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Palkka-ale ei pelasta taloutta
1930-luvun laman aikana rakennusalan palkat
puolittuivat Helsingissä. Tutkija Matti Hannikaisen
mukaan sillä ei kuitenkaan pystytty pelastamaan
työpaikkoja.
Jukka Nissinen, teksti
Kimmo Brandt, kuvat

Y

hdysvalloista liikkeelle lähtenyt kriisi sotkee Suomen
talouden täysin. Yrityksiä
menee konkurssiin ja kilometritehdas kutsuu työttömiä. Työpaikkansa
jotenkin säilyttäneitä vaaditaan
osallistumaan kansantalouden pelastustalkoisiin palkkoja pienentämällä.
Kuulostiko tämä jotenkin tutulta? Tällä kertaa kyse ei ole vuodesta
2008 jatkuneesta talouskriisistä,
vaan vuoden 1929 Yhdysvaltain
pörssiromahduksesta alkaneesta lamasta, jonka vaikutukset tuntuivat
myös suomalaisessa taloudessa.
– Rakennusala lamaantui Helsingissä 1930-luvulla pahemmin
kuin muualla Suomessa, tutkija
Matti Hannikainen kiteyttää.
Hannikainen työskentelee parhaillaan Suomen Akatemian rahoit-

Rakentaminen
notkahti pahasti
Helsingissä
1930-luvulla
• Rakennusalan lama oli Helsingissä pidempi ja syvempi
kuin muussa taloudessa.
• USA:n pörssiromahduksesta
alkanutta lamaa edelsi Helsingissä rakentamisen korkeasuhdanne ja ylikuumeneminen.
• Rakennusalan lamaa kesti
syksystä 1929 kevääseen
1934.
• Rakentamisen volyymi oli
alimmillaan vain 15 prosenttia vuoden 1928 tasosta.
• Samanaikainen korkea työttömyys ja reaalipalkkojen
suuri lasku.
• Lisämausteensa tilanteeseen
toi oikeistoradikalismi ja ayliikkeen sisäinen hajaannus.
• Hätäaputöitä oli jonkin verran. Ne toivat mukanaan
idean ympärivuotisesta
rakentamisesta.
• 1930-luvun jälkipuolella
uudelleen korkeasuhdanne.

2

tamassa yhteiskunnan historian
huippuyksikössä Tampereen yliopistossa, jossa hän tutkii sosiaaliturvan
pitkän aikavälin rahoitusta. Helsinkiläistä rakentamista ja työmarkkinoita 1930-luvulla Hannikainen tutki Rakentajat suhdanteissa -väitöskirjassaan.
Talouslamaa oli edeltänyt
1920-luvun lopulla rakennusalan
korkeasuhdanne. Rakentajat olivat
merkittävä palkansaajaryhmä Helsingissä, lähes 11 000 työntekijää sai
elantonsa rakentamisesta. Rakennusalan laman syvyyden lisäksi rakentaminen elpyi Helsingissä muuta
maata myöhempään vuoden 1934
loppupuoliskolla.
Työttömyyden lisäksi rakentajien palkat romahtivat laman seurauksena.
– Urakkapalkat saattoivat tippua jopa 80 prosenttia. Tuntipalkoissa ei tapahtunut näin suurta laskua,
mutta reaalituntipalkat yksityisellä
sektorilla alenivat kolmanneksella,
Hannikainen sanoo.
Lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa valtaosa rakentamisesta
tehtiin urakalla. Laman aikana siirryttiin uurastamaan tuntipalkalla.
– Legendat kertovat, että rakennusmestarit kirjoittivat tuntipalkan
jopa seinään ja kysyivät, että kelpaako, Hannikainen kertoo.
Rakennuslaman alkuvaiheessa
työnantajapuoli oli hyvin tyytyväinen laskevaan palkkakehitykseen.
Laman pitkittyessä myös urakoitsijat joutuivat tiukoille, kun aina löytyi joku, joka otti keikan vielä halvemmalla.

Pihkalan kaartista
ei haitttaa Helsingissä
Hannikainen todistaa vakuuttavasti
väitöskirjassaan, että palkkojen
alennus ei auttanut rakentajia säilyttämään työpaikkojaan. Itse asiassa
palkkojen alentaminen saattoi pahentaa ja pidentää rakennusalan lamaa paikallisesti.
– Työllisyyden paranemiseen
vaikuttaa olennaisesti se, minkälainen ostovoima ihmisillä on. Mitä pidemmälle lama eteni, sitä vähemmän Helsingissä oli kysyntää asunnoille.
Laman myötä myös vuokraasuntoja jäi tyhjilleen, kun ihmisillä
ei ollut enää varaa vuokranmaksuun.
Poliittinen tilanne pahensi rakennustyöläisten asemaa. Ammatti-

– 1920-luvun lopun noususuhdanteessa tehdyt rakennusalan työehtosopimukset olivat hyvin yksityiskohtaisia, Matti Hannikainen toteaa.

yhdistysliikkeessä kustiin voimakkaasti samaan hiileen ja tapeltiin
etupäässä keskenään. Samaan aikaan viranomaiset lakkauttivat
SAK:n edeltäjän Suomen Ammattijärjestö SAJ:n. Myöskin Rakennustyöväen liitto lakkautettiin vuonna
1930.
Liiton ja ammattiosastojen toiminnan vaikeutuessa tes-toiminta lamaantui Helsingissä. Korkeasuhdanteen aikana lähes kaikille ammattiryhmille oli tehty omat sopimukset,
jotka uudessa tilanteessa raukesivat.
Sopimusten tekotaito ei mennyt kuitenkaan täysin hukkaan, sillä toisen
maailmansodan jälkeinen tes-käytäntö periytyi hyvin pitkälle suurten
kaupunkien sopimuksista.
– Rakennusalan työehtosopimukset olivat äärimmäisen yksityiskohtaisia. Myös pienemmät yritykset hyötyivät tästä hinnoittelusta, sillä urakkaporukka ei päässyt hämäämään kokematonta yrittäjää, Hannikainen kuvaa molemminpuolisen
luottamuksen kehittymistä.
Vaikka oikeistoradikalismi oli
voimissaan Suomessa, se ei pystynyt suoraan vaikuttamaan helsinkiläisten rakennusmiesten palkkatasoon.

– Pihkalan kaartin ja muiden
vastaavien ryhmien toiminta ei ollut
niin merkittävää Helsingissä. Muurarien lakkoa yritettiin murtaa
vuonna 1934, kun rakentaminen oli
ja ruvennut elpymään. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä Helsingissä
rakentaminen oli sen verran vaativampaa muuhun Suomeen verrattuna, Hannikainen toteaa.

Työrauha rahoittaa
investointeja
Työnantajia kiinnosti työrauhan ylläpitäminen myös laman jälkeen aivan
samalla lailla kuin nykyisinkin. Ilman työntekijöiden muodollista
edustusta palkoista keskusteltiin
Hannikaisen mukaan epävirallisesti.
– Ne olivat työnantajan palkkalupauksia. Mitään nimiä ei tietenkään ole missään papereissa, mutta
tutkimastani aineistoista käy selväksi, että tällaisia keskusteluja käytiin
työnantajien ja työntekijöiden välillä.
Rakentaminen oli jo silloin niin
pääomavaltaista toimintaa, että sujuvasta rakentamisesta oltiin valmiita maksamaan. Talo ei maksanut investointeja takaisin ennen kuin se
oli valmis.
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Eduskuntatalon työmaa kannatteli jonkin verran 1930-luvun laman alussa helsinkiläisten rakentajien työllisyyttä, tutkija Matti Hannikainen huomauttaa.
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Pääkirjoitus

Helsinki 10.5.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Ragnarök rokkaa

P

uolustusministeri Carl Haglundilla (r.) on
käpälä tiukasti ajan valtimolla, sillä hänen
mielestä puolustusvoimissa voitaisiin harkita pitkätukkaisten uskovaisten mahdollisuutta
palvella isänmaata ilman parturikäyntiä. Kommentti liittyy parhaillaan käynnissä olevaan keskusteluun siitä, saako sikhi-mies pitää turbaania
päässä linja-autonkuljettajan hommissa.
Uskon, että Haglundilla on päivänpoliittista
älämölöä syvällisempi näkemys maanpuolustuksen tarpeista. Naispuolisille varusmiehille sallitaan jo Peppi Pitkätossu -saparot ja myyttisille,
beserkin raivolla taisteleville viikinkisotureille
olisi tilausta suomalaisessa aluepuolustusjärjestelmässä.

Haglund on lukenut huolella myös ilmaston
ennusmerkkejä. Myyttinen ragnarökin taistelu
käydään, kun on koettu kolme ankaraa talvea eikä kesää nähdä lainkaan. Maailmanlopun hässäkkä voi olla täällä ennen kuin arvaammekaan.
Haglund luottaa vahvasti ikiaikaiseen tarinankerrontaperinteeseen. Samaa ei voi sanoa kansainvälisestä taloustieteen tutkimuksesta. EU:n talouskurin yhtenä tärkeänä talousteoreettisena kulmakivenä on pidetty Harvardin professoreiden Carmen
Reinhartin ja Kenneth Rogoffin velkatutkimusta,
jonka mukaan valtion velan saavuttaessa 90 prosentin rajan suhteessa bruttokansantuotteeseen talouskasvu ottaa vakavasti takapakkia.
Valitettavasti tutkijoiden päätelmät perustui-

vat pitkälti taulukkolaskentaohjelman virheisiin,
tutkimusaineiston valikoivaan käyttöön ja tilastojen omintakeiseen painottamiseen. Valtionvelalla
on jonkinlainen vaikutus talouskasvuun, mutta ei
lainkaan niin suoraviivainen mitä Reinhart ja Rogoff väittävät.
Kansantaloustieteessä tutkijan omat näkemykset vaikuttavat paljon lopputulemaan. Esimerkiksi VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen
puhuu mielellään työvoiman tarjonnan lisäämisestä yhtenä ratkaisuna taloudellisen kasvun
käynnistämiselle. Etelä-Euroopassa on siis pian
nähtävissä ragnarökin tasoinen, ennennäkemätön
korkeasuhdanne, sillä siellä työvoiman tarjonta on
ennennäkemätöntä tasoa.

noserna. Den mytiska kampen ragnarök förs när
vi upplevt tre hårda vintrar och vi inte får någon
sommar alls. Världens slut med alla bataljer kan
vara här tidigare än vi anar.
Haglund litar starkt på den eviga traditionen
med berättarkonst. Det samma kan man inte säga
om den internationella ekonomiska vetenskapliga
forskningen. Harvardprofessorerna Carmen
Reinharts och Kenneth Rogoffs skuldsättningsforskning har ansetts vara en av de viktiga stöttepelarna för EUs ekonomiska disciplin. Enligt
undersökningen börjar den ekonomiska utvecklingen backa allvarligt när statsskulden uppgår
till 90 procent av bruttonationalprodukten.
Tyvärr baserade sig forskarnas slutsatser i stor

utsträckning på fel i kalkyleringsprogrammet, selektiv användning av forskningsmaterial och personliga betoningar av statistiska uppgifter. Statsskulden har någon slags effekt på den ekonomiska
tillväxten, men inte alls så direkt som Reinhart
och Rogoff påstår.
Inom vetenskapen nationalekonomi påverkar
forskarens egna åsikter mycket på slutresultatet.
Till exempel talar överdirektören för VATT Juhana Vartiainen gärna om att öka utbudet på arbetskraft som ett sätt att få fart på den ekonomiska tillväxten. I Sydeuropa kommer vi alltså snart att se
ragnaröks andra, tidigare osedda högkonjunktur,
för där är utbudet på arbetskraft rekordstort.

Ragnarök rockar loss

F

örsvarsminister Carl Haglund (SFP) har
fingret exakt på tidens puls, för han anser att
man i försvarsmakten kunde överväga att ge
långhåriga troende en möjlighet att tjäna fosterlandet utan att först besöka herrfrisören. Kommentaren ansluter sig till den pågående debatten
om en sikh ska få ha turban i sitt yrke som busschaufför.
Jag tror att Haglund har en djupare syn på landets försvarsbehov än bara dagspolitik. Kvinnliga
värnpliktiga tillåts redan nu ha Pippi Långstrumpflätor och de mytiska vikingasoldaterna, som går
bärsärk, borde ha en beställning i det finländska
regionförsvarssystemet.
Haglund har också noggrant läst klimatprog-

Euroopan unioni muuttaa mustan valkoiseksi

R

akennusalan ammattiliittojen eurooppalainen kattojärjestö EFBWW, johon
Rakennusliittokin kuuluu, on jälleen
totisen kamppailun keskellä. EU:n parlamentissa on tulossa äänestykseen direktiiviesitys,
joka kieltää uudet toimet ulkomailta lähetetyn
työvoiman valvomiseksi ja voi vesittää nykyisenkin valvonnan.
Tarina on surullinen ja EU:sta niin tuttu.
Työntekijäpuoli ryhtyi vaatimaan direktiiviä,
jolla parannettaisiin ulkomaisen työvoiman
epäasiallista kohtelua. Monessa maassa ei ole
käytännössä mitään ulkomaisen työvoiman
valvontaa. Mutta kuinka kävikään.
Direktiivin valmistelu uskottiin puolalaiselle naisihmisille, joka nostikin suurimmaksi
huoleksi työvoiman liikkumisen esteet. EU:n
alueella, ainakin rakennusalalla, liikkuu vain
alipalkattuna halpatyövoimaa. Romuttamalla
nykyinen vähäinenkin valvonta ja kieltämällä
uusien keinojen käyttöönotto liikkuvuus varmistetaan.
Muistan vielä hyvin puheet ennen Suomen
EU-kansanäänestystä. ”Meillä ei ole mitään
pelättävää, liitymme mukaan Euroopan kehit-
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tyneimpien maiden yhteisöön.” Kahdessa vuosikymmenessä nämä puheet ovat muuttuneet
irvikuvakseen.
Euroopan unioniin on haalittu mukaan
valtioita, joiden talous on täysin kuralla, oikeusjärjestelmä likimain vitsi ja suurta osaa
elinkeinoelämää hallitsee järjestäytynyt rikollisuus. Enää ei riitä, että taloutensa hoitaneiden EU-maiden rahaa pumpataan persaukisten pohjattomaan kaivoon. Nyt avataan
markkinoita korruptoituneiden virkamiesten
hyysäämille halpatyövoimaa välittäville rikollisille.
EU:n parlamentissa äänestyksen ennakoidaan menevän akselilla itä vastaan länsi. Mutta tämä ei ole varmaa. Suomessakin jotkut kaipaavat lisää ulkomaista halpatyövoimaa pitämään palkkakustannuksia matalana. Seurataan porukalla, miten suomalaiset EU-parlamentaarikot tulevassa äänestyksessä nappia
painavat. Uudet EU-parlamenttivaalit ovat jo
vuoden päästä.
Kyösti Suokas
2. puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
1. toukokuuta entinen Hollannin Uusi Guinea siirtyi Indonesian hallintaan.
6. toukokuuta Sveitsi liittyi Euroopan neuvoston jäseneksi.
10. toukokuuta Ruotsissa päätettiin siirtyä oikeanpuoleiseen
liikenteeseen syyskuussa 1967.
Alabaman Birminghamissa
kaupungin edustajat lupasivat
kieltää rotuerottelun levottomuuksien jälkeen. Tilannetta ei
kuitenkaan saatu rauhoittumaan, koska Alabaman kuvernööri George Wallace mitätöi
sopimuksen.
11. toukokuuta Laos
pyysi Yhdysvaltoja
aseistamaan joukkojaan Ruukkujen tasangolla.
19. toukokuuta Indonesian parlamentti
nimitti presidentti
Ahmed Sukarnon
virkaansa eliniäkseen.
25. toukokuuta Afrikan yhtenäisyysjärjestö perustettiin

Addis Abebassa Etiopiassa.
30. toukokuuta Tukholmassa
isorokkoon oli sairastunut lyhyen ajan sisällä jo 19 ihmistä.
Kotimaassa
1. toukokuuta Yleisradio lisäsi
ohjelmaansa Sävelradion.
4. toukokuuta Lahden suuri
hyppyrimäki meinasi palaa pikkupoikien nuotioleikkien takia.
5. toukokuuta presidentti Urho
Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen lähtivät valtiovierailulle
Jugoslaviaan ja Unkariin.
21. toukokuuta Eduskunta hy-

väksyi sairausvakuutuslain ja
Saimaan kanavan vuokrauslain.
28. toukokuuta presidentti Kekkonen ehdotti Paasikivi-seurassa pitämässään puheessa Pohjolan julistamista ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi.
29. toukokuuta Helsingissä rikottiin toukokuun lämpöennätykset, kun lämpötila nousi 27,5
Celsius-asteeseen.
Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä Milloin 1964 ja
Wikipedia.
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Joulupukkia ei ole olemassa
Rakentaja-ammattilaisten tapaamisessa yritettiin koemielessä välillä istua varsinaisen istumisen sijaan.

Pohjoisemman Suomen
rakentaja-ammattilaisten
tapaamisessa Kittilässä
jouduttiin toteamaan, että
rakentaja saa asiallisen
toimeentulon vain työnteolla ja ammattiliittovoimailulla.
Jukka Nissinen

-T

ällä hetkellä ollaan rakennusalalla reilun 22 prosentin työttömyydessä. Se on
todella kova luku, sillä maan yleinen
työttömyysaste on noin kahdeksan
prosenttia, Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi lateli
mustia tilastoja Pohjois- ja Väli-Suomen rakentaja-ammattilaisten tapaamisessa Levillä.
Tilastokäppyrät eivät edes lupaile paranevaa työllisyyttä tälle keväälle.
– Tässä tilanteessa korostuu
oman työttömyyskassamme toiminta. Sen rahan jakaminen, joka on kerätty työttömyysajan turvaksi, on
toimittava asiantuntevasti ja mahdollisimman nopeasti, Harjuniemi
muistutti.
Ammattiliiton pitää tällaisessa
tilanteessa pyrkiä vaikuttamaan po-
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liittisten päättäjien investointihalukkuuteen.
– Vaikkapa Kaukosen sillan
kunnostaminen, josta täällä Lapissa
on puhuttu pitkään, kasvattaa työllisyyttä. Se on tietenkin meille tärkeä
asia, Harjuniemi totesi.
Jos julkinen valta satsaa miljoona euroa maa- ja vesirakentamiseen,
se työllistää 16–17 työntekijää vuodeksi. Ensi syksynä alkava Kaukosen sillan korjaus tuo 160–170 henkilötyövuotta kotimaisen talouden
rattaisiin. Toimiva liikenneverkosto
pitää myös muun talouden pyörät
paremmassa liikkeessä.
– Muuta rikkauden lähdettä
kuin työ ei Suomessa tosiasiassa ole
olemassa, kuten ei ole joulupukkiakaan, Harjuniemi kiteytti.

Harmaa talous
teettää töitä
Rakennusliitto joutuu päivittäin
vääntämään kättä rikollisten ja muiden puliveivaajien kanssa asiallisista
työehdoista ja palkoista.
– Meillä on loistava ja kattava
jäsenistön tietoverkko, jonka välityksellä saamme tietoa harmaasta
taloudesta, Harjuniemi kiitti.
Liiton voimakkaasti ajama
käännetty arvonlisävero ja veronumerohanke auttavat pelastamaan
laillisia työpaikkoja. Se ei ole mikään lopullinen ratkaisu asiallisten
työmarkkinoiden luomiseksi, mutta

se on yksi virstanpylväs jatkuvassa
kamppailussa harmaata taloutta
vastaan. Mitään tässä pelissä ei voi
pitää lopullisesti saavutettuna.
– Meillä on suurena huolenaiheena EU:n lainsäädäntö, joka saattaisi voimaantullessaan viedä meiltä
oikeuden valvoa työehtoja, Harjuniemi sanoi.
Vaikka viranomaiset tekevät
hyvää työtä, heidän valvontakoneistonsa ei yllä niin kattavasti työpaikoille kuin vaikkapa Rakennusliiton
luottamusmiesverkosto.

Tuporatkaisu ei saa
syödä työeläkkeitä
Raamisopimukset menivät persiilleen, mutta rakentajien kannalta siinä ei ole mitään suurta uutista. Omia
tessejä on tehty ennenkin.
– Työnantajien keskusliitto EK
ei esittänyt minkäänlaisia palkankorotuksia, vaan nollaratkaisua. Näissä tunnusteluissa keskeisintä oli se,
että eläkemaksujen alentamisella
olisi tuotu korotusta palkkoihin.
SAK:n Lauri Lyly sanoi sen ihan
oikein, että tulevien polvien eläkerahoitusta ei vaaranneta tällaisella sopimuksella, Harjuniemi linjasi.
Viime keväänä sovittiin työuraratkaisusta, johon tuli muun muassa
työturvaparannuksia.
– Vuonna 2017 meillä pitäisi olla neuvoteltuna uusi eläkejärjestelmä
työmarkkinoille. Jos me olisimme

nyt tehneet päätöksen, joka heikentää tämän eläkejärjestelmän rahoitusta, olisimme huonommassa asemassa niissä neuvotteluissa. Me pystymme vaikuttamaan, koska olemme merkittävä rahoittaja eläketurvassa. Työmiehen ja naisen työstä
syntyvät ne arvot ja rahat, joita rahastoidaan työntekijöiden eläkemaksujen kautta, Harjuniemi huomautti.
Kaavamainen eläkeiän nosto ei
myöskään sovi Rakennusliitolle.
– Meidän täytyy pitää kiinni nykyisestä eläkeiästä. Jos siitä luovutaan, se on suuri karhunpalvelus
meidän jäsenillemme ja muille raskaiden alojen työntekijöille.

Rakennusliiton omat jäsenet ovat
erittäin hyvä tietolähde harmaan
talouden torjunnassa, Matti
Harjuniemi kiitti porukkaa.

Rakentaja 5/2013

Työttömyys ei
hellittänyt huhtikuussa

R

akentajien työttömyys ei hellittänyt tänä vuonna huhtikuussa
samalla tavalla kuin aikaisempina
vuosina. Viimeisimmän tilaston
mukaan Rakennusalan työttömyyskassassa oli nimittäin huhtikuussa
edelleen yli 13 000 työtöntä. Tämä
on 22 % koko kassan jäsenistä.
Perinteisesti rakennusalan työttömyys on sulanut jo huhtikuussa
vähintään 1000–2000 työttömän
vauhdilla. Näin ei kuitenkaan käynyt tänä vuonna vaan työttömyys jopa nousi hieman. Maaliskuussa kassan jäsenistä oli nimittäin työttömänä 12987 henkeä.
Alueellisen työttömyyden kuva

säilyi edelleen samanlaisena kuin
ennenkin eli Pohjois- ja Itä-Suomessa kynnettiin yli 30 prosentin työttömyysluvuissa. Paras tilanne oli Uudellamaalla, jossa työttömänä oli
13,7 % kassan jäsenistä.
Tietyöt ovat käynnistyneet tänä
vuonna poikkeuksellisen myöhään
ja hitaasti ja sen seurauksena huhtikuussa oli vielä yli 60 asfalttimiehistä työttömänä. Myös vedeneristys
tai maalaus kärsivät nekin töiden vähyydestä.
Hyvältä ei näytä myöskään koko talonrakennuksen alalla, jossa
huideltiin vielä huhtikuussa yli 23
prosentin työttömyysluvuissa.

Alueellinen työttömyystilanne huhtikuun lopussa
Niko Arve (vas.) ja Eiko Matikainen olivat mukana rakentaja-ammattilaisten
tapaamisessa ensimmäistä kertaa.

Pitkän reissun päälle
mielenkiintoista ohjelmaa
Jyväskyläläiset olivat ensimmäistä kertaa pohjoissuomalaisten mukana rakentaja-ammattilaisten
tapaamisessa.

