
1

2016
RAKENNUSLIITON

JÄSENEDUT
Rakennusliiton jäsenenä olet oikeutettu monenlaisiin jäsenetuihin.  

Jäsenkortin esittämällä saat hyödyksesi useita jäsenetuja vuonna 2016. 
Jos sopimusalasi on vaihtunut, voit itse päivittää tiedon eAsioinnin kautta 
jäsenrekisteriin. eAsioinnissa voit myös tarkastella päivärahan hakemiseen 

liittyviä asioita ja muokata järjestelmässä olevia henkilötietojasi.  
Jos postiosoitteesi muuttuu, päivittyy se automaattisesti liiton  

jäsenrekisteriin Väestörekisterikeskuksen kautta.

Huom!  
Säilytä tämä esite huolella!  
Voit tsekata siitä kätevästi 
etusi ja liiton yhteystiedot, 
kun niitä kalenterivuoden 

aikana tarvitset.
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TÄRKEITÄ TIETOJA,  
KUN ASIOIT RAKENNUSLIITTOON TAI RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAAN: 

 

RAKENNUSLIITON JÄSEN
Rakennusliitto on rakennusaloilla työskentelevien palkansaajien etujärjestö.  

Siihen kuuluvat rakennus-, asfaltti-, vedeneristys-, maalaus-, lattianpäällystys-, talo-
tekniikka-, ja maa- ja vesirakennusalan sekä rakennustuoteteollisuuden työntekijät.  
Liitto valvoo kaikkien jäsentensä etuja ja oikeuksia sekä solmii työehtosopimukset.

Rakennusliitto on Suomen suurimpia ja voimakkaimpia ammattiliittoja. Lähes 86 000 jäsentä  
ja toimiva alueorganisaatio antavat liitolle vankan aseman työehtosopimusneuvotteluissa.  
Mitä useampi rakennusalan työntekijä on järjestäytynyt ja mitä useampi jäsen osallistuu  

aktiivisesti liiton toimintaan, sitä vankempi on liiton asema.

Kun työehtosopimusneuvotteluihin valmistaudutaan, ovat ammattiosastoilta ja työpaikoilta  
saadut viestit lähtökohtana. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut puolestaan valvovat  

työehtoja työpaikoilla ja yrityksissä.  

Tervetuloa mukaan toimintaan!

RAKENNUSLIITTO ry
Käyntiosoite:           Siltasaarenkatu 4
Postiosoite:           PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostin muoto:         etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
Kotisivut:            www.rakennusliitto.fi

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA
Käyntiosoite:           Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Postiosoite:           PL 135, 70101 KUOPIO
Kotisivut:            www.rakennuskassa.fi

Rakennusliiton palvelunumerot ja puhelinpalveluajat
(ma–to klo 8.30–16.00, pe klo 8.30–15.30)
Jäsenyysasiat            020 690 231
Työehtoasiat           020 690 232
Työttömyyskassa            020 690 230
Takaisinperintä            020 690 250
Vaihde             020 774 003 

Postitse toimitetut ansiopäivärahahakemukset lähetetään:
RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA, PL 135, 70101 KUOPIO
Päivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa 
työttömyyden alkamisesta.

eAsiointi-palvelu on jäsentä varten

Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan yhteisessä 
eAsioinnissa voit hoitaa sähköisesti jäsenyyteesi sekä työttö-
myyspäivärahaan liittyviä asioita. eAsiointiin pääset kirjautu-
maan sekä Rakennusliiton että Rakennusalan työttömyyskassan 
sivujen kautta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

eAsioinnissa itse jäsenmaksunsa hoitava jäsen voi laskea ja 
maksaa jäsenmaksunsa. Jäsen voi myös ilmoittaa liiton sään-
töjen mukaiset jäsenmaksuvapautuksen ajat sekä syyt. Jäsen 
voi päivittää liiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja, sekä 
sopimusalamuutokset.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi ja liittää 
siihen tarvittavat selvitykset. Hakemuksesi kirjautuu saapu-
neeksi kassaan sen lähetettyäsi. eAsioinnissa voit myös tarkas-
tella päivärahan hakemiseen liittyviä asioita. 

SISÄLLYSLUETTELO

Alennusta polttoaineiden hinnoista ................ 
Alennusta laivamatkoista ...................................
Vakuutukset ............................................................  
Loma- ja virkistystoimintaa................................    
Veteraanien lomaviikot .......................................   
Nuorille.....................................................................   
Pidä jäsenyytesi kunnossa ..................................   
Tietojen muuttuessa ............................................   
Jäsenmaksuvapautus ...........................................   
Vapaajäsenyys .......................................................   

Rakennusliiton jäsen ............................................  
Tärkeitä yhteystietoja .......................................... 
Etuja, joita liittosi sinulle tarjoaa .....................    
Työn ja työsuhteen ehtojen turvaaminen ......    
Oikeusapua ja lainopillista neuvontaa ............   
Rakennusliiton työehtosopimukset ..................   
Työttömyyskassa ...................................................    
Rakentaja-lehti ......................................................     
VVO:n asunnot .......................................................   
Koulutustoiminta .................................................. 
Kulttuuriapurahat .................................................  
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ETUJA, JOITA LIITTOSI  
SINULLE TARJOAA

TYÖEHTOSOPIMUKSET

jotka Rakennusliitto on solminut eri työnantajajärjestöjen 
kanssa:

Rakennusalan työehtosopimus

Asfalttialan työehtosopimus

Vedeneristysalan työehtosopimus

Maalausalan työehtosopimus

Lattianpäällystysalan työehtosopimus 

Talotekniikka-alan työehtosopimus

Kivipohjaisen rakennustuoteteollisuuden  

työehtosopimus

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

Maarakennusalan työehtosopimus

TYÖN JA TYÖSUHTEEN EHTOJEN  
TURVAAMINEN

Tärkein jäsenetusi on voima, jonka yhtenäinen Rakennusliitto 
antaa. Vahvan ammattiliiton ääntä kuunnellaan. Jos suuri osa 
työntekijöistä on järjestäytymättömiä, ei ammattiliitolla ole 
riittävää uskottavuutta ja voimaa hoitaa jäsentensä edunval-
vontaa. 

Työttömyyskassat hoitavat työttömyyspäivärahojen teknisen 
maksatuksen, mutta ammattiyhdistysliike hoitaa työttömyys-
turvan puolustamisen. Ilman ammattiliittoja ei työntekijöillä 
olisi työttömyysturvaa ja monia muita sosiaalisia oikeuksia, joi-
ta pidetään itsestään selvinä.

OIKEUSAPUA  
JA LAINOPILLISTA NEUVONTAA

Saat maksutta lainopillista neuvontaa ja oikeusapua työsuhtee-
seesi liittyvässä työpaikka- ja tuomioistuinkäsittelyssä.  Apunasi 
ovat työpaikkojen luottamusmiehet, liiton toimitsijat ja työlain-
säädäntöön erikoistuneet lakimiehet.

Käytä 
jäsenetuja 
hyväksesi! 
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RAKENTAJA -LEHTI JA KOTISIVUT

Rakentaja-lehti tulee kuukausittain kotiisi postissa.  
Siitä saat tietoa niin edunvalvonta-asioista kuin yleisistä  
rakennusalan ja järjestötoiminnan tapahtumistakin.   
Rakennusliiton kotisivuilla kerrotaan ajankohtaisista asi-
oista. Sivuilta löytyy myös blogi ja valtakunnallinen tapah-
tumakalenteri.
Rakennusliitto on mukana myös sosiaalisessa mediassa;
Facebook, Twitter ja Instagram.

