenteet sekä sisällä 
olevat hissikuilut. Tiukkojen äänene-
ristävyysvaatimusten vuoksi väli-
pohjarakenteet ovat poikkeukselli-
sen paksuja. Näiden kestävyys on 
varmistettu lävistysraudoituksella, 
jonka suuren kapasiteetin ansiosta 
erillisiä sienivahvistuksia ei tarvittu.

Keskusaulassa kerroksien välillä 
kulkevat ristikkäin pintakäsittele-
mättömät, konepajalla hitsatut te-
räsportaat, jotka on asennettu be-
tonisiin välipohjatasoihin.

Betonirungon valun haasteita 
ovat olleet seinien ja näkyviin jäävi-
en pintojen puhdasvalupinnat, kor-
keat holvituennat sekä isot ikkuna- 
ja oviaukot. Lisähaastetta ovat aset-
taneet itsetiivistyvällä IT-betonilla 
valetut korkeat seinät ja kuilut.

Taideyliopiston Myllyn suunnitte-
lusta ja toteutuksesta palkittiin ra-
kennuttaja Veritas Eläkevakuutus, 
käyttäjä Taideyliopisto, arkkitehti- ja 
sisustussuunnittelja JKMM Arkki-
tehdit Oy, rakennesuunnittelija Va-
hanen Suunnittelupalvelut Oy ja 
KVR-pääurakoitsija Lujatalo Oy.

Myllyn paikallavalettu betonirunko ja -pinnat on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä ja 
muokkausta. Pinnoittamattomat betonipinnat, käsittelemättömät teräspinnat ja sisustuksen 
karhea yleisote sopivat hyvin yhteen rakennuksen teollisen perinteen kanssa. 

Tontilla ennen sijainneen Helsingin Myllyn mukaan nimensä saanut uusi veistoksellinen 
rakennus on arkkitehtuuriltaan rouhea ja ammentaa aiheita sekä käyttää materiaalipaletin 
entisen teollisuusalueen historiasta. 
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Arkisto louhittiin historiallisen 
ydinkeskustan uumeniin
Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura SKSn uudet arkistotilat 

Hallituskadun alla vaativat 

tarkkaa suunnittelutyötä. 

Lopputulos palkitsee: 

kadulta ei edes huomaa 

maanalaisen arkiston 

olemassaoloa.

SKS on koonnut jo 200 vuoden 
ajan kansallisesti merkittävää 

kokoelmaa Hallituskadulla sijaitse-
vaan kiinteistöönsä. Maanalaisen 
varastotilan mahdollisuutta tutkittiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2008.

”Alueella tehtiin silloin pohjatut-
kimuksia ja vuosikymmen myöhem-
min aloitimme varsinaisen pohja- ja 
kalliorakennesuunnittelun”, kertoo 
Sitowisen projektipäällikkö Ulla Si-
pola. Hallituskadun alle päätettiin 
louhia ja rakentaa noin 700 neliön 
yksikerroksiset arkistotilat, joihin 
päästään suoraan Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran 130-vuotiaasta 
rakennuksesta.

Sitä vastapäätä sijaitsee vieläkin 
vanhempi, vuonna 1862 valmistu-
nut Ritarihuone. Suunnittelussa piti-
kin huomioida molempien raken-
nusten suojeluarvot sekä alueen 
kulttuurihistoria.

Arkeologiset kerrostumat 
dokumentoitiin
Kalliorakenteiden louhinta suunni-
teltiin tarkkaan, muun muassa maa-
perän historia- ja perustietoselvityk-
sen pohjalta. Rakennusluvan ehto-
na oli myös kaivutöiden yhteydessä 
esiin tulevien arkeologisten kerros-
tumien ja löydösten dokumentointi.

”Kadun alta löytyikin vanha nupu-
kivipinta, muinaisjäännekerros ja hiil-
tynyt kerros Helsingin suurpalon ajal-
ta vuonna 1808”, kertoo Sitowisen 
pohjarakennesuunnittelija Petteri 
Kronqvist. Myös pohjaveden pintaa 
tarkkailtiin huolella, koska se suojasi 
puupaaluille perustettuja rakennuk-
sia louhinta-alueen kaakkoispuolella. 
Pohjaveden pinnassa ei havaittu 
muutoksia.

Rakennusten kiviperustukset 
tuettiin ennen louhintaa
Pohjarakenteiden suunnittelun kan-
nalta olennaisin lähtötieto oli Halli-
tuskadun rakennusten ikä. Aikakau-
delle tyypillisesti perustukset oli 
tehty ilman laastia päällekkäin lado-
tuista irtokivistä ja lohkareista. Mo-
lemmat rakennukset oli perustettu 
suoraan kallion päälle, ei maanva-
raisesti. Sen ansiosta rakennuksilla 
ei ollut painumavaaraa.

Silti molempien rakennusten ki-
viladelmaperustukset lujitettiin en-
nen louhintaa. Perustukset kaivet-
tiin esiin pala kerrallaan, pinnat 
puhdistettiin ja suurimpiin kiviin 
kiinnitettiin tartuntatapit ja raudoi-
tusverkko. Verkon päälle valettiin 
yhtenäinen betonimantteli, joka 
täyttää myös kivien välit. Ennen 

louhintatöiden aloittamista myös 
perustusten alla olevaa kalliota luji-
tettiin vinosti kallioon poratuilla ja 
juotetuilla kalliotapeilla.

Louhintaraja kulki aivan 
rakennusten viertä
Varsinaisissa louhintatöissä huomio 
keskittyi tärinän hallintaan, jottei 
louhinta päässyt vahingoittamaan 
arvorakennusten herkkiä sisätiloja. 
Tärinöitä hallittiin poraamalla ja sa-
haamalla kaivannon ulkoreunalinjat 
irti ennen varsinaista kivien irrotus-
ta. Perinteisten räjähdeaineiden li-
säksi käytettiin kiilauslouhintaa. 
Huomioon piti ottaa myös Ritari-
huoneen energiakaivot, jotka ohitet-
tiin vain muutaman metrin päästä.

Sipola on erittäin tyytyväinen ko-
keneen pohjarakennusurakoitsija 
E.M. Pekkisen työnjälkeen. ”Kallion 
palaset sahattiin siististi irti aivan 
rakennusten seiniä hipoen, ja kiven 
laatu oli niin upeaa ja sahausjälki 
tarkka, että kivistä olisi voinut tehdä 
vaikka keittiötasoja!

Kun tila on valmis, kadulta ei 
edes huomaa maanalaisen arkiston 
olemassaoloa. SKSn uusi arkisto 
valmistuu vuoden 2022 aikana.
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Suomessa syntyy rakennus- ja 
purkujätettä ympäristöministeri-

ön arvion mukaan noin 1,6 miljoo-
naa tonnia vuodessa. EU:n jätedi-
rektiivin mukaan 70 prosenttia tästä 
pitäisi saada hyötykäyttöön, mutta 
toistaiseksi hyödynnettyä saadaan 
vasta noin puolet. Siinä syy edistää 
rakentamisen kiertotaloutta yhdes-
sä luonnonvarojen säästämisen se-
kä ilmastonmuutoksen ja luontoka-
don hidastamisen lisäksi. Rakenta-
misen kiertotaloutta tavoitellaan 
myös Helsingin kaupungin käynnis-
tämässä klusteriohjelmassa.