K

eskisuomalaiset osastot olivat
ensimmäistä kertaa mukana
Rakennusliiton Pohjois- ja VäliSuomen toiminta-alueiden rakentaja-ammattilaisten tapaamisissa. Leville Jyväskylän tienoilta on matkaa
aivan omiksi tarpeiksi.
– Matka-aikaa kertyi 13 tuntia.
Kyllä siinä ehti muutaman elokuvan
katsomaan, äänekoskelainen, YIT:llä
työskentelevä kirvesmies Niko Arve
totesi.
Ajomatkaa kerrytti vielä se, että
bussi poikkesi Kajaanin kautta.
– Siinä pääsi perse puutumaan.
Ensi kerralla kannattaisi toisen linja-auton lähteä Kainuusta, niin täältä pääsisi suoraan Leville Oulun
kautta, myös Äänekoskelta matkaan
lähtenyt TB-Asennuksen pääluottamusmies, telineasentaja Eiko Matikainen ehdotti.
Keski-Suomesta oli matkassa
reilut parikymmentä henkeä. Sekä

Arve että Matikainen olivat hyvin
tyytyväisiä rakentaja-ammattilaisten tapaamisen ohjelmaan.
– Se oli mukava reissu, oli tasaisesti koulutusta ja vapaa-aikaa. Rinteeseen ehti perjantaina. Tapaamisessa oli mielenkiintoisia persoonia.
– Tapahtumassa oli monipuolista ohjelmaa ja erilaisia koulutuksia.
Luentoja oli vetämässä useampi ihminen, joten ne pysyivät mielenkiintoisina. Kun vielä kuulun niin sanotusti nuorisoon, niin Raksanuorten
toiminta kiinnosti tapahtumassa
eniten, Arve puntaroi.
Vaikka Matikainen on ollut liiton jäsenenä ammattikouluajoista
lähtien, perinteinen osastotoiminta
ei ole napannut.
– Osaston toiminnasta ei ole oikein tietoa. Haikolan Lauri on yllyttänyt nuorisotoimintaan mukaan
ja ne ovat olleet hyviä reissuja.

Ulkomaalaisen rakentajan
talo poltettiin kostoksi
O

tteet ulkomaisia rakentajia kohtaan kovenevat rakennusalalla.
Rakennusliiton tietojen mukaan
Suomessa työskentelevän ulkomaisen rakentajan kotitalo poltettiin kotimaassa kostoksi omien ja työtovereiden oikeuksien valvomisesta. Ulkomainen rakentaja oli kertonut aikaisemmin Suomessa, miten työmaalla poljettiin palkkoja ja rikottiin sopimuksia.
Rakennusliitto ja sen jäsenet eivät tule taipumaan tällaisen rikolli-
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sen toiminnan edessä. Tämänkin tapauksen johdosta Rakennusliitto,
sen luottamushenkilöt ja toimitsijat
tehostavat entisestään niin ulkomaisten kuin kotimaistenkin työntekijöiden työehtojen valvontaa.
Rakennusliitto odottaa, että
myös kaikki järjestäytyneet työnantajat kiinnittävät asiaan huomiota ja
tekevät kaikkensa, ettei rikollinen
toiminta leviä suomalaisilla rakennustyömailla.

01
02
03
04

Uudenmaan alue
Keski-Suomen alue
Hämeen alue
Itä-Suomen alue

05
06
07
09
10
13
14

Pohjanmaan alue
Kymin alue
Satakunnan alue
Turun alue
Kainuun alue
Lapin alue
Oulun alue
Yhteensä

työttömiä
1626
978
1730
2285

osuus liiton jäsenistä
13,7 %
26,6 %
20,4 %
27,7 %

723
917
602
863
656
1146
1486
13012

19,6 %
21,5 %
21,1 %
17,7 %
34,6 %
33,3 %
26,9 %
22,1 %

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI
Hotelli Siikarannassa!

Soita ja
varaa lomasi
puh. (09) 867 971

Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain

Vietä unohtumaton loma ja nauti kevään
tunnelmasta Hotelli Siikarannassa
Nuuksion kansallispuiston upeissa
maisemissa vain 30 minuutin ajomatkan
päässä Helsingistä.

34

€
1 hlö/
vrk/2 hh

Etuhinta koskee myös perheenjäseniä, 6 -16 v. lapset
puoleen hintaan samassa huoneessa vanhempien kanssa.
Etu koskee Rakennusliiton työssä olevia ja työttömiä jäseniä,
jäsenkortti esitettävä saapuessa. Yhden hengen huonelisä 20 €/vrk.
Lisäveloitus Äitienpäivälounaasta 20 €/aikuinen ja 5 €/lapsi.

HOTELLI SIIKARANTA
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO | PUHELIN (09) 867 971
MYYNTI@SIIKARANTA.FI | WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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Kuljettaja Niko Pitkäaho tuli äsken Porvoosta ja lähtee jo seuraavalle keikalle. – Nyt menen ihan lähelle, hän kertoo.

Sähkölinjojen pylväiden nostot
vaativat suurta tarkkuutta
Työ vie Niko Pitkäahoa
ympäri maata, kesälomat
sovitaan asiallisesti.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

K

uljettaja Niko Pitkäaho saapuu hörppäämään kahvit
nostopalveluyritys E. Helaakosken tukikohtaan Raahen Rautaruukin tehdasalueelle.
Pitkään juttutuokioon miehellä
ei ole aikaa, sillä työnjohto hoputtaa
häntä keikalle. Tällä kertaa ihan lähelle, Raahen Kylmäniemelle.
Edellisenä päivänä Pitkäaho tuli Porvoosta, jonne hän kävi viemässä rekalla vastapainoja ja ristikonsuojia nosturiin.
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– Lähdin sinne sunnuntain ja
maanantain välisenä yönä ja tulin takaisin seuraavana yönä, hän kertoo.
Työmaita siis riittää ja aina ei
tiedä hyvissä ajoin etukäteen, minne
päin Suomea pitää singahtaa.
– Kaikki työmaat ovat erilaisia
ja kahta samanlaista päivää ei ole,
Pitkäaho hymähtää.
Työtä on tehty Rautaruukin tehdasalueella, omakotitalotyömailla ja
voimalinjatyömailla. Viimeksi mainitut ovat Pitkäahon mielestä aika
haasteellisia.
– Linjoille meno ei ole aivan
helppoa. Oma jännityksensä on siinäkin, että onko sähkölinjoissa virta
päällä vai ei. Ne saisivat mielellään
olla kylmiä. Jos saa 400 kilowattia
sormilleen, niin kyllähän se sattuu,
Pitkäaho nauraa.

Pitkäaho oli taannoin vaihtamassa sähköpylväitä uusiin tolppiin
linjalla, jolla riitti mittaa ja haastetta.
– Linja ulottui Kemi-Tornion
alueelta Varkauteen, hän kertoo.
Melkoinen pylväänvaihtourakka. Googlen karttaohjelman mittaus
antaa karkeaksi tulokseksi lähes 500
kilometriä maanteitse. Autolla ajaen
ja nopeusrajoituksia noudattaen
matkaan kuluu 5,5 tuntia. Hitaasti
etenevällä nosturilla aikaa kuluisi
siis paljon enemmän.

Mökkityömailla
on kysyntää
Vuonna 1958 Raaheen perustettu
nostopalveluyritys E. Helaakoski on
yksi Suomen suurimmista alan yrityksistä. Toimipisteitä on kymme-

nellä paikkakunnalla.
Yrityksen leivissä on noin 80
työntekijää. Suurimmat asiakkaat
ovat metalliteollisuudessa, öljy- ja
kaivosteollisuuden sekä talonrakennuksen aloilla.
Toimitusjohtaja Jarmo Helaakosken mukaan yritystä tarvitaan
usein myös pienemmillä työmailla.
– Esimerkiksi omakotitalojen
rakentamisen nostotöissä olemme
erittäin haluttu kumppani ympäri
vuoden, hän kehaisee.
Helaakoski on laajentanut toimintaansa myös yritysostojen avulla.
Viime vuonna se osti porvoolaisen
Matti-Nostot Oy:n kalustoineen ja
kiinteistöineen. Tämän vuoden alussa Helaakosken omistukseen siirtyi
lappeenrantalainen nosto- ja kuljetusalan yritys Kuljetus Renki Oy.
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Töiden tilaaja jättää usein selvittämättä maaperän laadun paikassa, johon ajoneuvonosturi tuetaan. Tämä nosturi oli tuettu tukevasti Kastellin monitoimitalon
työmaalla Oulussa.

Huoltoseisokit
työllistävät
Rautaruukin tehdasalueella riittää
työtä mm. huoltoseisokkien aikana.
Ne tehdään kesäisin. Miten ne vaikuttavat nostofirman työntekijöiden
lomiin, joutuuko paljonkin säätämään?
Niko Pitkäaho kertoo, että hän
pyrkii pitämään vuosilomansa elokuussa. Hänen mukaansa kesäloman on saanut aika hyvin itselle so-

pivaan aikaan.
– Joka kerta ei sitä saa silloin
kun haluaa, hän toteaa.
Ensi kesän lomasta ei Pitkäaholla ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti heinäkuu menee nostopuuhissa Rautaruukilla.
Palkastaan Niko Pitkäaho sanoo
sanat, jotka kuulee monilla muillakin rakennusalan työpaikoilla.
– Saisihan se aina parempi olla,
mutta kyllä sillä perheen elättää,
kahden lapsen isä toteaa.

Raahelaisella nostopalveluyritys E. Helaakoskella on noin 80 työntekijää eri
puolilla maata. Toimipisteitä on kymmenellä paikkakunnalla.
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Työllisyystilanne
nostoalalla kohtuullinen
Kaksi Suomen suurinta nosturifirmaa ovat torniolainen Hanhirovan
perheen omistama Havator Oy ja
vantaalainen Pekka Niska. Sen jälkeen tulevat Nostokonepalvelu Oy,
Sjöman Oy ja E. Helaakoski Oy.
Järjestäytyneitä alan yrityksiä
on noin viisikymmentä. Järjestäytymättömiä, pienehköjä firmoja on
muutamia. Suurista Havator ja Pekka Niska eivät nekään ole järjestäytyneitä.
– Työllisyystilanne on kohtuullisen hyvä tällä hetkellä, mutta alan
työllisyys on kuitenkin kovin riippuvainen talonrakennusalan työllisyystilanteesta, Rakennusliiton työehtotoimitsija Matti Korhonen
kertoo.
Toisin sanoen mitä vähemmän
rakennetaan, sitä vähemmän myös
nostetaan.
– Joillakin yrityksillä on vakioasiakkaita, kuten esimerkiksi E. Helaakoskella Rautaruukki, Korhonen
huomauttaa.
Töiden väheneminen näkyy
Korhosen mukaan hitaammin nosturinkuljettajien työllisyydessä, koska lomautuskynnys alalla on huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi talonrakentamisessa.

Maaperän kantavuus
suuri riski nostoissa
Korhonen on pitkän kokemuksensa
perusteella havainnut, että nosto-

työn suurimmat riskit liittyvät maaperän kantavuuteen. Tilaaja jättää
usein selvittämättä maaperän laadun paikassa, mihin ajoneuvonosturi tuetaan nostoasentoon.
– Tilaajan tehtävä on laatia nostosuunnitelma, mutta valitettavan
usein se on puutteellisesti laadittu,
Korhonen kertoo.
Ajoneuvonosturit pitää myös
katsastaa niin kuin muutkin ajoneuvot, mutta tieliikennelain vaatimukset eivät näissä puuhissa aina
täyty.
– Nosturien katsastuksissa on
puutteita, joka johtuu laitteiden riittämättömyydestä isoille koneille,
esimerkiksi jarrudynamometreissä.
Osin kyse on myös puutteista raskaan kaluston tuntemisessa, Korhonen listaa.

Ala ei nuoria
kiinnosta
Nosturikuljettajille sattuu tapaturmia. Suurin osa on liukastumisia ja
koneen päältä putoamisia.
– Työsuhdeasiat yritykset hoitavat kohtuullisen hyvin. Toisissa yrityksissä paremmin, toisissa huonommin. Valtaisia riitoja ei ole kuitenkaan ollut, Korhonen toteaa.
Suurin ongelma alalla on väen
ikääntyminen.
– Ala ei houkuta nuoria, omaehtoista koulutusta on äärimmäisen
vähän. Koulutus on pääsääntöisesti
työvoimapoliittista koulutusta, työehtotoimitsija Matti Korhonen selvittää.
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Kovin on pieneksi Esa Kallelan koulunpenkki mennyt.
Kirvesmies veresti koulumuistojaan liikuntasalissa.

Esa Kallela palasi lapsuutensa
kouluun remonttitöihin
Uusista urakoista ei
tietoa, työnantajan
laskentapöytä on tyhjä.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

K

irvesmies Esa Kallela kantaa innoissaan pulpettia liikuntasaliin kuvausta varten.
Sali sijaitsee Haapajoen koulussa
Raahessa ja miehen innostuksen
ymmärtää.
Kallela kävi pienenä nassikkana
rakennuksessa koulua. Hän on myös
asunut koulussa.
– Asuimme tässä talonmiehen
asunnossa 3,5 vuotta vuokralla vaimon kanssa. Ensimmäinen lapsikin
syntyi, kun asuimme tässä, Kallela
kertoo tällä hetkellä työntekijöiden
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taukotilaa toimittavassa huoneessa.
Esa Kallela kävi ala-asteen koulussa 1970-luvun alkupuolella, jolloin kiinteistö oli aika tuore tapaus.
Haapajoen koulu on rakennettu
vuonna 1970, jonka jälkeen sitä on
laajennettu vuosina 1981 ja 1994.
Muutama vuosi sitten vanhan tönön
viereen valmistui uudisrakennus,
mutta päättäjät totesivat, että vanha
osa pitää remontoida.
Remonttia tekemään valittiin
Raahen Rakennuspalvelu, jonka
palveluksessa myös Esa Kallela on.
Kirvesmiehen lapsuudenkoti sijaitsi vain parin sadan metrin päässä
koulusta. Eikä nykyinen kotikaan
kaukana ole.
– Kuljen töihin polkupyörällä,
sillä asun parin kilometrin päässä.
Niin että ympyrä on sulkeutunut,
Kallela naurahtaa.

Rempattavista
kouluista ei ole pulaa
Haapajoen koulu on aikakautensa
tyypillinen esimerkki. Rakennus oli
uutena hieno ja mukava, mutta pikku hiljaa siihen alkoi tulla monenlaisia vikoja; kuntotarkastuksessa
havaittiin alapohjassa mikrobivaurioita, vanhan liikuntasalin lattiabetonin laatu oli heikkoa, ulkoseinissä
oli kosteuden jälkiä liian lyhyen
aluskatteen vuoksi ja räystäiden
puurakenteet olivat kastuneet.
– Räystäät olivatkin todella surkeassa kunnossa, aivan lahoja, työmaan työsuojeluvaltuutettu Ismo
Määttä kertoo.
Asbestiakin rakennuksesta
löytyi. Raahen Rakennuspalvelun
toimitusjohtaja Juha Sippala kertoo, että asbestia oli enemmän kuin

mitä kiinteistön kuntoraportista kävi ilmi.
– Purkamistakin tuli tämän
vuoksi enemmän, hän selvittää.
Remontti- ja laajennustyöt alkoivat viime elokuussa. Kustannukset ovat 1,8 miljoonaa euroa, josta
peruskorjauksen osuus nielaisee 1,2
miljoonaa. Työ valmistuu niin, että
koululaiset pääsevät opintielle ensi
elokuussa.
Raahen muissakin vanhoissa
kouluissa on tiedossa remontoitavaa.
Esimerkiksi Merikadun koulu on todettu niin huonokuntoiseksi, että
korjauksen sijaan mietittäväksi tulee
1970-luvun lopussa rakennetun
kiinteistön purku.
Viime marraskuussa Antinkankaan koulun oppilaiden vanhemmat
suunnittelivat lastensuojeluilmoituksen tekoa, jos Raahen kaupunki ei
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Saneeraustyömaan vanhin Rauno Hartikka tuli Raahen Rakennuspalveluun huhtikuussa 2010.

reaktorin toimittamisesta.
Laitostoimittaja on määrä valita
tämän vuoden aikana. Huopaaminen ja soutaminen ydinvoimalan
ympärillä on johtanut siihen, että
nyt ei tapahdu mitään, vaan kaikki
ovat odottavalla kannalla. Näyttää
siltä, että suurtenkin rakennusliikkeiden kiinnostus Raahea kohtaan
alkaa hiipua.
– Ei tämä ole vaikuttanut rakentamiseen ainakaan positiivisesti,
Sippala sanoo.

Kultakaivos toi Raaheen

ala korjata koulun homeongelmaa.
Eräiden arvioiden mukaan homeongelma koskee noin puolta raahelaisista kouluista. Ei siis ihme, että rakentajat odottavat saavansa remonttitöitä.
Tällä hetkellä koulun saneeraustyömaalla odotettiin esimerkiksi kutsua Raahen kirjaston remonttija laajennustyömaalle. Tästä rempasta ei ole vielä mitään tietoa, sillä
kaupunki ei ole lähettänyt tarjouspyyntöjä rakennusyrityksille.

Laskentapöytä tyhjä
Haapajoen koulun työmaa oli huhtikuussa Raahen Rakennuspalvelun
ainoa käynnissä oleva savotta.
Urakkalaskennassakaan ei ollut mitään.
– Laskentapöytä on tyhjä, toimitusjohtaja Sippala huokaisee.
Viimeisimmät tarjouspyynnöt
tulivat Sippalan yritykseen viime
vuoden puolella. Tavallisin tahti on
ollut 2–4 tarjouspyyntöä vuodessa,
Sippala laskeskelee.
– Taantuma on todellista, kirvesmies Esa Kallela lisää.
Käytännössä kaikki Rakennuspalvelun työntekijät olivat Haapa-
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Kirvesmies ja työsuojeluvaltuutettu Ismo Määttä on huolissaan, miten töitä
riittää sitten, kun Haapajoen koulun remontti valmistuu.

joen koulun remontin kimpussa.
– Koko ryhmä on tässä, 10–12
vakinaista, joiden lisäksi on aliurakoitsijoita eli kokonaisvahvuus on
20 henkilön luokkaa, Sippala kertoo.
Rakentajat olivatkin sitä mieltä,
että jos koulutyömaata ei olisi, koko
liittoon kuuluva jengi olisi päivärahojen varassa.
Toistaiseksi työtä on Rakennuspalvelulla ollut niin, että työntekijöiden lomautuksiin ei ole tarvinnut
turvautua. Jos laskentapöydälle ei
ala kohtuullisen ajan kuluessa ilmaantua laskettavaa, ne saattavat olla edessä.

Odottavalla kannalla
Viime vuonna näytti siltä, että Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoelle
alkaa vihdoin nousta, vaikkakin aikataulustaan myöhässä. Siitä on
odotettu Raahen seudulle piristysruisketta rakentamiseen.
Mutta mitä pitemmälle vuosi
kului, sitä huonommalta alkoi näyttää.
Ensiksi Fennovoiman riveistä
lipesi saksalainen energiakonserni
E.on, sitten Atria ja S-ryhmä sekä
Kuopion kaupunki. Fennovoima ilmoitti aprillipäivän jälkeen, että se
aloittaa neuvottelut venäläisen Rosatomin kanssa 1 200 megawatin

Saneeraustyömaan vanhimmaksi itseään tituleeraava kirvesmies Rauno Hartikka on ollut Raahen Rakennuspalvelulla muutaman vuoden. Hän uskoo, että tilanne paranee
kesää kohti. Niin se on yleensä tehnyt ennenkin.
Hartikka oli aiemmin töissä
enimmäkseen Oulussa ja ympäristössä.
– Olin Lapin Teollisuusrakennuksella Hönttämäessä, josta siirryin rakentamaan perustuksia Raahen kultakaivoksen rikastamolle,
Kun kultahomma loppui, minut lomautettiin, hän kertoo.
Huhtikuussa 2010 Hartikka
siirtyi Rakennuspalveluun.

Rautaruukin imu hiipui
vuodenvaihteessa
Kirvesmiehet muistelevat viimeisimpiä merkittäviä kohteita, jotka ovat
työllistäneet. Kaikki ottavat esille
Rautaruukin, minkäpäs muuten.
Viimeisin suurempi savotta oli
kuukausia kestänyt valssaamon hehkutusuunin perustuksien teko.
– Tehtaan konttorin remontti oli
joskus vuosia sitten, Esa Kallela
muistelee.
Vuodenvaihteen jälkeen Rautaruukille ei ole sitten Rakennuspalvelun työntekijöillä ollutkaan asiaa.
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Tähtitieteellinen
yhdistys Ursa ry
• Ursa on Suomen suurin ja
vanhin tähtitieteellinen
yhdistys. Se on perustettu
vuonna 1921.
• Ursalla oli vuoden 2012
lopussa 17 475 jäsentä.
• Yhdistys kustantaa tähtitieteen ja lähialojen kirjallisuutta, julkaisee Tähdet ja
avaruus -lehteä ja järjestää
erilaista toimintaa.
• Yhdistyksen talous perustuu
jäsenmaksuihin sekä kustannus- ja välitystoiminnan
tuottoihin.
• Ursassa työskentelee vakituisesti noin kymmenen henkilöä, ja vuosittainen budjetti
on noin miljoona euroa.
• Ursan ja sen paikallisyhdistysten käytössä olevia tähtitorneja on ympäri Suomea.
Niistä kuuluisin sijaitsee Helsingissä Tähtitorninmäellä.
• Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös Tähtikallion
havainnointikeskus.

< Kari Koivisto säätää kaukoputkea
niin, että toimittaja pääsee
testaamaan, miten tarkasti näkee
nosturin työmaalla kaukana,
kaukana horisontissa.

misiä, kaikilta elämän laidoilta. Jäsenilloissa käyviä aktiivijäseniä on
parisenkymmentä. Iltojen aikana
kuvataan kohteita, keskustellaan ja
välillä on myös erilaisia teemailtoja.

Komeat vehkeet

Katse tähdissä
Universumin käsittämätön suuruus kiehtoo Kari
Koivistoa.
Johanna Hellsten

L

ujatalo Salpausselän Rakentajat Oy:n luottamusmies Kari
Koivisto toimii Tähtitieteellinen yhdistys Lahden Ursa ry:n hallituksen puheenjohtajana. Mies innostui tähtitaivaasta oikein tosissaan
kymmenisen vuotta sitten, kun hän
hankki kesäpaikan, jossa on sen ver-
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ran pimeää, että tähdet näkyvät paljon paremmin kuin kaupunkien valosaasteen keskellä.
– Avaruus on viimeinen suuri tutkimaton alue. Toki siitä on paljon teorioita, mutta konkreettista, fyysistä
tietoa on vielä vähän. Nyt esimerkiksi
Mars-luotain lähettää uutta, kiinnostavaa materiaalia, Koivisto sanoo.
Ensimmäisen oman kaukoputken hän sai lahjaksi vaimoltaan.
– Sain lahjaksi pienen Newtonmallisen kaukoputken, jolla aloin
katsella taivaalle. Pikkuhiljaa tähdet
alkoivat kiinnostaa enemmän ja siitä lähti idea, että liittyisin Ursaan.

