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Tamperelainen dekkaristi Seppo 
Jokinen elää aina välillä rikollisen 
pään sisällä.

Johanna Hellsten

Kirjailija Seppo Jokinen, jonka tuorein 
dekkari Vihan sukua keikkui keväällä 
Suomen kirjamyyntitilastojen ykkösenä, 

katselee tuttuja maisemia Tampereen Näsinneu-
lan ylimmästä kerroksesta.

– Asuimme Amurin puukaupunginosassa. 
Isäni työskenteli Tampereen Taidemuseon vahti-
mestarina. Olen siis oikeastaan elänyt nuoruuteni 
museossa, Jokinen kertoo.

Vahtimestarin asuintalo on edelleen pystyssä 
taidemuseon vieressä. Muuten Amurin kaupun-
ginosa on jo purettu ja sen paikalle rakennettiin 
1970-luvulla korkeita kerrostaloja. Jokisen rak-
kaat lapsuuden seikkailupihat saivat väistyä kehi-
tyksen tieltä.

Jokisen ura dekkaristina alkoi 1990-luvun puo-
livälin jälkeen. Hän työskenteli tuolloin Tampereen 
tietokonekeskuksen pääoperaattorina. Jotenkin 
työn ohella löytyi aikaa kirjoittaa kirja vuodessa.

– Nykyään ihmettelen, miten sitä oikein silloin 
jaksoi. Jos johonkin asiaan tuntee riittävästi intohi-
moa, sille kuitenkin löytyy aikaa, Jokinen sanoo.

Nyt Jokinen on voinut jäädä täysiaikaiseksi 
kirjailijaksi. Viimeisintä kirjaa on myyty pokka-
riversiot mukaan lukien yli 20 000 kappaletta, mi-
kä on Suomen kokoisessa maassa ihan hyvin.

Dekkari ei ole kuitenkaan ensimmäinen kirja-
yritys, joka Jokisen käsistä on lähtenyt. Hän vietti 
armeija-aikojensa jälkeen neljä vuotta seikkaile-
massa australialaisilla rakennustyömailla. Suo-
meen palattuaan hän kirjoitti aiheesta tositapahtu-
miin perustuvan romaanin, joka ei kuitenkaan lä-
päissyt kustantajien seulaa hyvästä kirjoitusasus-
taan huolimatta, sillä ”tapahtumat eivät olleet us-
kottavia”.

– Tuntui aika hassulta, että minulle Australi-
assa tapahtuneita asioita pidettiin epäuskottavina. 
Toki näin myöhemmin pystyn näkemään käsikir-
joituksen muutkin viat, Jokinen sanoo.

Koskisen hahmo kasvoi itsestään
Kun Jokinen lähti luomaan jo 18 kirjassa seikkail-
lutta komisario Sakari Koskisen hahmoa, ei Koski-
sesta ollut tarkoitus tulla kuin ensimmäisen kirjan 
sivuhenkilö. Hahmo lähti kuitenkin elämään niin 

vahvasti varsinkin siinä vaiheessa, kun Jokinen al-
koi kirjoittaa hahmon ihmissuhteista ja työpaikasta, 
että Koskisesta tuli kuin itsestään kokonaisen Tam-
pereella tapahtuvan kirjasarjan päähenkilö.

– Ensimmäisen rikoskirjani, Koskinen ja Sii-
mamies, ei pitänyt olla dekkari, vaan lähiöromaa-
ni, jonka alussa vain tapahtuu rikos. Tapahtumat 
sijoittuivat kotikaupunginosaani Hervantaan. Ha-
lusin varmistaa, että tällä kertaa miljöö ja tapah-
tumat ovat niin uskottavia, että yksikään kustan-
tamo ei voi sanoa ei, Jokinen kertoo.

Sakari Koskinen on kirjoitettu hyvin tavalli-
seksi suomalaiseksi mieheksi. Hän ei ole super-
mies, joka ajelisi nopeilla autoilla, vaan tavallinen 
perheenisä ja isoisä, joka kulkee polkupyörällä. 
Välillä Koskinen kulkee rajalla sen suhteen, mitä 
poliisi saa tehdä, niin kuin sankarin kuuluukin. 
Mutta komisario ei tee mitä tahansa.