Lauttasaaren Vattuniemessä on 
aloitettu 16 lähinnä toimistokäytös-
sä olleen yksityisten yritysten omis-
taman huonokuntoisen kiinteistön 
puru. Tarkoituksena on, että puret-
tavasta materiaalista mahdollisim-
man paljon päästäisiin hyödyntä-
mään rakentamisessa.

”Purettavissa kiinteistöissä voi 
olla paljon samantyyppisiä materi-
aaleja. Selvitämme, voidaanko ma-
teriaalivirtoja yhdistelemällä saada 

Lauttasaaren Vattuniemessä 

toteutetaan parhaillaan yhtä 

kiertotalousklusterin 

konkreettista esimerkkiä. 

Tarkoituksena on, että 

purkukiinteistön 

materiaaleista 

mahdollisimman paljon 

päästäisiin hyödyntämään 

rakentamisessa, mieluusti 

sellaisenaan.

Kiertotaloutta käytännössä

Vattuniemen purkukiinteistöjen 
materiaalit hyötykäyttöön

materiaaleja paremmin hyötykäyt-
töön. Tunnistamme myös mahdolli-
suuksia tarjota hyötykäyttöä helpot-
tavia palveluja yhteisesti alueen 
kiinteistöille”, kertoo johtava asian-
tuntija Paula Eskola hanketta koor-
dinoivasta Motivasta.

Kiertotalousklusterin kanssa tii-
vistä yhteistyötä koko rakentamisen 
ketjussa tekevät Motivan lisäksi 
Skanska kodit, Hartela, A-Insinöö-
rit, SATO ja JMB.

Datasta yhä enemmän apua
Helsingin kaupungin kiertotalous-
klusteri keskittyy tällä hetkellä erityi-
sesti rakentamisen kiertotalouden 
edistämiseen. Tavoitteena on sa-
malla edistää kiertotalouden mu-
kaista liiketoimintaa. Suurena apu-
na on data: tiedot purkumateriaa-
leista kootaan yhteiselle digitaali-
selle alustalle.

Lähes kaikki Vattuniemen hank-
keessa mukana olevat toimijat ovat 
jo tähän mennessä toimittaneet sel-
vitykset siitä, minkä verran ja mitä-
kin purkumateriaalia kustakin koh-
teesta on syntymässä. Näistä selvi-
tyksistä tullutta dataa on tähän 
mennessä ehditty jo analysoida ja 
yhtenäistää.

Kun tietoa saadaan hyvissä ajoin 
ennen varsinaista purkua, purku-
materiaalit voidaan ottaa huomioon 
uutta rakentamista suunniteltaessa 
tai löytää materiaaleille vastaanot-
tajat esimerkiksi rakennustuoteteol-
lisuudesta.

Vattuniemen hankkeen iso etu on 
myös purettavien kohteiden laajuus, 
sillä eri materiaaleja on tulossa jätti-
mäisiä määriä. Pelkästään betonia 
on arvioitu syntyvän 170 000 tonnia. 
Sen paino vastaa noin 3  400 kuor-
ma-autoa.

Vattuniemen purkuhankkeesta on tarkoitus synnyttää toimintamalli, jota voidaan soveltaa 
muissakin purkukohteissa. Helsingin kaupunki on rahoittanut hanketta erillismäärärahalla. 
Taustalla on usko siihen, että rakentamisen kiertotaloudella on iso liiketoiminnan potenti-
aali.
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Hyödyt tuntuvat 
vastuullisuudessa
Huolellinen purkukartoituksen 
suunnittelu ja toteutus on aikaa vie-
vä prosessi. Myös varsinainen pur-
kaminen on hitaampaa, kun eri ma-
teriaaleja irrotetaan huolellisesti 
uutta käyttöä varten. Lisäksi mitä 
hienojakoisemmin puretaan, sitä 
kalliimpaa työ on.

”Näemme hyötyä erityisesti vas-
tuullisuudessa, mutta samalla saam-
me kiertotalousratkaisuista tärkeää 
kokemusta tuleviin rakennushank-
keisiin”, Skanska Kotien maanhan-
kintapäällikkö Teemu Kärkäs kertoo.

Kiinnostavaa on myös löytää 
piste, missä ympäristövastuullisuus 
ja taloudellisuus kohtaavat. Arvo-
kasta tietoa on myös se, että kun 
kiertotalouden hyödyntäminen ra-
kentamisessa etenee, uudelleen-
käyttö voi tehostua ja volyymit kas-
vaa. Samalla purkumateriaaleja opi-
taan uudella tavalla arvostamaan, 
eikä suunnitelmallinen purkaminen 
olekaan enää tavanomaista kalliim-
paa. Siten kiertotaloudesta tulee 
yhä kannattavampaa.

Keskustelut materiaalien 
käyttökelpoisuudesta käynnissä
Yksi toistaiseksi avoin kysymys on 
purkumateriaalien kelpoisuus: voi-
daanko niitä turvallisuusstandardi-
en mukaisesti hyödyntää uusissa 
rakennuksissa sellaisenaan?

Tätä koskevasta laista on erilai-
sia tulkintoja ja toistaiseksi esimer-
kiksi Tukes on ottanut asiassa tiu-
kan linjan. Toisaalta myös purkuma-
teriaaleja hyödynnettäessä on it-
sestään selvää toimia rakentamisen 
laadusta ja turvallisuudesta tinki-
mättä, mikä koskee niin sisäilmaa 
kuin vaikkapa paloturvallisuutta.

Samalla kiertotalousklusterin 
kokeiluun osallistuvat toivovat, että 
myös kohteiden tulevat asukkaat 
alkaisivat nähdä uudelleen käytetyn 
materiaalin, esimerkiksi hyväkuntoi-
sen käytetyn rakennusosan, arvona 
– ja ymmärtäisivät, että kyse on 
luonnonvarojen säästämisestä eikä 
tarpeesta pihistellä materiaalien 
käytössä.

Uudisasunnon ostajien asiakas-
tyytyväisyyden vuotuisessa mit-

tauksessa on jälleen saatu hyvät tu-
lokset. Suomalainen asuntorakenta-
minen ylsi toimialavertailun ykköseksi 
ja on kärjessä myös pohjoismaisessa 
vertailussa. Tyytyväisyyttä mittaa yri-
tyksistä riippumaton EPSI Rating. 

Uudisasuntorakentamisen indek-
sipisteiden kokonaiskeskiarvo oli 
76,4. Luku tarkoittaa, että asiakkaat 
ovat yrityksiin erittäin tyytyväisiä. 
Koronapandemia ei ole vaikuttanut 
merkittävästi asuntorakentamisen 
asiakastyytyväisyyteen. Se on yhä 
lähellä mittaushistorian lakipistettä: 
vuonna 2018 pisteitä kertyi 78,8. 

Toimialakohtaisessa vertailussa 
toiseksi tulleen telekommunikaatio-
alan pisteet olivat 73,1. Pohjoismai-
den kaikista toimialoista vain Tans-
kan vahinkovakuutusala ylsi samoi-
hin pisteisiin suomalaisen rakenta-
misen kanssa, kaikki muut jäivät 
reilulle takamatkalle. 