Olen ollut yhdistyksen jäsen nyt nelisen vuotta, Koivisto kertoo.
Lahden Ursan edellinen puheenjohtaja oli toiminut tehtävissään kymmenen vuotta, eikä halunnut jatkaa. Koivistolta kysyttiin,
kiinnostaisiko puheenjohtajuus ja
kyllähän se miestä kiinnosti.
– Se sopii minulle oikein hyvin.
Asun puolentoista kilometrin päässä
Lahden tähtitornista enkä talvisin
käy mökillä, joten olen hyvin yhdistyksen käytettävissä.
Lahdessa Ursan jäseniä on noin
170.
– Jäseninä on ihan tavallisia ih-

Lahden tähtitornissa on kaksi järeää
kaukoputkea. Vanhempi, kunnostettu Wäisälän kaukoputki on 1960-luvulta. Siinä on akromaattinen linssi,
jonka aukkosuhde on F113. Kaukoputken polttoväli on 2 054 millimetriä ja linssin halkaisija 156 millimetriä.
– Pitkän polttovälin putkea käytetään planeettojen ja kuiden havaitsemiseen, Koivisto kertoo.
Toinen kaukoputki on Meade
LX200. Kaukoputki on tyypiltään
Schmidt-Cassegrain peiliteleskooppi, eli siinä on kahden peilin lisäksi
kaukoputken suuaukossa erityinen
korjauslinssi, joka korjaa pallomaisen pääpeilin aiheuttamat kuvausvirheet. Pääpeilin läpimitta on 16
tuumaa.
– Tällaista kaukoputkea käytetään syvän taivaan katseluun, eli erilaisten tähtisumujen, galaksien ja
kaksoistähtien havaitsemiseen.
Hyvät vehkeetkään eivät kuitenkaan auta, jos keli on surkea. Viimeiset pari vuotta ovat olleet tähtiharrastajille huonoja. Säätyyppi on
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Mukavaa toimintaa
Ursan paikallisyhdistykset järjestävät jäsenilleen ja muille tähdistä
kiinnostuneille erilaista toimintaa ja
nähtävää. Esimerkiksi Lahden tähtitornissa on pimeään aikaan joka
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kello 19–21 näytöksiä.
Näytöksissä käy paljon lapsia ja
erityisesti isät tuovat jälkikasvuaan
tutustumaan tähtiin.
– Toki näytöksissä käy myös
perheitä, mutta tämä tuntuu olevan
sellainen isien juttu. Miehet ovat
yleensäkin kiinnostuneempia toiminnasta. Naisia on jäseninä selvästi vähemmän, eikä aktiivijäsenissä
ole naisia lainkaan, Koivisto sanoo.
Moni on Ursassa jäsenenä sen
julkaiseman Tähdet ja avaruus -lehden takia. Lisäksi Ursa julkaisee joka vuodelle Tähtitaivas-kalenterin.
– Se näyttää kuvin, miltä tähtitaivas näyttää tietyllä kellonlyömällä jokaisena päivänä, Koivisto kertoo.
Koivisto neuvoo tähdistä kiinnostuneita olemaan yhteydessä Ursan paikallisyhdistyksiin. Sitä kautta on helpointa lähteä harrastamaan.
Paikallisyhdistyksiä on Helsingistä
Utsjoelle, useimmissa isoissa kaupungeissa.
Tähtiharrastuksen voi aloittaa
kohtuullisinkin kustannuksin, mutta

siihen voi myös upottaa rahaa niin
paljon kuin sielu sietää.
– Harrastuksen hinnassa vain
taivas on rajana. Hyvät laitteet voivat maksaa kymmeniä tuhansia euroja. Toisilla on varaa laittaa törkeästi rahaa laitteisiin. Toinen ääripää ovat sellaiset ihmiset, kuin eräs
Pelle Peloton, joka on rakentanut
laitteensa itse. Siinä vehkeessä on
suunnilleen vanhaa porakonetta ja
pyykkinarua ja silti sillä saa otettua
hienoja kuvia, Koivisto sanoo.
Koiviston mukaan asenne ratkaisee. Mukavuudenhaluinen ostaa
kalliit ja hyvät vehkeet, joiden kanssa ei tarvitse nähdä vaivaa. Hänellä
itsellään harrastus on rahallisesti
pysynyt järkevissä mittasuhteissa.
– Tähtitaivaan kuvaamiseen
tarkoitetut CCD-kamerat voivat
maksaa mitä tahansa 2 500 euron ja
70 000 euron välillä. Ne suljin pois,
sillä niihin ei vain ole varaa. Itsekin
pystyy modaamaan järjestelmäkamerasta ihan hyvän laitteen. Canonilta on nyt tullut malli 60Da, joka
on tarkoitettu tähtitaivaan kuvaamiseen. Sellaisen voisin hyvinkin
hankkia.
Koivisto haaveilee tällä hetkellä
matkasta Chileen, Atacaman autiomaahan, jossa on kirkkaita päivä
vuodessa noin 365. Sinne rakennetaan tällä hetkellä jättimäistä, uutta
Magellan-teleskooppia.
– Chilen autiomaassa on valtavia teleskooppeja, aivan huippulaitteita. Siellä todella himottaisi käydä,
Koivisto haaveilee.

Kari Koivistoa kiehtoo avaruudessa sen käsittämätön suuruus.

ollut kesät talvet pilvinen ja hyviä
havaintopäiviä on ollut harvassa.
– Todella hyviä valokuvauskelejä on ollut vain muutamia vuodessa.
Kohtuullisia kelejä on ollut vähän
enemmän, mutta viime syksykin oli
aika pilvinen, Koivisto pahoittelee.
Parasta aikaa havaintojen tekemiseen on elokuun puoliväli. Illat
ovat silloin jo riittävän pimeitä, mutta ei tarvitse hytistä kylmästä.
– Syksy ja kevät ovat parhaita
havaintoaikoja, jos on kirkas sää.
Talvella voi olla hyviä kelejä, mutta
ulkona on ikävä olla, jos pakkasta
on yöllä 25 astetta. Tähtitorniin kun
ei voi asentaa lämmittimiä, sillä niiden tuottama lämpövärähtely häiritsisi kaukoputkien toimintaa, Koivisto kertoo.
Ei kylmäkään välttämättä estä
tähtiharrastusta. Puheenjohtaja itse
on hankkinut kenkiinsä akkukäyttöiset lämpöpohjalliset. Niiden
kanssa tarkenee tornissa pahemmallakin säällä.

Saturnus sykähdyttää
Kun Koivistolta kysyy, mikä on hienoin tähtitaivaan kappale, jonka hän
on päässyt näkemään, ei vastausta
tarvitse odottaa kauaa.
– Se on ehdottomasti Saturnuksen havaitseminen omalla kaukoputkella mökillä. Saturnus on edel-
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leenkin yhtä sykähdyttävä. Vaikka
sitä ei pienellä kaukoputkella näekään yhtä hienosti kuin ammattilaisten valokuvissa, näkee pallon ja
renkaat sen ympärillä kuitenkin hyvin, Koivisto kertoo.
Tähtiharrastajille oli viime kesänä iso juttu Venuksen ylikulku. Se
on harvinainen tapahtuma, joka sattuu seuraavan kerran vasta vuonna
2117.
– Tämä oli ensimmäinen kerta
ihmiskunnan historiassa, kun ylikulku on ollut mahdollista dokumentoida kuvin. Se oli hyvin mielenkiintoista alan harrastajille.
Myös ensi syksy on jännää aika
alan harrastajille. Näkyviin tulee
komeetta, jonka kulkurata osuu äärimmäisen lähelle aurinkoa.
– Kysymys on, säilyykö komeetta ehjänä vai hajoaako se? Jos
se säilyy ehjänä, se tulee olemaan
niin kirkas, että se näkyy päiväsaikaankin. Sitä odotetaan nyt jännityksellä.
Koivistoa kiehtovat tällä hetkellä erityisesti eksoplaneetat. Eksoplaneetat ovat elämän vyöhykkeellä,
sopivan matkan päässä tähdestään,
että niiltä löytyy vettä.
– Ne eivät siis ole liian kuumia,
joten elämän edellytykset ovat koossa. Miksi jostain ei löytyisi elämää?
Ei älyllisenkään elämän löytyminen
ole poissuljettu asia. Maailman-

Maailma kylässä
-festivaali

www.sask.fi

kaikkeus on niin iso, että ei sitä oikein edes ymmärrä. Ja se vain laajenee entisestään.
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Helsingin Konemiesten
uusi puheenjohtaja:

”Torninostureiden
viikkotarkastukset
on nyt saatava
kuntoon.”
Johanna Hellsten

H

elsingin Kone- ja korjausmiehet, osasto 006:ssa tapahtui syksyllä iso nuorennusleikkaus; hallitus vaihtui kerralla ja on puheenjohtajaa myöten korkeintaan kolmikymppisiä. Eero
Hinkula, 30-vuotias torninosturinkuljettaja Keravalta, valittiin osaston uudeksi puheenjohtajaksi.
Hinkula päätyi torninosturinkuljettajaksi sattuman kautta. Lukion jälkeen nuori mies ajoi jonkin
aikaa työkseen rekkaa. Kerran ollessaan ajossa ystävänsä kanssa hän
joutui käännytystyön uhriksi; ystävä
puhui pitkän ajomatkan aikana Hinkulan opiskelemaan torninosturinkuljettajaksi Forssassa. Päätös ei ole
miestä kaduttanut.
Tällä hetkellä Hinkula on töissä
Skanska Talonrakennuksessa, missä
hän on viihtynyt hyvin. Sitä ennen
kokemusta kertyi muun muassa Parmasta ja henkilöstövuokrausyrityksen listoilta. Hommia on riittänyt
hyvin, vaikka nyt onkin kahtena talvikautena ollut hiljaisempaa.
– Toisaalta se on ollut ihan hyvä
asia, sillä olen pystynyt viettämään
muutaman talvikuukauden vaimon
ja vastasyntyneen esikoisen kanssa
kotona, Hinkula kertoo.

Koko hallitus uusiksi
Hinkula hurahti Rakennusliiton aktiiviksi jo ensimmäisellä kerralla,
kun hän kävi osasto 006:n kokouksessa.
– Kävi ilmi, että osastossa ei oikein ollut nuorempaa väkeä. Minä
halusin osallistua toimintaan ja otin
muutamia nuoria työkavereitakin
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mukaan. Syksyllä sitten valittiin kokonaan uusi hallitus. Me olemme
saaneet tulla aika valmiiseen pöytään; työehtosopimus on hyvällä
mallilla ja palkalla tulee toimeen.
Muut uudet hallituksen jäsenet
ovat Mika Maltela (s. 1984), Juha
Yliheikkilä (s. 1987) ja Henri Karvonen (s. 1982).
Hinkulan mukaan hänen omassa aktivoitumisessaan mukaan toimintaan oli ratkaisevaa se, minkälaista nosturinkuljettajan työ on.
– Kuski on työmailla aika yksin. Miten hän saa omia asioitaan
ajettua? On hyvä päästä jakamaan
kokemuksiaan muiden kuskien
kanssa. Monikaan ei työmaalla ymmärrä kuljettajan työstä mitään.
Torninosturin kuljettaminen voi
näyttää helpolta hommalta, kun sitä
katselee ulkoapäin. Isot elementit
siirtyvät kauniisti ja rauhallisesti. Se
on kuitenkin todella vaativaa työtä,
joka vaatii kovaa ammattitaitoa.
Hinkula ja Konemiesten hallitus kantavat tällä hetkellä erityistä
huolta siitä, että kaikki pääkaupunkiseudun nosturinkuljettajat ja asentajat saataisiin liittymään nimenomaan oman alansa osastoon. Hinkula arvelee, että kaikki eivät välttämättä tunnista sanaa ”konemiehet” liittyessään Rakennusliittoon,
ja liittyvät silloin johonkin sekaosastoon.
– Meillä osasto 6:ssa on nyt nimenmuutosprosessi käynnissä, että
kuljettajat ja asentajat tunnistaisivat
oman alansa osaston, kun tulevat
liittoon. Uudeksi nimeksi tulee
Osasto 006, Torninosturinkuljettajat
ja asentajat Uusimaa. Kuljettajat on
tärkeää saada verkostoitumaan keskenään, Hinkula sanoo.

Eero Hinkulan mukaan nyt tarvitaan tekijöitä eikä puhujia.
Kuva: Jukka Nissinen

Uudet aktiivit ovat muutenkin
panneet tuulemaan. Torninosturein
kuljettajille ja asentajille ympäri
Suomen on saatu aikaan facebooksivut ja kunnolliset nettisivut, joilta
löytää helposti omaa työtään koskevat lakipykälät ja asetukset.
– Meillä on omassa facebookryhmässä jo 130 kuljettajaa ja asentajaa. Väki on liittynyt siihen ympäri Suomea, Hinkula sanoo.
Hinkulan mukaan nyt yritetään
kovasti saada uutta väkeä mukaan
osaston kokouksiin.
– Ajatuksia ja ideoita toiminnan
kehittämiseksi on kovasti, mutta ne
pitäisi myös toteuttaa. Ei tässä voi itse tehdä kaikkea, sillä puheenjohtajuus menisi silloin kokopäivätyöksi.
On motivoitava ja innostettava kaikki tekemään eikä vain puhumaan.

Turvallista työskentelyä
Torninosturinkuljettajia puhuttavat
edelleen nosturien viikkotarkastukset tai oikeastaan tarkastusten puutteellisuus.
– Kunnollinen viikkotarkastus
ajaisi koko työmaan etua ja vaikuttaisi työturvallisuuteen. Kuski on
senkin asian kanssa todella yksin.
Työmaalla ei olla hirveän kiinnostuneita, vaikka muunkin työmaan pitäisi herätä asian tärkeyteen. Esimerkiksi nosturin etupuomia ei kuljettaja edes voi yksin tarkistaa turvallisesti, vaan se pitää tehdä puo-

mivaunun henkilökorissa apumiehen kanssa, Hinkula muistuttaa.
Hinkulan mukaan tarkastuspöytäkirjoja raksitaan jälki- tai etukäteen, välillä tarkastusta ei oikeasti tehdä ollenkaan tai se tehdään ylimalkaisesti. Monella firmalla on pulaa ammattitaitoisista nosturiasentajista, eikä heidän aikaansa haluta
käyttää tarkistusten tekemiseen.
– Joissakin yrityksissä kuten
Lemminkäisessä ja NCC:ssä käy ulkopuolinen taho tekemässä tarkastukset. Esimerkiksi Rami-Cranes
Oy myy ulkopuolista tarkastuspalvelua omille koneilleen. Tämä käytäntö voisi olla hyvä muissakin yrityksissä.
Hinkula muistuttaa, että jos torninosturia ei oikeasti tarkasteta kunnolla ja viikkotarkastuspöytäkirja
allekirjoitetaan siitä huolimatta, on
se asiakirjaväärennös.
– Jos jokin vahinko sitten sattuu, tätä aletaan selvittää. Asiakirjaväärennös on vakava juttu, Hinkula
sanoo.
Hinkula suosittaakin kuskeille,
että jos he havaitsevat vikoja tai laiminlyöntejä, ne kannattaisi merkitä
ajopäiväkirjaan ja hankkia perään
työmaan vastaavan työnjohtajan allekirjoitus.
– Sitten se on ainakin poissa
kuskin kontolta.
Vaan on nosturinkuljettajilla
hyviäkin uutisia: kamerat ovat alkaneet yleistyä nosturien ohjaamoissa.
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– Kysyimme kevään Konemiespäivillä kameroista, ja ylösnousseista käsistä päätellen niitä alkaa olla
jo aika monessa nosturissa, Hinkula
kertoo.
Hissilliset torninosturit ovat sen
sijaan vielä harvinaista herkkua.
– Hissit olisivat todella tervetulleita talviaikaan kun tikapuut ovat
umpijäässä ja kiivettävä vaan on.
Liukastuessa voi tulla pahaa jälkeä.
Ja olisihan se hyvä, että ei ihan pienen vaivan takia tarvitsisi kotiin jäädä, vaan voisi nousta hissillä nosturiin. Ja vanheneville kuljettajille
niistä olisi todella paljon apua.
Myös ilmastoinnissa on edelleen puutteita. Torninosturien lämpöolosuhteet ovat edelleen kesäisin
rankat. Kuljettajat kärsivät kuumuudesta ja nestehukasta pitkän päivän
aikana. Joihinkin nostureihin on
tullut ilmalämpöpumppuja, jotka
hoitavat koppien viilennystä, mutta
ne ovat edelleen enemmän poikkeus
kuin sääntö.
– Työteho on ihan toinen ilmastoidussa kopissa, Hinkula kommentoi.

Omaakin kehoa
pitää huoltaa

Konemiesten hallitus nuorentui kertarysäyksellä. Kuva: Eero Hinkula

Vapaa-ajallaan Hinkula harrastaa
valokuvausta. Hän kuvaa ihan normaalia arkea ja ottaa jonkin verran
myös vähän korkeampaa näkökulmaa kuvaukseen ylhäällä nosturissa.
– Uudella järjestelmäkamerallani en ole vielä sieltä ehtinyt kuvata, Hinkula sanoo.
Omasta kunnostaan hän huo-

lehtii käymällä kuntosalilla ja pyöräilemällä.
– Pyöräilyyn olen hurahtanut
oikein kunnolla. Välillä teen työmatkat pyörällä, vapaa-ajalla ajelen
Sipoon perukoilla. Maantiepyöräilyssä teen kerralla sellaisia 50–100

kilometrin lenkkejä. Perhe-elämään
pitää kuitenkin myös panostaa, joten en viitsi mahdottomia tuntimääriä viettää pyörän selässä.
Hinkula muistuttaa, että jos
kymmenenkin vuotta istuu nosturin
kopissa, menevät hartiat pahasti
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kyyryyn.
– Sitten alkaa juilia. On tärkeää
liikkua riittävästi. Meillä firman
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– Valvomon korjaustyömaalla on voinut tehdä melkein kaikki talonrakentajan tutkintoon kuuluvat näytöt ja harjoitella monipuolisesti kädentaitoja, kertoo
oppisopimuksella ammattiin valmistuva Robert Kuukka.

Valvomo koulutti Kuukasta talonra
Oranssi kehitti jatko-osan talonvaltaukselle. Nuoret
kunnostavat itselleen kulttuurikeskusta ja asuntoja
pienellä budjetilla ammattirakentajien kanssa.
Riitta Malve-Tamminen,
teksti ja kuvat

R

obert Kuukka on juuri piikannut Valvomon klubitilan
seinään reikiä ilmastointiputkille. Kesäkuun alussa ilmastoinnin pitäisi jo toimia ja loppusiivouksen olla valmis, kun ensimmäiset konsertit käynnistyvät Oranssi
ry:n uudessa kulttuurikeskuksessa
Helsingin Suvilahdessa. Samaan aikaan Kuukka saa talonrakentajan
ammattipaperit Stadin ammattiopistosta oppisopimuskoulutuksen päätteeksi.
– Nuorempana olin välillä apupoikana rakennuksilla. Mutta innos-
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tuin rakennusalasta uudelleen, kun
tulin Oranssiin työharjoittelijaksi
työvoimatoimiston kautta. Ensin
korjasin Kulosaaressa vanhaa puutaloa nuorten asunnoiksi. Sieltä työharjoittelun ohjaaja, tekninen isännöitsijä Jesse Suomaa houkutteli
minut oppisopimuskoulutukseen
Valvomoon, Kuukka kertoo rauhallisella työmaalla.
Oranssi ry ylläpitää nuorten
kulttuuritoimintaa ja omistamansa
Oranssi Asunnot Oy:n kautta nuorisoasumista. Viime vuonna opetusja kulttuuriministeriö antoi talonvaltauksilla toimintansa aloittaneelle
yhdistykselle nuorisotyön palkinnon. Perusteluissa korostettiin nuor-

ten omaehtoista ja yhteisöllistä toimintaa.

Opiskelija pelasti patterit
– Jotkut jäsenet sanovat tätä Oranssin onnelliseksi loppusijoituspaikaksi, koska yhdistys on toiminut tähän asti erilaisissa väliaikaisissa tiloissa, Kuukka kertoo.
Valvomo löytyi vuonna 2008,
kun ryhmä nuoria etsi Suvilahdessa
uutta tilaa, joka ei ole kelvannut
muille. Kaksikerroksisessa rakennuksessa oli toiminut kaasulaitoksen ruokala ja valvomo, mutta oranssilaisten astuessa sisään se oli kylmä, täynnä romua ja kellarissa lainehti puoli metriä vettä. Kuntotutkimus kuitenkin osoitti jo purettavaksi tuomitun, pinnoiltaan ränsistyneen talon korjauskelpoiseksi.
– Parasta opiskelussa on ollut
vanhan rakennuksen pelastaminen.

Korjauksessa on kunnioitettu vanhaa ja pyritty käyttämään alkuperäisiä työtapoja ja materiaaleja. Olen
saanut harjoitella muun muassa käsinrappausta ulko- ja sisäseinissä.
Projektilla on suunnittelija ja
työmaamestari, mutta myös oppisopimusopiskelijan ideoita on kuunneltu. Kuukka innostui testaamaan
ja kunnostamaan vanhat patterit.
Nyt ne kaunistavat toista kerrosta
suurten ikkunoiden alla.
– Arkkitehti on etsinyt tänne värit 1930-luvun funkkiksesta, jota talo edustaa. Rinnalla säilytetään parhaat niistä graffiteista, jotka ilmestyivät tänne talon ollessa tyhjänä.
Remontti toisessa kerroksessa
jatkuu sen jälkeen, kun alakerta otetaan klubikäyttöön. Sinne on tulossa
ainakin kahvila, jonka suurista ikkunoista avautuu näkymä kaasukelloihin ja tapahtumakentälle, jossa
ensi kesänä pidetään Tuska- ja Flow-
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– Harmillista, että vastakorjattu rappauspinta kärsii, kun sille on tehty laaja, peittävä graffitimaalaus, Robert Kuukka
kertoo työmaalla vieraileville Oranssi Asunnot Oy:n työntekijöille Jaana Nivalle ja Mari Kirveslahdelle.

akentajan
festivaalit. Katolle on suunniteltu
puutarha.

Nuoret vaikuttavat
omalla aktiivisuudella
Kuukalle on tärkeää, että Oranssi
kannustaa nuoria toimimaan heille
tärkeiden asioiden eteen. Sen sijaan,
että odotettaisiin yhteiskunnalta
asuntoa tai nuorisotaloa, ne korjataan vanhoista tiloista itse.
– Nuoret huomaavat esimerkiksi, että asuinkustannukset laskevat,
kun osallistuu korjaukseen taitonsa
mukaan ja ammattilaisilla teetetään
erikoistyöt.
Valvomoa korjataan Raha-automaattiyhdistyksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön pienillä avustuksilla. Nuoret voivat antaa panoksensa
talkoissa, joihin yhdistys järjestää
työvälineet, suojaimet, vakuutuksen
ja ruokaa.
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Oranssiin on jo tullut paljon kyselyjä nuorilta, voisiko Valvomon
kesällä avautuvassa alakerrassa järjestää konsertteja,
teatteriesityksiä ja työpajoja kuten polkupyörän korjausta.

– Yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä ja kertoo nuorille, että
voi itse vaikuttaa elämäänsä, Kuukka toteaa.
Viittä vaille valmis talonrakentaja työskentelee myös Valvomon
työpajaohjaajana. Talkoiden lisäksi
hän opastaa ammattikouluista tulevia työharjoittelijoita, yläasteiden
työelämään tutustujia ja työkokeilussa olevia nuoria.
Ammattikoulut arvostavat
Oranssin projekteja, koska oppilaat
pääsevät niissä oikeisiin rakennustöihin. Samoin Sovinto ry, joka tukee
muun muassa syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten oppimista, tekee
mielellään yhteistyötä. Työkokeilu on
voinut innostaa nuorta hakeutumaan
rakennusalan koulutukseen.

Robert on tyytyväinen, koska Valvomossa
säilyy 1930-luvun funkkiksen henki. – Ennen
kuin toinen kerros otetaan käyttöön ensi
vuonna, portaikon putoamissuojaa parannetaan. Se tehdään ikkunoiden alkuperäisen
suoja-aidan mallin mukanaan, Robert Kuukka
kertoo Valvomon portaikossa, jota pitkin
kaasulaitoksen työntekijät nousivat ruokalaan.

– Nuoret ovat innokkaita ja hyviä tyyppejä. Ohjaamisessa on olennaisinta, että tulee toimeen kaikkien
kanssa ja pitää itse siitä, mitä opettaa, Kuukka arvioi omaa rooliaan.

Oranssin reseptiä
saa kopioida
Oranssin tapa toimia ryhmäkorjausrakentajana on ainutlaatuinen. Työmaalla vieraileva Oranssi Asunnot
Oy:n toimitusjohtaja, rakennuskonservaattori Mari Kirveslahti toivoo
toisia vastaavia toimijoita rinnalle.
– Nuorten asunnottomien määrä on vain kasvanut siitä, kun me
aloitimme. Tukisimme mielellään
samankaltaista porukkaa ja jakaisimme omaa tietämystämme, Kir-

veslahti kannustaa.
Hän kertoo, että taloja ei enää
vallata, koska kaupunki on huomannut Oranssin luotettavaksi
kumppaniksi ja nykyään ehdottaa
sille korjattavia kohteita. Korjausrakentaminen on myös ammatillisesti
järjestäytynyttä. Suurin osa Oranssin työntekijöistä kuuluu Rakennusliittoon Kuukan ja Kirveslahden tavoin.
– Suunnitelmissa on, että jäisin
Valvomon korjaus- ja huoltomieheksi, sillä kunnostustöitä riittää kauan
senkin jälkeen, kun koko rakennus
otetaan käyttöön ensi vuonna. Ammattipaperin saaminen on kuitenkin
tärkeää, koska koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Työllistyminen on silloin helpompaa.
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Raksanuoret kuuntelevat vakavalla mielellä Tapio Jääskeläisen puhetta kuolemaan johtaneista tapaturmista.

