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Betoniyhdistyksen matka Tampereen rantatunneliin 26.8.2015
- tunneli keskellä kaupunkia
Lähde mukaan BY-matkalle Tampereen rantatunneliin 26.8.2015. Valmistuessaan rantatunneli on
Suomen pisin maantietunneli, yli kahden kilometrin mittainen. Tunnelissa tulee olemaan molemmille
ajosuunnille omat ajoneuvotunnelit. Ensimmäiset liikennetunneliperät kohtasivat vappuaattona 2015
Tampellan Esplanadin alla.
Päivän aikana pääset tutustumaan tunnelirakentamiseen sekä sitä ympäröivään laajaan
infrarakentamiseen, missä betonirakentamisella on merkittävä rooli. Lisäksi saatat kuulla jokusen sanan
urakan toteutusmuodosta allianssista. Matkan aikana sinulla on myös oiva mahdollisuus
verkostoitumiseen muiden alan toimijoiden kanssa.
Lämpimästi tervetuloa!

Osallistumismaksu
50 € / henkilö (sis. alv 24%)
Osallistumismaksu sisältää: matkat, päivän
luennot sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.
(tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille
myöhemmin).
Ilmoittaudu heti »
Huomioithan, että mukaan mahtuu ~50 henkilöä,
joten nopeat syövät hitaat!
Jos olet mielestäsi oikeutettu vapaamatkaan, voit
lähettää vapaamuotoisen anomuksen Tarja
Merikalliolle.

Rantatunneli
Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen
2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli
edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja
parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Tunnelihanke muokkaa paitsi Tampereen
keskustaa avaten sille uusia asuin- ja
virkistysalueita, myös sujuvoittaa Pirkanmaan
valtatieverkon liikennettä.
Lue lisää hankkeesta »

Betoniyhdistys 90 -vuotta valokuvauskilpailu
Suomen Betoniyhdistys täyttää lokakuussa 90 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys järjestää
betoniaiheisen valokuvauskilpailun. Kilpailun tavoitteena on tuoda esiin betonin monet mahdollisuudet.
Valokuvan aihealueita on kolme:
Betoni työssä (esimerkiksi kuva betonin valmistuksesta, kuljetuksesta, valusta ja jne.)
Betoni rakenteena (esim. betonilattia, -julkisivu, -silta, -palkki, -pilari jne.)
Betoni taiteena (esim. jokin ympäristötaideteos, veistos, jne.)
Kilpailu on avoin kaikille. Siihen voi osallistua enintään kahdella kuvalla aihealueesta eli enintään kuusi
(6) kuvaa osallistujalta. Kuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa Anu Kurkelalle,
anu.kurkela@betoniyhdistys.fi. Kuvatiedosto tulee nimetä niin, että siitä ilmenee kuvaaja ja aihealue.
Lähetettävän kuvan tulee olla jpg -muodossa ja kooltaan 1-3 Mb.
Kuvat pitää toimittaa viimeistään 5.10.2015.

Palkinnot
Kilpailun tuomaristo valitsee kustakin aihealueesta
viisi (5) finalistia. Näistä yhteensä 15 finalistista
valitaan ensin koko kilpailun voittaja ja tämän
jälkeen yksi kultakin aihealueelta.
Kilpailun pääpalkintona on kuvanveistäjä Virpi
Kannon Yötaivas betoniveistos ja aihealueen
voittajat saavat Virpi Kannon betonireliefin.
» Katso Virpi Kannon teoksia
» Lue lisää kilpailusta
Kuvassa: Yötaivas (72x23x19)

Jäsenmaksut 2015
Osalla jäsenistä vielä jäsenmaksut maksamatta,
joten alla muistin virkistämiseksi 16.4.2015
pidetyn yhdistyksen vuosikokouksen
jäsenmaksupäätökset sekä siihen liittyvää
muuta asiaa.
Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat seuraavat:






Henkilöjäsenet 55 €
Opiskelijajäsenet 0 €



Virolaiset jäsenet 30 €

Eläkeläisjäsenet 10 €
Perustutkimusta harjoittavien, yhteisöjäseneksi
tulevien laitosten henkilökunta 27 €

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
Betoni-lehti jäsenetuna Betoniyhdistyksen jäsenille verkossa
osoitteessa www.betoni.com/betoni-lehti.
Mikäli jäit kaipaamaan perinteistä, printattua Betoni-lehteä, toimita
täydellinen postitusosoite sähköpostilla
lotta.raty@betoniyhdistys.fi tai soita numeroon 040 159 9206.

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Unioninkatu 14)
00131 HELSINKI
Puh. (09) 12 991
www.betoniyhdistys.fi