Yritysten välisessä vertailussa 
voiton vei YIT, joka oli kärkipaikalla 
myös vuosi sitten. Kahden vuoden 
ajan pronssisijalla ollut Pohjola Ra-

EPSI Rating 2021

Uudisasunnon ostajilta hyvät 
arviot rakennusliikkeille

kennus ylsi kakkoseksi. Kolman-
neksi tyytyväisimpiä asiakkaat ovat 
JM Suomessa, joka oli ensimmäistä 
kertaa mukana julkisessa vertailus-
sa. Seuraavina olivat Peab ja Luja-
talo vain 0,1–0,2 indeksipisteen 
päässä JM:stä.

EPSI Ratingin tutkimuksessa oli 
mukana niin uudisasunnon ostaneita 
kuin muutakin väestöä. Tulokset 
osoittavat, että omakohtainen osto-
kokemus nostaa merkittävästi tyyty-
väisyyttä ja luottamusta rakennusyri-
tyksiä kohtaan, mutta yleisväestös-
täkin reilusti yli puolet kertoo voivan-
sa harkita uudisasunnon ostamista.

EPSI Ratingin Rakennusteolli-
suus RT:n jäsenyrityksille tekemä 
tutkimus uudisasuntorakentamises-
ta selvittää yhtiöiden asiakastyyty-
väisyyttä. Tutkimuksessa selvite-
tään muun muassa toimialan yhtiöi-
den imagoa, asiakkaiden odotuk-
sia, tuote- ja palvelulaatua sekä 
vastinetta rahalle.

Indeksi tuotetaan indeksipistei-
den asteikolla 0–100, jossa 0–60 on 
tyytymätön, 60–75 on tyytyväinen ja 
yli 75 erittäin tyytyväinen.

Asunnon ostaneiden tyytyväisyyttä 
mitataan eri osa-alueilla. Tärkeim-
miksi tekijöiksi nousivat asunnon si-
jainti, pohjaratkaisun toimivuus, hin-
ta ja varustetaso. Ehkä hieman yllät-
täen rakentamisprosessin ja materi-
aalien ympäristöystävällisyys sekä 
älykotiominaisuudet olivat listan 
häntäpäässä. Vastuullisuuden vaiku-
tus asiakastyytyväisyyteen on kuiten-
kin ollut viime vuosina kasvussa.
Aikataulussa pysyminen ja selkeä, 
avoin viestintä ovat erityisesti arvos-
tettuja asioita.  
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Roihupeltoon  jättikampus elinkaarimallilla

Helsingin kaupunki on valinnut Stadin ammatti- ja 

aikuisopiston Roihupellon kampuksen palvelutuottajaksi 

Lujatalo Oy:n. Laajuudeltaan noin 44.000 bruttoneliömetrin 

jättikampus toteutetaan elinkaarimallilla.
Havainnekuva: Verstas Arkkitehdit Oy

Uusi ammatti- ja aikuisopisto ra-
kennetaan Holkkitie 5:een Itä-

Helsingin Roihupeltoon. Se tulee kor-
vaamaan ja kokoamaan yhteen sa-
man katon alle tällä hetkellä eri puo-
lilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia.

Hanke toteutetaan elinkaariurak-
kamuodolla, jolloin Lujatalo vastaa 
oppilaitoksen suunnittelun, rakentami-
sen ja 20 vuoden ylläpitopalveluiden 
toteuttamisesta sekä kohteen luovu-
tuskuntovaatimusten täyttymisestä.

Kampus rakennetaan resurssivii-

saasti. Sen hiilijalanjälki tulee ole-
maan vähintään 10 prosenttia pie-
nempi kuin vertailulaskelman. Ra-
kennuksen E-luku on 64 kWh/m2. 
Kohteeseen tulee muun muassa 
Suomen kolmanneksi suurin maa-
lämpövoimala.

Uuden kampuksen tilat on suun-
niteltu noin 3.000 läsnä olevalle 
opiskelijalle. Kokonaismäärä opis-
kelijoita on noin 4.500, joista noin 
kolmannes on jatkuvasti oppimassa 
työelämässä tai muuten oppilaitok-

sen ulkopuolella. Hankesuunnitel-
man tavoitteellisen tilaohjelman mu-
kaan hankkeen kokonaislaajuus on 
noin 44.000 bruttoneliömetriä ja 
hyötyala noin 30.000 hym2.

Hankkeen suunnittelijakumppa-
neina Lujatalolla on mukana Verstas 
Arkkitehdit Oy, A-insinöörit Oy sekä 
Granlund Oy. Rakentaminen alkaa 
purkutöillä kesällä 2022 ja tilat val-
mistuvat joulukuussa 2025 siten, et-
tä tilat otetaan käyttöön tammikuus-
sa vuonna 2026.

Ateneumissa peruskorjaus
Senaatti-kiinteistöt aloitti 

Ateneumin taidemuseossa 

huhtikuun alussa korjaus-  

ja muutostyöhankkeen. 

Peruskorjauksessa uusitaan 

museon ilmanvaihtokoneet, 

uudistetaan Ateneuminkujan 

sisäänkäyntiä ja rakennetaan 

yleisölle uudet wc-tilat. 

Korjaus- ja muutostyöt toteutetaan 
rakennuksen kulttuurihistorialli-

nen arvo ja arkkitehtuurin ominais-
piirteet huomioiden.

Myös ilmastotavoitteet on huomi-
oitu. Senaatti-kiinteistöt on asettanut 
kaikille yli 2 miljoonan euron raken-
nushankkeilleen päästövähennysta-
voitteet. Peruskorjauksissa tavoittee-
na on vähintään 15 % pienempi hiilija-

lanjälki vertailutasoon nähden. Atene-
umin rakennushankkeessa se tarkoit-
taa muun muassa suunnitteluratkai-
sujen ja työmaan toteutuksen energia-
tehokkuutta, vähähiilisten ja uusioma-
teriaaleja hyödyntävien tuotteiden 
käyttöä sekä kiertotalouden toteutta-
mista suunnittelusta rakentamiseen. 
Esimerkiksi materiaalihyödyntämista-
voite on 90 % kaikesta materiaalista.

  Rakennushankkeen pääurakoit-
sija on Rakennus Oy Antti J. Ahola, 
joka on vastannut myös Kansallis-
gallerian toisen kohteen, Kiasman 
laajasta peruskorjauksesta. Pää- ja 
arkkitehtisuunnittelija on LPR-arkki-
tehdit Oy. Koko hankkeen kustan-
nusarvio on 17,7 miljoonaa euroa (alv 
24 %). 

Ateneum avautuu 
uudistettuna tam-

mikuussa 2023.
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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

Tommi Likonen
Leena Mäkinen
Matleena  
Lamminaho
Jyri Liimatta

UUDET OPPILASJÄSENET

Per Eerola

Mikko Ryynänen
Pekka Lindsten
Viktoria Adamova
Joona Simell

Eetu Muhonen Anatoliy Zorin

Roope Lindberg
Jesse Mynttinen
Antti Pesonen
Aleksi Nurmi
Janina Pisirici

SYKSYN TAPAHTUMIA

MARRASKUUSSA TEATTERIIN
Räiskyvä kotimainen komedia: TURVAMIES

Ilmoittautumis- ja maksutiedot syyskuun jäsenlehdessä.
 
PIKKUJOULUT
pidetään marraskuun 26. päivä Hotel Mestarissa, 
varaa aika kalenteriisi.