Laiva on lastattu nuorisolla
Kun Supernuoret ja Raksanuoret lähtevät yhdessä risteilemään, on meno villiä, vaikka
välissä puhutaan asiaakin. Rakentaja-lehti raportoi Lähihoitajat laineilla -tapahtumasta.
Johanna Hellsten

Perjantai 19.4. kello 11, Viking
Linen terminaali, Helsinki
Olen saapunut hyvissä ajoin satamaan hakemaan risteilylippuani Rakennusliiton nuorisotoimitsijalta
Mikko Lindstedtiltä. Katajanokan
terminaali on jo täynnä Perus- ja lähihoitajaliitto Superin nuoria aktiiveja. Tatuoituja Raksanuoriakin näkyy jo innokkaana tutkailemassa
”risteilyohjelmaa”. Super on kutsunut 30 Raksanuorta mukaan Supernuorten legendaariselle kurssille, joka järjestetään Ruotsinristeilyllä.
Tässä välissä lienee syytä mainita, että lähes sata prosenttia osallistuvista superilaisista on naisia. Ja
tasan sata prosenttia osallistuvista
Raksanuorista on miehiä. Tehkää
omat johtopäätöksenne.
Lindstedt on tiukkana ojentaessaan lippuja.
– Se on sitten selvää, että kaikkeen viralliseen ohjelmaan osallistutaan ja sen aikana ei dokata, Lindstedt muistuttaa paikalle saapuvilla
Raksanuorille.
Linjan on tarkoitus olla tiukka
koko risteilyn ajan: kaikkeen ohjel-
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maan on osallistumispakko ja olutta
voi ottaa vasta sitten, kun virallinen
ohjelma loppuu. Rakennusliitto ei
sentään ole aivan yhtä julma isäntä
kuin Super; sieltä lähtee lasku perään jokaiselle, joka ei vaivaudu
suorittamaan virallista ohjelmaa.
Raksanuoret tosin vahtivat toinen
toisiaan ja raahaavat porukalla karkulaiset ohjelman pariin.
Kello 13. Kaikille ei riitä.
Kokoonnumme porukalla isoon saliin laivan konferenssikeskuksessa.
Iloista naurua kuuluu jo joka suunnasta, vaikka kaikki nuoret vaikuttaisivat vielä olevan harvinaisen selvinpäin.
Aina hilpeä Superin nuorisovastaava Kari Bagge vetää ensimmäistä etappia.
– Täällä onkin tosi paljon ekakertalaisia mukana tänä vuonna. Ja
meillä on teille yllätyksenä 30 Raksanuorta, jotka ovat myös ekaa kertaa
mukana Lähihoitajat laineilla -tapahtumassa. Olen iloinen hyvästä yhteistyöstä, mutta muistakaa, että näitä
Raksanuoria ei riitä kaikille. Tosin
tässä on edessä kaksi iltaa ja useampi voi jakaa yhden, Bagge vitsailee.
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Ryhmäkeskusteluissa paneuduttiin
teemaan Pelikenttänä työpaikka.

Vaikka väsymys jo painoi lauantaina,
jaksettiin edelleen hymyillä.

Porukka jaetaan Baggen puheiden jälkeen lähes välittömästi omiin
ryhmiinsä, sillä alkupään ohjelma
on erillistä superilaisille ja Raksanuorille. Rakennusliiton porukalle
ensimmäisen esityksen pitää liiton
työehtotoimitsija Tapio Jääskeläinen. Aiheena ovat työtapaturmat ja
työturvallisuus.
Jääskeläinen esittelee tilastoja
kuolemaan johtaneista tapaturmista
työmailla. Moni käsi nousee, kun
hän kysyy, kuinka moni kiinnitti
huomiota kevään Hiljaiseen hetkeen
rakennustyömailla. Jääskeläinen
käy läpi pahimpia paikkoja työmailla. Muun muassa kaivantojen tukemisen puutteet herättävät keskustelua. Moni nuorista on joutunut tekemään työtä kaivannossa, jota ei ole
kunnolla tuettu.
– Siellä saa painaa töitä pelko
perseessä, Raksanuoret kommentoivat.
Kello 14.30. Onko ohjelma
liian rankka?
On aika siirtyä ryhmätöihin yhdessä
superilaisten kanssa. Jotkut Raksanuorista jo vähän valittelevat ohjelman raskautta. Suukin alkaisi jo
napsata, mutta viinalla läträämistä
ei saa aloittaa. Eräs forssalainen nimettömäksi jäävä nuori herra kehuu,
miten mahtava idea on ollut järjestää
tällainen yhteisristeily.
– Ei tämä ohjelma nyt niin
rankka ole. On kiva viettää aikaa ih-
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misten kanssa. Tämä on ihan mukavaa puuhaa, hän kommentoi.
Kari Bagge selittää, mitä ryhmätöiltä tällä kertaa haetaan. Teemana on keskustella aiheesta Pelikenttänä työpaikka. Nuorten pitää
pohtia työntekijöiden välisiä suhteita
työpaikalla ja konfliktien käsittelyä.
– Miettikää, miten yhteiset pelisäännöt toimivat ja miten riitatilanteet käsitellään ja korjataan, Bagge neuvoo.
Raksanuoret ovat jo jakaantuneet perinteisellä numerohuudolla,
mutta pääosin armeijaa käymättömällä Superin porukalla numerojako menee hiukan sekoiluksi. Lopulta ryhmät saadaan kasaan ja ne ripottautuvat ympäri laivaa.
Kello 16. Raksalla kaikki hyvin.
Aiemmissa Raksanuorten ja superilaisten tilaisuuksissa, joissa olen
käynyt, on yleensä ollut tasaisempi
jako molemmista liitoista. Tällä kertaa on akkavalta. Raksanuoria on
yhtä ryhmää kohden korkeintaan
kaksi ja se näkyy keskustelussa.
Osassa ryhmistä miehet eivät meinaa saada sanaa suustaan.
Onneksi keskusteluakin syntyy.
Raksanuoria hämmentää se määrä
työpaikan ristiriitoja, joita superilaiset saavat arjessaan kestää. Näyttää
myös siltä, että superilaiset joutuvat
useammin työnantajankin huonosti
kohtelemiksi.
– Meillä on oikeasti aika hyvin

asiat työmaalla. Johtuuko se siitä, että teillä on jäseninä paljon naisia, että jengi ei oikein puolusta itseään,
Raksanuoret miettivät.
– Jos me yritämme mennä lakkoon alkaa median kautta hirveä
syyllistäminen ja painostus, että eivät hoitajat voi lakkoilla. Ja jos muulla tavalla yrittää puolustaa oikeuksiaan, saa työnantaja aina uuden hoitajan hankalan tilalle, kun meitä on
niin paljon, superilaiset vastaavat.
Vaan eivät ne asiat aina raksankaan puolella hyvin ole.
– Oma työpaikka kuulostaa joskus mafian touhulta. Epämääräistä
ukkoa pyörii työmaalla, palkat maksetaan niille, jos maksetaan, erikoisia reittejä... Minäkin ole isossa firmassa töissä, isolla työmaalla. Silti
meitä firman omia työntekijöitä on
siellä vain kolme ja 15 aliurakoitsijaa
pyörii ympärillä. Eikä työvoimasta
puhu suomea kuin 60 prosenttia.
Useimpien mielestä tunnelma
muuten on rakennustyömailla asiallinen.
– Siellä on ihan hyvä henki.
Työnjohtajat kyselevät viikonlopunvietosta ja jutellaan mukavia. Nuorimpana joutuu tietysti aina vähän
juoksupojan hommiin, mutta se
kuuluu asiaan. Kaikki ovat sen kokeneet joskus.
Raksanuorten mielestä työmaalla puhutaan suoraan ja sanotaan, jos jokin asia ketuttaa.
– Välillä nätisti, välillä vähän rumemminkin, nuoret naureskelevat.
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kuin 50-kiloinen naistoimittaja.
Pöydässä vitsailtiin, että kaikki epäterveellinen menee suoraan kylkiin.
Nuorilla miehillä on kova kiire kesäksi bikinikuntoon.
Mikko Lindstedt kysyy, kuinka
moni vahtii ja miettii mitä syö. Lähes kaikkien kädet nousevat ylös, ja
kun hän seuraavaksi kysyy, kuinka
moni syö työmaalla pitsoja ja hampurilaisia, vain yksi käsi nousee.
Keskustelu alkaa rönsyillä ruokien sisältämään ravintosisältöön.
Miehet pohtivat asiantuntevasti suklaan ja limsojen energiasisältöä.
Myös energiajuomien kalorimäärät
ja vaikutukset sydämelle ovat hyvin
tiedossa. Pientä sananvääntöä syntyy karppauksen järkevyydestä.
Kello 16.15. Levottomia juttuja.
Väki on kokoontunut ryhmätöiden
purkuun. Nyt havaittavissa on jo selkeää turnausväsymystä. Ryhmätöiden purussa tulevat mieleen eiliset
keskustelut yhden Raksanuoren
kanssa. Hän valitti, että ei ihan oikeasti tajunnut lainkaan naisten
käymän keskustelun sisältöä. Niin
kaukana työpaikkojen maailmat
voivat toisistaan olla.
Tunnelma on levoton. Toimittajaakin alkaa nukuttaa laivan tasaisessa huminassa. Tämä on varmasti
väärä asenne, mutta kyllä hiukan
kuulostaa siltä, että naisvaltaisilla
aloilla on ihan toisessa määrin kaikenlaista puimista, selkäänpuukotusta, kyräilyä, kateutta ja eripuraa kuin
rakennusalalla. Silläkin tavalla koko
keskustelunaihe tuntuu vieraalta.
Tiukka asenne poissaloihin on

mennyt hyvin osallistujien takaraivoon. Eräskin forssalainen viittaa
kuin koulutunnilla ja pyytää lupaa
käydä vessassa.
Kello 19.30. Kaikki ruoka
menee edelleen kylkiin.
Lauri Haikola saa jatkuvaa piruilua
buffetissa lautasmallista. Raksanuoret käyvät vuorotellen näyttämässä
lihatuotteita notkuvia lautasiaan.
Yhtäkään salaatinlehteä ei ole vahingossakaan otettu annosten koristeeksi.
Esitystä kuitenkin myös kehutaan ja pöydässä todetaan, että leivän päällä puolikkaan lenkin syövien miesten aika on ohi. He ovat sukupuuttoon kuoleva laji.
Moni valittaa sitä, etteivät vaimot ja tyttöystävät enää suostu laittamaan miehilleen ruokaa, vaan käskevät äijiä hoitamaan kokkaamisen.
– Ei se kyllä mikään ongelma
ole. Kyllä minä osaan ruokaa itsekin
laittaa, yksi aktiivi toteaa.
Muut peesaavat; kyllä nykyään
miehet taitavat myös ruoka-annosten rakentamisen.
Kello 21. Munanhaussa.
Raksanuoret ovat järjestäneet superilaisille mukavan yllätyskilpailun
lauantai-illalle. Eri puolille laivaa
on rakennettu vihjeisiin perustuva
viestikisa. Istun Haikolan hytissä
päivystämässä. Hytistä saa vihjeen
mukaan munaa. Muna on kuitenkin
tällä kertaa suklainen pääsiäismuna,
mutta osallistujat onnistuvat kuitenkin repimään aiheesta huumoria.

Superilaiset munan perässä.

Kello 20. Rakentaja kiittää ja
kuittaa.
Putkaan joutui vain yksi Raksanuori.
Lauantai 20.4. Kello 15.00.
Punaisia silmiä.
Lauantain aamupäivälle oli jätetty
aikaa perjantai-illasta toipumiseen.
Se oli varmasti fiksu päätös, sillä
vielä kolmelta iltapäivällä osa väestä näyttää voipuneilta ja punasilmäisiltä. Kolmasosa Raksanuorista
puuttuu vielä kolmen kellonlyömällä palaverihuoneesta, jossa Rakennusliiton toimitsija Lauri Haikola
on aloittelemassa esitystään rakentajan hyvistä eväistä.
Onneksi ovi lävähtää auki lähes
välittömästi ja eksyneet lampaat
saadaan samaan karsinaan muiden
kanssa. Kukaan ei uskalla jäädä
pois, oli olo mikä hyvänsä. Kuulen
hevosmiesten tietotoimistosta, että
jos joku yrittää jäädä pois, on turpakeikka todennäköinen.
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Voisi kuvitella, ettei raavaita
poikia juuri kiinnostaisi kuulla oikeanlaisista syömistottumuksista ja
aluksi meininki onkin sellaista, että
toimitsijaa käy sääliksi. Välihuutelu
alkaa kuitenkin pian olla jo ihan
asiallista.
– Kyllä niitä makkaraperunoita
voi syödä, kun on tulossa baarista
kotiin. Pointti onkin siinä, että suurimman osan aikaa kannattaa syödä
jotain muuta. Se huomaa voinnissaan aikaa myöten, Haikola sanoo.
Hän kysyy osanottajilta, syökö
joku oikeasti suositellut viisi kourallista vihanneksia, hedelmiä ja marjoja päivässä. Ainoa nouseva käsi on
toimittajan.
– Lasketaanko karpalolonkeron
karpalot mukaan? Yksi vitsiniekka
haluaa tietää.
Vitseistä huolimatta yksi asia on
kuitenkin ihan selvää; kolmenkymmenen Raksanuoren joukossa ei ole
oikeastaan yhtään lihavaa miestä.
Edellisen illan päivälliselläkin näytti siltä, että herrat söivät vähemmän

Aamuyö lauantaina. Vaaralliset sukkamiehet ovat liikkeellä.
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Eräänä päivänä istuimm

L.Brador on muuttanut
käsityksen mukavista työhousuista

Silloin löysimme vastauk

kuminauhaa housuihin. S

hieroa älynystyröitään ja

toimintoja uudessa housu

jotka tekevät suuren eron

Sinulle se on vapautta. V

“Joustavan stretchmateriaalin ansiosta sinulla
on vapaus tehdä mitä haluat
– miten haluat “

Eräänä päivänä istuimme toimistolla ja leikimme kuminauhalla.

Löydät L.Bradorin myös facebookista! Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/L.BradorFinland.

Vapautta liikkua töissä ut

B&B Products Oy / Skydda. Puh 02
www.lbrador.com
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Supikoira osaa hyödyntää vaikka vanhoja kintaita, jos ne sille antaa,
Juha Mäkimartti kuvaa raatokoiran kaikkiruokaisuutta.

Nato-yhteensopiva
raatokoira
Lappilaiset erämiehet
ehdottavat supikoiran
nimeämistä raatokoiraksi.
Se kuvaisi paremmin
supin elintapoja.
Jukka Nissinen

K

eminmaalaisen Juha Mäkimartin kännykkä pirahtaa
vaativasti. Soittajalla on sen
verran painavaa asiaa, että sen kuulee vierustoverikin.
– Sallasta soittivat, että loukku
oli huono. Kolme päivää oli mennyt
ennen kuin he saivat supikoiran,
Mäkimarttia naurattaa.
Juha Mäkimartti on yhteispohjoismaisen supikoiraprojektin Pohjois-Suomen kenttäapulainen, joka
oli viikkoa aikaisemmin käynyt Sallassa kouluttamassa metsästäjiä supikoiran loukkupyynnissä.
– Työni on enimmäkseen koulutusta ja neuvontaa. Olen vetänyt satakunta koulutustilaisuutta kolmen
vuoden aikana ja 2 000–3 000 metsästäjää on saanut suoraan koulutusta supien pyyntiin.
Koulutuksen saaneet metsästä-
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jät ovat vieneet tietoa eteenpäin haittaeläimen torjumisesta. Sallan loukkupyynti osoitti, että Tornionjokilaakson lisäksi pyyntiä on ulotettava
itärajalla pohjoisemmaksi.
Vaikka Pohjoismaat eivät ole
pystyneet sopimaan yhteisestä puolustuksesta, supikoiraprojektissa on
onnistuttu löytämään yhteinen sävel
aasialaisen raatokoiran leviämisen
pysäyttämiseksi.
– Tämä ei ole oikeastaan metsästysprojekti, vaan luonnonsuojeluhanke. Supikoira on vieras peto suomalaisessa luonnossa. Tässä tehdään
Jyrki Kataisen hallituksen hommia,
sillä he ovat tehneet vieraseläinstrategian. Vieraat pedot pitää poistaa luonnosta tai niiden kanta saada hallitulle
tasolle, Mäkimartti muistuttaa.

Ei saa päästää
Ruotsiin asti
Ruotsi on vielä säästynyt supikoirien
leviämiseltä. Suomessa on kaksi
paikkaa, missä leviämistä voidaan
ehkäistä tehokkaasti: Merenkurkku
ja Tornionjokilaakso. Tornionjoen
alajuoksulle ja Simoon on rakennettu riistakameroiden verkosto, jota on
täydennetty pienpetoja kiinnostavilla hajuposteilla.

– Supikoiraprojektin yhteydessä on kokeiltu uusia tutkimus- ja
pyyntitekniikoita, Juha Mäkimartti kertoo. Elävänä pyytävä loukku
osaa hälyttää tekstiviestillä heti, kun pyydyksessä on saalista.

Supikoiraprojektilaisilla on
vielä ikävämpi jekku takataskussaan. Kaikkia kiinnisaatuja supikoiria ei tapeta, vaan osa päästetään
takaisin luontoon seurantapanta
kaulassaan. Supikoirat tekevät tarpeensa reviirien yhteisille jätöspaikoille ja silloin panta-Juudas paljastaa muiden supien reviirit. Mäkimartti näyttää luonnonpuiston kupeella seikkailevan pantasupin liikkeitä tietokoneeltaan.
– Ei tarvitse olla mikään profeetta tietääkseen, minkä takia naarassupi on palannut monesti tuohon
kohtaan. Siinä on varmasti supikoiran hajua tai muuta mielenkiintoista. Jos en itse kerkiä, otan selvää,
kuka on paikallisen metsästysseuran puheenjohtaja ja yritän saada
järjestettyä tehostettua supikoiran
pyyntiä alueelle.
Supikoiraprojekti perustuukin
hyvin pitkälle vapaaehtoiseen riistanhoitotyöhön. Elävänä pyytävän
kanu-loukun saa kyllä lainaan, mutta se on koettava päivittäin. Samalla
varmistetaan, ettei loukku pyydä
väärää saalista.
Supien seuranta on tuonut myös
täysin uutta tietoa tuhoeläimen elintavoista. Satelliittiseurannassa on
huomattu, että supi voi muuttaa re-

viirinsä paikkaa 700–800 kilometriä elämänsä aikana. Muuttoliikkeitä supit ovat tehneet moneen suuntaan, myös itään ja etelään. Seuranta
on auttanut myös kehittämään pyyntilaitteita.
– Pystymme tarkkailemaan,
miten supi käyttäytyy pyydyslaitteen ympärillä. Olemme huomanneet sen, että pyydystä ei saa peittää.
Pelkkä verkko on parempi, siitä näkyy valo läpi, Mäkimartti kertoo.
Aikaisemmin luultiin, että supipentueet löytyisivät luolapesistä.
– Pesiä on olut aivan merenrannassa kaislikossa. Supi on siinäkin
selviytymisen mestari, että se tekee
poikaset ruuan ääreen, Mäkimartti
viittaa vesilinnuilla herkutteluun.

Unelma-ammatissa
pätkätöissä
Meri-Lapin alueen metsästäjät ovat
huomanneet, että kettukapista on
tullut paha riesa samaan aikaan, kun
supikoirat levittäytyivät alueelle
2000-luvun alussa.
– Tuhat kettua pyytänyt Yliniemen Eero on ketunpyytäjä kolmannessa polvessa. Eero sanoo, että näin
pahaa kapitilannetta ei ole koskaan
ollut Perämeren pohjukassa. Olisi
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Supikoira on
paha tuholainen
Supikoira on yksi Euroopan pääasiallisista
raivotaudin kantajista ja merkittävä ketun kääpiöheisimadon levittäjä. Tämä loinen voi kulkeutua myös ihmisiin esimerkiksi marjoissa
olevien munien avulla. Molemmat tartunnat
ovat hengenvaarallisia ihmisille.
Supikoira on äärimmäisen kaikkiruokainen. Se pitää erityisesti linnunmunista ja sammakkoeläimistä. Maassa pesivät kosteikkolinnut ovat suojattomia pesärosvon hyökkäyksiä vastaan.
Aasiasta kotoisin olevaa supikoiraa istutettiin Neuvostoliiton länsiosiin vuosina
1929–1955. Sieltä supikoirat ovat levinneet
laajalle Keski-Eurooppaan.
Supikoiran Suomen kannaksi arvioidaan
400 000 yksilöä. Saaliseläimenä se on jo merkittävämpi kuin esimerkiksi metsäjänis.
Yhteispohjoismainen supikoirahanke on
käynnistetty vuonna 2010 ja sen kokonaisbudjetti on ollut 5,3 miljoona euroa. Tänä vuonna
loppuvan projektin tärkeimmät rahoittajat
ovat Euroopan unionin LIFE+-rahoitusohjelma sekä Ruotsin Naturvårdsverket.
Projektiin ovat osallistuneet myös Norjan
Direktoratet för Naturförvaltning, Svenska Jägareförbundet, Suomen riistakeskus, Tanskan
Skog och Naturstyrelsen sekä Ruotsin maatalousyliopisto.
Suomen riistakeskus on saanut yhden himasellisen eli 700 000 euroa supikoiraseurannan järjestämiseen. Hanke on työllistänyt
Suomessa kolme kokopäiväistä työntekijää.
Supikoirahankkeen tärkeimpiä tavoitteita
ovat:
• ehkäistä supikoiran aiheuttamaa vahinkoa
biologiselle monimuotoisuudelle
• ehkäistä supikoiran vakiintuminen Skandinaviaan
• ottaa käyttöön uusia menetelmiä supikoiran hävittämiseksi
• laatia kansallinen hoitosuunnitelma supikoiralle.

Kyltti kertoo, että loukku on osa
supikoiraprojektia.

luontevaa, että talvihorrokseen menevä supi kantaisi kettukapin talven
yli. Kapiin sairastunut kettu tulee
yleensä asutuksen lähelle ja se saadaan metsästettyä pois, Mäkimartti
toteaa.
Keskieurooppalaiselle turistille
pohjoissuomalainen luonto on vielä
puhdas. Keski-Euroopassa luonnonmarjoja ei uskalla syödä suoraan
metsästä myyräekinokokki-loismatojen takia. Supikoira on niiden tehokas levittäjä.

Rakentaja 5/2013

Pienpetoja Mäkimartti on pyytänyt jo 35 vuotta. Hirvijahtiin ei ole
ollut kiinnostusta.
– Peltikaton tekijälle syksy on
kiireistä aikaa. Talvella ehti paremmin harrastamaan pienpetopyyntiä,
kun rakennuksilla ei ollut töitä.
Juha Mäkimartti on tehnyt
unelmatyötään kolmen vuoden ajan.
Amerikan kettukoirien kasvatus on
tehnyt Mäkimartin tunnetuksi laajemminkin Suomessa. Metsästyskoiraharrastus poiki sellaisen puhelinsoiton, jossa tarjottiin töitä supikoiraprojektissa. Työtarjous tuli tunturiin kesken karhunmetsästyksen.
– Tein sen päätöksen välittömästi, vaikka palkka tässä työssä oli
puolta pienempi kuin rakennuksilla
urakkahommissa. Tämä oli sellainen kerran elämässä -mahdollisuus,
että pääset ammatikseen metsästämään ja siitä saa vielä palkkaa.
Ensi syksynä projektin rahoitus
loppuu, vaikka supikoiraongelma
vaatisi jatkuvaa seurantaa.
– Saha on vähän ruosteessa, sitä
pitää ruveta terottamaan kohta. En
ole huolissani, kolmessa vuodessa ei
ammattitaito ole ehtinyt kadota
minnekään. Ja kun rakentaminen
loppuu, niin sen jälkeen alkaa remonttityömaat, Mäkimartti uskoo.

Supikoiran vuotuinen saalismäärä on Suomessa jo isompi kuin metsäjäniksen.
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20 vuotta pyöriä Suomalaisille!
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Maahantuoja - Siksi Edullinen!