VVO:n ASUNNOT

Rakennusliitto on osakkaana VVO – yhtymä Oyj:ssä. Liiton 
jäsenillä on mahdollisuus hakea asuntoa VVO:n monipuo-
lisesta asuntokannasta. Valittavana on perinteisten arava- 
ja korkotuettujen vuokra-asuntojen lisäksi myös tulorajat-
tomia vuokra-asuntoja. 
VVO:lla on 43 paikkakunnalla lähes 41 000 vuokra-asun-
toa. Yksitoista VVO- kotikeskusta ja kolme asumispalvelu-
toimistoa palvelevat sinua paikan päällä eri puolilla Suo-
mea. Toimita asuntohakemus lähimpään VVO–kotikeskuk-
seen tai täytä osoitteessa: www.vvo.fi. Merkitse asuntoha-
kemuksesi lisätietoihin maininta, että olet Rakennusliiton 
jäsen. Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta.

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

Rakennusalan työttömyyskassa on erittäin nykyaikainen 
ja tehokas.  Sen asiantuntemuksessa yhdistyvät rakennus-
alan erityispiirteiden tuntemus työttömyysturvan vahvaan 
osaamiseen.  

Työttömyyskassa maksaa seuraavia etuuksia jäsenilleen: 
ansiopäivärahaa työttömille, lomautetuille ja työllistymistä 
edistävissä palveluissa oleville, sekä korvausta vuorotte-
luvapaan ajalta. Tarkempia tietoja etuuksista löydät työt-
tömyyskassan yhteisjärjestön vuosittain toimittamasta, 
Työttömyyskassojen etuoppaasta. Painettuja oppaita on 
saatavissa kaikista aluetoimistoista. Opas löytyy myös työt-
tömyyskassan kotisivulta www.rakennuskassa.fi.

Jos jäät työttömäksi

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivä-
näsi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon 
sen määräämällä tavalla. Työttömyyspäivärahaa voidaan 
maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voi-
massa työ- ja elinkeinotoimistossa. 
Tarkista, että jäsenmaksusi ovat kunnossa
Työttömyyskassa maksaa päivärahaa oltuasi jäsenyysaika-
na vähintään 26 kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika on 
ollut vähintään 18 tuntia viikossa.

Päivärahan hakeminen

Päivärahaa haetaan päiväkohtaisesti ansioturvan päivära-
hahakemuslomakkeella tai sähköisesti eAsiointi -palvelun 
kautta. Hakemuslomakkeita saat liiton aluetoimistoista ja 
kassan nettisivustolta. 

Päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa jälki-
käteen. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin. 
Työttömäksi jäänyt voi jättää kuitenkin ensimmäisen ha-
kemuksensa lyhyemmältä, kolmen kalenteriviikon ajalta. 
Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä sunnuntaihin.
Täytä hakemus huolellisesti nopeuttaaksesi hakemuksen 
käsittelyä.
Päivärahahakemuksen liitteeksi toimitetaan palkkatodistus 
vähintään 26 kalenterityöviikolta välittömästi työttömyyt-
tä edeltävältä ajalta. Palkkatodistuksessa on mainittava 
pitämäsi lomapäivät ja lomakertymäsi. Lomautustapauk-
sessa toimita saamasi lomautusilmoitus tai irtisanomista-
pauksessa irtisanomisilmoituksesi.
Verokorttia ei kassalle tarvitse toimittaa, ellei verotietoihin 
ole haettu muutosta tai ellet ole saanut ns. portaikkove-
rokorttia.
Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista, sekä avo- tai 
aviopuolison samassa taloudessa asuvista lapsista, lapsi- 
korotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen 
syntymäaika.
Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sosiaalietuu-
det, sekä hakujakson aikaiset työt. Liitä näistä todistukset 
mukaan.
Maatalous- tai yrittäjätuloissa on liitettävä mukaan vii-
meksi vahvistettu verotuspäätöksesi.
Päivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä 
päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi.
Päivärahahakemuslomakkeen liitteineen voit jättää alue-
toimistoon tai laittaa postitse osoitteeseen:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 KUOPIO. 

Käytä 
jäsenetuja 
hyväksesi! 
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KOULUTUSTOIMINTA

Rakennusalan ammatillinen koulutus

Kolmivuotinen peruskoulutus

Pääväylä rakennusalan töihin on ammatillinen perustut-
kinto. Tavoitteemme on, että kiinteällä oppilaitosten ja 
työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä takaamme alallemme 
tulevalle nuorelle mahdollisuuden ammattitaidon ja palk-
kauksen kehittymiseen sekä hyvän työmarkkina-aseman. 
Työmarkkinajärjestöjen kautta yritykset ja yritysten työnte-
kijäedustajat sidotaan mukaan yhteistyöhön.

Oppisopimuskoulutus

Pyrimme lisäämään oppisopimusten määrää aloillamme 
sekä parantamaan oppisopimusten laatua. Oppisopimukset 
on suunniteltava tutkinnon tai tutkinnon osan suorittami-
seksi.

Ammatilliset tutkinnot

Rakennusliitto on ollut mukana kehittämässä tutkintojär-
jestelmää. Tavoitteena on, että kaikki jäsenet saavat mah-
dollisuuden suorittaa oman alansa ammatillisia tutkintoja.

Koulutusrahasto

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima 
rahasto. Sen tehtävänä on edistää työssä tarvittavia val-
miuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja 
kehittymiseen. Käytännössä tämä tapahtuu aikuiskoulutus-
tuen ja tutkintostipendien avulla.

Ammattitutkintostipendin saamisehdot 
ja hakeminen

Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena 
henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen 
ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai eri-
koisammattitutkinnon. Ammattitutkintostipendiä ei myön-
netä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitut-
kintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon päivittämisen tai 
laajentamisen perusteella. Lisätietoa ammatillisista näyt-
tötutkinnoista saa linkistä www.nayttotutkinnot.fi

Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa 1.8.2013 
jälkeen suoritetusta tutkinnosta. Jos 1.8.2013 jälkeen suo-
ritettu tutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen jäl-
keinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Etuus on 
veroton.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että 
henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virka-
suhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna 
vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, 
omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei las-
keta mukaan työhistoriaan. Sillä, onko hakija tutkinnon 
suorittamisajankohtana työsuhteessa vai ei, ei ole tukea 
myönnettäessä merkitystä. Ammattitutkintostipendin voi  
saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 
64-vuotias. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeis-
tään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Tut-
kinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen 
päiväystä. Etuutta ei myönnetä myöhästyneen hakemuksen 
perusteella.
Lisätietoja ammattitutkintostipendin hakemisesta:   
www.koulutusrahasto.fi, (09) 680 3730

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilli-
seen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- 
tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka
on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta 
ja
on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut 
yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun 
alkua ja
jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähin-
tään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opin-
tojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän 
ajan ja
ei saa opiskeluun muuta tukea.
Tukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta. 
Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
määrää (ilman korotusosia). Tukea myönnetään tutkintoon 
johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täyden-
nyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilai-
toksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen 
tulee tukiaikana olla päätoimisia.
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KOULUTUSTOIMINTA

Liiton järjestöllinen koulutus

Liiton edunvalvontaa ja järjestötoimintaa vahvistavaa kou- 
lutusta järjestetään sekä valtakunnallisena että alueellise- 
na. Koulutuksen sisältöjä ja muotoja kehitetään vastaamaan 
entistä paremmin yritysten ja työmaiden luottamushenki-
löiden ja järjestöorganisaatiossa toimivien tarpeita ja toi-
veita. Seuraa koulutusta koskevaa ilmoittelua Rakentajassa 
ja kotisivuillamme www.rakennusliitto.fi /koulutus.

Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja yhteys-
miesten kurssit kuuluvat työnantajantuen korvauspiiriin eli 
luottamusmies/ työsuojeluvaltuutettu saa täyden palkan 
kurssin ajalta. Kurssiin sisältyy ruoka ja tarvittaessa ma-
joitus.
Rakennusliitto korvaa matkakulut ”bensaraha”-käytännön 
mukaan eli 0,25 e/km, lyhintä reittiä käyttäen sekä kurssis-
tipendin työstä opintovapaalla olevalle.