Lisätietoja syyskuun lehdessä.

HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT 2022

Puheenjohtaja Timo Saarikko
1. varapuheenjohtaja Joonas Anttila
2. varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Taloustoimikunta
Timo Saarikko
Joonas Anttila
Jere Väisänen

Jäsen- ja huomion-
osoitustoimikunta
Joonas Anttila
Ari Laamanen
Jan-Erik Jusslin
Jari Raukko

Ammatti- ja 
koulutustoimikunta
Timo Saarikko
Kirsi Rontu
Markku Skants
Tapio Vuorinen

Tiedotus- ja 
ohjelmatoimikunta
Jere Väisänen
Paulus Partanen
Mauri Ranta
Karl-Johan Wennerström

Kallioniemen isännistö
Timo Saarikko 
Joonas Anttila
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen
Ismo Laita
Hannu Marttila

Kisakallion isännistö
Timo Saarikko
Joonas Anttila
Jere Väisänen
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asioita ja tapahtumia 
Instagramissa  sekä Facebookissa

Löydät meidät hakusanalla 
“HRMY Nuoret”

Seuraa 

Hrmy Nuorten

HRMY Nuoret kävi 23. maaliskuuta kokeilemassa sei-
näkiipeilyä Salmisaaren liikuntakeskuksessa. Alkeis-
kurssilla päästiin tutustumaan seinäkiipeilyyn ja boulde-
rointiin lajina ammattitaitoisen ohjaajan vetämänä.

Kurssin alussa osallistujille jaettiin kiipeilyyn tarkoi-
tetut kengät, turvavaljaat sekä heidät jaettiin 3 hengen 
ryhmiin. Yhden henkilön kiipeillessä noin 10 metrin kor-
kuista seinämää toimi kaksi muuta henkilöä suorituksen 
varmistajina turvaköyden avulla.

Kurssin lopuksi päästiin myös hieman tutustumaan 
boulderointiin, joka on yksi kiipeilyharrastuksen muoto. 
Siinä kiipeilykorkeudet ovat paljon matalampia ja alusta 
pehmeä, jolloin turvavaljaita yms. ei tarvita.

Kiipeilyjen jälkeen siirryttiin osallistujien kesken lä-
heiseen ravintolaan palautumaan sekä verkostoitu-
maan. Tapahtuma oli osallistujien ja järjestäjien mielestä 
erittäin onnistunut.

HRMY Nuoret HRMY Nuoret 
kävi seinäkiipeilemässäkävi seinäkiipeilemässä

HRMY Nuoret  järjestää 

23.-24.7.2022 
ASUNTOMESSUVIIKON-

LOPUN NAANTALIIN
Hrmy Nuoret järjestävät jäsenilleen asuntomessu-
viikonlopun kesäiseen Naantaliin. Ohjelmassa on 
tutustumista messualueeseen sekä yleistä verkos-
toitumista ja ajanviettoa osallistujien kesken. Ilta 
huipentuu lauantaina Hrmy:n tarjoamaan yhteiseen 
illalliseen paikallisessa ravintolassa. Majoittuminen 
tapahtuu 4 hengen hotellitasoisissa huoneistoissa, 
joissa jokaisessa 2 x 2 hlö makuuhuoneet. 

Matkan hinta sisältää edestakaiset bussikuljetuk-
set, messuliput, majoituksen sekä lounaan ja illal-
lisen lauantaina. 

Tapahtuman omavastuu on opiskelijajäseneltä 30 €  
ja varsinaisilta jäseniltä 70 €

*Nuorten kerhon opiskelijajäsenyys on voimassa 
opiskeluajan + valmistumisvuoden sekä valmistu-
mista seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Ilmoittautuminen, aikataulu sekä tarkemmat tiedot:  
www.hrmy.fi/tapahtumat 

HRMY Nuoret  järjestää 

2.-5.6.2022 klo 16.00 alkaen 
URHEILUVIIKONLOPUN

Lohjan Kisakalliossa Hrmy:n uudessa 
lomakiinteistössä Villa Mestarissa 

Patikkatie 3 F 6, 08360 Lohja

Urheiluviikonloppuna on tiedossa tutustumista Ki-
sakallioon paikkana ja sen tarjoamiin laajoihin ur-
heilumahdollisuuksiin. Keskiössä on myös verkos-
toituminen osallistujien kesken ja yleisesti irtautu-
minen arjen kiireestä. Tapahtumaan sisältyy majoi-
tus sekä yhteisruokailut ja hieman virvokkeita. Ta-
pahtumaan on tarkoitus kulkea omalla kuljetuksel-
la. Osallistujille kompensoidaan kuitenkin syntyvät 
kohtuulliset polttoainekustannukset. 

Tapahtuman omavastuu on opiskelijajäseneltä 15 € 
ja varsinaisilta jäseniltä 35 €.

*Nuorten kerhon opiskelijajäsenyys on voimassa 
opiskeluajan + valmistumisvuoden sekä valmistu-
mista seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot: 
www.hrmy.fi/tapahtumat
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Karkkilassa meillä on opastetut kierrokset Masuunimuseoon ja 
Högforsin valumuseoon ja sen jälkeen syömme lounaan Teh-
taan Hotelli ravintolassa. Pääruokavaihtoehdot 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. Karkkilassa olemme noin 
klo 10.45. 

Opastetut kierrokset (2 ryhmää 25 henkilöä/ryhmä) alkavat  
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 jäseneltä 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.

Rakennusmestarien Rouvat 
Ihanaa kesää kaikille Rouville

Rakastan kesää enemmän kuin mitään muuta 
maailmassa. Ainoa asia, joka saa minut läpi 
talven, on tietää, että kesä tulee olemaan siellä. 

    – Jack McBrayer

Muistattehan 

KEVÄTRETKEMME 
Pokrovan kirkkoon ja veljesyhteisöön 

tiistaina 24.5.2022, 
lähtö Tikkurilasta klo 9.30 ja Kiasman tilauspysäkiltä klo 

10.00

Syksyn tapaamiset:
8.9. Syyskauden avajaiset, Tervetuloa! Johtokunta
13.10. Ohjelmatoimikunnan ilta
10.11. Kirjainryhmä M – Ö järjestää
Joulukuu L – N kirjainryhmä järjestää pikkujoulun

 
-elokuva 

perhetapahtumana

Yhdistyksen oma näytös 
tiistaina 18.10.2022 klo 17.00 

Finnkino Kinopalatsi 
(Kaisaniemenkatu 2, 00100 Helsinki)

Lippujen hinnat 5 €/kpl, max. 3 lippua/jäsen

Paikkoja näytökseen on varattu 75 kappaletta.

Ilmoittautumiset 11.10.2022 mennessä yhdistyksen 
toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 11.10.2022 mennessä yhdistyksen 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11 (viestikenttään ”Supermarsu”).

Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään mennes-
sä maksaneille.

Kuva: Hanna-Maria Gönlund

Paula Norosen suosittuun kirjasarjaan pohjautuva Su-
permarsu 2 -elokuva saa ensi-iltansa lokakuussa 2022. 
Elokuva on jatkoa menestyselokuvalle Supermarsu, 
joka oli yksi vuoden 2018 katsotumpia elokuvia.