Jokiselle on muodostunut Koskisen hahmoon 
samanlainen viha-rakkaussuhde, kuin voisi muo-
dostua kehen tahansa läheiseen työtoveriin. 

– Me eroamme aina helmi-maaliskuussa, kun 
jätän käsikirjoituksen kustannustoimittajalle ja 
olen silloin hyvin helpottunut. Kesän korvilla al-
kaa kuitenkin tulla jo ikävä hahmoa.

Jokinen luetutti ensimmäiset kirjansa tutulla 
poliisilla asiavirheiden välttämiseksi. Ystävältään 

Murha mielessä
Poliisin vanha tuttu. Tampereen Sori eli pääpoliisiasema on tärkeä kirjojen tapahtumapaikka. Jokista on kiitelty poliisin työyhteisön kuvauksesta.
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– Se on prosessin avain. Pyrin pääsemään 
hahmon pään sisään. Esimerkiksi kirjassani Piri-
polkka kirjoitin 15-vuotiaasta huumeita käyttä-
västä tytöstä. Aloin olla aika ahdistunut tytön 
puolesta ja näin hänestä painajaisia. Alun perin 
ajatuksenani oli ollut, että tytölle kävisi huonosti 
kirjan lopussa, mutta en pystynytkään tekemään 
sitä, Jokinen sanoo.

Pääosassa Jokisen kirjoja onkin ainakin jol-
lakin tapaa helpottava, jos nyt ei ihan onnellinen 
loppu. 

Jokisen kirjoitusprosessi ei lähde koskaan ri-
koksesta, vaan ihmisen tarinasta. Motiivi on kir-
joittamisen tärkein pointti.

– Syyn pitää olla hyvin perusteltu: miksi? En 
usko absoluuttiseen pahuuteen. Tämä näkyy myös 
Koskisen hahmossa. Vaikka hän ei ymmärtäi-
sikään rikosta, hän pyrkii aina ymmärtämään ri-
koksen motiivin. Ja Koskiselle on yhtä tärkeää 
löytää todisteet siihen, että joku henkilö on syy-
tön rikokseen, kuin siihen, että joku on syyllinen.

Sarja jatkuu
Seuraava Koskinen-kirja muhii jo Jokisen päässä. 
Kesä on aina kypsyttelyn ja juonien punomisen 
aikaa. Syksyllä alkaa kirjoitusprosessi, joka päät-
tyy talvella.

Jokisen tapa kirjoittaa muistuttaa ihan taval-
lista työpäivää. Hän lähtee työhuoneelle kello 8–9 
aikoihin ja palailee kotiin viideksi.

– Minulla on nykyään työhuone eri osoittees-
sa. Aiemmin kirjoitin kotona työhuoneessa. Siellä 
kirjoittamisen aloittaminen on vaikeampaa. Ko-
tona keksii aina jotain muuta, mitä voisi olla teke-
mässä.

Jokinen pyöräilee tai kävelee työhuoneelle. 
Matkan aikana hän käy jo päässään läpi, mitä seu-
raavaksi kirjoittaa. Siitä on sitten helppoa jatkaa, 
kun pääsee koneen ääreen.

– Minua pidetään varmaan välillä kylähullu-
na, kun käyn puoliääneen dialogia läpi kävelles-
säni pitkin Tamperetta. 

Jokisen työtietokoneena on ikivanha rotisko, 
joka ei jaksa pyörittää edes internetiä. Se tuo omal-
la tavallaan rauhaa kirjoittamiseen; ei tule tarvetta 

tarkistella jatkuvasti yksityiskohtia netistä. 
– Kun työhuoneelta palaa taas kävellen tai 

pyörällä kotiin, saa nollattua rikokset ajatuksis-
taan ja jatkaa taas normaalia elämää, Jokinen sa-
noo.