3 ja 7

 Luotettava 3 tai 7 vaihteinen retkipyörä kevyellä ja tukevalla alumiinirungolla
 Turvallinen jalkajarru ja edessä tasaisesti toimiva V-jarru
 28” myös sorateillä hyvin rullaavat renkaat

S ä ä d e t tä vä
o h j a i n ka n n a t i n
Alumiinirunko

3 vaihteinen

7 vaiht.
Doublewall
alumiini
o n te l o va n te e t

389.(449,-)

329.(399,-)

EVOLUTION 3 - 28"
• R u n k o: 6 0 61 a l u m i i n i • R u n k o k o o t : N 52c m /M 55c m •
Et u h a a r u k k a: t e rä s • Va i h t e e t : S h i m a n o N e x u s 3 • J a r r u t :
J a l k a j a r r u / V- j a r r u • R e n k a a t : Ke n d a 28 ” x 70 0 x 38 C • Va n t e e t : H J C D o u b l e w a l l • Va r u s t e e t : l o k a s u o j a t , s e i s o n ta j a l k a , ta v a ra t e l i n e , s ä ä d e t tä v ä o h j a i n k a n n a t i n

EVOLUTION 7 - 28"
• R u n k o: 6 0 61 a l u m i i n i • R u n k o k o o t : N 50 ,54 c m /M 52,57c m
• Et u h a a r u k k a: t e rä s • Va i h t e e t : S h i m a n o N e x u s 7 • J a r r u t :
J a l k a j a r r u / V- j a r r u • R e n k a a t : Ke n d a 28 ” x 70 0 x 38 C • Va n t e e t : H J C D o u b l e w a l l • Va r u s t e e t : l o k a s u o j a t , s e i s o n ta j a l k a , ta v a ra t e l i n e , s ä ä d e t tä v ä o h j a i n k a n n a t i n
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Osta nyt -ta
maksa vassa !
elokuus ssa
voima
Tarjous
.6.2013
1
12.4.- 5

● P O L K U P YÖ R ÄT ● P YÖ R Ä H U O LT O ● K U N T O L A I T T E E T ● TA R V I K K E E T

PALVELEMME ARK . 10 -19, L A 10 -16 ● HELSINKI ►Kallio, Helsinginkatu 18 ►Malmi, Malmin raitti 9 ► Itäkeskus, Itäkatu 1- 5 VANTA A ► Tammisto, Valimotie 29 ► Petikko, Petikontie 3 ESPOO ►Tapiola Oravannahkatori 3 ► Olari, Länsikeskus,
Pihatörmä 1 TUUSUL A ► Riihikallio Riha- Center, Haukantie 2 HY VINK Ä Ä ► Rääkänkatu 9 HÄMEENLINNA ►Hämeensaarentie 5 ►TAMPERE ►KUOPIO ►JOENSUU ►L APPEENR ANTA ►JY VÄSK YL Ä ►L AHTI ►OULU ►TURKU
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Loma- ja virkistystoimintaa
Rakennusliiton lomaedut työelämän käytettävissä oleville jäsenille (työssä olevat/työttömät jäsenet).
Yleiset lomaedut
Rakennusliitolla on yhteistyösopimus 18 lomapalvelua tuottavan kohteen kanssa. Lomapalvelujen tuottajat ovat kohtuullistaneet lomavuorokauden hintaa Rakennusliiton jäsenille. Lisäksi Rakennusliitto myöntää em. lomakohteissa lomaileville
työssä oleville ja työttömille jäsenilleen lomatukea. Lomatuki on hyödynnettävissä vain yksityisessä lomailussa. Jäsenkohtaisen (jäsen +
perheenjäsen lomakohteissa yhteenlaskettuna) tuen enimmäismäärä on
kahdeksan vuorokautta. Lomakohde laskuttaa tuen suoraan liitolta.
Lomavarausta tehdessä on ilmoitettava jäsennumero. Jäsenkortti on
esitettävä lomapaikassa ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli kohdekohtaisessa esittelyssä ei ole erillistä mainintaa, lapset 6–16-vuotiaat saavat 50 %:n
alennuksen, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
Luottamustehtäviä omaavilla
jäsenillä on käytössään 4 lisäpäivää.
Yhteistyökumppaneitamme vuodelle 2013 ovat Hotelli Siikaranta,
Rantasipi Ikaalisten Kylpylä, Kylpylähotelli Rauhalahti, Kylpylähotelli
Summassaari, Rantasipi Rukahovi,
Urheiluopisto Kisakeskus, Hotelli
Levi Panorama, Hotelli K5 Levi,
Härmän kylpylä, Kylpylähotelli Päiväkumpu, Sokos Hotelli Bomba, Holiday Club Saimaa, Cumulus Hakaniemi Helsinki, Holiday Inn Oulu,
Sokos Hotell Caribia, Sokos Hotel
Eden, Hotelli Kajaani ja Hotelli Presidentti Helsingissä.

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 täysihoidolla maksaa
34 euroa/hlö. 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, 62375 Ylihärmä
puh. 06 4831 111
Kylpyläkokonaisuus tarjoaa suomalaisen saunan lisäksi turkkilaisen
saunan sekä ainutlaatuisen Kuuman
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kiven saunan. On kuntouintiallas,
terapia-allas ja kylmäallas. Perheen
pienimmille kaksi lämmintä lasten
allasta, joista toisessa pieni vesiliukumäki. Sunny Beach -hiekkaranta
(sisällä) tarjoaa välimerellisen tunnelman. Erityisesti perheen nuoremman väen suosimaan Powerpark-huvipuistoon on matkaa vajaat kymmenen kilometriä.
Kahden vuorokauden kylpyläloma 90 euroa/hlö puolihoidolla. Sisältää kylpylän, kuntosalin ja sisähiekkarannan käytön ja vapaa-ajanohjelman.

Rantasipi Ikaalisten Kylpylä
Hämyläntie 2, 39500 Ikaalinen
puh. 03 451 2100
www.rantasipi.fi
http://www.rantasipi.fi/hotellit/
ikaalinen/fi_FI/etusivu/
Kylpyläloma tarjoaa kaikkea kivaa
tekemistä koko perheelle aamusta iltaan. Hilpeyttä ja hulinaa aiheuttavat Vesitropiikin poreet ja pyörteet
ja lasten Vesimaailmassa on ilo
ylimmillään.
Kahden vuorokauden oleskelu
puolihoidolla maksaa 72 euroa/hlö.
Hinta sisältää aamiaisen ja päivällisen, Vesitropiikin kaksituntisen
käytön 2 krt/vrk, Wellness & Sport
-ohjelmat, kuntosalin vapaan käytön
ja ohjelmamaksun tanssiravintolaan. Etu ei ole voimassa viikoilla 42
ja 43 eikä juhannuksena, jouluna,
uudenvuodenaattona.

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220,
10420 Pohjankuru
p. 019 223 0300
www.kisakeskus.fi
Kisakeskus sijaitsee läntisellä Uudellamaalla, luonnonläheisessä ja
rauhallisessa ympäristössä Kullaanjärven rannalla. Ympäröivä luonto
on vaihtelevaa metsäistä ja kallioista
kangasmaastoa, joka sopii mainiosti
ulkoiluun ja monipuoliset tilat liikunnan ja kuntoilun harrastamiseen. Ympäristö edesauttaa mielen
ja kehon hyvinvoinnin saavuttamista. Tämä lomakohde soveltuu erityisesti liikuntakärpäsen puraisemille.
Vuorokauden täysihoito maksaa
30 euroa/hlö ja kaksi vuorokautta
täysihoidolla 55 euroa/hlö.

Hotelli Levi Panorama
Tunturitie 205, 99130 Levi
p. 016 336 3000,
www.levipanorama.fi
Levin arktinen luonto ja vuodenajat
ovat unohtumaton kokemus. Korkealaatuinen ja kansainvälisen vaatimustason täyttävä Hotelli Levi Panorama sijaitsee Levitunturin laella.
Hotellin ympäristö elää voimakkaasti mukana vuodenaikojen vaih-

tuessa ja maisemat jatkuvat aina
Pallaksen, Aakenuksen sekä Ylläksen tuntureille asti.
Puolihoitovuorokauden hinta
on 33 euroa/vrk 2 hh ja 69 euroa/vrk
1 hh ajalla 1.11.–31.12. Puolihoitovuorokauden hinta on 29 euroa/vrk
2 hh ja 62 euroa/vrk 1hh ajalla 7.6.–
23.9. Jouluna huoneita on rajoitetusti. Joulun aikana korotettu hinta.

Hotelli K5 Levi
Kätkänrannantie 2, 99130 Levi
p. 016 639 1100
Aivan Levin keskustassa sijaitseva
Hotelli K5 tuo matkaasi hivenen
kaivattua luksusta. Hotellin miellyttävästi sisustetuista huoneista avautuu näkymä joko Levin rinteisiin tai
hotellin omaan poroaitaan, joka valaistaan talvisin. Hotellin rakennukset muodostavat kylämäisen alueen,
jonka keskellä on myös aito, osin
maan alle rakennettu turvekammio.
Puolihoitovuorokauden hinta
on 41 euroa/vrk 2 hh ja 80 euroa/vrk
1 hh (1.11.–31.12.). Hinta on 29 euroa/vrk 2 hh ja 62 euroa/vrk 1 hh
(ajalla 1.9.–31.10.). Hinnat eivät ole
voimassa 2.5.–31.8 ja 18.–31.12.

Kylpylähotelli Päiväkumpu
Keskustie 121, Karjalohja
p. 030 608 4279
www.paivakumpu.fi
Päiväkumpu on kylpylä Etelä-Suomessa Karjalohjalla, upean Lohjanjärven rannalla. Matkaa Helsingistä
alle 90 km, Turusta reilu 100 km.
Siellä on eri tasoista majoitusta sekä
päätalossa että pihapiirissä sijaitsevissa rinnetaloissa. Kylpylän saunaosasto monipuolisine altaineen ja perinteisine saunoineen tarjoavat hyvät
mahdollisuudet rentoutumiseen.
Hinnat kylpylärakennuksessa
32 euroa/vrk 2 hh, 37 euroa/vrk 1
hh. Rinnetaloissa 32 euroa/hlö/vrk.
(Pääsiäisenä ja jouluna korotetut
hinnat.) Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen, keittolounaan, buffetpäivällisen, kylpylän ja kuntosalin käytön sekä ohjatun lomaohjelman.

Kylpylähotelli Rauhalahti
Katiskaniementie 8, Kuopio
p. 030 608 3100
www.rauhalahti.fi
Rauhalahdessa voit viettää aktiivista aikaa koko päivän tai yksinkertaisesti antautua toisten hemmoteltavaksi. Kylpylähotellin viihtyisät
huoneet soveltuvat vaivatonta oleskelua arvostavalle.
Edullisimmillaan puolihoitovuorokauden hinta huoneistohotellissa 3 aikuista/huoneisto 30 euroa/
hlö/vrk. Kylpylähotellissa hinta on
40 euroa/hlö/vrk/2 hh. Hinnat sisältävät majoituksen ja aamiaisen li-

säksi päivällisen, kylpylän ja kuntosalin sekä lomaohjelman (ma–la).
Pääsiäisen ja joulunajan lomailussa
on korotetut hinnat.

Rantasipi Rukahovi
Rukatunturintie 16,
93825 Rukatunturi
p. 08 85 91 888
www.rantasipi.fi
http://www.rantasipi.fi/hotellit/
rukahovi/fi
Rukahovi sijaitsee aivan Rukatunturin turistikylän keskustassa. Tarkempia tietoja kohteesta ja sen tarjoamista loma-aktiviteeteista eri
vuoden ajoille löydät hotellin nettisivuilta.
Kahden vuorokauden puolihoito maksaa 64 euroa 1.5.–31.10. (majoitus 2 hh, ohjelmamaksu tanssiravintolaan ja asiakassaunat). Aikajaksoilla 1.11.–22.12. vastaavan lomapaketin hinta on jäsenelle 80 euroa/hlö.

Kylpylähotelli Summassaari
Summassaarentie 180,
43100 Saarijärvi
p. 030 608 50
www.summassaari.fi
Kylpylähotelli sijaitsee Saarijärvellä, kahdeksan kilometriä keskustasta Jyväskylän suuntaan. Hintaan sisältyy majoitus päähotellissa tai loma-asunnoissa.
Edullisimmillaan puolihoitovuorokauden hinta on vain 19,50 euroa/hlö neljän henkilön majoittuessa
huoneistoon. Hinnat vaihtelevat loma-asunnosta riippuen (ei voimassa
juhannuksena ja jouluna). Hotellissa
2 hh puolihoitohinta on 27,50 euroa/
vrk/hlö.

Sokos Hotel Bomba
Kauppatori 3, Nurmes
p. 050 336 0707
www.bomba.fi
Bomba ja Bomban karjalaiskylä on
Ylä-Karjalan tunnetuin matkailukohde. Bomban alueen matkailukaupunki sijaitsee upean Pielisen
rannalla, kolme kilometria Nurmeksen keskustasta.
Hinta on 35 euroa/yö 2hh.
(1-hengen huoneen lisä 25 euroa/yö).
Hinta sisältää lounaan tai päivällisen, hotellin viikko-ohjelman, kylpylän ja kuntosalin käytön ja tanssilipun.

Holiday Club Saimaa
Rauhanrinne 1, Rauha
p. 0201 100 000
www.holidayclub.fi/kohteet/saimaa
Kahden vuorokauden puolihoitopaketti 80 euroa/hlö su–to, 130 euroa/
hlö pe–su. Lapset 6–16-vuotiaat 15

Rakentaja 5/2013

euroa. Hinnat sisältävät aamiaiset,
kuntosalin käytön ja 1 kylpyläkäynti/pvä.
Seuraavissa kohteissa hintaan sisältyy vain majoitus ja aamiainen:

Holiday Inn Oulu
Kirkkokatu 3, 90100 Oulu
p. 08 8839111
www. finland.holidayinn.com
http://www.finland.holidayinn.
com/hotellit/oulu
Hinta 21 euroa/hlö 2 hh, 52 euroa/
hlö 1 hh ja lisävuode 6–16-vuotiaat
10 euroa.

Cumulus Hakaniemi Helsinki
Siltasaarenkatu 14, Helsinki
p. 09 54660100
www.cumulus.fi
http://www.cumulus.fi/hotellit/
hakaniemi/fi
Hinta viikonloppuisin (pe–ma) on
21 euroa/hlö 2 hh, 52 euroa/hlö 1
hh, lisävuode lapselle 6–16-vuotiaat
10 euroa.
Hinnat voimassa viikonloppuisin ja joka päivä seuraavina aikoina
joka päivä 20.6–11.8. ja 13.–20.12.

Hotelli Kajaani

Kajaanijoen varrella sijaitsevan hotellin jäsenhinta 15 euroa/hlö/2hh
(yhden hengen huoneen lisä 15 euroa) sisältää majoituksen, aamiaisen, saunan ja vapaa-ajanvälineiden
käyttömahdollisuuden.

Sokos Hotel Caribia
Kongressikuja 1, Turku
p. 020 1234 602
Upea ja monipuolinen kokonaisuus
lähellä Turun keskustaa. Jäsenhinta
30 euroa/hlö/2 hh. (yhden hengen
huoneen lisä 25 euroa)

Onnelantie 1, 87100 Kajaani
puh. 030 608 6100
www.hotellikajaani.fi

Sokos Hotel Eden Oulu
Holstinsalmentie 29, Oulu
p. 020 1234 603
Meren rannalla, upeissa ulkoilumaastoissa sijaitsevan kylpylähotellin jäsenhinta 30 euroa/hlö/2 hh.
(yhden hengen huoneen lisä 25 euroa)

Sokos Hotell Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
p. 020 1234 608
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva
hotellin jäsenhinta 30 euroa/hlö/ 2
hh. (yhden hengen huoneen lisä 25
euroa)

Liiton ja osastojen lomapaikat kesällä 2013
LAPPI
Meri-Lapin os. 210
Kemin maja
Kemi
Varaukset ja avaimet hoitaa:
Huoltamo TB Kemi,
Valtakatu 46, 94100 Kemi.
p. 0400 489 910
Huoltamo TB:n aukioloajat:
arkisin: klo 6–21
lauantai: klo 8–21
sunnuntai: klo 10–18
Avainta haettaessa esitettävä voimassa oleva Rakennusliiton jäsenkortti!
Majan vuokraushinnat:
Liiton jäsenet
12 €/vrk /hlö
Ei liiton jäsen
14 €/vrk /hlö
Os. 210:n jäsenet
8 €/vrk /hlö
Lapset 12–16-vuotiaat 4 €/vrk /hlö
Järjestöt
50 €/vrk,
70 €/vrk/sisältää yöpymisen
Järjestöt pe–su 150 €/viikonloppu
Järjestöt ma–pe
250 €/5 vrk
Pelkkä saunan käyttö 30 €/kerta
Asuntovaunu/-autopaikka 15 €/vrk
Hintaan sisältyy: oikeus käyttää
majan keittiötä, vessaa, saunaa ja
gillikotaa sekä sähköä.
Osaston maja sijaitsee Kemin
Ajoksessa meren rannalla. Kohteessa on päärakennus (takkahuone,
keittiö, kaksi makuuhuonetta ja wc),
saunarakennus ja takkahuone, grillikota, neljä asuntovaunupaikkaa sekä soutuvene.
Mökki-isäntä Tauno Anttila
p. 040 722 2604.
Kemijärven os. 128
Rakentajanranta
Javarusjärvi
Tiedustelut ja varaukset
Erkki Hietanen p. 040 593 2839.
rlosasto128@gmail.com
Tarkemmat tiedot ja kuvat osaston
kotisivuilta. Hae Googlesta: rakennusliiton osasto 128 rakentajaranta.
Osaston mökki sijaitsee Javarusjärven rannalla noin 30 kilometriä Kemijärveltä pohjoiseen.
Mökki on talviasuttava ja kaikilla mukavuuksilla; takallinen tupa, kaksi makuuhuonetta, sauna, pesuhuone ja wc. Sängyt ja astiasto
neljälle hengelle. Pihalla on käytettävänäsi grillikota tulisijoineen. Ve-
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ne on käytettävissä, pelastusliivit
tuotava mukana.
Lapin majat
Nanguvuono, Inari
Varaukset aloitetaan vuosittain loppiaisen jälkeen, ensimmäisenä työpäivänä.
Jarmo Alatarvas p. 020 774 3372,
050 322 9076 tai jarmo.alatarvas@
rakennusliitto.fi.
Kesä–syyskuussa aluevalvojalta
p. 0400 272 494.
Lapin majat sijaitsee Inarijärven
Nanguvuonon rannalla (autolla pääsee 600 metrin päähän). Kolmen
hehtaarin alueella on kolme mökkiä
ja kaksi rantasaunaa.
Sarmi: kolme makuuhuonetta ja
tupa (8 vuodepaikkaa).
Könkä: kaksi makuuhuonetta
(4 vuodepaikkaa/huone) ja tupa (2
vuodepaikkaa).
Jollus: kaksi makuuhuonetta ja
tupa (6 vuodepaikkaa).
Mökeissä on aurinkopaneelivalaistus, kaasuhella ja -jääkaappi,
keitto- ja ruokailuvälineet. Varattava mukaan omat liinavaatteet tai
makuupussit. Juomavesi haettava
kaltiosta ja saunavedet kannettava
järvestä. Kahdeksan soutuvenettä ja
hyvät kalastusmahdollisuudet. Kalastuslupia saa Metsähallituksen toimipisteistä.

SATAKUNTA
Porin os. 043 Särkinokka
Pomarkku
Tiedustelut ja varaukset Särkinokasta p. 0400 874 611.
Särkinokka sijaitsee rauhallisella
paikalla Pomarkussa puhdasvetisen
Vuorilammen rannassa, 35 kilometriä Porista. Perille viitoitettu opastus.
Rantaviivaa 150 metriä. Päärakennus, jossa hyvät kokoustilat. Viisi kalustettua neljän hengen lomamökkiä, sähkölämmitys, jääkaappi
ja kahvinkeitin.
Alueella on keitto- ja grillikatos
sekä rantasauna, uimapaikka ja lastenranta. Käytettävissä kolme soutuvenettä. Alueella wc-tilat.
Varattava mukaan omat keitto-

ja ruokailuvälineet sekä liinavaatteet tai makuupussit.

AHVENANMAA
Ay-väen mökit
Hammarland, Öra
Varaukset p. 040 534 5666.
Ahvenanmaan ay-väen mökit Öralla
27 kilometriä Maarianhaminasta
(autolla perille). Iso mökki kaikilla

mukavuuksilla (2 makuuhuonetta,
vuoteet 8:lle). Kaksi neljän hengen
pikkumökkiä makuuhuoneella (25
m² lämminvesi keittiöön). Lisäksi
kaksi yöpymismajaa (10 m² minikeittiöt). Varattava mukaan omat liinavaatteet tai makuupussit. Sauna
on kaikille yhteinen. Veneitä ja hyvät kalastusmahdollisuudet.
Mökit käytettävissä kesä-elokuussa.

Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry – 1 askel?
PHT jatkaa ammattiyhdistyskenttää
lähellä olevien lomajärjestöjen perinteistä työtä. Uudistus ei rajoittunut vain nimeen, vaan kuntoremonttilomat muuttuivat 1. askel
-jaksoihin.
1. askel -hyvinvointijaksojen
avulla pyritään auttamaan työikäisiä
aikuisia työssä jaksamisessa, työ- ja
toimintakyvyn sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Jaksoja järjestetään kotimaassa lomakeskus-, kylpylä- ja urheiluopis-

toympäristöissä kaikkina vuodenaikoina. Matkakustannusten lisäksi
maksat 5 vrk:n jaksosta vain 150 euron omavastuuosuuden. Muutaman
kuukauden kuluttua järjestettävä
seurantajakso (2 vrk) maksaa sinulle 60 euroa. Tutustu jaksoihin, ota
aikaa itsellesi ja hae yksin tai yhdessä ystävän, puolison tai työkaverin
kanssa!
Voit hakea jaksoille kätevästi
täyttämällä sähköinen hakemus
PHT:n kotisivujen kautta www.pht.fi.

SIIKARANNASSA HERKUTELLAAN

ÄITIENPÄIVÄNÄ!
35 € 14 €
/aik.

/lapset
4 – 14 v.

Äitienpäivälounas
12.5.2013 klo 11.30 – 15.00
myynti@siikaranta.ﬁ I puh. 09 867 971

HOTELLI SIIKARANTA
NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO
WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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anttolanhovi.fi

Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n

1. askel -hyvinvointijaksot
asbestialtistuneille
Asbestialtistuneiden jaksoilla saa tietoa asbestialtistumisesta ja asbestisairauksista sekä omahoitokeinoista.
Samalla on mahdollisuus tutustua uusiin liikuntamuotoihin ja vaihtaa kokemuksia vertaisryhmässä.
Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille jaksoille ovat
kohdennettu työikäisille. Jaksotus on 5 + 2 vrk.

Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille
jaksojen ajankohdat:
1

9.-14.9.2013 ja
11.-13.12.2013

Kohderyhmänä yksin jaksolle
hakeutuvat asbestialtistuneet

2

25.-30.11.2013 ja
5.-7.3.2014

Kohderyhmänä yhdessä puolison
kanssa jaksolle hakeutuvat
asbestialtistuneet

Hakeutuminen 1. askel jaksoille
Jaksot toteutetaan Anttolanhovissa. Hakemuslomakkeen voi
täyttää sähköisenä Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n
kautta (www.PHT.fi) tai paperiversiona, joka toimitetaan
Rakennusliittoon (Sirpa Ahonen, PL 307, 00531 Helsinki).
Myös muut kuin Rakennusliiton jäsenet voivat hakeutua
tätä kautta.
Hakemuksen tulee olla perillä kolme kuukautta ennen jakson
alkua. Valituille ilmoitetaan sähköpostilla, mikäli sähköposti
on tiedossa tai kirjeellä.
Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille jaksoilta peritään omavastuuosuutta 30 € / hlö / vrk. Omavastuuosuus laskutetaan
etukäteen ennen jakson alkua.
Lisätietoja:
Tiina Nurmi- Kokko, Rakennusliitto
p. 020 774 3082
tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi
Tarja Pajunen, Hengitysliitto
p. 020 757 5138
tarja.pajunen@hengitysliitto.fi
Terttu Rossi, Anttolanhovi/Verve Mikkeli
p. 020 757 5224
terttu.rossi@verve.fi

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min,
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. (alv 24 %)
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PALLISTI
ja
JALLISTI

– Ilman Jumalaa ei ole ihmettä, otsikoi eräs
espanjalainen urheiluaviisi Barcelonan
Bayern-tappion jälkeen. Vaikka Espanjassa
lähinnä talous tarvitsisi ihmeen, on silti yksi
ihminen taivaallisen tarpeellinen maailman
parhaana pidetyille.

