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Ajankohtaista
Vuosikertomus 2014
Vuoden 2014 vuosikertomus on ladattavissa sähköisessä muodossa osoitteessa:
www.betoniyhdistys.fi/media/toimintakertomus-2014.pdf
Betoniyhdistyksen vuosikertomus sisältää myös jäsenluettelon sekä BY-Koulutus Oy:n
toimintakertomuksen.

Yhdistyksen vuosikokous
Betoniyhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.4.2015. Kokouksessa päätettiin mm. hallituksen ja
vaalitoimikunnan kokoonpanot.

Hallituksen kokoonpano 2015
Betoniyhdistyksen hallituksen kokoonpano on 2015 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti seuraava:








Matti Pentti puheenjohtaja
Juha Laasonen
Jani Meriläinen
Leif Sebbas
Pirjo Tepponen
Mika Tulimaa

Hallitukseen 16.4.2015 nimitetyt uudet jäsenet ovat:






Petri Bergman (henkilöjäsen)
Esa Heikkilä (yhteisöjäsen)
Maarit Järvinen (henkilöjäsen)
Martti Matsinen (henkilöjäsen)

Erovuoroiset 2014 hallituksen jäsenet ovat:






Kalervo Matikainen
Reijo Harmaajärvi
Jouni Punkki
Tuula Råman

Hallitus on kokoontunut kevätkaudella 2015 kaksi kertaa.

Vaalitoimikunnan kokoonpano 2015








Hanna Järvenpää
Markku Leivo
Jussi Mattila
Elina Paukku
Timo Rytkönen
Pia Rämö
Tarja Merikallio, sihteeri

Jäsenmaksut 2015
Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat yhdistyksen
16.4.2015 pidetyn vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti seuraavat:







Henkilöjäsenet 55 €
Opiskelijajäsenet 0 €
Eläkeläisjäsenet 10 €
Perustutkimusta harjoittavien, yhteisöjäseneksi
tulevien laitosten henkilökunta 27 €
Virolaiset jäsenet 30 €

Yhteisöjäsenet:





Henkilömäärä alle 20: 360 €
Henkilömäärä yli 20 - alle 100: 620 €
Henkilömäärä yli 100: 980 €

Ole ystävällinen ja tarkista jäsenmaksulaskun summasta, että sinut on merkitty oikeaan jäsenryhmään.
Jos olet saanut väärän jäsenryhmän laskun, korjaa laskun summa vastaamaan oikeaa ryhmää
ja suorituksen perusteella muutos korjataan yhdistyksen rekisteriin. Lisäksi ilmoita jäsenryhmäsi
muutoksesta sähköpostilla lotta.raty@betoniyhdistys.fi tai soittamalla 040 159 9206.
Opiskelijajäsenille lähetetään 55 € henkilöjäsenmaksu, jonka tarkoituksena on päivittää vuoden tai
kauemmin valmistuneena olleet opiskelijat henkilöjäseniksi. Jos et ole vielä valmistunut tai
valmistumisestasi on alle vuosi, toimita kopio voimassa olevasta / olleesta opiskelijatodistuksesta tai kortista lotta.raty@betoniyhdistys.fi niin lasku mitätöidään.

Betoni-lehti
Päällekkäisten lehtitilausten välttämiseksi ja luonnon säästämiseksi
betonilehti jäsenetuna betoniyhdistyksen jäsenille jatkossa verkossa
osoitteessa www.betoni.com/betoni-lehti.
Mikäli haluat lehden paperiversiona, toimita täydellinen
postitusosoite sähköpostilla lotta.raty@betoniyhdistys.fi tai soita
numeroon 040 159 9206.

Ruiskubetoniohjeet 2015 nyt tilattavissa
» Tilaa nyt by 63 Ruiskubetoniohjeet -kirja.




Jäsenet 51,59 €
Muut

57,31 €

Kirjassa käsitellään ruiskubetonoinnin kuiva- ja
märkäseosmenetelmiä sekä keskitytään menetelmien
betoniteknologiaan, laitetekniikkaan ja laadunvarmistukseen
ruiskubetonoinnin eri vaiheissa.
Kirjan lisätiedot ja tilaukset: www.rakennusmedia.fi tai puhelimitse
numerosta 09 1299 276.

Ilmoittaudu mukaan kurssille
» 1.6.2015 - Ruiskubetoniohjeet -kurssi
» 16. - 17.9.2015 - EC4 -liittorakenteet -kurssi
Lue lisää ja ilmoittaudu »
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