Luottamusmieskoulutus

Rakennusliitto kouluttaa luottamusmiehiä perus- ja jatko-
kursseilla. Kurssit järjestetään eri puolilla Suomea.

Peruskurssilla:
opitaan ajanmukaiset luottamusmiehen perustiedot  
ja -taidot
kehitetään työntekijöiden edunvalvontaa ja työpaikkojen 
yhteistyötä
vahvistetaan tiedottamista
kehitetään luottamushenkilöiden tukiverkostoa
käydään läpi työehtosopimusta ja työsuhteen säännöksiä 
harjoitusten kautta
harjoitellaan neuvottelutilanteita ja –taitoja
syvennytään jäsenhankintaan
tutustutaan hyödyllisiin keinoihin, joilla luottamushenkilöt 
voivat verkostoitua sosiaalisen median kautta.

 
Jatkokurssilla:

syvennämme peruskurssilla opittua osaamista
vahvistamme neuvottelu- ja viestintätaitoja
selvitämme työelämän muutosta ja ammattiyhdistysliik-
keen haasteita
perehdymme lakimiehen kanssa työoikeuden asioihin 
konkreettisten, rakennusalan esimerkkien kautta ja
pohdimme tapaturma- ja sosiaaliasioita Rakennusliiton 
sosiaalisihteerin kanssa.

 
Täydennyskurssi:

Vuosittaisella luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettu-
jen täydennyskurssilla on ohjelmassa ajankohtaiset teemat 
toimiin liittyen.
 

Työsuojeluvaltuutetun koulutus
 

Rakennusliitto kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja perus-  
ja jatkokursseilla valtakunnallisesti eri puolilla Suomea.

 
Työsuojelun peruskurssi:

antaa perustiedot rakennusalan työsuojelukysymyksistä, 
työsuojeluhenkilöstön tehtävistä, oikeuksista ja velvolli-
suuksista, sekä
kehitetään tiedottamista
tutustutaan työehtosopimukseen harjoituksien kautta 
harjoittelemme neuvottelutilanteita
ohjaa kurssilaisia itsenäiseen tiedon hankintaan ja oma-
toimiseen työsuojeluongelmien ratkaisuun.

 
Työsuojelun jatkokurssi:

syventää ja laajentaa osallistujien tietoja ja taitoja työym-
päristön kehittämisessä ja työsuojeluongelmien poistami-
sessa.

 
Yhteysmiesten koulutus

Yhteysmiesten kahden päivän alueelliset koulutukset on 
suunnattu työssä oleville talonrakennusalan yhteysmiehille.

 
Sisältönä:

yhteysmiehen tehtävät
Rakennusliitto yhteysmiehen tukena
viestintäharjoituksia
millainen on hyvä yhteysmies
työehtosopimus tutuksi harjoitusten kautta
neuvotteluharjoitus
 
Työehtosopimuksen koulutussopimuksen mukaan Raken-
nusliiton jäsenelle, joka toimii yhteysmiestehtävässä, ei 
koidu kurssista kustannuksia. Kurssin aikana saat palkan 
työnantajaltasi. Kurssiruokailut, matkakorvauksen ja mah-
dollisen majoituksen maksaa Rakennusliitto.

Järjestökurssit

Järjestökoulutus on tarkoitettu liiton järjestöorganisaatios-
sa toimiville ja siitä kiinnostuneille jäsenille. Järjestettävis-
tä koulutuksista saat parhaiten tiedon seuraamalla liiton 
kotisivulla oleva tapahtumakalenteria ja kotisivujen koulu-
tusosiota www.rakennusliitto.fi /koulutus.

Käytä 
jäsenetuja 
hyväksesi! 
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KULTTUURIAPURAHAT

SAK:n kulttuurirahastosta jaetaan apurahoja ansioituneil-
le kulttuurin harrastajille. SAK:n apurahat on haettavissa 
31.12.2016 mennessä. Apurahahakemukset tulee lähettää 
osoitteella: Rakennusliitto ry, Sissi Kähkönen, PL 307, 
00531 HELSINKI. 

POLTTOAINEIDEN HINNAT

Teboil tarjoaa jäsenalennuksia bensiinin, dieselin ja Teboil-
voiteluaineiden hinnoista kaikilla Teboil-huoltamoilla ja 
Teboil-automaattiasemilla. Teboil Express-automaattiase-
milta alennusta ei kuitenkaan saa.  Katso tarkemmin ilmoi-
tuksesta tai www.teboil.fi/liitto.

 
Tallink Silja tarjoaa etuja Rakennusliitto ry:n jäsenien vapaa- 
ajan matkustamiseen Club One -kanta-asiakasohjelman kautta.  

Club One on palkitseva kanta-asiakasohjelma, jossa on kol-
me tasoa: Bronze, Silver ja Gold. Kun liityt Tallink Siljan  
Club One -kanta-asiakasohjelmaan, pääset jäsenetuna suo-
raan ohjelman Silver-tasolle.
Liity nyt Club One -kanta-asiakkaaksi osoitteessa www.clubone.fi/ 
erikoisliittyminen. Tarkistathan sopimusetunumeron jäsen-
etuesitteestä.
 
Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnume- 
rosi pysyy voimassa. Jos olet Bronze-tason asiakas, siir-
rämme sinut Silvertasolle. Ilmoitathan kuitenkin Club One 
-kanta-asiakasnumerosi, maininnan jäsenyydestäsi ja sopi- 
musetunumeron sähköpostitse osoitteeseen erikoisliittymi-
set@tallinksilja.com, näin rekisteröimme Sinut sopimuse-
tuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa Silver-tason kor-
tin. Lisätietoa kanta-asiakkuudesta www.clubone.fi.
 
Lisätietoja:
Puh. 0600 152 68, ma–pe 8–21, la 9–18, su 10–18
www.clubone.fi
(1,75 e/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).  
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LAIVAMATKOISTA
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VAKUUTUSETUJA

Rakennusliitto ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat 
tehneet yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Raken-
nusliiton jäsenet saavat merkittäviä vakuutusetuja Tur-
vasta.

Jäsenetuja Turvasta

Rakennusliiton jäsenenä sinut on vakuutettu Turvassa 
osallistuessasi tai ollessasi matkalla liiton tai sen jäsenyh-
distyksen (ammattiosastot/aluejärjestöt) järjestämiin tilai-
suuksiin. Vakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla sattu-
neesta tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut sekä matkalla 
alkavasta sairaudesta aiheutuneet hoitokulut. Vakuutus on 
voimassa Suomessa ja ulkomailla.

Liiton jäsenenä ja Turvan asiakkaana saat vapaaehtoisiin 
koti-, auto- ja henkilövakuutuksiin 10 %:n jatkuvan alen-
nuksen. Liiton neuvottelemana erityisetuna Turva tarjoaa 
Sinulle ja perheenjäsenillesi 20 %:n alennuksen jatkuvasta 
matkustajavakuutuksesta. Vakuutuksen saamisen edelly-
tyksenä on, että perheesi kotivakuutus on Turvassa.

Lisäksi saat hyödyksesi 5 %:n omistaja-asiakasalennuksen 
heti ensimmäisestä vakuutuskaudesta alkaen, kun otat 
Turvasta kotivakuutuksen tai liikennevakuutuksen. Kun 
omistaja-asiakkuus Turvassa on kestänyt viisi vuotta, nou-
see omistaja-asiakasalennuksesi seitsemään prosenttiin ja 
kymmenen vuoden asiakkuuden jälkeen kymmeneen pro-
senttiin. Keskitä vakuutuksesi Turvaan ja saat heti 7 % 
omistaja-asiakkaan alennuksen.