Deutschland ja lederhosenit meille kaikille

P

allisti: Mestareiden Liigan finaalissa patsastelee kaksi
saksalaista jalkapallojoukkuetta. Eipä olisi tuota vielä syksyllä
uskonut todeksi. Eihän ne hapankaalinpurijat ole arvokisoissakaan
viime aikoina pärjänneet Espanjan
kerätessä potteja kotiin oikein liukuhihnalta.
Jallisti: Niin, ehkä Espanjan
jalkapallon alamäki alkoi nyt Suomelle heidän näkökulmastaan kärsitystä tasapelistä. Ja kun Real Madrid
ja Barcelona lähtivät laulukuoroon
Borussia Dortmundin ja Bayern
Münchenin kyydittäminä, ei Espanjassa paljoa naurattanut. Siellä on ollut jokseenkin vähän ilon aiheita,
kun työttömyysprosentti on huidellut kolmenkymmenen pinnassa.
Pallisti: Mutta eurotukipakettimaa kuitenkin kiinnostaa edelleen
härmäläisiä. Kun pari viikkoa sitten
myyntiin tuli vielä parituhatta piljettiä syksyn Suomi–Espanja-futispeliin, kaupattiin ne loppuun seitsemässä minuutissa. Ihan niin nopeaa
ei myydä loppuun edes äkkilähtöjä
Kanarian saarille eikä varsinkaan
huutokaupattuja Espanjan valtionlainoja.
Jallisti: Onhan tosin epäreilua
puhua sillä nuotilla, että muutamat
kömmähdykset kertoisivat maan urheilun romahtamisesta. Ei aina voi
voittaa, ei edes maailman paras
riplaaja Lionel Messi kumppaneineen. Joka tosin on Argentiinasta.
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Pallisti: Toisaalta soisi maan
menestyvän myös maailman ykkösurheilussa, koska se suo sirkushuveja kaiken ollessa Espanjassa oikeasti veitsenterällä. Siellä on työttömiä
yli kuusi miljoonaa, enemmän kuin
Suomessa ihmisiä. Oli varmasti
mahtava työn juhla tuo ohimennyt
vappu, kun ei hommia Pedrolle tai
Juanitalle löydy mistään.
Jallisti: Saksa sen sijaan jyllää.
Niin taloudessa kuin jalkapallossa.
Siellä työttömyysluvut ovat painuneet ennätyksellisen alas. Halpapalkkajärjestelmä on tosin teutonien
talouden uusi arveluttava kivijalka.
Pallisti: Nyt on politiikkaa sekoitettu urheiluun jo liiaksi. Tosin
lienee kohtuullisen mahdotonta
erottaa niitä täysin toisistaan. Jalkapalloakin ovat monet diktaattorit
käyttäneet valtansa pönkkänä. Esimerkiksi Espanjan entinen hirmuhallitsija Franco oli Real Madridin
mies henkeen ja vereen, kun Barcelona katalaaneineen sai sapiskaa
monella tavalla diktaattorin kavereilta.
Jallisti: Hirmuhallitsijoiden
historia on yhtä lailla germaaneilla,
jotka tunnetaan myös kaksinaismoraalin suurimpina vaalijoina. Eipä
Bayern Münchenin pomo Uli Höness juuri tässä kaksinen jätkä ole.
Makkarabisneksellä miljoonia tehnyt miekkonen oli jemmannut kaikessa hiljaisuudessa miljoonia euroja Sveitsiin verottajan ulottumatto-

miin. Mutta nalli napsahti julki ja
vakuuttelu kaiken korjaamiseksi on
alkanut.
Pallisti: Harmaa talous rehottaa siis muuallakin kuin Suomen rakennuksilla ja paljon halveeratuissa
Kreikassa ja Espanjassa.
Jallisti: Mutta sentään Saksassa jalkapallotalous pyörii sillä periaatteella, että yritysherrat kantavat
rahat sisään niin, että tavallinen
kansa pääsee kenttien porteista kulkemaan. Bayernin peleihin saa kausikortin halvimmillaan vain vähän
yli sadalla eurolla. Liki samanlaisia
rahoja muuten sai pulittaa viime
vuonna yksittäisestä lätkän MM-kisojen Suomen pelistä.
Pallisti: Lätkän ylivalta johti
täällä pöyhkeyden huipentumaan,
jonka voi huomata monen jääkiekkosuurvisiirin puheista ja yritysvieraiden katkarapukatsomoista. Onhan jalkapallo tuolla Saksassa mahtava valtalaji, jolta pikkuharrasteet
kuten lätkä monkuvat palstatilaa,
mutta germaanifutiksessa ymmärretään taviskatsojan arvo jo tunnelmanluontia ajatellen. Ja juuri muuten tuo veronkiertoherra Höness ehti sanomaan, ettei kannattajia seurassa pidetä lypsylehminä.
Jallisti: Hänkin on hämärärahansa kupannut ilmeisesti pörssipelien antimina. Jalkapallolla on Saksassa ollut itsevarma ykkösasema
niin pitkään, että siihen ei saata liittää nousukkaan uhoa kuten Suomen

jääkiekkoon. Sen tekemisissä maistuu vahvana krapula-aamun suu.
Pallisti: Itsevarmuus johtaa
Saksan nousuun myös futiksen seuratasolla. Saksmannien maajoukkue
on killunut aina kovimmassa kastissa, mutta nyt tuli Wembleyn talonmiehelle helppo homma. Toukokuun finaalissa ei tarvitse vetää kuin
yksi lippu salkoon.
Jallisti: Jos noin 70 vuotta sitten
kyseisen maan lippu olisi sinne päässyt liehumaan, olisi tunnelma ollut
Lontoossa vähemmän letkeä. Mutta
nykyään saksmannifanit osaavat ehkä käyttäytyä paremmin kuin isoisänsä olisivat tehneet. Ja pelaajat
puolustavat omiaan, jopa asiattomia
veikkoja. Jälkimmäisessä Barcelona-voitossa kun kannattajan rynnätessä kentälle lopun voitonjuhliin ottivat Bayernin pelaajat hänet leppoisasti juhlaringin sisälle, niin etteivät
turvamiehet päässeet kaveria pois
heti hakemaan. Kun jääkaappipakastimen kokoiset järjestyshemmot
saivat juhlijan mukaansa, antoi superhyökkääjä Franck Ribery vielä
tälle paitansa lahjaksi.
Pallisti: Palkinnon antoi ranskalainen. Mistä se kertoo? Ehkä siitä, ettei kaunoja ole urheilijoiden
kesken kansallisuuksien osalta. Toivottavasti ne katoaisivat myös tavallisten kansalaisten väliltä, kun eurotuista puhutaan.
Olli Kohonen
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”Kuuntele, mieti ja neuvottele”

Tuula Suvanto ottaa toukokuun puolivälissä vastaan Uolevi Tiitiseltä vapaaksi jäävän pestin Hartelan Turun alueyksikön
pääluottamusmiehenä.

Hartelassa Uolevi vaihtuu Tuulaan.
Heikki Korhonen

H

artelan Turun alueyksikön
pääluottamusmies Uolevi
Tiitinen evästää seuraajaansa Tuula Suvantoa:
– Mieti, neuvottele ja vielä kerran neuvottele. Kannattaa käyttää
malttia, ettet tee samoja virheitä

kuin minä.
Maalari Uolevi Tiitinen on ollut
vuosia näkyvä hahmo liiton tehtävissä. Hartelan alueyksikön pääluottamusmiehenä on vierähtänyt kymmenen vuotta, mutta nyt on aika
laittaa pensselit santaan toukokuun
puolivälissä.
Pari kautta myös maalareiden

työehtosopimuksia neuvottellut Tiitinen on harkitseva aktiivi, joka
osallistunut paljon myös valtakunnallisiin tapahtumiin.
Tuleeko seuraajalle paineita?
– Vähän pelottaa, mutta kaikki
asiat katsotaan sitten yksitellen, kun
ne tulevat eteen, Tuula Suvanto
miettii.
Länsi-Suomen alueen luottamusmiestapaamisessa Uolevi ja

Tuula kävivät vielä lävitse edessä
olevia tehtäviä.
– Aina kannattaa olla yhteydessä liittoon ja sen toimitsijoihin, jos
oma osaaminen ei riitä, evästi Tiitinen.
– Samoin kannattaa pitää hyvä
ja neuvotteleva suhtautuminen työnantajaan. Sillä tavalla asiat saa kuitenkin ratkaistua paikan päällä aika
nopeasti.
– Joskus tietysti joutuu sietämään kipua, kun asiat ei mene niin
kuin itse tai jäsenet haluaisivat. Aina pitää kuitenkin ajatella sitä, miten työntekijät voivat jatkaa vaikean
päätöksen tai tilanteen jälkeen työntekoa ja elämää.
Uolevi Tiitinen korostaa sitä, että alueellinen pääluottamusmies toimii tiiviissä yhteistyössä koko firman luottamusmiehen kanssa.
– Me olemme tavanneet pääluottamusmies Sirpa Ekin kanssa
tiheästi ja käyneet asioita yhdessä
lävitse. Toinen näkee joskus asian
toisella tavalla ja siitä voi syntyä
parempi lopputulos, sanoo Tiitinen.
Kahdeksan vuotta Hartelassa
maalarina ollut Suvanto uskoo, että
tehtävä tuo paljon uutta opittavaa.
– Mutta tämä oli kortti, jota ei
voinut jättää kääntämättä. Minusta tämä on mielenkiintoinen tehtävä, jossa voi saada jotain hyvää aikaiseksi. Minä en ymmärrä sitä,
että pitäisi vaan jurputtaa nyrkki
taskussa. Parempi tehdä yhdessä
asioita.
Tiitisen mukaan aina joku jupisee, vaikka luottamusmies hoitaisi
miten hyvin tahansa asiat.
– Mutta kyllä tulee joskus kiitostakin ja se on lämmittänyt
vuosien varrella. Tosin mielellään
sitä olisi ottanut vastaan enemmänkin.

Olkiluoto, huijarit
ja luottamusmies

L

änsi-Suomen alueen luottamushenkilöille harmaan
talouden peruskuviot, Olkiluodon viivästyminen ja
luottamusmiehen tehtävät ovat tuttua kauraa. Ainakin niille, jotka osallistuivat tämän talven luottamusmiesseminaariin.
SAK:n talousasiantuntija Erkki Laukkanen laski
luottamusmiehille selkeästi, miten paljon rahaa valuu ohi
verottajan kirjanpidon.
– Keinoja sen patoamiseksi on monia, mutta tarvitaan
poliittisia päätöksiä ja verojärjestelmän uudistuksia ennen
kuin homma onnistuu. Yhtä viisasten kiveä tässä ei varmaan ole.
Länsi-Suomen rakentajilla on alueellaan elävä esimerkki hatarasta rakennushankkeesta, sillä Olkiluoto nitkuttelee hitaasti kohti H-hetkeä.
– Olkiluoto on nyt maailman turvallisin ydinvoimala.
Kyllä mylly vielä valmiiksi saadaan, uskoo Olkiluodossa
yhteysmiehenä yhdeksän vuotta toiminut Timo Kallio.
Rakennusliiton toimitsijavoimin saatiin luottamusmiehille kerrottua se, miten riitatapausten hoitaminen menee,
millaisia lupauksia kannattaa antaa ja papereita täyttää.
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Talousasiantuntija Erkki Laukkanen (vas.) ja Olkiluodon yhteysmies Timo Kallio (oik.) vaihtoivat
Länsi-Suomen luottamusmieskoulutuksen tauolla käsityksiä harmaan talouden torjunnasta.
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Kuusamossa jatkettiin
ulkoilupäiväperinnettä

Osasto 234:n tuloksia

akennusosasto 234 vietti ulkoilupäiviä 12.–13.
huhtikuuta tuttuun tapaan
hiihtäen, pilkkien ja tikkaa
heittäen. Kovinta hiihtovauhtia piti Timo Pitkänen.
Kovan vastuksen hänelle
tarjosi Jouni Törmänen.
Pilkkikilpailun voitti
Jukka Mattila, mutta nuori Luukas Niemelä oli nuoresta iästä huolimatta yllättää koko pilkkiporukan.
Kovimmasta tikkatuloksesta vastasi Tuula Siikaluoma.
Hannu Pesonen

Kuva: Hannu Pesonen.

R

Jukka Mattila ja pilkkisaalis.

Hiihto
Nappulat
1 Luukas Niemelä
2 Rasmus Niemelä

´1.48
´6.30

Pojat 12-v.
1 Mika Siikaluoma ´3.38
Tytöt 18-v.
1 Petra Pesonen

´10.27

Miehet yleinen sarja
1 Esa Pesonen

´7.12

Miehet 50-v.
1 Timo Pitkänen
2 Hannu Pesonen

´5.13
´7.10

Naiset yleinen sarja
1 Tarja Pitkänen

´7.06

Miehet 60-v.
1 Jouni Törmänen ´5.45
2 Veli Isopoussu
´11.27
Miehet 70-v.
1 Tauno Tonberg

Nuoret alle 16-v.
1 Niemelä Luukas ´0.594
2 Siikaluoma Mika ´0,44
3 Niemelä Rasmus ´0,36

´7.08

Tikka
Miehet
1 Jokela Vesa
2 Mattila Pekka
3 Lämsä Jouko

Pilkkitulokset
Naiset
1 Heiskanen Kaarina
´0,206
2 Rivinen Arja
´0,202
3 Siikaluoma Tuula ´0,127
4 Halonen Sirpa
´0,104
Miehet
1 Mattila Jukka
2 Siikaluoma Juha
3 Jokela Vesa
4 Taival Esa

´33
´31
´31

Naiset
1 Siikaluoma Tuula ´34
2 Heiskanen Kaarina ´27
3 Turunen Sirkka
´24

´0,627
´0.523
´0,488
´0,434

Nuoret
1 Siikaluoma Mika
2 Siikaluoma Ville

´28
´21

57 vuotta ja 1 kuukausi avaa eläkeputken oven

T

yötön rakentaja voi päästä niin
kutsuttuun eläkeputkeen aikaisintaan 57 vuoden ja 1 kuukauden
iässä. Tämä koskee vuosina 1950–
54 syntyneitä rakentajia. Sitä nuorempien on selvittävä vuosi pitempään eli eläkeputki avautuu 58 vuoden 1 kuukauden ikäisenä.
Työtön rakentaja voi saada kassasta ansiopäivärahaa eli ansiosidonnaista enintään 500 päivää. Hänelle voidaan kuitenkin maksaa
500 päivän jälkeenkin niin sanottuja lisäpäiviä, jos seuraavat ehdot
täyttyvät:
• työssäoloaikaa on kertynyt vähin-

tään viisi vuotta viimeisen 20
vuoden aikana
• jos vuosina 1950–1954 syntynyt
rakentaja täyttää 59 vuotta ennen
kuin 500 päivän enimmäisaika
täyttyy, voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen
kalenterikuukauden loppuun,
jonka aikana hän täyttää 65
vuotta.
• jos vuonna 1955 tai sen jälkeen
syntynyt rakentaja täyttää 60
vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän
lisäksi ansiopäivärahaa sen kalen-

terikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta.

Mahdollisuus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana
Vuosina 1950–1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä
vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.
Oikeus vanhuuseläkkeeseen
koskee työtöntä, joka täyttää kaikki
alla mainitut ehdot. Hän on
• syntynyt vuosina 1950–1957
• täyttänyt 62 vuotta
• saanut ansiopäivärahaa tai pe-

ruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä
päivältä.
Lisätietoja vanhuuseläkkeestä voit
kysyä omasta työeläkelaitoksesta tai
Eläketurvakeskuksesta.

Näin putki toimii
Ikääntyvä työtön voi saada päivärahakauteen lisäpäiviä, jos hän on
täyttänyt lisäpäivien ikärajan ennen
500 päivän enimmäiskeston täyttymistä. Putki = normaali 500 päivän
päivärahakausi + lisäpäivät.

Merkillisen reilu.

Liuotinpesu
HeavyClean 1 l

Vahashampoo WaxWash

Tehokas liuotinpesu
kaikenlaisten pintojen
puhdistukseen.

Riittoisa vahauksen kestoa tehostava
pesuaine erityisesti ajoneuvojen maalipinnoille. Sopiva tuote auton pesemiseen vahauskertojen välillä.

118-803

Pakkaus

- Alumiinipumppu
- Automaattinen start/stop
- Letkun pikakiinnitys kahvaan
- Vesimäärä: 310-440 l/h
Vakiovarusteet: Paineletku 5 m,
suuttimet (Tornado ja Powerspeed),
pesuainepullo
273-C10065

79

90

118-819-5

5l

Painepesuri
100 bar, 1300 W

500 ml

470

Tuotekoodi
118-819

500 ml

5 litraa

250 850
5,00 /l

Mikrokuitukiillotussetti
Pakkaus sis. 3 kpl liinoja ja kiillotustyynyjä,
yhden pesukintaan,
vanneharjan sekä pesusienen.

UUTUUS

1,70 /l

Autovaha CarWax
PTFE 500 ml
Erikoisvaha antaa loistavan kiillon kaikille maalipinnoille, myös
uusille ja metallihohtopinnoille.
118-801

923-5556

13
Maan laajin varaosaketju!

Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoitotuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.

Rakentaja 5/2013

90

790

15,80 /l

fixus.fi

Tarjoukset voimassa 31.5.2013 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Harmaata?

H

armaa talous on ollut viime aikoina näkyvästi esillä.
Julkisuusarvoa on nostettu jopa ministeritasolla. Toivottavasti ei käy kuitenkaan kuin huolimattomalle
lampurille: paljon porua, vähän villoja.
2010 ilmestyneessä eduskunnan tarkastusvaliokunnan
tilaamassa tutkimuksessa, joka on Suomen tähän asti laajin
tutkimus harmaasta taloudesta, arvioitiin, että harmaan talouden määrä verotarkastuksiin perustuvalla laskentamenetelmällä on ollut 10–14 miljardia euroa vuonna 2008, mikä
vastaa 5,5–7,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Fiskaalisina vahinkoina tämä tarkoittaa 4–6 miljardin euron vuosittaisia verojen ja maksujen menetyksiä.
Tämän jälkeen tehdyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi
palvelualalla pimeästä työvoimasta raportoi 18 prosenttia yrityksistä vuonna 2012, kun vuonna 2008 luku oli 12 prosenttia. Teollisuudessa vastaavat luvut olivat yhdeksän ja kuusi.
Voimme siis päätellä, että harmaan työn osuus ei ole ainakaan pienentynyt viime vuosina, siitäkään huolimatta, että esimerkiksi rakennusalalle tuli kaksi vuotta sitten voimaan
käännetty arvonlisävero. Verohallinnon mukaan tämä on
kyllä kasvattanut arvonlisäveron tuottoa vuodessa ainakin 75
miljoonaa euroa.
Verohallinto mainostaa, että se torjuu harmaata taloutta muun muassa verotarkastuksin, erilaisin hankkein,
kampanjoin sekä verotuksen yhteydessä tehtävällä ohjauksella ja valvonnalla. Tähän asti ne ikävä kyllä ovat olleet turhan tehottomia. Pelkkä sormen heristäminen ei
ihan riitä.
Rakennusalalle tuli maaliskuun alusta voimaan veronumero, joka pitää löytyä kaikilla rakennustyömailla kaikilta
siellä työskenteleviltä. Tämän vuoden aikana rakennustyömailla on lisäksi tarkoitus ottaa käyttöön työntekijöitä ja

Lainkuuliaisimmat liiton
jäsenet ovat tatuoineet
veronumeronsa pysyvästi
muistiin.

rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoittamismenettely.
Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista ja kukin tilaaja ilmoittaa
omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle. Nämä toimenpiteet helpottavat harmaan talouden valvontaa ja ehkäisyä huomattavasti.
Se mistä Keski-Suomen rakentajat ovat huolissaan, on,
että osoittaako valtiovalta tarpeeksi resursseja viranomaisvalvontaan. Jokainen palkattu tarkastaja varmasti hankkii
oman palkkansa moninkertaisesti takaisin. Joten mikäli todella halutaan pelkän ohjeistamisen lisäksi myös varoja
valtion kassaan, niin tarkastajien määrää on myös lisättävä
reippaasti. Lisäksi on tutkittava voiko veronumerokäytäntöä hyödyntää myös muilla aloilla!
Rakennusliiton Keski-Suomen Aluejärjestö ry:n
edustajakokous

Rakennusliiton Etelä-Suomen veteraanilomaviikolle 15.–21. huhtikuuta Kisakeskuksessa
osallistui 68 lomailijaa.

Terveiset veteraanilomilta!
Kullaanjärven rantamille
Kisakeskukseen saapuville
alkoi aktiivinen viikon loma.
Joka päivälle ohjelma oma,
hatunnosto ohjaajille!

Torstaina kuminauhajumpassa
ähisimme, kuten myös humpassa.
Päivällä eläkeasioista luennoi Kivistö
ja täynnä kiinnostuneita oli tuolirivistö.
Päämme pyörällä ohjelmarumbassa!

Maanantaina palloiluhallissa
ei ehtinyt peppu pysyä pallissa,
kun kilvan piti löytää Erkki tai Antti,
eikä keneltäkään loppunut kantti.
Tutustuminen sujui hyvässä mallissa.

Perjantaina taas verkka-asut puimme,
venyttelimme ja rentouduimme.
Lounaan jälkeen oli luennon vuoro
ja illan kruunasi taidokas laulukuoro.
Kymmenen jälkeen autuaana uinuimme.

Tiistain mies Rakennusliitosta
sai meiltä kiitosta luennosta.
Aamulla oli kansoitettu hallia
ja opeteltu antoisaa ChiBallia.
FlowTonic’illa sai tehot irti kehosta.

Fiskarsin reissu lauantaina,
siispä bussinpenkkiin touhukkaina
hyppäsivät Taistot, Joukot, Raimot,
vierellään ostoksista haaveilevat vaimot.
Illansuussa päivällinen, kuten aina.

Keskiviikkona etsimme tasapainoa,
emmekä näytelleet kainoa,
vaan vaakaan nousi jalka kankea,
eikä iltakaan ollut lainkaan ankea,
kun laulaa sai aivan joka ainoa.

Aurinkoisena koitti sunnuntai,
hymyyn kotimatkalaiset sai.
Kaikki päättyy aikanaan,
käymään tänne tultiin vaan.
Lämpimät kiitokset ja bai bai!
Tuutti Rainio
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Leikkauspöydältä studioon
Vesku Koivusalo: Varastettu hetki. Propaganda Records.
Jyri Vasamaa

Porilainen ex-Appendix Vesku
Koivusalo on ainakin tyylinsä puolesta oikeilla urilla neljännellä soololevyllään Varastettu hetki. Nykyään kun tällaiset heavy-iskelmät
tuntuvat olevan kovasti pinnalla, kuten esimerkiksi Kotiteollisuus on
osoittanut. Onneksi Vesku ei matki
muita tämän päivän nimiä, vaan hänen ja hänen bändinsä musisoinnista
tulee enemmänkin mieleen aivan
1980-luvun alku, jolloin varhainen
Popeda ja Marko Juhani Rautavaaran Tanssiorkesteri olivat kovia juttuja.
Levyn aloituskappale Kyllä sä
poika selviät kertoo Veskun tunteista hänen jouduttuaan leikkauspöydälle. Se on ollut hänen elämänsä
kovin keikka. Pelkäsin sen olevan
viimeinen keikkani, Koivusalo
muistelee. Seuraava Älä sano ei -bii-

si tuo mieleen juuri aiemmin mainitsemani yhtyeet. Kitaraintro on tyylikäs ja kappale olisi varmasti kelvannut aikoinaan meikäläisenkin ckasetille.
Grafiitin Motor City Madhouse
-tyyppinen riffikitara iskee kuin häkä, Isoisät -kappaleen kertosäe on
hieno ja levyn hitiksi varmaan tarkoitettu Povas mulle mustalainen
tuo mieleen Yö-yhtyeen varhaiset
jutut. Tämä ei toisaalta ole ihme, sillä Vesku oli aikoinaan Yön edeltäjän, Appendixin perustajajäseniä
yhdessä Olli Lindholmin ja Juha
Rauängin kanssa.
Povaripiisi ei kuitenkaan istu oikein tämän levyn kokonaisuuteen,
vaikka kuinka hyvin keikoilla toimisikin. Ehkä nämä lainakappaleetkin
olisi parempi kaivaa tyylille uskollisista kipaleista. Hyvä tällainen olisi
ollut esimerkiksi Marko Juhani Rautavaaran Tanssiorkesterin Sydän lyö.