Jokinen ei alunperin lähtenyt luomaan kirja-
sarjaa. Se vain tapahtui. Hän mietti aluksi trilo-
giaa, sitten sixpackiä, seuraavaksi täyttä mäyrä-
koiraa ja nyt Jokinen puhuu jo kokonaisesta la-
vasta, eli 24 kirjasta.

– Välillä olisi kiinnostavaa kirjoittaa jostakin 
muustakin henkilöstä, mutta Koskinen on tietyn-
lainen brändi, jolla on vankka fanikuntansa. Olisi 
taloudellisestikin hullua lopettaa tähän.

Seppo Jokinen
•	 Syntynyt vuonna 1949 Tampereella.
•	 Asuu edelleen Tampereen Hervannassa.
•	 Kirjoittanut komisario Sakari Koskises-

ta jo 18 kirjaa.
•	 Ollut mukana perustamassa rikoskirjai-

lijoiden omaa Crime Time -kustanta-
moa.

•	 Sai Tampereen kaupungin kirjallisuus-
palkinnon vuosina 1997, 2000 ja 2007, 
Vuoden johtolanka -palkinnon vuonna 
2002 ja Suuren Suomalaisen Kirjaker-
hon tunnustuspalkinnon vuonna 2003.

•	 Kirjat:  Koskinen ja siimamies (1996), 
Koskinen ja raadonsyöjä (1997), Koski-
nen ja pudotuspeli  (1998), Koskinen ja 
taikashow (1999), Koskinen ja kreikka-
lainen kolmio (2000), Hukan enkelit 
(2001), Piripolkka (2002), Vilpittömäs-
sä mielessä (2003), Suurta pahaa 
(2004), Sana sanaa vastaan (2005), 
 Hiirileikki (2006), Viha on paha vieras 
(2007), Kuka sellaista tekisi (2008), 
Lyöty mies (2009), Räätälöity ratkaisu 
(2010), Ajomies (2011), Hervantalainen 
(2012), Vihan sukua (2013).

Tampereen Hervannan kaupunginosa on Jokisen kotipaikka ja samalla myös kirjoissa usein toistuva tapahtumapaikka.

hän on saanut myös tietoa poliisien käyttämästä 
slangista ja teknisestä tutkinnasta kuten esimer-
kiksi sormenjälkien ottamisesta.

Poliisiasemana kirjoissa toimii Tampereen 
pääpoliisiasema, tuttavallisemmalta nimeltään So-
ri. Paikka on Jokiselle tuttu; hän on päässyt tutus-
tumaan Sorin elämään poliisiystävänsä mukana.

– Välillä harmittelen sitä, että tunnen paljon 
poliiseja, mutta hyvin vähän rosvoja, Jokinen sa-
noo naureskellen.

Motiivi on tärkein
Jokinen kertoo samaistuvansa voimakkaasti hen-
kilöihin joista kirjoittaa.

Tampereen poliisiasema on jakautunut kahdelle 
puolelle katua. Vanhalla puolella sijaitsee 
poliisivankila ja rikoksista epäillyt kuljetetaan 
kuulustelujen jälkeen siltaa myöten selleihin. 
Tamperelaispoliisit ovat nimenneet sen 
Huokausten Sillaksi.
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Pääkirjoitus Helsinki 12.7.2013

Suomi-filmiä luvassa

Kun kansakunta palaa lomilta, nähdään 
Suomi-filmi tutulla käsikirjoituksella. 
Sulhanen (palkansaajat) ryhtyy von-

kaamaan morsianta (työnantajat). Aikansa ko-
sijaa nöyryytettyään vastahakoinen morsian 
antautuu. Silmät kiinni ja suu irvessä, sillä ei-
hän tempusta saa tykätä. Appiukko (valtioval-
ta) kustantaa häät. Rengeille ja piioille (veron-
maksajat) on tiedossa kankkunen.

Valtiovalta haluaa keskitetyn matalatasoi-
sen palkkaratkaisun, sisäisen devalvaation. Pe-
rinteinen rahan ulkoista arvoa alentava deval-
vaatio ei euroaikana ole mahdollinen. Homma 
sopii palkansaajien keskusjärjestöille ja sopi-
nee myös työnantajille, jotka vastahakoista 
näyttelemällä saavat siirrettyä kustannuksiaan 
veronmaksajille. 