Elokuvassa Supermarsun on pelastettava mehiläiset, 
jotta se voi pelastaa maailman. Pelastaakseen mehi-
läiset sen on pelastettava koulun pahin kiusaaja. Elo-
kuva tarttuu tärkeisiin yhteiskunnallisiin ja ekologisiin 
aiheisiin helposti ymmärrettävällä ja humoristisella 
tavalla.

Pääosissa: Sanni Peltoniemi, Lucas Timperi, Essi Hel-
lén, Mikko Penttilä, Eero Ritala, Tommi Korpela

SSUPERMARSU UPERMARSU 22
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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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Heurekan opas johdattaa meidät näyttelykierrokselle, 
joka kestää noin tunnin. Sen jälkeen pidämme Tiede-
ravintolassa kahvitilaisuuden. 

Loppupäivän, klo 17 saakka, voimme viettää planetaa-
rioelokuviin tutustuen, kestot noin 25 minuuttia / kpl,  
ja / tai tutustua muihin näyttelyihin omatoimisesti. 

Yhdistys maksaa näyttelyopastuksen ja kahvitilaisuu-
den. Osallistujat maksavat itse päivälippunsa Heure-
kaan. Lippu kannattaa hankkia ennakkoon Heurekan 
lippukaupasta. Näyttelypäivänä paikalta hankittu lip-
pu on kalliimpi (+2 euroa). 

Muutamia huomioita lipun hinnasta: 
- Aikuinen 22 euroa
- Museokortilla lipun saa maksutta 

- Eläkekortilla 15 euroa 
- Liikunta- ja kulttuuriseteliä voi käyttää maksuväli-

neenä 

Lipun ostoon, pysäköintiin, matka-opastuksiin ja mui-
hin Heureka-tietoihin on hyvä tutustua ennakkoon 
www.heureka.fi

Sitovat ilmoittautumiset 10.6.2022 mennessä
Hannele Siitoselle sähköpostitse: hantta.sii@gmail.com 
Tilaisuus maksaa jäsenille 10 euroa / osallistuja.
Maksu suoritetaan 10.6.2022 mennessä tilille: 
HRMY-Seniorit  FI72 2044 2000 016 055, 
viestikenttään ”Heureka”.

Tervetuloa!
HRMY-Seniorien  hallitus

Käyntiosoite: Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa (Tikkurila) 
Pysäköinti- ja navigointiosoite: Kuninkaalantie 5, 01300 Vantaa (Tikkurila) 

Ku
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HRMY-Seniorit järjestää opastetun käynnin

HEUREKAN  
näyttelyyn ja planetaarioelokuviin

maanantaina 5.9.2022 klo 13.00 alkaen, 
paikalle saapuminen viimeistään klo 12.45

HRMY ja HeRIA järjestävät yhteisen asuntomessumat-
kan tulevana kesänä Naantalin asuntomessuille. 

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

Messumatkalla tutustutaan opastettuna presidentin ke-
säasunnon Kultarannan puistoon. Puistokierroksen jäl-
keen siirrymme Raisioon Huhkon kartanoon, jossa nau-
timme lounaan kartanon pitopöydästä. Lounaan jälkeen 
tutustumme asuntomessujen tarjontaan. 

Messuliput tarjoaa Saint-Gobain Finland Oy/Isover.

Matkan hinta on 40 euroa/henkilö (myös avec). Matkan 
hinta sisältää bussikuljetuksen, kierroksen Kultarannas-
sa, lounaan ja asuntomessulipun. 

Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2022 mennessä: 
ulla.ulriikka@gmail.com. 
Maksuohjeen saat ilmoittautumisen jälkeen.

ASUNTOMESSUMATKA NAANTALIIN
keskiviikkona 3.8.2022 
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YLEISURHEILU-
MESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren urheilukenttä, Heteniityntie 2

torstaina 28.7.2022 klo 17.00

Lajit: 100 m, 1500 m, pituus, kiekko ja kuula

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

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

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

Tervetuloa kisailemaan 
myös oppilasjäsenet!

Hiihto- ja 
yleisurheilujaosto

Jäsenlehden toimitus 
toivottaa lukijoille 
aurinkoista kesää 

2022!
Yhdistyksen seuraava 

jäsenlehti ilmestyy 
1. syyskuuta.

Suomen Ritarihuoneella (Ritarikatu 1) 
sunnuntaina 15.5.2022 klo 15

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenet avec ovat 
tervetulleita konserttiin.  
Tilaisuuteen kutsutaan myös muiden pääkaupunkiseudun rakennusmes- 
tari- ja insinööriyhdistysten edustajia. Ohjelma ovelta. Vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen 9.5. mennessä sähköpostitse: info@hrmy.fi

Mestari-Laulajien kevätkonsertti

Tervetuloa!

Kuoroa johtaa 
Anita Lehtonen

Kallioniemi

Veneilykauden 
avajaiset 

7. toukokuuta
klo 12.00

Tervetuloa!
Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV
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KALAKERHON
SILAKANLITKAUSTAPAHTUMA
perhetapahtumana (ei kisa) 
Lauttasaaren sillalla
lauantaina 7.5.2022 klo 9.00 alkaen

RANTAONGINTAKILPAILUT
perhetapahtumana 
lauantaina 21.5.2022 klo 10.00–13.00
Kallioniemessä Keulakuvantie 18, Helsinki (Laajasalo)

Ilmoittautumiset ja yhteydenotot 
kalakerhon sihteerille Jouko Röpelinen
Sähköpostilla: jropelinen@gmail.com tai puh. 0442103225

Silakanlitkaus kuuluu nykyään yleiskalastusoikeuksiin, 
kuten onkiminen ja pilkkiminenkin. Näitä Itämeren ho-
peakylkisiä herkkupaloja voi siis narrata silakkalitkalla 
ilman kalastuslupia. Silakkaparven osuessa kohdalle 
antavat yksinkertaiset välineet nopeasti saalista.

Silakkalitka muodostuu pääsiimasta ja siihen liittyvistä 
sivutapseista, joissa kussakin on yksi kiiltävä koukku. 
Kullanvärisiä koukkuja käytetään jonkin verran, mutta 
hopea on yleisimmin käytetty väri. Tyypillisesti litkassa 
on 8-12 koukkua päällekkäin noin parin metrin matkalla. 
Litka kiinnitetään yläpäästään virvelisiimaan ja sen ala-
päähän kiinnitetään sopiva lyijypaino, jonka avulla litka 
vajotetaan silakoiden oleskelusyvyyteen. 30 grammaa 
on usein sopiva paino. Korkealta sillalta kovalla tuulella 
tai kovissa virtauksissa voi painavampi paino olla tar-
peen.

Onkiminen on kivaa, jos koukun syötteineen saa tarjoil-
tua juuri sinne minne haluaa. - Luonto tarjoaa ilmaisia ja 
kaikenikäisille sopivia elämyksiä ja jokamiehenoikeus 
antaa hyvät mahdollisuudet päästä niistä nauttimaan. 
Onkiminen on yksi helpoimmin saavutettavista luonto-
kokemuksista eikä siihen tarvittava välineistökään mak-
sa montaa euroa.

Suurin haaste on tietää, mistä parven, tai edes yhden 
kalan, löytää. Paras tapa on kokeilla, etsiä ja löytää. 
Kokemus auttaa etsinnässä, mutta täydellisesti ei voi 
ikinä tietää, missä kalat milloinkin oleskelevat. Jännittä-
vin hetki kalastuksessa on, kun koho alkaa liikkua ja 
kala syödä. Kalan nappaamisessa maltti on kuitenkin 
valttia.