Luvassa liikuntaa ja
lystinpitoa lahtelaisille!
Lähde reippaalle reissulle Siikarantaan mukaan luvassa liikuntaa ja
lystinpitoa! Lähtö torstaina 6. Kesäkuuta kello 8 Lahden Linja-autoasemalta. Ohjelmatarjontaa löytyy
kaikilla lisämausteilla. Reissun
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hinta pöyristyttävät kymmenen euroa osasto 066:n jäsenille. Maksetaan bussissa. Kysy lisää HaukiAnalta eli Kuusisen Antilta puh.
040 517 6852.
Antti Kuusinen

boomista
Kiitämme: Iskelmäheavyom
tyyli.
huolimatta Veskulla on musa ta
laiMoitimme: Povas mulle een.
nen ei sovi kokonaisuut

Ratkaisut:














































































































































































































































































33

Isä veisteli puisia ukkoja,
Jii lauluja vinyyliin
J. Karjalainen: Et ole yksin.
Jukan Productions Oy/Warner Music.
Jyri Vasamaa

Tuntuu vähän omituiselta pistää soimaan uusi
vinyylilevy. Aivan kuin olisi matkustanut ajassa taaksepäin 1980-luvulle. Kun kyseessä on
vielä J. Karjalaisen uutuus, tulee tuo vuosikymmen vieläkin paremmin mieleen. Vinyylilevyjen uudesta suosiosta kertoo puolestaan se,
että tämän levyn ensimmäinen painos meni hetkessä ja sain odottaa tätä tuplavinyyliä viikolle
14 saakka.
Ja kyllä kannatti odottaa. Kyseessä on Karjalaisen ehdottomasti paras levy. Levy on täynnä iloisia ja iskeviä kappaleita ja koko orkesteri
on loistavassa vireessä. Soittamisen riemun
huomasi jo ennakkoon radiossa soineessa Mennyt mies -kappaleessa. Innostuin jo pelkästään
Haaviston Jannen tavasta hakata komppipeltiä
ja Jiin ensi alkuun täysin käsittämättömästä
tekstistä.
Monista loistavista kappaleista mieleeni jäi
erityisesti vahvasti kesän ja 1970-luvun Love Recordsin bändit mieleen tuova Yksi kerrallaan.
Loistava sovitus, koko bändi loistaa. Mikko Lankinen osoittaa kuuluvansa suurten kitaristien
joukkoon – kerrassaan upeaa kitaran ulvontaa.
Tätä kun pääsisi ensi kesänä kuuntelemaan ja katselemaan.
Karjalaisen edellinen sivupersoona, Lännen
Jukkakaan ei ole kokonaan jäänyt unholaan.
Sen osoittaa levyn päättävä, hyvin kansanlau-

noKiitämme: Suomi-rockinnodista
saurus luo uutta ja kiin
vaa musiikkia.
aa,
Moitimme: On naurett0avlev
että nykyään saa 40 00 yllä
tuplaplatinaa.
lunomainen Sinisestä kankaasta. Tästä ei musa
parane.
Levyn hienot kannet on muuten lainattu psykiatri Reima Kampmanin Et ole yksin -kirjasta,
jonka Gummerus julkaisi 1974. Kannet pääsevät
oikeuksiinsa varsinkin tässä tuplavinyyliversiossa. Vinyyliversio sisältää myös cd-levyn.

Kesäduunaria
jeesataan
tarvittaessa
Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä jälleen
toukokuusta 2013 alkaen. Neuvoja ja ohjeita löydät jo sitä ennen kohdasta Kesäduunarin muistilista. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä lisäksi vanhempiin työkavereihisi, työpaikkasi luottamusmieheen tai -valtuutettuun tai oman alasi ammattiliittoon.

Alla ska vara med
20. - 22.9. 2013 på Åland

www.takk.fi

En kurs för hela
familjen!
Nu är det dags aƩ akƟvera
sig och ta risken. Byggnadsförbundet ordnar en veckoslutkurs som alla får delta.

Rakennusalan
koulutusta Tampereella
•
•
•
•
•

Kursen börjar på fredag den 20.9.
kl. 20.00 vid Åbo hamn och Ɵllbaka i Åbo är vi den 22.9. kl. 20.00.

Talonrakennus
Maarakennus
Muuraus ja laatoitus
Pintakäsittely ja sisustus
Rakennustuoteala

I programmet nns aktuella
frågor från Byggnadsförbundet, Ålands arbetarens historia, spännande adventur för
hela familjen. Kursen är en medlemskurs och familjen är också
välkommen. Vid anmälningen: anmäla hela familjen samt önskemål om rumskamrater. Kursen är avgiŌsfri organisaƟonskurs.
Välkommen! OBS Bara de 30 första rymms med.

Uutena
Betonin kosteusmittaus
-koulutus, 2 pv, 3.6. ja 6.6, hinta 760 €
Ootraus -ja marmorointipäivät
3 pv, 29.–31.8.2013, hinta 300 €
Lisätiedot koulutuksista
Koulutuspäällikkö Satu Neuvonen
satu.neuvonen@takk.fi, puh. 044 7906 331
Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo
marko.uusitalo@takk.fi puh. 044 7906 330
www.takk.fi

Meillä myös nuorille 20–29-vuotiaille
vailla ammattia tai
tutkintoa oleville
ammatti- ja
erikoisammattitutkintopaikkoja!

Mera informaƟon:
Vasa-området (bussen från och Ɵll Vasa):
Tomas Granholm 050 589 9759
Åboland/Nyland: ring 020 7743082 eller
Ɵina.nurmi-kokko@rakennusliiƩo.
Anmälningar före den 15.8 Ɵll koulutus@rakennusliiƩo.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
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Kuumeista keväthuumaa

K

evät on uusien ihanien asioiden aikaa, vaikkei uskoisi uutisista ja ajankohtaisohjelmista. Näitä synkistelyjä on jo ihan riittävästi ja näin keväänkorvalla mielessä
pyörii kyllä iloisempiakin aiheita.
On prätkäkuumetta, autokuumetta, matkakuumetta (se on ihan
ympärivuotista), vene-, terassi-, pihanrakennuskuumetta jne.
Lista on mitä todennäköisimmin loputon ja tulevien töiden määrä
on loputon, jotta saisi edes osan kuumeista toteutettua. Vaatii siis palkkatyön lisäksi sitä kuuluisaa omaa
aikaa ja vaivaa, mitä ei rahassa voi,
eikä kyllä kannatakaan mitata.
Asiat siis vaativat tärkeysjärjestyksen.
Aloitan siitä, minkä tunnistaa
kyllä jokainen, jolle se iskee keväällä. Ensimmäiset auringon säteet
lämmittävät tien pintaa ja jään lomasta pilkistää paljas asfaltti. Ihana
vapauden tunne ja rinnassa polttava
kaipuu kaksipyöräisen sarviin. Huomaan katselevani netistä moottoripyöriä: joo, toi ois tosi kiva, wau ton
mä haluun ja sitä rataa.
Palaan maan pinnalle ja käyn
kurkkaamassa tallin perällä seisovaa pölykasaa. Sen alta paljastuu
moottoripyörä, joka on ajamattomana seissyt siellä jo kaksi kesää...
Tuskin siis tänä kesänäkään aikaa on yhtään enempää ja jos on,
vanha saa kelvata, joten pyöräkuu-

meet on haudattu.
Autokuume, äh, se kestää hetken, tulee ja menee, vähän väliä,
unohdan siis senkin.
Vene, olishan se kiva, mutta veneilystä kokemusta löytyy lähinnä
soutuveneellä soutelusta ja veneilyn
nälkää helpotan kanavan laidalla
nojaillen ja jäätelöstä lasten kanssa
nauttien.
Terassikuume, enkä nyt tarkoita
sitä notkumista siellä kaupungilla.
Vaan sellaisen rakentamista, talonpäätyyn, missä vois ne huurteiset
juoda sitten ihan koska haluaa.
Pihan puunausta... Viime syksyn lehdet, viisaus tai laiskuus, paljastuu sulavan lumen alta, kuten
myyränmöykyt ja lasten lelut. Piha
näyttää talvisodan jäljiltä, ruumiit
vain puuttuvat, onneksi. Harava käteen, lehdet kasaan ja möykyt sileäksi, muksut keräilevät lelujaan.
Mielessä polttelevat uudet suunnitelmat. Terassi, uuh! Pihasaunan
kunnostus, uuh! Leikkimökin maalaus, onnistuuh! Ai niin, sisällä on
vielä osa suunnitelmista vaiheessaan ja osa toteutumatta. (Kai tämä
on sitä kuumetta.)
Huomaan ajatusten harhailevan
siitä kuumasta keväthuumasta arkisempiin asioihin ja palkkatyöhön.
Kotona rakentamisen lisäksi, se on
sitä itseään myös töissä. Ehkä olen
oikeasti alani löytänyt, kun se näin
on vienyt.

Joskus sitä on silti mitta täynnä näitä työmaita, muttei muutakaan osaa tai halua tehdä. Ajatuksissaan sitä yrittää leikitellä muilla
vaihtoehdoilla, muttei mikään oikein tunnu kolahtavan. Ehkä se on
kohtalo, mikä on suunnan määrännyt. Vahingossa ja sen enempää
miettimättä minusta tuli maalari,
enkä oikein muita mahdollisia
vaihtoehtoja tunnu löytävän. Työ-

paikka on ainoa, mikä vaihtuu jos
vaihtuu. Toistaiseksi.
Aamulla taas kello soi, tuttu porukka istuu taukotilassa ja siellä niitä kertaillaan, kevään kuumeita.
Nautitaan keväästä ja kuumeista sekä ihanaa tulevaa kesää kaikille!
Sari Luopa
valtakunnallisen
nuorisotyöryhmän jäsen

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta tai
muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus jäsenmaksun vapautusta varten.
Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton eAsiointipalvelun verkkopalvelun kautta.
Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta Jäsenyysasioiden kautta tai Työttömyyskassan sivuilta.
Kirjautuminen vaatii jäseneltä henkilökohtaiset Nordean, Sammon, S-pankin,
Tapiolan tai Osuuspankin pankkitunnukset.

Om du får arbetsmarknadsstöd, studerar, är sjuk, utför värnplikt eller annars är berättigad till befrielse från medlemsavgiften ska du fylla i bifogade blankett och lämna den
på närmaste kretskontor eller till den person som har hand om medlemskapsärenden i
din fackavdelning.
Du kan också sända frianteckningarna via Byggnads e-tjänst.
Förbundets hemsida: www.rakennusliitto.fi och gå till Jäsenyys eller via a-kassans sidor.
För att kunna logga in krävs personliga bankkoder i Nordea, Sampo, S-banken,
Tapiola eller Andelsbanken.

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

Osoite (jos on muuttunut)/ Adress (om den har ändrats)__________________________________________________________________________
Puhelin / Telefon ______________________
Olen ollut ajalla / Jag har under tiden varit
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____/_____20____ - _____/_____20____
_____________________________
Päiväys / Datum

TYÖTÖN (ei oikeutta ansiosidonnaiseen pvrahaan) / ARBETSLÖS (inte rätt till inkomstdagpenning)
SAIRAS / SJUK
OPISKELIJA / STUDERANDE
ASEVELVOLLINEN / VÄRNPLIKT
ÄITIYSLOMALLA / MODERSKAPSLEDIG
ISYYSLOMALLA / FADERSKAPSLEDIG
HOITOVAPAALLA / VÅRDLEDIG
OMAISHOITAJANA /NÄRSTÅENDEVÅRDARE
MUU SYY__________________________ / ANNAN ORSAK__________________________

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu)
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december)
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.
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Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

Siltasaarenkatu 4,
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja
pe klo 8.30–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Siltasaarenkatu 4,
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde: 020 774 003
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi

Jäsenrekisteriin toimitettavien
asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134
70101 Kuopio

Lappi/13

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere
TES-asiat 020 690 324

Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi
TES-asiat 020 690 325

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
TES-asiat 020 690 246

Palvelunumerot:
690
690
690
690

231
232
230
250

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja pe klo 8.30–15.30

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa
liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Aluetoimistot
Toimistot avoinna:
Kuopio, Oulu, Tampere, Turku Uusimaa
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30
Muut toimistot
avoinna vain maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
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Häme/03

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna
TES-asiat 020 690 324

Keskustoimisto avoinna:
ma-to
8.30–16.00
pe
8.30–15.30

020
020
020
020

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset.
Hakemuksesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen
lähetettyäsi. eAsioinnissa voit myös tarkastella
päivärahan hakemiseesi liittyviä asioita ja muokata
liiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietojasi.

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

Mikkelin toimisto
Porrassalmenkatu 13,
50100 Mikkeli
TES-asiat 020 690 246

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
TES-asiat 020 690 325

Rautatienkatu 40
90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio
TES-asiat 020 690 246

Satakunta/07

Kainuu/10

Turku/09

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
TES-asiat 020 690 325

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä
TES-asiat 020 690 246

Kymi/06

Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola
TES-asiat 020 690 246

Liisankatu 18,
28100 Pori
TES-asiat 020 690 324
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku
TES-asiat 020 690 324

Uusimaa/01

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
TES-asiat 020 690 324
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.

Os. 077, Mikkeli

Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Kokous ke 15.5. klo 13, Birger
Jaarlin katu 12 A. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Kesätapaaminen ti 4.6. klo 10, Hirvasmäentie 113, Vehniä. Aloitetaan
kahvituksella, jonka lomassa pidetään kesäkuun kokous mökillä.
Ohjelmassa monenlaisia kilpailuja,
makkaran paistoa ja saunomista.
Pyyhkeet ja avecit mukaa! Tarjoilun
vuoksi ilmoittautumiset viimeistään
to 30.5., Kalle p. 050 542 7290 tai
Rami p. 040 768 8811.

Os. 005, Helsinki

Kevättapaaminen la 18.5. klo 12
Siikarannan rantasaunalla, Naruportintie 68, Espoo. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti 14.5., Jouko Hytönen p. 0400 652 626 tai Juha Väisänen p. 040 504 0673. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Risteily 15.–16.6. Tallinnaan. Varasmaksu jäsenille ja puolisolle 59 €/hlö.
Tarkemmat tiedot osaston kotisivulta
http://joensuu027.rakennusliitto.net/.
Hallitus

Os. 039, Helsingin
matto- ja parkettimiehet

Kuukausikokous ke 29.5. klo 16,
ammattiosastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Käsitellään esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kuukausikokous ke 29.5. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34
B, Seinäjoki. Käsitellään esille tulvat
asiat.
Hallitus

Os. 059, Oulu

Tivoliin su 2.6. Tule perheesi kanssa
klo 11–13 välisenä aikana, niin saat
alennusta rannekkeista. Tarkemmat
tiedot osaston kotisivulta http://osasto059oulu.rakennusliitto.net/.
Hallitus

Os. 060, Kouvola

Jäsenmatka 4.–6.7. Viroon Saarenmaalle Kuresaareen. Tarkemmat
tiedot Matilta p. 040 537 5579.
Hallitus
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Kesäteatteri pe 5.7. klo 19 Naisvuorella. Mikkelin kesäteatterin näytökseen Vaimoke. Lippuja varannut
70 kpl, hinta jäsenelle ja puolisolle
10 €/kpl ja niitä saa toimistolta.
Rantaonginta ke 12.6. klo 17.3019.30 Mikkelin Kaihunlahdella.
Kokoontuminen Mikkelipuistossa
klo17. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 086, Kokkola

Syysretki 6.–8.9. Rukalle. Omavastuu 50 €/hlö, avec 150 €, johon sisältyy perjantain ja lauantain illallinen.
Ilmoittautumiset viimeistään ma
17.6., osaston toimistolle maanantaisin klo 16–17, Ristirannankatu 7,
Kokkola. Paikkoja rajoitetusti.
Hallitus

Os. 094, Turku

Syysristeily 27.–28.9. Ruotsiin, M/S
Viking Grace. Lähtö Turusta pe 27.9.
klo 20.55 ja tulo Ruotsista la 28.9.
klo 19.50. Paikkoja 50 henkilölle.
Omavastuu 40 €/hlö. Ilmoittautumiset sitovia, kun on maksanut omavastuun viimeistään su 30.6. osaston
tilille: FI66 5713 4520 0472 17.
Viesti kohtaan: nimi, syntymäaika,
sukupuoli ja kansalaisuus (mikäli ei
Suomen). Tarkempi ohjelma osaston
kotisivuilta. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Mato-onkikisat la 25.5. klo 11 Linnan rannassa yhdessä Hämeenlinnan
rakentajaveteraanien kanssa. Sarjat:
miehet, naiset ja lapset. Ilmoittautumiset paikan päällä. Hyvät palkinnot. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja
mattomiehet

Kuukausikokous ti 21.5. klo 18,
Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu
18, Pori. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 104, Helsingin
asfaltti- ja pikimiehet

Kuukausikokous to 16.4. klo 17,
osastojen Tiimitupa, Viiden linja 3,
Helsinki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus
Pikiukkojen bussiretki ke 19.6.
Gårdskullan kartanon traktorimuseoon Siuntioon. Lähtö Siltamäen
ostoskeskukselta klo 11. Perillä aterioimme ja tutustumme paikkaan.
Omavastuu 10 €/hlö, puoliso 20 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään pe 24.5., Matti Sartesuo
p. 0440 203 768.
Veteraanijaosto

Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!
Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

Os.124, Toijala

Saunailta la 29.6. klo 17 Kangassaaressa. Kuljetus klo 17 S-marketilta.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Kesäretki 28.-30.6. Tallinnaan.
Omavastuu 80 €/hlö. Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai
kuvallinen henkilökortti. Ilmoittautumiset viimeistään ti 21.5. taloudenhoitajalle p. 050 309 5240 tai ti 21.5.
klo 17 Keski-Suomen aluetoimistossa. Yrjönkatu 30, Jyväskylä.
Tiedustelut p.045 673 7221.
Hallitus

Os. 391, Turun
putkimiehet ja -eristäjät

Talotekniikka-alan retkeilypäivät
15.–16.6., kylpylähotelli Peurunka,
Laukaa, Jyväskylä. Matkan hinta 120
€/hlö. Osasto maksaa kuljetuksen.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 17.5.,
Teuvo Peltoniemi p. 040 861 9835 tai
teuvo.peltoniemi@suomi24.fi.
Hallitus

ton lakkauttamista/yhdistymistä
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi

Ylimääräinen kevätkokous la 18.5.
klo 14, Rantasalmen Työväentalo,
Sudentie 1, Rantasalmi. Käsitellään
toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2012, toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen
ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä muut kokoukselle
esitettävät asiat.
Hallitus

Os. 540, Uudenmaan
maarakentaja

Risteily pe 23.8. Silja Europa, 22
tuntia. Ilmoittautumiset viimeistään
pe 28.6., Jouko Kolehmainen p. 040
523 5935. Varausmaksu 30 €/hlö
maksetaan viimeistään pe 28.6. tilille FI79 5541 2820 0008 19. Seuralaisen voi ottaa mukaan. Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Talotekniikka-alan retkeilypäivät
15.–16.6., kylpylähotelli Peurunka,
Laukaa, Jyväskylä. Lähtö la 15.6. klo
8 Sorinkatu 4:n edestä. Paluu su noin
klo 16 Tampereelle. Matkalle mukaan pääsee 40 nopeimmin ilmoittautunutta. Puolison hinta matkasta
50 €. Majoitus kahden hengen huoneissa, sisältäen illallisen, su aamupalan ja kylpylän vapaan käytön molempina päivinä. Lapset lisävuoteessa huoneessa maksutta. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 16.5.
aluetoimitsija Mika Saariselle soittamalla tai tekstiviestillä p. 0400
801334 tai mika.saarinen@rakennusliitto.fi. Tervetuloa viihtymään!
Hallitus

Os. 394, Kuopion
putkimiehet ja -eristäjät

Yleinen kokous ja saunailta ti 21.5.
klo 17 Rakentajien majalla. Käsitellään esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Talotekniikka-alan retkeilypäivät
15.–16.6., kylpylähotelli Peurunka,
Laukaa, Jyväskylä. Lähtö la 15.6. klo
8 Maljalahdenkadulta. Varattu majoitus 24 hengelle, myös avec mukaan. Ilmoittautumiset Pekalle p.
040 524 9756. Omavastuu 50 €/hlö,
maksettava viimeistään ti 14.5. osasto tilille: FI20 5542 0620 0041 96.
Hallitus

70 vuotta
Qvist Eino
11.2., Vaala

Sydämelliset kiitokset os. 002 Helsingin maalareille, saamastani huomionosoituksesta 60-vuotispäivänäni.
Juha Kujo
Kiitos Rakennusliitolle ja os. 001
Helsingin kirvesmiehille sekä työtovereille, kun muistitte minua 65-vuotispäivänäni 18.3.2013.
Kirveseläkeläinen Raimo ”Rami”
Putkonen
Os. 001, Helsingin kirvesmiehet
Kiitos os. 601 Helsingin muurareille
muistamisesta merkkipäivänäni.
Olavi Pykönen, Mikkeli
Kiitos Rakennusliitolle vapaajäsenyydestä ja liiton kultaisesta merkistä. Kiitokset myös työ- ja ay-tovereille.
Jouni Tiainen
Os. 042, Hyvinkää

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kuukausikokous ma 15.5. klo 18,
Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, Vaasa. Käsitellään osas-
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Kailio Lasse
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Lasse ”Late” Kailio kuoli 23.3.2013.
Hän oli syntynyt 8.5.1956 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.11.1993.
Lasse oli rauhallinen, miellyttävä ja
pidetty työkaveri.
Muistoa kunnioittaen
Os. 030, Keltin kalkki ja sementti
sekä
Kuusankosken Leca-Sora tehtaan
työntekijät
Tetri Väinö
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Väinö Tetri kuoli 2.4.2013. Hän oli
syntynyt 3.5.1926 ja Rakennusliittoon liittynyt 1.7.1947.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet
ja -eristäjät

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät
internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/
VOIMASSAOLEVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carinaland Oü
Concord Group Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS

KUTSU HERRASMIESKISOIHIN
Aika:
la 25.5. klo 11
Paikka: Säläshalli, Venerannantie, (Jurva) Kurikka.

Ajo-ohje: Jurvan kk Teuvan risteyksestä kaksi kilometriä Kauhajoen suuntaan, josta opastus kilpailupaikalle.
Kilpailu käydään osastokohtaisilla kolmen henkilön joukkueilla.
Joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Samasta osastosta voidaan asettaa
useampia joukkueita kilpailemaan.
Järjestelyistä vastaa os. 298, Jurva-Teuva.
Tiedusteluihin vastaa osaston puheenjohtaja Jari Ala-Hakuni p. 050 539 8226.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Rakennusliiton Pohjanmaan aluejärjestö
Os. 298, Jurva-Teuva

UUDENMAAN ALUEEN KESÄPÄIVÄT
LINNANMÄELLÄ
Aika:
Hinta:

la 25.5. portit aukeavat klo 13 ja avoinna klo 21.
14,50 €/rannekke. Tapahtumaan tulevat jäsenet perheineen voivat ostaa
rannekkeen Vekkulaa vastapäätä olevasta lipunmyyntipisteistä klo 18 saakka.
Ranneke kiinnitetään oston yhteydessä ranteeseen ja on voimassa kyseisen
päivän. Kaikkien rannekkeiden saajien tulee olla paikalla ostohetkellä.
Lipputuotteet voi ostaa ainoastaan Rakennusliiton jäsenkorttia näyttämällä.
Tarjous on perhekohtainen!

TALONRAKENNUSALAN
URAKKAHINNOITTELUN KOULUTUKSET
Itäinen toiminta-alue
Rakennusalan urakkahinnoittelu on uudistunut ja vain urakkatyötä lisäämällä voit
parantaa vuosiansiotasi. Koulutuksissa käydään läpi työkunnan säännöt, urakkatyömääräykset ja urakan laskenta rakennusalanurakkahinnoittelun atk-pohjaista laskuria
käyttäen sekä rakennusalan tes-muutokset vuodelle 2013.

Lisätietoja: Vilppu Oikarinen p. 050 383 5453.

Tervetuloa!
Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö

10. PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN
KOKOONTUMINEN

Aika:
ma 20.5. klo 18
Paikka: Heinola osaston toimisto, Keskuskatu 20, Heinola

Aika:
24.–26.5.
Paikka: Lomatrio, Pieksämäki, Kangasniementie 18, Naarajärvi

Aika:
to 23.5. klo 18
Paikka: Loma Trio, Kangasniementie 18, Naarajärvi

Hinta:

Tilaisuuksissa tarjotaan ruoka.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa,

Matti Leinonen p. 050 5373 695.

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö
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Sisäänajo perjantaina 24.5. klo 12.
80 €, maksu sisältää auto-/vaunupaikan valosähköllä, aamupalat (la ja su)
sekä ruokailun (la) kahdelle henkilölle.