Rakennusliiton jäsenille korvataan kodin irtaimistovakuu-
tuksesta työvälineet ja tarvikkeet 4 500 euron määrään 
asti. Jos kotivakuutukseesi Turvassa sisältyy vastuuvakuu-
tus, se on voimassa myös työsuhteen ulkopuolella tapahtu-
vissa talkootöissä. Vastuuvakuutuksesta korvataan tällöin 
rajoitusehdoista poiketen vakuutetun työn kohteelle ai-
heuttama vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 1 700 
euroa vahinkoa kohti.

Parasta turvaa autollesi

Turvan Liittokasko on vain ammattiliittojäsenille tarkoitet-
tu kaskovakuutus, jossa on sisäänrakennettuna etuja, joita 
saisit muualta korkeintaan lisähinnalla. Lähtöbonus uuteen 
Liittokaskoon voi olla jopa 70 %. Kun olet ajanut Liittokas-
kolla vakuutettuna kolme vuotta ilman vahinkoja, bonukset 
eivät putoa vahingon sattuessa. Liittokasko on mahdollis-
ta ottaa yksityiskäyttöisille, enintään 15 vuotta vanhoille 
henkilö- ja pakettiautoille.

Turvaa itsesi ja perheesi

Turva haluaa tarjota Rakennusliiton jäsenille kokonaisval-
taista vakuutusturvaa. Henkikulta on kilpailukykyisesti hin-
noiteltu henkivakuutus, jonka saavat vain ammattiliittojen 
jäsenet perheineen. Vakuutus tarjoaa turvaa kuoleman va-
ralle. Henkikulta-vakuutus voidaan ottaa sekä lapselle että 
aikuiselle. Lue lisää: www.henkikulta.fi.

Palvelua verkossa

Verkkopalvelu on Turvan yksityisasiakkaille tarkoitettu in-
ternetpalvelu, jossa voit tarkastella omia vakuutus- ja asia-
kastietojasi. Verkkopalveluun pääset Turvan internetsivujen 
etusivulta osoitteesta www.turva.fi. Voit kirjautua palve-
luun pankkitunnuksillasi. 

Ilmoita vahingosta Turvaan

Sähköinen korvauspalvelu, joka on Turvan verkkopalvelus-
sa, on erittäin kätevä tapa hakea korvausta yksityishenki-
lön ottamista yksityistapaturma-, matkustaja- ja lapsen 
sairaanhoitokuluvakuutuksista. Rahat ovat tilillä jopa päi-
vässä ja hakukertakohtainen omavastuu vähennetään vain 
kerran kalenterivuodessa.

Tapaturma-, matka-, omaisuus- ja ajoneuvovahingoista 
ilmoitat helposti verkossa. Ilmoitukset löydät Turvan inter-
netsivuilta osoitteesta www.turva.fi. 

Näiden lisäksi Turvan internetsivuilla on useita pdf-muo-
toisia vahinkoilmoituksia, jotka voit tulostaa. Toimita al-
lekirjoitettu vahinkoilmoitus liitteineen Turvaan. Näin no-
peutat vahinkoasiasi käsittelyä. 

Voit ilmoittaa sattuneesta vahingosta Turvaan myös puhe-
limitse. Yksinkertaisissa asioissa voidaan vahinkosi hoitaa 
saman tien korvauspäätökseen saakka. Kun ilmoitat vahin-
gosta, varaa esille kaikki siihen liittyvät tiedot ja hallussasi 
olevat kuitit ja asiakirjat. Turva tallentaa korvausasiointiin 
liittyvät puhelut.

Kysy lisää vakuutuksista

Lisätietoja Turvan vakuutuseduista saat Turvan Rakennus-
liiton jäsenille tarjoamalta palvelusivustolta www.turva.
fi/rakennusliitto. Tietoa saat myös Turvan toimipaikoista, 
asiamiehiltä tai palvelunumerosta 01019 5110. 
Turvan toimipaikkojen yhteystiedot ja lisätietoja Turvasta 
löydät osoitteesta www.turva.fi. Turvan asiakaspalvelun 
sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@turva.fi.



9

LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTAA

Rakennusliiton lomaedut työelämän käytettävissä ole-
ville (työssä olevat/työttömät) jäsenille. Jäsenetuloma 
tulee tilata puhelimitse.

Rakennusliitolla on yhteistyösopimus kahdenkymmenen lo-
mapalvelua tuottavan kohteen kanssa. Rakennusliitto myön-
tää em. lomakohteissa lomaileville työssä oleville ja työt-
tömille jäsenilleen lomatukea. Lomatuki on huomioitu ho-
tellien hinnoittelussa. 
Jäsenkohtaisen (jäsen+perheenjäsenet yhteenlaskettuna) tuen 
enimmäismäärä on 8 vrk/kalenterivuosi. Luottamusteh-
tävissä olevilla jäsenillä tuen enimmäismäärä on 12 vrk/
kalenterivuosi. Mikäli etuvuorokaudet ylittävät 8/12 vuoro-
kausien määrän, ylimenevä osuus laskutetaan kokonaisuu-
dessaan jäseneltä. Lomavarausta tehdessä on ilmoitettava 
jäsennumero. Jäsenkortti ja kuvallinen henkilötodistus on 
esitettävä lomapaikassa ilmoittautumisen yhteydessä. Mi-
käli kohdekohtaisessa esittelyssä ei ole erillistä mainintaa, 
lapset 6–16 vuotta saavat 50 %:n alennuksen, alle 6-vuoti-
aat ilmaiseksi. Tee varauksesi kohteesta hyvissä ajoin ennen 
kuitenkin vähintään viikkoa ennen majoitustarvetta. 

Yhteistyökumppaneitamme vuodelle 2016 ovat: 

Hotelli Siikaranta, Rantasipi Ikaalisten Kylpylä, Kylpyläho-
telli Rauhalahti, Kylpylähotelli Summassaari, Rantasipi Ruka-
hovi, Hotelli Levi Panorama, Hotelli K5 Levi, Härmän kylpy-
lä, Kylpylähotelli Päiväkumpu, Break Sokos Hotel Bomba, 
Cumulus Hakaniemi, Cumulus Oulu, Break Sokos Hotel Eden, 
Original Sokos Hotel Presidentti, Anttolanhovi, Break Sokos 
Hotel Vuokatti, Original Sokos Hotel Ilves. Uusvanhana yh-
teistyökumppanikohteena jatkaa Holiday Club Caribia. Ko-
konaan uusina kohteina mukaan tulevat Rantasipi Imatran 
Valtionhotelli ja Urheilu- ja vapaa-ajankeskus Vierumäki 
Heinolassa. 

Kokous- ja lomahotelli Siikaranta
Naruportintie 68, Espoo, puh. (09) 867 971 
www.hotellisiikaranta.fi

Vajaan tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta 
sijaitseva Siikaranta on mainio lomakohde jäsenperheille, 
jotka haluavat nauttia pääkaupungin aktiviteeteista mutta 
majoittua luontoympäristössä. Lomavuorokausi puolihoi-
dolla maksaa 28 e/hlö 2hh majoituksessa Vastaava hinta 
täysihoidolla 38 e. Lomailijoiden viihtyisyyttä lisää myös 
uima- ja poreallasosasto saunoineen. Uima-allassaunat (16 m 
allas ja poreallas) tai rantasaunat lämpiävät hotelliasukkaille 
aamuin illoin. Käytössä ovat kuntosali, tenniskentät, muut 
pelikentät sekä veneitä. Nuuksion kansallispuistoon on vain 
parisataa metriä. Jos Linnanmäki tai Korkeasaari kiehtoo, 
pääsee pihasta bussilla kaupunkiin viisi kertaa päivässä.