Vaikka kalamiehellä olisi markkinoiden parhaat välineet, 
olosuhteet kohdillaan ja seudun paras kalapaikka, ei 
mikään voi taata hyvää kalaonnea. Kannattaa nauttia 
onkiessa myös luonnosta, ja korvata tarvittaessa tuurin 
puute kunnon kalajutulla.

Kalastusterveisin Kalakerhon pj Reino Holappa
reinoholappa18@gmail.com, 045 1074 060

KALAKERHON PILKKIKISAT
Kalakerhon odotettu kalastuskauden avaus on ehdottomasti 
pilkkitapahtuma Vihdin Wuoriolassa. Se on sosiaalinen tapah-
tuma, jossa tärkeää ei ole voittaminen vaan mukana oleminen 
ja ulkoilusta nauttiminen.

Pilkkikisat perhe- ja ulkoilutapahtumana houkuttelikin taas 
26.3.2022 lauantaina innokkaan pilkkijäjoukon keväisen pilvi-
selle ja tuuliselle Hiidenveden jäälle.

Kahden vuoden tauon jälkeen tapahtumaan osallistui 20 tuul-
ta, myrskyä ja koronaa pelkäämätöntä talvikalastajaa. Liekö 
ollut talvimyrskyn syytä, että kalasaaliit jäivät aikaisempia 
vuosia vaatimattomammaksi, mutta se ei vienyt iloista mieltä 
jälleentapaamisesta. Joukko osallistui urheasti kilpailuun ja 
saalistakin saatiin.

Jääolosuhteet olivat hyvät, jääpeite oli noin 50 cm vahva, jo-
ten avannon tekoa pääsi harjoittelemaan toden teolla.

Vihdin Wuoriola on ainutlaatuinen paikka pilkkikilpailulle. Mis-
sään muualla Etelä-Suomessa ei voi olla varma, että tähän 
aikaan vuodesta voidaan järjestää pilkkikisat turvallisesti. 

Kalakerhon pohjimmainen tarkoitus on vastapainon antami-
nen kiireiselle työelämälle, alkukantaisen saalistusvietin tyy-
dyttäminen sekä myös hyvässä seurassa luonnosta nauttimi-
nen. Kalastus on myös mitä oivallisin koko perheen yhteinen 
luontoharrastus. Kalakerho kannustaa vapaa-ajankalastuk-
seen tarjoten jäsenille perheineen mahdollisuuden tulla mu-
kaan kalastusharrastuksen pariin. 

Pilkkikisan jälkeen nautimme grillimakkaroita ja juotavaa, jois-
ta kiitokset sponsori Precast Oy:lle

TULOKSET
Aikuiset
Jari Mulari  1500 g
Pentti Lauronen 1101 g
Harri Vesanto 933 g
Pentti Kuntsi 527 g
Heikki Saarenoja 433 g
Jouko Röpelinen 376 g
Jukka Manninen 316 g
Ville Rautio 227 g
Asko Mäkeläinen 199 g

Reino Holappa 177 g
Martti Passi 170 g
Anja Saarenoja 141 g
Tuula Mäkeläinen 57 g
Maija Karvinen 38 g
Pentti Raumala 24 g
Esko Kuoksa  6 g
Petri Laine 0 g
Luga Laine 0 g

Alle 16-vuotiaat
Timo Gindos 240 g
Elmer Manninen 103 g

URHEILU
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VILLA MESTARI LOHJAN KISAKALLIOSSAVILLA MESTARI LOHJAN KISAKALLIOSSA 
JÄSENISTÖN KÄYTÖSSÄJÄSENISTÖN KÄYTÖSSÄ

Villa Mestari on vuonna 2018 valmistunut moderni 135 m2 hirsira-
kennus rinteessä isolla parvekkeella ja upealla järvimaisemalla. 
Villassa majoittuu mukavasti 6-8 henkilöä. Lisätietoa Villa Mestaris-
ta HRMY:n kotisivuilla www.hrmy.fi.

Villa vuokrataan viikoksi kerrallaan (alkaen maanantaina klo 16.00 
ja päättyen seuraavana maanantaina klo 12.00).

Viikkovuokra: 480 €/viikko

Yleiset ohjeet lähetetään Villan vuokranneille etukäteen. Omat liina-
vaatteet ja pyyhkeet. Ei lemmikkejä.

Villa Mestarin varaukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kesäkau-
den (touko–loka) 2022 varaukset tehtiin 1.–15.4. Vapaiksi jääviä / 
vapautuvia viikkoja voi varata varauskalenterista yhdistyksen koti-
sivuilta www.hrmy.fi -> Jäsenyys -> Kisakallio Lohja

VILLA MESTARI

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

Lisätietoja yhdistyksen toimistosta numerosta 09 646 343 tai Kallioniemen 
Tuula Haloselta numerosta 040 938 9272. 
Tuulalle voi myös soittaa, mikäli haluaa saunan lämmitettävän etukäteen.

Tervetuloa viettämään aurinkoisia kesäpäiviä Kallioniemeen!

Kallioniemeä vuokrataan myös yksityiskäyttöön, tiedustelut yhdistyksen toi-
mistolta p. 09 646 343

KESÄLLÄ KALLIONIEMEEN!
Kallioniemen sauna ja grillikatos ovat koko jäsenistön vapaassa käytös-
sä veloituksetta kesämaanantaisin ja -tiistaisin (6.6.–30.8.2022 välisenä 
aikana) klo 12.00–20.00 osoitteessa Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 



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



18 hrmy 5/2022

Yleinen toiminta
Rakennusmestarien Säätiön tehtävä on sen 
perustamisvuonna 1952 laadittujen sääntö-
jen mukaan maamme rakennusmestariam-
mattikunnan käytännöllisen, rakennustek-
nillisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehit-
täminen, avustaminen ja tukeminen – näitä 
sääntöjä noudattaen on Säätiö toiminut tä-
näkin vuonna.

Edellisen vuoden 2020 tilinpäätös vahvis-
tettiin hallituksen varsinaisessa sääntömää-
räisessä kokouksessa 28.4.2021. Vahviste-
tun tilikauden 2020 tulos osoitti ylijäämää 
22.183.056,78 €, josta Säätiön sääntöjen 
mukaisesti päätettiin 20 % siirtää peruspää-
omaan (4.436.611,36 €) ja 80 % käyttörahas-
toon (17.746.445,42 €).  

Puheenjohtajaksi seuraavaan varsinaiseen 
kokoukseen saakka valittiin yksimielisesti 
Raimo Seppänen ja varapuheenjohtajaksi 
Jouko Karjalainen.

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt 
Covid19-virus vaikutti myös Rakennusmes-
tarien Säätiön toimintaan tänäkin vuonna. 
Avustuksia ja stipendejä jaettiin aiempia vuo-
sia vähemmän. Pandemian vuoksi matkus-
tusta rajoitettiin voimakkaasti toimintavuo-
den aikana eikä stipendimatkoja juurikaan 
järjestetty. Kokoontumisrajoitukset rajoit-
tivat myös rakennusmestariyhdistysten toi-
mintaa eikä toimintatukia tarvittu aiempaan 
tapaan. 