Lisätietoja: Ari Ruuskanen p. 0500 903 896.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 15.5., Ilmari Ojala p. 0400 868 103.

Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.
Lämpimästi tervetuloa!

Rakentaja 5/2013

Rakennusliitto on varannut
jäsentensä haettavaksi seuraavat
1.askel-hyvinvointijaksot
Ota ensimmäinen askel elämäntapamuutokseen ja työssäjaksamista tukemaan. Jaksoille voivat hakea 18-vuotta
täyttäneet työikäiset aikuiset (eivät vanhuuseläkkeellä
olevat). Voit hakea yksin, yhdessä puolison, työkaverin tai
ystävän kanssa.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäisten terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä 1.aske-hyvinvointijaksoja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) tuella.
Hinnat:
150 €/5 vrk:n pääjakso ja 60 €/2 vrk:n seurantajakso.
75 €/5 vrk:n pääjakso ja 30 €/2 vrk:n seurantajakso (työttömät ja lomautetut hakuhetken tilanne ja hakemuksessa ilmoitettu).
Liikkumaan – Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 15.–20.9.
Hakuaika päättyy 17.7.

Puhti poissa ja liikunnan ilo kadoksissa? Mukavassa ympäristössä erilaisten liikuntamuotojen kokeilu ja asiantuntijoiden vinkit terveellisiin elämäntapoihin antavat sinulle
energiaa.
Kuntotestit – hauskat lajikokeilut – ohjattua toimintaa – asiantuntijan vinkit –
ryhmän tuki – elämykset.
Painonhallinta – Kylpylähotelli Levitunturi, Kittilä 22.–27.9.

Rakennusliiton naisille suunnattu
1.askel-hyvinvointijakso
Liikkumaan – Ruissalon kylpylä 10.–15.11.
Hakuaika päättyy 11.9.

Puhti poissa ja liikunnan ilo kadoksissa? Mukavassa ympäristössä erilaisten liikuntamuotojen kokeilu ja asiantuntijoiden vinkit terveellisiin elämäntapoihin antavat sinulle
energiaa.
Kuntotestit – hauskat lajikokeilut – ohjattua toimintaa –
asiantuntijan vinkit – ryhmän tuki – elämykset.
Ota ensimmäinen askel elämäntapamuutokseen ja työssäjaksamista tukemaan.
Jaksoille voivat hakea 18-vuotta täyttäneet työikäiset aikuiset (eivät vanhuuseläkkeellä olevat). Voit hakea yksin, yhdessä puolison, työkaverin tai ystävän kanssa.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäisten terveyttä ja hyvinvointia
järjestämällä 1.aske-hyvinvointijaksoja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) tuella.
Hinnat:

150 €/5 vrk:n pääjakso ja 60 €/2 vrk:n seurantajakso.
75 €/5 vrk:n pääjakso ja 30 €/2 vrk:n seurantajakso (työttömät ja lomautetut hakuhetken tilanne ja hakemuksessa ilmoitettu).
Tutustu ja hae:
Sähköinen haku: www.pht.fi
Tai pyydä kaavake sähköpostilla sirpa.ahonen@rakennusliitto.fi
tai soittamalla numeroon 020 774 3012.

Hakuaika päättyy 24.7.

Elämyksiä ja liikunnan iloa! Oletko suunnitellut elämäntapamuutosta? Tarvitsetko
apua aloittamisessa? Asiantuntijoiden avulla ja ryhmän tuella pääset vauhtiin ja saat
vinkkejä hyvään oloon.
Kevyt kuntotesti – ohjatut lajikokeilut – asiantuntijan ravintovinkit hyvään oloon –
etenemissuunnitelma.
Miesten jakso – Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen 24.–29.11.
Hakuaika päättyy 25.9.

Kiristääkö vyö? Liikunnan ilo kadoksissa? Hyvään alkuun kohti terveellisempiä
elämäntapoja pääset helpommin ryhmässä, mukavassa ympäristössä.
Hae mukaan ja haasta kaverisikin.
Tutustu ja hae:

Sähköinen haku: www.pht.fi

Tai pyydä kaavake sähköpostilla sirpa.ahonen@rakennusliitto.fi
tai soittamalla numeroon 020 774 3012.

Rakentaja 5/2013

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAVIIKOT
Vekaraviikko 23.–28.12.2013
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Aikuisten omavastuu 5 vrk:n täysihoitolomasta on 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Matkakuluja ei korvata.
Hakuaika päättyy 30.9.2013
Hakemusten palautus:

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi
työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäi
värahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin
olet ollut työttömänä työnhakijana työvoima
toimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttö
myyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuu
tettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa
vähintään 34 työttömyyttä edeltävää viikkoa
ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssä
oloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna
oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työt
tömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on mak
settu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 34 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin ka
lenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia.
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan
työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerä
tä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi il
moittautumista edeltäneen, 28 kuukauden
mittaisen tarkastelujakson aikana. Lisäksi
edellytetään, että työstä maksettu palkka on
ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei
alalla ole työehtosopimusta, palkan on oltava
kokoaikatyöstä vähintään 1 103 euroa kuu
kaudessa.
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy,
kun henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli
kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä.
Työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta,
kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uu
delleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaa
jakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjä
nä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon
voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päiväraha
hakemuksen toimittaessaan annettava työttö
myyskassalle selvitys työttömyyttä edeltä
neestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä työssä
olosta että mahdollisesta työmarkkinoilta
poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodis
tuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen al
kamis ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin
olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilo
mista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työn
antajan ytunnus. Myös kopiot irtisanomis
tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa
työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi
viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot tarvi
taan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä
ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vä
hemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodis
tuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja pal
kat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssä
oloehtoon eikä palkanmääritykseen.
– Useita töitä rinnakkain tehtäessä, on
palkkatodistuksessa ilmoitettava työtuntien
määrä viikoittain, koska näissä tilanteissa
palkanmäärittelyyn voi ottaa enintään vain
40 tunnin palkan.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päi

värahahakemuslomakkeella. Hakemuslo
makkeita saat työvoimatoimistosta ja liiton
aluetoimistosta. Jatkohakemuslomakkeita
lähetetään maksuilmoituksen mukana. Jat
kohakemuksen voit toimittaa kassalle myös
sähköisesti Rakennusliiton eAsiointipalve
lun kautta. Lisäksi hakemuksen voi toimit
taa puhelimitse puheentunnistuspalvelun
kautta, mikäli olet kokonaan työtön tai ko
konaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoit
taa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai
ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18vuotiaista huollettavista lap
sista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla
hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavalli
sesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lap
sitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen
kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mah
dolliset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitettä
vä näistä todistukset mukaan. Maatalous tai
yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys
vahvistetusta verotuksesta.

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän

kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Hake
muksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyt
tää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä
ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä
sunnuntaihin. Suotavaa on, että täysiä kalen
teriviikkoja on jo kertynyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda
tetaan silloinkin kun työttömänä ollessa te
kee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alka
vat ja päättyvät kyseisen neljän viikon jakson
aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli ky
seisen neljän viikon jakson, voi hakemuksen
päättää työn aloittamista edeltävään päivään.
Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli
kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloi
tettu.
– Jos teet osaaikatyötä, josta saat palk
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivärahaa
kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan palkka
todistus.
– Osaaikatyön palkasta on muistettava
maksaa jäsenmaksu, jos osaaikatyöstä ker
tyy työssäoloviikkoja. Hakemuksen kaikki
kohdat on täytettävä huolellisesti, jotta niitä
ei jouduta palauttamaan täydennettäviksi.
Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen
(3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta
sitä halutaan maksettavaksi.
Postitse toimitetut hakemukset lähetetään
työttömyyskassaan osoitteeseen:

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA,
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin
paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle.
Rakennusalan työttömyyskassa

40

Rakentaja 5/2013

Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast som arbetssökande

på arbetskraftsbyrån då du blir arbetslös.
Kassan kan betala inkomstdagpenning bara
för den tid då du varit arbetslös arbetssökan
de hos arbetskraftsbyrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en
medlem i arbetslöshetskassan som har varit
försäkrad i kassan utan avbrott i minst 34
veckor före arbetslösheten och som under
den tid han varit försäkrad har uppfyllt ar
betsvillkoret. Att vara försäkrad i arbetslös
hetskassan innebär att man är medlem i ar
betslöshetskassan och har betalat medlems
avgifterna.
• Arbetsvillkoret fylls när personen un
der sin tid som medlem har varit i lönearbe
te i 34 kalenderveckor så att arbetstiden un
der varje vecka har varit minst 18 timmar.
Medlemmen behöver inte ha arbetat utan av
brott, utan man kan samla veckor som fyller
arbetsvillkoret under en granskningsperiod
på 28 månader omedelbart innan man anmä
ler sig som arbetslös arbetssökande. Dessut
om förutsätts att man har fått kollektivavtal
senlig lön för arbetet. Om det inte finns nå
got kollektivavtal inom branschen ska lönen
för heltidsarbete vara minst 1 103 euro i må
naden.
• Arbetsvillkoren upphör att gälla när
personen har varit borta från arbetsmarkna
den över sex månader utan godtagbar orsak.
Arbetslöshetskassan kan betala förmåner
först då personen på nytt uppfyllt arbetsvill
koret. Arbetsvillkoret bryts också för en per
son som medan han är medlem i en löntagar
kassa fungerar som företagare i huvudsyssla
i över 18 månader.
• En medlem som blir arbetslös ska alltid
då han lämnar in sin ansökan om dagpenning
ge arbetslöshetskassan en utredning över ti
den före arbetslösheten. Vi behöver uppgifter
om såväl tid i arbete som eventuellt frånvaro
från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas genom löneintyg,
av vilka det ska framgå när anställningen
började och slutade. Det vore bra om lönein
tyget alltid har uppgifter om uttagen semes
ter. Arbetsgivarens FOnummer ska finnas på
löneintyget. Också kopior av meddelanden
om uppsägning eller permittering ska skickas
till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt
arbete under det senaste året behövs löneupp
gifter för tiden efter denna permittering
– Löneintyget bör ha uppgifter om ar
betstimmar och löner för de arbetsveckor då
du har arbetat färre än 18 timmar. Dessa
veckor tas inte med i arbetsvillkoret eller då
lönen fastställs.
– Då du har flera arbeten parallellt bör
det av löneintyget framgå antalet timmar per
vecka, eftersom vi i dylika fall kan beakta lö
nen för högst 40 timmar.

Så här fyller du i ansökan
• Du ansöker om dagpenning på blanket

ten för ansökan om inkomstdagpenning.
Dessa blanketter finns på arbetskraftsbyrån
och förbundets kretskontor. Vi skickar blan
ketter för fortsatt ansökan tillsammans med
meddelandet om betalning. Du kan skicka in
din fortsatta ansökan även elektroniskt via
Byggnadsförbundets eAsiointipalvelu. Du
kan också skicka in ansökan per telefon via
telefonidentifieringstjänsten, om du är helt ar
betslös eller helt permitterad.
• Du behöver inte meddela kassan skatte
uppgifter, utom om du har ansökt om ändring
ar eller om du har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn
under 18 år som du försörjer genom att i din
ansökan uppge barnens födelsetid. Vanligtvis
behövs inga intyg över barnen, eftersom vi får
uppgifterna om den via Befolkningsregister
centralen.
• Du ska i ansökan uppge eventuella bi
inkomster och sociala förmåner och bifoga
intyg över dem. Om du har jordbruks eller
företagarinkomster ska du bifoga utredning
över senast fastställda beskattning.

Så här ansöker du om
dagpenning
• Normalt ansöker man om dagpennning

för fyra veckors perioder i efterskott. Ansö
kan ska sluta på en söndag.
– En person som blir arbetslös kan dock
fylla i sin första ansökan för en kortare tid.
Också då ska ansökan sluta på en söndag. Vi
rekommenderar att du i alla fall har tre hela
kalenderveckor som arbetslös.
– Den normala rytmen på fyra veckor följs
också då du medan du är arbetslös har tillfäl
liga korta perioder med arbete, som börjar och
slutar under denna fyra veckors period.
– Om du har börjat ett arbete som pågår
över två veckor och arbetet fortsätter efter fy
raveckorsperioden, kan du sluta din ansökan
dagen innan du började arbeta. Dessutom ska
du i ansökan anteckna när du börjat ett arbe
te som pågår över två veckor.
– Om du har deltidsarbete, där du får lö
nen per månad, ska du ansöka om dagpen
ning i perioder på en månad och bifoga ditt
löneintyg.
– Du ska komma ihåg att betala medlems
avgift för deltidsarbetet, om deltidsarbetet gör
att du samlar arbetsvillkor. Du ska fylla i alla
punkter i ansökan noggrant så att vi inte be
höver skicka dem tillbaks för komplettering.
Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpen
ning inom tre (3) månader från den dag du
vill att den utbetalas.
Ansökningar per post skickas till arbetslöshetskassans kontor på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSA
PB 135, 70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på kretskontoren och på en
del orter även till avdelningens kassör.
Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa
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TV, TAIDUET
& MUIK

Hopea ei ole
häpeä

Olemme julkista riistaa, puhisee pahamaineinen
Darth Vader. Illan Inhimillisessä tekijässä Anne
Flinkkilän vieraina ovat myös superroistot Lex Luthor
ja Ernst Stavro Blofeld. He kertovat, millaista on elää
sankaruutta ihannoivassa maailmassa.
Alexander ”Lex” Luthor,
tiedemies ja LexCorp-yhtiön
pääomistaja.
Anne: Me tavikset suljemme illan
päätteeksi television ja käymme rauhallisin mielin nukkumaan. Paha on
saanut taas palkkansa…
Lex: Eikä ole! Joskus rahoja
joutuu odottamaan viikkotolkulla,
eikä Leksan liksa ole tietenkään samaa tasoa kuin kauniilla pojilla eli
niin sanotuilla sankareilla.
Anne: Niin sanotuilla?
Lex: Minusta jaottelu sankareihin ja roistoihin on eriarvoistava.
Me niin kutsutut roistot olemme tarinalle ihan yhtä tärkeitä hahmoja
kuin kauniit pojat, joihin myös Rillimiehen lasken. Silti meihin suhtaudutaan kuin turkistarhaajiin.
Anne: Pitäisikö rooleja joskus
vaihtaa?
Lex: Olen keskustellut asiasta
King Kongin kanssa, mikä on varsin
haastavaa puuhaa. Hän näkee itsensä traagisena ensirakastajana ja sellainen minäkin pohjimmiltani olen
– romantiikkaan pettynyt rentturunoilija. En ole sentään niin karvainen kuin Kingis, joka on helppo tyypitellä Daavid ja Goljat -tarinan roistoksi.
Anne: Tuo raamatullinen jaottelu näkyy oikeastaan kaikkialla,
myös kansainvälisessä politiikassa,
jossa Suomi on toiminut pitkään tasapainottavana voimana idän ja lännen välillä.
Lex: Onkin paradoksaalista, että globalisaation myötä maailmanvalloitus on käynyt entistä haastavammaksi, kuten suomalaiset rockyhtyeet hyvin tietävät.

Anakin Skywalker eli Darth
Vader, langennut jediritari.
Anne: Darth, perheessäsi on myös
sankari, poikasi Luke Skywalker.
Miten isyys määrittää sinua roistona?
Darth: Lapset ovat elämäni
suurin saavutus, kuten Nipa Neumann on oivaltavasti todennut.
Kaikki muut asiat jäävät tärkeysjär-
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jestyksessä toiseksi, paitsi tietenkin
ylikansleri Palpatine.
Anne: Olet sanonut olevasi julkista riistaa.
Darth: Ikävintä kuuluisuudessa
on yksityisasioiden revittely. Media
ei anna hetken rauhaa ja kolmannen
luokan vitsinikkarit ilkkuvat tekoraajoilleni ja puhevialleni. Luke on
paljastanut Me Naisten haastattelussa, että häntä kiusataan pukeutumiseni vuoksi tähtilaivastossa.
Anne: Teille ei jää paljon yhteistä aikaa.
Darth: Suhteemme sai huonon
alun George Lucasin mokailun
vuoksi, mutta toisen elokuvan jälkeen teimme lujasti töitä lujittaaksemme sidettämme. Emme tapaile
kovin usein, mutta lähettelemme toisillemme tekstiviestejä.
Anne: Millaisia?
Darth: Olkoon voima kanssasi
tai Varo seinää! Joskus vitsailemme
Yodasta.
Anne: Mikä Yodassa huvittaa?
Darth: Pätikkä puhuu niin hassusti. Ja jos voima sattuu olemaan
vahva, teemme Luken kanssa kepposia.
Anne: Millaisia?
Darth: Viemme C-3PO:n heterobaariin tai lennätämme Leiaa.

Ernst Stavro Blofeld,
rikollisjärjestö Spectren
johtaja.
Anne: Usein unohdetaan, että poliisilaitos ja armeija ovat valtion väkivaltakoneistoja, joiden tarkoitus on
valvoa kansalaisia ja tukahduttaa
kapinat. Sinulla Ernst on kokemuksia tästä.
Ernst: Pitää muistaa, että
Spectre perustettiin alun perin vastustamaan valtiokapitalismia, joka
levisi toisen maailmansodan jälkeen
myös länsimaihin. Kansalaisaktivismi kuitenkin tukahdutettiin julmasti lähinnä Britannian tiedustelupalvelun toimesta. Olen yrittänyt
kostaa, mutta olosuhteet ovat olleet
minua vastaan.
Anne: Tosiaan. Mistä johtuu,

että James Bond eli agentti 007 onnistuu kerta toisensa jälkeen pakenemaan kynsistäsi?
Ernst: Pitää muistaa, että vaikka olemme säätiöksi varsin varakas,
valtioiden resurssit ovat verotulojen
johdosta moninkertaiset. Lisäksi
lainsäädäntö on rikosasioissa puolueellinen. Koska poliisi on aseistettu,
tasa-arvon nimissä myös roistoilla
pitäisi olla oikeus kantaa asetta. Tai
räjäytellä vaikkapa siltoja.
Anne: Sinulla ei ole edes yliluonnollisia kykyjä, joita voisit hyödyntää.
Ernst: Pitää muistaa, että seikkailujen maailma on rakennettu
epäreiluksi. Vaikka olisi ammatissaan kuinka hyvä tahansa, siis paha,
niin aina löytyy joku sankarihahmo,
joka vetää nopeammin.

Yhteensä työttömänä oli
yli kuusi miljoonaa espanjalaista, mikä on eniten 37
vuoteen eli diktaattori
Francisco Francon kuoleman jälkeen.
Pääministeri Mariano
Rajoy on yrittänyt suoriutua vaikeasta tehtävästä
kääntää talous nousuun samaan aikaan, kun menoja
on karsittava rajusti budjettivajeen takia.

Lex: Hän-joka-jääköön-nimeämättä osasi vaikka mitä temppuja,
mutta sai lopulta kuonoonsa rillipäiseltä Harry Potterilta. Tämä aikansa
elänyt kuvio ottaa meikäläistä kupoliin, ja väitänkin, että sadan vuoden
kuluttua sankareihin suhtaudutaan
samalla tavalla kuin nyt suhtaudutaan orjuuden kannattajiin.
Anne: Voi hyvinkin olla.
Lex: Olen pannut vireille kansalaisaloitteen, Lex Luthorin, joka
takaa oikeuden onnellisiin loppuihin riippumatta käsikirjoituksen
määräämästä roolista tarinassa.
Kaikkien on täytettävä kannatusilmoitus osoitteessa www.lexrules.
com tai nitistän Rillimiehen ja teen
teistä orjiani.
Tommi Pietarinen

– Espanjan talouden
perustavasta käänteestä ei
ole todellisia merkkejä,
kommentoi lontoolaisen
Capital Ecomicsin Euroopan pääekonomisti Jonathan Loynes.
Espanja on lisännyt työvoiman tarjontaa Juhana
Vartiaisen oppien mukaisesti. Taloussanomat 25.
huhtikuuta.
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Hyvä työnteon meininki vähällä vaivalla

T

oistakymmentä vuotta työelämässä ja
pirstaleinen työhistoria ovat avanneet
näkökulmaa suomalaiseen johtamiseen.
Työskentelen opetusalalla ja mietin päivittäin
millä keinoin ihmiset saadaan oppimaan ja
minkälainen vuorovaikutus auttaa saavuttamaan päämäärät.
Olen hämmästynyt siitä lyhytnäköisyydestä, mihin törmäsin rakennustyömailla.
Kaikki tietävät, että ihmisiä motivoidaan antamalla positiivista palautetta, palkitsemalla ja
mahdollistamalla onnistumisen kokemuksia.
Jopa karaistunein raksaäijä haluaa tuntea onnistuvansa työssään ja kuulla sen joltakulta
muulta, vaikka ei sitä tietenkään tunnusta.
Kokemukseni mukaan positiivinen palaute ei kuulu työmaiden arkeen. Mitä mestari kuvittelee saavuttavansa sillä, että ratsaa työmaan kolme kertaa päivässä ja näillä kierroksillaan räyhää niille, jotka eivät juuri sillä hetkellä satu painamaan urakkaa niska limassa?
Muistan yhä yhden päivän rivitalotyömaalla. Mesu äkkäsi kierroksellaan minut nortilta nojaamassa ulkovaraston seinään. Seurasi
pitkä katse, vittumainen ilme ja kommentti:
”Kyllä se seinä pysyy pystyssä pitämättäkin”.
Hetkeä ennen olin painanut hommia ihan normaalilla tahdilla, mesu sattui paikalle päivän
ensimmäisen tupakkitauon kohdalla ja yhdellä
lauseella onnistui pilaamaan motivaationi loppupäiväksi. Jo se, että vielä vuosien jälkeenkin
muistan tuon hetken, kertoo jostain.
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Työnjohdon tulisi muistaa, että 90 prosenttia työstä tehdään ilman suoraa valvontaa ja
miettiä miten heidän käyttäytyminen vaikuttaa
siihen mitä tuona aikana tapahtuu. ”Eniten työaikaa hukataan materiaalien hakemiseen ja siihen, että työ ei edisty, kun materiaaleja ei ole.
Työ sujuu ja se on tuottavaa, kun tarvittavaa
materiaalia on koko ajan käsillä, helposti saatavissa ja hyvässä järjestyksessä.” Käyttäkää
mesut vähemmän aikaa vittuiluun ja enemmän
aikaa siihen, että mestalla riittää ruuveja, niin
jää teillekin viivan alle enemmän.
Johtamiskulttuurista tulee mieleen Suomen armeijan lanseeraama syväjohtaminen.
Aliupseerioppilaina istuttiin tunneilla kuuntelemassa kuinka joukkoja johdetaan esimerkillä ja ihmisiä kohdellaan asiallisesti. Sitten menimme alaistemme eteen, johdimme heitä
huutamalla ja simputimme juuri niin kuin meitä oli simputettu. Johtamiskulttuuri myös periytyy.
Suomalaisilla rakennustyömailla on nähtävissä sukupolvenvaihdos ja sen mukanaan
tuoma muutos, se tuntuu vain kestävän pidempään kuin monella muulla alalla.
Syytä on myös meissä duunareissa. Kaverini, joka on työnjohtajana rakennusliikkeessä
kertoo siitä, kuinka hän on mielestään yrittänyt muuttaa johtamisen kulttuuria firmassaan
ja kohdella työntekijöitä hyvin. Hän kokee saaneensa työntekijäpuolelta kiitokseksi lähinnä
päänaukomista.

Kymmeniä vuosia firmassa työskennelleet
duunarit kommunikoivat työnjohdon kanssa
niin kuin ovat vuosien saatossa oppineet tekemään. Tässä kommunikoinnissa pitää tapahtua muutos. Asiallista kritiikkiä pitää voida
antaa puolin ja toisin, mutta aina pitäisi pitää
mielessä: kun annat rakentavaa kritiikkiä,
mieti aina myös jotain positiivista sanottavaa.
Tämänhetkinen pomoni on huomannut,
etten osaa oikein ottaa kehuja vastaan. Häkellyin, kun kehuttiin hyvin tehdystä työstä. Raksajannu ei ole tottunut kuulemaan positiivista
palautetta, mutta kyllä se minuakin lämmitti.
Kun lähden maanantaiaamuna tapaamaan
työharjoittelijoita, muistan kehittämistarpeiden lisäksi kehua nuorta siitä mikä on tehty
hyvin. Sillä saan motivaatiota aikaan, en turhanaikaisella naputtamisella.

Ilkka Nisula
nuorison ohjaaja
työelämävalmentaja
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