Härmän Kylpylä
Vaasantie 22, Kauhava, puh (06) 483 111 1 
www.harmankylpyla.fi

Kylpyläkokonaisuus on keidas, joka tarjoaa suomalaisen 
saunan lisäksi turkkilaisen saunan sekä ainutlaatuisen Kuu-
man kiven saunan. Kylpylässä on myös täysmittaisen uima-
allas, kuntoallas ja perheen pienimmille kaksi lämmintä 
lastenallasta, joista toisessa pieni vesiliukumäki. Aiemmin 
”Sunny Beach -sisähiekkarantana” toimineella alueella on 
nykyään Nippe-Norsun Vekaraviidakko -niminen lasten si-
säleikkipaikka. Powerpark -huvipuistoon on matkaa vajaat 
kymmenen kilometriä. Kahden vuorokauden kylpyläloman 
hinta on 90 euroa/hlö puolihoidolla 2hh majoituttaessa. 
Hinta sisältää kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön sekä 
hotellin vapaa-ajanohjelman.

Käytä 
jäsenetuja 
hyväksesi! 
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Rantasipi Ikaalisten Kylpylä
Hämyläntie 2, 39500 IKAALINEN, puh. (03) 451 2100
www.ikaalistenkylpyla.fi

Kylpyläloma tarjoaa kaikkea kivaa tekemistä koko perheelle 
aamusta iltaan. Hilpeyttä ja hulinaa aiheuttavat Vesitro-
piikin poreet ja pyörteet ja lasten Vesimaailmassa on ilo 
ylimmillään. 
Kahden vuorokauden oleskelu puolihoidolla maksaa 76 e/ 
hlö kahden hengen huoneessa majoituttaessa. Hinta sisäl-
tää aamiaisen ja päivällisen, Vesitropiikin kaksituntisen 
käytön 2 krt/vrk, Wellness & Sport -ohjelmat, kuntosalin 
vapaan käytön ja ohjelmamaksun tanssiravintolaan. 
Etu ei ole voimassa 6.–12.6. (iskelmäparatiisi), juhannukse-
na eikä jouluna.

Hotelli Levi Panorama
Tunturitie 205, 99130 LEVI, puh. (016) 336 3000
www.levipanorama.fi

Levin arktinen luonto ja vuodenajat ovat unohtumaton ko-
kemus. Korkealaatuinen ja kansainvälisen vaatimustason 
täyttävä Hotelli Levi Panorama sijaitsee Levitunturin laella. 
Hotellin ympäristö elää voimakkaasti mukana vuodenaiko-
jen vaihtuessa ja maisemat jatkuvat aina Pallaksen, Aake-
nuksen sekä Ylläksen tuntureille asti.
Puolihoitovuorokauden hinta on 35 e/vrk/hlö 2 hh majoi-
tuttaessa ja 69 e 1 hh ajalla 1.1.–1.5. ja 1.11.–31.12. Puoli-
hoitovuorokauden hinta on 29 e/vrk/hlö 2 hh majoituttaessa 
ja 62 e 1hh ajalla 2.5.–31.10. Lapset 6–16 v. lisävuoteella  
25 e/vrk ympäri vuoden, mikäli huoneeseen majoittuu vähin-
tään yksi aikuinen. Hinnat eivät ole voimassa 26.12.2016– 
3.1.2017. Muina aikoina huoneita saatavilla hotellin va-
raustilanteen mukaan.   

Hotelli K5 Levi
Kätkänrannantie 2, 99130 LEVI, puh. (016) 639 1100
www.k5levi.fi

Aivan Levin keskustassa sijaitseva Hotelli K5 tuo matkaasi 
hivenen kaivattua luksusta. Hotellin miellyttävästi sisuste-
tuista huoneista avautuu näkymä joko Levin rinteisiin tai 
hotellin omaan poroaitaan, joka valaistaan talvisin. Hotel-
lin rakennukset muodostavat kylämäisen alueen, jonka kes-
kellä on myös aito osin maan alle rakennettu turvekammio.
Puolihoitovuorokauden hinta on 41,50 e/vrk/hlö 2 hh ma-
joituttaessa ja 84 e/vrk 1 hh (1.1–30.4. ja 1.11–31.12.). Lap-
set 6–16 v. 35 e/vrk, kun huoneessa vähintään 1 aikuinen. 
Hinnat eivät ole voimassa 19.12.2016–3.1.2017.

Kylpylähotelli Päiväkumpu
Keskustie 121, Karjalohja, puh. (030) 608 40
www.paivakumpu.fi

Päiväkumpu on kylpylä Etelä-Suomessa Karjalohjalla, upe-
an Lohjanjärven rannalla. Matkaa Helsingistä alle 90 km, 
Turusta reilu 100 km. Majoitusta sekä päätalossa että pi-
hapiirissä sijaitsevissa rinnetaloissa. Kylpylän saunaosasto 
monipuolisine altaineen ja perinteisine saunoineen tarjoa-
vat hyvät mahdollisuudet rentoutumiseen.
Hinnat kylpylärakennuksessa 35 e/hlö vrk 2 hh majoitutta-
essa, 62 e/vrk 1 hh. (Pääsiäisenä ja jouluna korotetut hin-
nat.) Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen, keittolou-
naan, buffetpäivällisen, kylpylän ja kuntosalin käytön sekä 
ohjatun lomaohjelman.

Kylpylähotelli Rauhalahti
Katiskaniementie 8, Kuopio, puh. (030) 608 3100
www.rauhalahti.fi

Rauhalahdessa voit viettää aktiivista aikaa koko päivän tai 
yksinkertaisesti antautua toisten hemmoteltavaksi. Kylpy-
lähotellin viihtyisät huoneet soveltuvat vaivatonta oleske-
lua arvostavalle.
Edullisimmillaan puolihoitovuorokauden hinta huoneis-
tohotellissa 3 aikuista /huoneisto 37 e/hlö/vrk. Kylpylä-
hotellissa hinta on 45 e/hlö/vrk/2 hh. Hinnat sisältävät 
majoituksen ja aamiaisen lisäksi päivällisen, kylpylän ja 
kuntosalin sekä lomaohjelman (ma-la). Pääsiäisen ja jou-
lunajan lomailussa on korotetut hinnat.

Rantasipi Rukahovi
Rukakylätie 15, 93825 Rukatunturi, puh. (08) 85 91 888 
www.rantasipi.fi/hotellit/rukahovi/fi

Rukahovi sijaitsee aivan Rukatunturin turistikylän keskus-
tassa. Tarkempia tietoja kohteesta ja sen tarjoamista loma-
aktiviteeteista eri vuoden ajoille löydät hotellin nettisivuilta.
Kahden vuorokauden puolihoito maksaa 62 e/hlö 1.5.– 
31.10. (majoitus 2 hh, ohjelmamaksun tanssiravintolaan 
ja asiakassaunat). Aikajaksoilla 11.1.–30.4. ja 1.11.–22.12. 
vastaavan lomapaketin hinta on jäsenelle 84 e/hlö. Lisä-
maksu tilavammasta superior-huoneesta 25 e/yö, 1hh li-
sämaksu 32 e/yö. Etu ei ole voimassa pääsiäisenä, karaoke-
karnevaaliviikonloppuna ja Ruka Nordic Open kisaviikolla.

Kylpylähotelli Summassaari
Summassaarentie 180, 43100 SAARIJÄRVI, 
puh. (030) 608 5100
www.summassaari.fi

Kylpylähotelli sijaitsee Saarijärvellä, n. 8 km keskustasta Jy-
väskylän suuntaan. Hintaan sisältyy majoitus päähotellissa 
tai loma-asunnoissa. 
Edullisimmillaan puolihoitovuorokauden hinta on vain 
20,50 e/hlö neljän henkilön majoittuessa saunattomaan 
loma-asuntoon.  Hotellissa 2 hh puolihoitohinta on 28,50  
e/vrk/ hlö. 1-hengen huoneessa majoittuessa 58,50 e/vrk.