Suomessa devalvoitiin markka-aikana 
useasti ja hengissä ollaan. Siksi en julista hal-
lituksen tavoittelemaa sisäistä devalvaatiota 
vääräksi politiikaksi, vaikken siihen usko. Pal-
kansaajien ostovoimaa on jo leikattu, mutta 
teollisuuden investoinnit vähenevät. 

Siitä olen kuitenkin varma, että pysyväksi 
käytännöksi muuttuva ylätason työmarkkina-
sopiminen näivettää ammattiyhdistysliikettä. 
Keskusjärjestöissä ja erityisesti SAK:ssa, jossa 

keskeiset toimijat ovat poliitikkoja, tuporatkai-
sujen uskotaan tuovan menestystä valtakun-
nanpolitiikassa. Jo tämän takia niiden tekemis-
tä pidetään arvokkaana. 

Työpaikoilla käydään vaalit joka päivä. Jä-
senet arvioivat, onko liiton toiminta kalliin jä-
senmaksun arvoista. Työväenliikkeen kun-
niakkaat saavutukset tai luokka-asema eivät 
enää ole jäsenyyden peruste ja erityisesti nuor-
ten pitää päästä itse vaikuttamaan. Valtiollisis-
sa vaaleissa äänestäjät säilyvät, vaikka puolue 
välillä vaihtuisi. Jaloillaan äänestänyt ammat-
tiliiton jäsen on todennäköisesti pysyvästi me-
netetty.

Rakennusliitto hoitaa omat asiansa tulevan 
sopimuskierroksen muodosta riippumatta. Ra-
kennustuoteteollisuudessa lopetamme kikkai-
lun, jolla pekkaskorvauksia liisitään työaikaa 
lyhentämällä. Sairauspoissaoloista omalla il-
moituksella ei ole yritystasolla sopinut muun 
muassa NCC. Nämä ja monta muuta työmailta 
esiin nousevaa ongelmaa hoidamme ennen 
kuin panemme sopimuksiin nimet alla.

Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Rahoitusta vaille valmis

Bara finansieringen saknas

Edellinen asuntoministerimme sai remontoi-
tua Yleisradion talousasiat kuntoon, joten 
kesken hallituskauden aloittaneelle tuoreel-

le viestintä- ja asuntoministeri Piia Viitaselle 
(sd.) jäi vielä pientä puuhasteltavaa varsinaisen ra-
kennuspuolen kanssa.

Viitanen on luvannut ajaa elokuussa valmis-
teltavaan lisäbudjettiin avustusrahaa lähiötalojen 
peruskorjauksiin. Toivottavasti kyseiseltä kustan-
nuspaikalta löytyy taloyhtiöille piiskarahaa, sillä 
vanhoissa lähiöissä piisaa pientä pintalaittoa jopa 
50 miljardin euron edestä. Asiantuntijat ennusta-
vat, että olemme vasta matkalla kohti lähiöiden 

remonttihuippua, joka ajoittuu vuoden 2025 tietä-
mille.

Muuttoliike kohti maalikyliä on hankalan ta-
loustilanteen takia taas kiihtynyt. Remppatöiden 
lisäksi lähiöissä kannattaisi katsella myös paik-
koja uusien väestösuojien antureille. Niiden pääl-
le kannattaisi vielä pykätä rauhanajan kestäviä 
asuintiloja, joista on jatkuva uupelo kasvukes-
kuksissa.

Toivottavasti myös liikenneministeri Merja 
Kyllösen (vas.) runollinen ilmaisuvoima on her-
kimmillään elokuisen budjettiriihen aikoihin. Ve-
lipoikakin joutui hommaamaan ikälopun maastu-

rin, kun Pohjois-Karjalan tiet ovat jo sen verran 
ajokelvottomassa kunnossa. Sama tienpäällystevi-
ka on levinnyt jo rintamaillekin.