Vuoden aikana Säätiö valmistautui tulevaan 
juhlavuoteen. 14.3.2022 tulee kuluneeksi  
70 vuotta Rakennusmestarien Säätiön perus-
tamisesta. 

Rakennusmestarien talo
Rakennusmestarien Säätiö teki vuonna 2018 
historiallisen päätöksen omistamansa Raken-
nusmestarien talon käyttötarkoituksen muu-
toksesta. Esisopimus talon muuttamiseksi 
hotelliksi allekirjoitettiin syksyllä 2018 ja kaikki 
vuokralaiset irtisanottiin syksyn 2018 ja alku-
vuoden 2019 aikana.  Talo tyhjentyi vuokralai-
sista pääasiassa keväällä 2019 ja talon purku- 
ja muutostyöt alkoivat syyskuussa 2019.

Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta vas-
taa Arkkitehtityöhuone APRT Oy, rakennuttaja-
konsulttina on Sweco PM Oy ja KVR-urakoitsija 
on Lehto Tilat Oy. Hotellioperaattorina toimii 
Primehotels Oy. Vuokrasopimuksen mukainen 
vuokra-aika on 30 vuotta.

Säätiö on sopinut Nordea Bank Oyj:n kanssa 
25.000.000,00 eur lainasta hotellihanketta 
varten. 

R A K E N N U S M E S T A R I E N  S Ä Ä T I Ö N
T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 2 1
7 0 .  T O I M I N T A V U O S I
T i l i n p ä ä t ö s  3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Vuoden 2021 aikana pandemiaksi levinnyt  
Covid19-virus loi haasteita myös Rakennus-
mestarien talon rakennushankkeen aikatau-
luun. Harjannostajaisia vietettiin 16.11.2021. 

Rakennusmestarien Säätiön toimisto sijaitsi 
vuoden 2021 aikana väliaikaisissa tiloissa Voi-
matalossa, Malminrinne 3 B, 00100 Helsinki. 
Peruskorjauksen valmistuttua Säätiö muut-
taa takaisin Rakennusmestarien taloon alku-
vuonna 2022. 

Vuokraustoiminta/asuinhuoneistot
Vuoden 2021 alussa Säätiön omistuksessa 
olevista 32:sta asuinhuoneistoista kolme oli 
vuokrattuna Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n jäsenelle ja muut muille 
vuokralaisille.

Rakennusmestarien Säätiön hallitus teki syk-
syllä 2021 päätöksen myydä neljä asuinhuo-
neistoa, joiden vuokrasopimukset päättyivät 
vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen. 

Vuoden 2021 aikana kuudessa asunnossa 
vaihtuivat vuokralaiset. Asunnoissa tehdyis-
tä korjauksista ja kaluston uusimisesta kertyi 
kuluja 5 300 €.

Sijoitukset 
Säätiön sijoituksista merkittävä osa on ollut 
Adapteo Oyj:n osakkeita, jotka saatiin Cramo 
Oyj:n osittaisjakautumisella. Vuoden 2019 
lopussa hollantilainen Boels Topholding B.V 
teki kaikista Cramo Oyj:n osakkeista ostotar-
jouksen, jonka Säätiön hallitus hyväksyi.

Toukokuussa 2021 West Street Global Infra-
structure Partners teki Palace Bidco Oy:n vä-
lityksellä kaikista Adapteo Oyj:n osakkeista 
ostotarjouksen, jonka Säätiön hallitus hyväk-
syi. Osakkeista saatava kauppahinta makset-
tiin käteisvastikkeella.

Hallitus päätti sijoittaa käteisvastikkeen si-
ten, että sijoitettava summa hajautettiin 
sekä toimialoittain että maantieteellisesti. 
Sijoituksia tehtiin sekä pörssiosakkeisiin että 
rahastoihin.
 
Rakennusmestarien Säätiön hallitus on pyr-
kinyt suunnitelmallisesti kehittämään ja hoi-
tamaan Säätiön varoja ja sijoitusomaisuutta 
ja siten edistämään Säätiön tarkoituksen to-
teutumista ja etua. 

Vuonna 2021 jaetut stipendit ja avustukset
Rakennusmestarien Säätiö tukee ja avustaa 
omaisuutensa tuotolla maamme rakennus-
mestariammattikuntaa, rakennusalan hyväk-
si työskenteleviä yhteisöjä ja henkilöitä avus-
tuksin ja stipendein. Lisäksi Säätiö avustaa ja 
tukee vuosittain lahjakirjan velvoittamana 

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

Säätiö on tukenut Helsingin Rakennusmesta-
rit ja -insinöörit AMK ry:n toimintaa antamal-
la lahjakirjan mukaisesti yhdistyksen käyt-
töön toimistotilan Malminrinne 3 B, Helsinki 
sekä varastotilan. 

Helsingin yhdistyksen jäsenten käytössä 
ovat olleet vastikkeetta myös Himoksella 
sijaitsevat kaksi 88 m2:n suuruista vapaa-
ajanasuntoa, jotka ovat olleet jäsenistön 
ahkerassa käytössä omakustannushintaan. 
Vuokrauksen on hoitanut Helsingin yhdistys. 

Luostolla sijaitsevan Rakennusmestarien ma-
jan/Kiinteistö Oy Luoston Alluntie 11 huoneis-
tot A ja B olivat edelleen vastikkeetta Torni-
on ja Kajaanin sekä Oulun Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK yhdistysten jäsenten ja 
heidän perheidensä virkistyskäytössä.

Luoston majan huoneisto C sekä Levin, Ru-
kan ja Kalajoen loma-asunnot ovat koko 
maan ammattikunnan käytössä ja Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n toimisto 
hoitaa vuokrauksen.

Vuonna 2019 tehtiin päätös ostaa Espanjas-
ta loma-asunto, joka valmistui kesällä 2020.  
Covid-pandemia ja matkustusrajoitukset vii-
västyttivät loma-asunnon käyttöönottoa, 
mutta syksyllä 2021 Fuengirolassa sijaitseva 
asunto saatiin yhdistysten jäsenten käyt-
töön.

AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA 
MUILLE TAHOILLE 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- 110 000,00 € toiminta-avustus
- 49 820,00 € toimitila-avustus

Mestari-Laulajat ry
- 11 000,00 € toiminta-avustus

Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry
- 6 500,00 € avustus laiturikettinkien uu-

simista ja valvontakamerajärjestelmän 
hankintaa varten

Helsingin Rakennusmestarikeilaajat ry
- 9 600,00 € toiminta-avustus

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
- 29 016,00 € Mestareiden elinkaarimalli 

-hankeavustus
RKL:n Naisten klubi

- 4 500,00 € matka-avustus
Rautatiealan Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

- 6 000,00 € avustus kirjaprojektia varten
Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry Seniorikerho

- 6 000,00 € avustus virkistys- ja kulttuuri- 
yhteistyömatkaa varten
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Etelä-Pohjanmaa Rakennusmestarit ja  
-insinöörit AMK ry

- 9 000,00 € juhlavuoden toiminta-avustus
Porin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

- 3 000,00 € juhlavuoden toiminta-avustus
- 1 500,00 € avustus koulutustilaisuuden 

järjestelyihin
Svenska Byggmästare-  och  
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f

- 8 500,00 € avustus tapahtumajärjeste-
lyihin

Ylivieskan seudun Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

- 1 435,00 € matka-avustus
SpoVe Ry

- 3 500,00 € toiminta-avustus
Rakentajarastit ry

- 5 000,00 € toiminta-avustus
Yrkeshögskolan Novia

- 10 000,00 € avustus talotekniikkakoulu-
tuksen käynnistämistä varten

Turun ammattikorkeakoulu Oy
- 8 000,00 € Naantalin Asuntomessut, 

rakentamisen laatu - tutkimushanke
Risto Pesonen

- 6 000,00 € avustus tutkimushanketta 
varten

 

JÄRJESTETYT STIPENDIMATKAT JA 
STIPENDIEN SAAJAT 
Pandemiaksi levinnyt Covid19 -virus vaikeutti 
myös stipendimatkojen järjestämistä ja useat 
matkat jouduttiin perumaan. Toimintavuon-
na 2021 Säätiö järjesti yhden stipendimatkan.