Anttolanhovi
Hovintie 224, 52100 Anttola, puh. 020 757 5200
myyntipalvelu@anttolanhovi.fi 
www.anttolanhovi.fi

Anttolanhovi sijaitsee Etelä-Savossa Saimaan rannalla noin 
puolen tunnin ajomatkan päässä Mikkelin keskustasta. Tar-
jolla on laadukasta puolihoitomajoitusta hotellihuoneessa 
hintaan 40 e/hlö/2hh ja 60 e/hlö/1hh. Hinnat sisältävät 
majoituksen, aamiaisen lisäksi lounaan tai päivällisen, sau-
na- ja allasosaston sekä kuntosalin vapaan käytön, moni-
puoliset harrastevälineet sekä liikunnallisen viikko-ohjel-
man (ma-pe). Jäsenetuhinnat eivät ole voimassa viikoilla 
1 ja 52, eikä pääsiäisenä ja juhannuksena.
Anttolanhovi tarjoaa Rakennusliiton jäsenille myös mah-
dollisuutta erikoishinnoiteltuun korkeatasoiseen lomailuun 
Art & Desing Rinne ja Rantahuviloissa. Sopimushinnoilla 
huviloita on varattavissa varaustilanteen salliessa. Ei voi-
massa kuitenkaan viikoilla 27–31 ja 52–2. 
Hinta sisältää aamiaisen hotellissa, liinavaatteet pedattu-
na, pyyhesetti (1 kpl kylpy–1 kpl käsipyyhe / hlö), takkapuut 
ja loppusiivouksen. Kuntosalin vapaa käyttöoikeus sekä 
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sauna- ja allasosaston käyttö sisältyy hintaan (erikseen 
määriteltyinä ajankohtina). Huviloissa on lisäksi harraste-
välineitä: lumikengät, potkukelkat, polkupyörät, ja kävely-
sauvat, huvilakohtaiset soutuveneet Rantahuviloissa, sekä 
yhteiset veneet Rinnehuviloissa.  

Hemmottelukylpylä Rantasipi Imatran Valtionhotelli
Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra, puh. 05-6252000
valtionhotelli.rantasipi@restel.fi

Uusi kohde Itä-rajan tuntumassa. Perinteikäs hotelli sijait-
see aivan Imatrankosken partaalla. Kahden vuorokauden 
puolihoitoloma 2-hengen huoneessa alkaen 80 e/hlö. Lap-
set 6–16 v. lisävuoteella 30 e (maks. 1 lisävuode/huone). 
Ei voimassa 1.–5.1., jouluna eikä uudenvuoden aattona.

Urheilu- ja vapaa-ajankeskus Vierumäki
Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki (Heinola)
www.vierumaki.fi

Toinen uusi kohteemme on perinteikäs, mutta samalla uu-
distunut Vierumäen urheilu- ja vapaa-ajankeskus. Se sijait-
see Heinolan kupeessa keskellä suomalaista järvimaisemaa. 
Alueen sydämestä löytyvät modernit ja korkeatasoiset 
palvelut, joissa on nautinnollista majoittua, syödä hyvin, 
urheilla, harrastaa ja viettää vapaa-aikaa. Puolihoitovuoro-
kausi su-to 39 e/hlö ja pe-la ja juhlapyhinä 43 e/hlö Ilkka-
hotellin 2-hengen huoneessa majoittuessa. 1-hh lisä 35 e/
vrk. Pakettihintaan sisältyy aamiainen, buffet-lounas ravin-
tola Wanhassa Salissa, Sprottipassi ja liikuntalippu. Sport-
tipassi oikeuttaa pääsyyn kuntosalille ja uimahalliin, sekä 
sauvakävelysauvojen, luontopolku- ja suunnistus karttojen 
sekä frisbeegolfvälineiden vuokraukseen. Liikuntalipukkeet 
1kpl/vrk aikuisille ja lapsille oikeuttavat ohjattuihin liikun-
tatunteihin joita on tarjolla joka päivä. Tiedustele myös Ra-
kennusliiton jäsenille erikoishinnoiteltuja Golf Resort-  ja 
Chalet-huoneistoja. 

 
Alla olevissa kohteissa hintaa sisältyy  
vain majoitus ja aamiainen:

Cumulus Oulu, 
Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, puh. (08) 882 7111
www.finland.holidayinn.com/hotellit/oulu
Hinta 22 e/hlö 2 hh, 54 e/hlö 1 hh ja lisävuode 6 – 16 v. 9 e. 
Ei voimassa Kalevankisaviikonloppuna (21. – 24.7.), QStock-
viikonloppuna ja Jalometalli-viikonloppuna (5 – 6.8).

Cumulus Hakaniemi
Siltasaarenkatu 14, Helsinki, puh. (09) 546 601 00
www.cumulus.fi/hotellit/helsinki/hakaniemi
Hinta viikonloppuisin (pe-ma) on 21e/hlö 2 hh, 53 e/hlö 
1 hh, lisävuode lapselle 6 –16 v. 15 euroa. Hinnat voimas-
sa viikonloppuisin ja joka päivä seuraavina aikoina joka päi-
vä 22.2–13.3, 24-29.3 (pääsiäinen), 23.6–7.8 ja 5.12-31.12.

Break Sokos Hotel Bomba
Tuulentie 10, 75500 Nurmes 010 7830 450 
www.sokoshotels.fi/hotellit/nurmes
Bomba ja Bomban karjalaiskylä on Ylä-Karjalan tunnetuin 
matkailukohde. Bomban alueen matkailukaupunki sijaitsee 
upean Pielisen rannalla 3 km päässä Nurmeksen keskustasta. 
Hinta on 22,50 e/hlö yö 2hh. (1-hengen huoneen lisä 25 e/
yö). Lapset 6–16 v. lisävuoteessa 15e/lapsi/yö. 
Alle 6v. vuotiaat lapset veloituksetta ilman lisävuodetta van-
hempien huoneessa. Hinta sisältää kylpylän ja kuntosalin 
käytön ja tanssilipun.

Break Sokos Hotel Eden Oulu
Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu, puh. 020 1234 603
www.sokoshotels.fi/hotellit/oulu/eden
Meren rannalla, upeissa ulkoilumaastoissa sijaitsevan 
kylpylähotellin jäsenhinta 32,50 e/hlö/ 2 hh (1-hengen 
huoneen lisä 25 e). Lapset 6–16 v. lisävuoteessa 15 e/lapsi/
yö. Alle 6 v. veloituksetta ilman lisävuodetta.

Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki, puh. 020 1234 608
www.sokoshotels.fi/hotellit/helsinki/presidentti
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva hotellin jäsenhinta 
32,50 e/hlö/ 2 hh (1-hengen huoneen lisä 25e). 
Lapset 6 –16 v. lisävuoteessa 15 e/lapsi/yö. Alle 6 v. veloi-
tuksetta ilman lisävuodetta.

Break Sokos Hotel Vuokatti
Kidekuja 2, Snowpolis, 88610 Vuokatti puh. 0201234688
Sotkamossa Vuokatin urheilullisessa ympäristössä sijait-
sevan tasokkaan hotellin jäsenhinta 32,50 e/hlö/2 hh (1-
hh lisä 25 e). Lapset 6–16 v. lisävuoteessa 15 e/lapsi/yö. 
Alle 6 v. veloituksetta ilman lisävuodetta.

Original Sokos Hotel Ilves, Tampere 
Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere puh. 0201234631
Aivan Tampereen keskustassa sijaitseva perinteikäs kau-
punkihotelli. Hotellin jäsenhinta 37,50 e/hlö/2hh (1-hen-
gen huoneen lisä 25 e). Lapset 6–16 v. lisävuoteessa 15 e/
lapsi/yö. Alle 6 v. veloituksetta ilman lisävuodetta. Hinnat 
voimassa viikonloppuisin pe-su, sekä joka päivä seuraavina 
viikkoina 8–10, 14–15 ja 51-52. 

Holiday Club Caribia
Kongressikuja 1, Turku, puh. (020) 1234 602
Upea ja monipuolinen kokonaisuus lähellä Turun keskus-
taa. Jäsenhinta 30 e / hlö/2 hh. (1-hengen huoneen lisä 
25 e). Lapset 6–16 v. lisävuoteessa 15 e /lapsi/yö. Alle 6 v. 
veloituksetta ilman lisävuodetta.

Kohteita eränkävijöille ja reppumatkaajille

Lapin majat 
Lapin majat sijaitsee Inarinjärven Nanguvuonon rannalla 
(autolla n. 600 metrin päähän). 3 ha:n alueella on 3 vuok-
rattavaa mökkiä ja 2 rantasaunaa. Sarmi; 3 makuhuonetta 
ja tupa (8 vuodepaikkaa). Könkä; 2 mh (4 vuodepaikkaa/ 
huone) ja tupa (2 vuodepaikkaa). Jollus; 2 mh (4 vuodepaik-
kaa/huone) ja tupa. Mökeissä on aurinkopaneelilla valais-
tus, kaasuhella ja -jääkaappi, keitto- ja ruokailuvälineet. 
Varattava mukaan omat liinavaatteet tai makuupussit. 
Juomavesi haettava hetteestä ja saunavedet kannettava 
järvestä. Kahdeksan soutuvenettä ja hyvät kalastusmahdol-
lisuudet. Kalastuslupia saa Metsähallituksen toimipisteistä.

Kausi käynnistyy pääsiäiseltä ja jatkuu myöhäiseen syksyyn. 
Tiedustelut ja varaukset kesäkautena aluevalvojalta 0400 
272 494 ja muina aikoina Rovaniemen toimistolta 020 774 
3372. Varauksia otetaan vastaan 7.1. alkaen.

Majoitusetu Suomen Hostellijärjestön hostelleissa
Rakennusliiton jäsenet saavat jäsenkortin esittämällä ko-
timaan Suomen Hostellijärjestön hostelleissa alennusta 
10 %/vrk normaalista majoitushinnasta. Etu on henkilö-
kohtainen. Jäsen voi hankkia myös kansainvälisen hostel-
likortin alennettuun hintaan. 
Lisätietoa: http://www.hihostels.fi/info/jasenjarjestot/
jasenedut.aspx
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Käytä 
jäsenetuja 
hyväksesi! 

Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry – 1. askel -jaksot
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäis-
ten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia järjes-
tämällä 1.askel-hyvinvointijaksoja noin 30 kylpylässä, ur-
heiluopistossa tai matkailukeskittymässä ympäri Suomen 
kaikkina vuodenaikoina.
Aikuisten jaksot ovat 5+2 vuorokauden kokonaisuuksia. 
Mukavassa ympäristössä ja mukavassa porukassa otetaan 
askeleita omaan hyvään arkeen ja kokonaisvaltaiseen elä-
mänhallintaan. Asiantuntijoiden vinkit terveellisiin elä-
mäntapoihin antavat lisäpuhtia työssä jaksamiseen.
Perheiden omat 1.askel-hyvinvointijaksot ovat 5 vuorokau-
den jaksoja ja tarjoavat kiireisen arjen keskellä vanhem-
mille ja lapsille yhteistä aikaa. Tarjolla on elämyksiä sekä 
tutustumista erilaisiin liikuntamuotoihin. 
Ota aikaa arjesta ja hae 1.askel-hyvinvointijaksolle yksin tai 
yhdessä, perheen, ystävän, puolison tai työkaverin kanssa. 
Hakeminen jaksoille onnistuu käden käänteessä sähköisellä 
hakemuksella osoitteessa www.pht.fi Hakujärjestelmästä 
löydät myös lisätietoa kohteista, ajankohdista, omavastuu-
hinnoista ja ohjelmien sisällöistä. 

Veteraanien lomaviikot

Rakennusliitto järjestää vuoden 2016 aikana kolme viikon 
mittaista veteraanien lomaviikkoa 50-hengen suuruiselle 
ryhmälle. Ne on suunnattu vapaajäsenyyden saavuttaneille 
yli 30 vuotta jäseninä olleille eläkkeellä oleville jäsenille, 
jotka eivät aiemmin vastaavaa etua ole hyödyksensä saa-
neet. Lomat sisältävät täysihoidon ja ovat osallistujille 
maksuttomia.

Veteraanien lomaviikkojen ajankohdat:

4.–10.4. Härmän Kylpylä, Kauhava
28.5–3.6. Siikaranta, Kirkkonummi
27.8–2.9 Siikaranta, Kirkkonummi

Hinta on edullinen. Osallistumisesta maksetaan vain oma-
vastuuosuus, joka sisältää majoituksen, täysihoidon ja oh-
jelman. RAY tukee 1.askel-toimintaa.

NUORILLE Rakennusliitolla on aktiivista 
nuorisotoimintaa. Ay-toiminta 
ei suinkaan aina ole pelkästään 
tiukkaa kokouksissa istumista, 
vaan ajatuksia ja mielipiteitä 
voi vaihtaa esim. keilailun tai 
salibandyn yhteydessä. Nuor-
ten jäsenten ääni kuuluu liiton 
toiminnassa. 

Lisätietoja nuorten toiminnasta 
ja vetäjien yhteystiedot löytyvät 
kotisivuiltamme. Liiton nuoriso-
jaosto julkaisee nuorille jäsenille 
tarkoitettua Raksanuoret -lehteä 
kaksi kertaa vuodessa. Se posti-
tetaan kaikille alle 30-vuotiaille 
jäsenillemme.
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PIDÄ JÄSENYYTESI KUNNOSSA

Ammattiliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsen-
maksu on liiton hallituksen vuodeksi kerrallaan päättämä 
prosentti ennakonpidätyksen alaisesta päätoimen palk-
katulosta sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista. 
Maksamasi jäsenmaksun voit vähentää verotuksessasi.  
Jäsenmaksuissa ohjeita ja neuvoja antavat luottamusmie-
het, ammattiosastot ja liiton henkilöstö.

TIETOJEN MUUTTUESSA

Osoitteenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa, jos olet tehnyt 
Väestörekisterikeskukseen muutosilmoituksen. Jos ammat-
tinimikkeesi/ sopimusalasi muuttuu, tee siitä ilmoitus alue-
toimistoosi. Muuttuneen sopimusalan, sähköpostiosoitteen 
ja puhelinnumeron voit helposti päivittää itse kotisivujen 
eAsioinnin kautta.

Jos siirryt ulkomaille töihin
Ennen kuin lähdet ulkomaille töihin, ota yhteyttä lähim-
pään aluetoimistoon. Aluetoimiston henkilökunta neuvoo 
mielellään niin työsuhteen ehtoihin kuin jäsenyyden ylläpi-
toon liittyvissä kysymyksissä.

Työntekijä, joka siirtyy suomalaisen työnantajan palveluk-
sessa ulkomaille töihin ns. lähetettynä työntekijänä, voi 
olla edelleen Rakennusliiton sekä Rakennusalan työttö-
myyskassan jäsen.

Työntekijän, joka siirtyy ulkomaille ulkomaalaisen työnan-
tajan palvelukseen, on edunvalvonnallisista syistä parempi 
siirtyä työntekomaassa toimivan rakennusalan ammattilii-
ton jäseneksi.