Kulttuuristipendimatka Portugalin 
kiertomatka
Valtakunnallinen stipendimatka oli RKL:n jä-
senyhdistysten jäsenten haettavissa.

Matkastipendi myönnettiin seuraaville jäse-
nille:
Hannu Soikkeli, Marja Soikkeli, Esko Lahti-
nen, Jarmo Haapalehto, Juho Samuel Rah-
ko, Pekka Säkkinen, Martti Jauhiainen, Eero 
Utunen, Pentti Setälä, Osmo Pajusilta, Jyrki 
Lehtiniemi, Erkki Keski-Lusa, Matti Aho, Timo 
Kalliomaa, Harri Kuusela, Kai Magnusson, 
Rauno Kostamo, Olli-Pekka Furuholm, Paula 
Soudunsaari, Mika Kankaanranta, Stig Holm, 
Sami Similä
22 x 2490,00 €, yht. 54 780,00 €

Säätiö jakoi avustuksia ja stipendejä tilivuo-
den 2021 aikana yhteensä 343 152,00 €

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN HENKILÖLUETTELO 31.12.2021

SÄÄTIÖN EDUSTAJAT ERI HALLITUKSISSA 31.12.2021 

Hallitus 
Ins. AMK Raimo Seppänen puheenjohtaja
Rkm Jouko Karjalainen varapuheenjohtaja 
Rkm Jukka Aalto jäsen
Rkm Ari Autio jäsen
Rkm Kalevi Berlin jäsen
Rkm Asko Järvinen jäsen
Rkm Markku Niemi jäsen
Rakennusneuvos Timo Nieminen jäsen 
Kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori jäsen

Toimisto
Eija Toivonen toimistonhoitaja 

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

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

Stipendiryhmä
Rakennusneuvos Timo Nieminen puheenjohtaja
Rkm Asko Järvinen jäsen
Rkm Jouko Karjalainen jäsen

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

Kirjanpidon tositteiden tarkastaja
Rkm Asko Järvinen

Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53 
Rkm Ari Autio puheenjohtaja
Rkm Kalevi Berlin jäsen
Ins. AMK Raimo Seppänen jäsen
Rkm Jouko Karjalainen varajäsen

Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1
Rkm Asko Järvinen  puheenjohtaja
Rkm Kalevi Berlin varapuheenjohtaja
Rakennusneuvos Timo Nieminen jäsen

Kiinteistö Oy Lumikelo
Rkm Markku Niemi puheenjohtaja

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

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

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa, talous- ja 
hallintoryhmä 13 kertaa sekä stipendiryhmä ja kiinteistöryhmä kumpikin 
11 kertaa. Korona-ajalle tyypillisesti kokoukset järjestettiin osin etäyh-
teyksin Teams-sovelluksen välityksellä. 

Hallituksen jäsenet ovat saaneet kokouspalkkion. Hallituksen kokouksis-
ta kokouspalkkiota on maksettu hallituksen puheenjohtajalle 400,00 €  
/ kokous ja muille hallituksen jäsenille 300,00 € / kokous. Ryhmien koko-
uksista kokouspalkkiota on maksettu ryhmän puheenjohtajalle 200,00 €  
/ kokous ja muille ryhmän jäsenille 150,00 € / kokous. 

Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt 
muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa.

KONSERNITILINPÄÄTÖS 2021 
Säätiö on laatinut päättyneeltä tilikaudelta 
konsernitilinpäätöksen.

Konsernitilinpäätös sisältää Säätiön täysin 
omistamat yhtiöt Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 
51-53, Kiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1, Kiin-
teistö Oy Jämsän Himos Timi ja Kiinteistö Oy 
Luoston Alluntie 11.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankinta-
menomenetelmällä.

Tilinpäätöksessä keskinäiset osakeomistuk-
set ja konsernin sisäiset tuotot ja kulut on 
eliminoitu.

Konsernitilinpäätös osoittaa ylijäämää 
33 823 992,42 €.



    

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

Toukokuu
 7.5.  Silakanlitkaustapahtuma, Kalakerho, 
  Lauttasaaren silta, klo 9.00 
 7.5.  Veneilykauden avajaiset, Kallioniemi, klo 12.00
 9.5.  Yhdistyksen Kevätkokous, Ravintola Puro (Sähkötalo), 
  Malminrinne 6 E, klo 18.30
 9.5.  Toukokuun Mestari-ilta ennen Kevätkokousta, klo 18.30
 15.5.  Mestari-Laulajien ilmaiskonsertti rakennusmestari-
  insinööriyhdistyksille, Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki, 
  klo 15.00
 21.5.  Rantaongintakilpailu, Kalakerho, Kallioniemi, klo 10.00 
 23.5.  HRMY-Seniorit, Maakuntamatka Karkkilaan, 
  lähtö Kiasman pysäkiltä, klo 9.30
 24.5.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Kevätretki Pokrovan kirkkoon ja veljesyhteisöön, 
  lähtö Tikkurilasta klo 9.30 ja 
  Kiasman tilauspysäkiltä klo 10.00
 30.5.  HRMY-Seniorien Kesäjuhlat Kallioniemessä, 
  Keulakuvantie 18, klo 13.00

Kesäkuu
 2.–5.6.  HRMY Nuoret, Urheiluviikonloppu Villa Mestarissa, 
  Lohjan Kisakallio, Patikkatie 3 F 6
 24.6.  Yhteinen juhannussauna, HRMY ja HRV, Kallioniemi

Heinäkuu
 16.7.  KUPE, Retki Hamina Tattoo 2022 Marssishow -esitykseen, 
  lähtö Kiasman pysäkiltä klo 9.00
 23.–24.7.  HRMY Nuoret, asuntomessuviikonloppu, Naantali
 28.7.  Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, 
  Vuosaaren urheilukenttä, Heteniityntie 2, klo 17.00

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

Syyskuu
 5.9.  HRMY-Seniorit, Heureka, näyttely ja planetaarioelokuva, 
  Tiedepuisto 1, Tikkurila, klo 13.00
 8.9.  Rakennusmestarien Rouvat, syyskauden avajaiset
 12.9.  Syyskuun Mestari-ilta

Lokakuu
 10.10.  Yhdistyksen Syyskokous
 13.10.  Rakennusmestarien Rouvat, ohjelmatoimikunnan ilta
 18.10.  Supermarsu2 -elokuva perhetapahtumana, 
  Finnkino Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2, klo 17.00

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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