Ei-lähetettynä työntekijänä EU/ETA-maissa työskentelevän 
on huomioitava, että työttömyyden varalta vakuuttami-
nen tapahtuu työskentelymaan lakien mukaisesti. Tällöin 
työttömyyskassan jäsenmaksuja ei makseta Rakennusalan 
työttömyyskassaan, vaikka liiton jäsenyys säilytettäisiin. 
Suomeen palatessa kyseiset työskentely- ja vakuutuskau-
det tulee osoittaa työttömyyskassalle työskentelymaan vi-
ranomaisen antamalla U1-lomakkeella. 

Ulkomailla työskentelyn ja työttömyysturvaoikeuteen liit-
tyvissä asioissa ole hyvissä ajoin yhteydessä työttömyys-
kassaan.

JÄSENMAKSUVAPAUS

Osaston jäsen vapautuu suorittamasta jäsenmaksua, 
jos hän on ollut vailla ansiotuloja seuraavista syistä:
a) osallistuessaan liiton aloittamaan tai hyväksymään työ-
taisteluun;
b) ollessaan työttömänä ilman oikeutta työttömyyskassan 
maksamaan työttömyyspäivärahaan tai työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen koulutustukeen;
c) ollessaan sairaana tai tapaturman vuoksi työkyvyttömä-
nä sen jälkeen, kun työnantajan sairausajan palkanmaksu 
on päättynyt;
d) pitkäaikaisen sairauden tai vamman aiheuttaman työ-
kyvyttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi voidaan 
jäsenmaksuista myöntää vapaus määräajaksi enintään kui-
tenkin neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen jäsen on velvollinen 
maksamaan liiton ja osaston jäsenmaksun;
e) opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen sekä äitiys-, 
erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan, hoitovapaan 
sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon osallistumisen vuoksi 
voidaan myöntää jäsenmaksuista vapaus enintään neljäksi 
vuodeksi, jonka jälkeen jäsen on velvollinen maksamaan lii-
ton, osaston ja työttömyyskassan jäsenmaksun.

Jäsenmaksuista vapautetun jäsenen tulee ilmoittaa neljän-
nesvuosittain jäsenmaksuvapautuksestaan osaston talou-
denhoitajalle tai liiton aluetoimistoon. Jäsen voi myös itse 
päivittää tiedon maksuvapaudestaan suoraan rekisteriin. 
Tämä tapahtuu kotisivujen eAsioinnin kautta. Myöhemmin 
kuin vuoden kuluttua tehtyä ilmoitusta ei oteta huomioon, 
ellei ilmoituksen laiminlyöntiin ole ollut pätevää syytä, jon-
ka liiton hallitus tai sen valtuuttama elin hyväksyy. Saavu-
tetut jäsenoikeudet säilyvät.

OPISKELIJAJÄSENYYS

Ammattioppilaitoksessa opiskeleva rakennus-, pinta- ja 
LVI-osastojen oppilas voi liittyä liittoon opiskelijajäse-
nenä. Opiskelijajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua 
opiskeluajaltaan. Edut ovat tästä huolimatta lähes samat 
kuin muillakin jäsenillä. Opintojensa aikana työllistyvän 
opiskelijajäsenen tulee ilmoittaa työllistymisestään jäsen-
rekisterille, jotta hänet voidaan liittää työttömyyskassan 
jäseneksi. Opiskelijajäsen maksaa vain työttömyyskassan 
jäsenmaksuosuuden työskentelyajaltaan.

VAPAAJÄSENYYS

Osaston jäsen saavuttaa vapaajäsenoikeudet siirryttyään 
eläkkeelle oltuaan ammattiliiton jäsenenä vähintään 30 
vuotta ja näistä vähintään viisi viimeistä vuotta Rakennus-
liiton osaston jäsenenä. Jäsenen tulee toimittaa kopio saa-
mastaan pysyvästä eläkepäätöksestä jäsenrekisteriin.
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Rakennusliiton jäsenetu vuodelle 2016 

Lisätietoja: 
Puh. 0600 152 68, ma–pe 8–21, la 9–18, su 10–18
www.clubone.fi
(1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tallink Silja tarjoaa etuja Rakennusliitto ry:n jäsenien vapaa-ajan matkustamiseen Club One -kanta-asiakasohjelman 
kautta. Club One on palkitseva kanta-asiakasohjelma, jossa on kolme tasoa: Bronze, Silver ja Gold.  Kun liityt Tallink 
Siljan Club One -kanta-asiakasohjelmaan, pääset jäsenetuna suoraan ohjelman Silver-tasolle.

Liity nyt Club One -kanta-asiakkaaksi osoitteessa www.clubone.fi/erikoisliittyminen. Tarkistathan sopimusetunumeron 
jäsenetuesitteestä.   

Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi pysyy voimassa. Jos olet Bronze-tason asiakas, siirrämme sinut Silver-
tasolle. Ilmoitathan kuitenkin Club One -kanta-asiakasnumerosi, maininnan jäsenyydestäsi ja sopimusetunumeron sähköpostitse 
osoitteeseen erikoisliittymiset@tallinksilja.com, näin rekisteröimme Sinut sopimusetuasiakkaaksi ja postitamme tarvittaessa Silver-tason 
kortin. Lisätietoa kanta-asiakkuudesta www.clubone.fi.  
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LÄNTINEN TOIMINTA-ALUE 

HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto
Sorinkatu 4 
33100 Tampere 

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlinkatu 18 B 
13100 Hämeenlinna

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18
28100 Pori

TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 A
20500 Turku 

ITÄINEN TOIMINTA-ALUE

ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kuopion toimisto
Kirkkokatu 1 
70100 Kuopio

Joensuun toimisto
Torikatu 30 
80100 Joensuu

Mikkelin toimisto 
Vuorikatu 11 A
50100 Mikkeli

KYMEN ALUETOIMISTO
Kouvolan toimisto 
Salpausselänkatu 60 
45100 Kouvola

VÄLI-SUOMEN TOIMINTA-ALUE

POHJANMAAN ALUETOIMISTO 
Pitkäkatu 43 
65100 Vaasa

KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30 
40100 Jyväskylä

POHJOINEN TOIMINTA-ALUE
 
KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A 
87100 Kajaani

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto 
Keskuspuistokatu 50
94100 Kemi

Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15
96100 Rovaniemi

OULUN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 40
90120 Oulu

ETELÄINEN TOIMINTA-ALUE

UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4 (PL 12)
00531 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32
15140 Lahti

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA

Käyntiosoite:     Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Postiosoite:     PL 135, 70101 KUOPIO
Kotisivu:     www.rakennuskassa.fi

Faksit
Talousosasto     020 774 3060
Tiedotus/Rakentaja    020 774 3061
Edunvalvonta- ja oikeusasiat   020 774 3062
Työttömyyskassa     020 774 3060

Sähköiset ansiopäivärahahakemukset voi lähettää kotisivujen 
eAsioinnin kautta. Postitse toimitetut ansiopäivärahahakemuk-
set liitteineen lähetetään:
RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA, PL 135, 70101 KUOPIO
Päivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa  
työttömyyden alkamisesta.

 

RAKENNUSLIITTO ry

Käyntiosoite:       Siltasaarenkatu 4
Postiosoite:       PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostin muoto:    etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
Kotisivu:       www.rakennusliitto.fi

Kun asioit Rakennusliittoon, muista
PALVELUNUMEROT JA PUHELINPALVELUAJAT
ma- to klo 08.30- 16.00 ja pe klo 08.30– 15.30

JÄSENYYSASIAT       020 690 231
TYÖEHTOASIAT       020 690 232
TYÖTTÖMYYSKASSA-ASIAT 020 690 230
Vaihde    020 774 003

Katso toimistojen aukioloajat liiton kotisivuilta tai tiedustele 
niistä soittamalla ennen henkilökohtaista asiointia. 
Aukioloajat voivat muuttua.  