Kuntaliitto kertoi juuri, että kuntien raken-
nuskantaa rasittaa parhaillaan viiden miljardin 
euron korjausvelka. Sillä rahalla saataisiin kos-
teus- ja homeongelmat edes jonkinlaiseen sii-
voon.

Molemmille ministereille voi kertoa, että täl-
lä hetkellä moni mökinkorjaaja kuin tientekijäkin 
on turhanaikaista kilometritehtailijan virkaa hoi-
tamassa. Tämä sakki olisi mieluummin oikeissa 
hommissa eikä peukaloitaan pyörittelemässä.

Vår förra bostadsminister lyckades reparera 
Rundradions finanser så de är i skick, så 
den färska kommunikations- och bostads-

ministern Pia Viitanen (SDP), som tillträdde mitt 
under regeringsperioden, har ännu en del att syss-
la med på den egentliga byggsidan.

Viitanen har lovat att få med bidrag för grund-
förbättringar av husen i förorterna i den tilläggs-
budget som bereds i augusti. Förhoppningsvis får 
den kostnadsposten en piskpeng för husbolagen, 
för i de gamla förorterna finns det behov av smär-
re ytrenoveringar för upp till 50 miljarder euro. 
Experterna förutspår att vi bara är på väg mot re-

noveringstoppen i förorterna och att toppen infal-
ler kring år 2025.

Flyttningsrörelsen mot målbyarna har igen ta-
git fart i det besvärliga ekonomiska läget. Det 
skulle löna sig att i förorterna inte bara tänka på 
reparationer utan också se över platser för nya 
skyddsrum. Ovan på dem borde man dessutom slå 
upp bostadshus som klarar av fredstider och som 
det råder en ständig brist på i tillväxtcentra.

Vi får hoppas att också trafikminister Merja 
Kyllönens (VF) uttrycksförmåga är på topp under 
budgetmanglingen i augusti. Brorsan fick lov att 
skaffa en utsliten terrängbil eftersom vägarna i 

Norra Karelen inte är i kördugligt skick. Samma 
fel i ytbeläggningen har också spritt sig till vägar-
na i mer tättbefolkade regioner.

Kommunförbundet berättade nyss att bygg-
nadsbeståndet i kommunerna för tillfället belastas 
av en reparationsskuld på fem miljarder. Med de 
pengarna skulle vi åtminstone på något sätt kun-
na städa upp bland fukt- och mögelproblemen.

Vi kan berätta för vardera ministern att 
många stugreparatörer och vägbyggare för tillfäl-
let sköter det onödiga jobbet som kilometerfabri-
kör. Det gänget skulle hellre arbeta på riktigt i 
stället för att sitta och rulla tummarna.

Jukka Nissinen     
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi
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Miltä maailma näytti 
rakentajan vinkkelistä 
50 vuotta sitten?

Ulkomailla 
5. heinäkuuta kiinalainen val-
tuuskunta saapui Moskovaan 
neuvottelemaan neuvostojohdon 
kanssa maiden välisistä ideolo-
gisista erimielisyyksistä. Neu-
vottelut päättyivät tuloksettomi-
na 20. heinäkuuta.
8. heinäkuuta Yhdysvallat kielsi 
kaikki liiketoimet Kuuban 
kanssa ja jäädytti Kuuban saata-
vat Yhdysvalloista.

11. heinäkuuta armeija 
kaappasi vallan Ecuado-
rissa.
13. heinäkuuta Intia asetti 
Etelä-Afrikan lento- ja lai-
vasaartoon vastalauseena 

Etelä-Afrikan rotusyrjinnälle.
18. heinäkuuta Yhdysvallat ta-
sapainotti maan maksutasetta. 
Ulkomaille myönnettyjen laino-
jen korko nousi prosentilla ja 
Yhdysvallat teki IMF:n kanssa 
500 miljoonan dollarin lainaso-
pimuksen. 
26. heinäkuuta Skopjessa Jugos-
laviassa kuoli maanjäristyksen 
seurauksena yli tuhat ihmistä ja 
75 prosenttia asukkaista menet-
ti kotinsa.
26. heinäkuuta Syncom, maail-

man ensimmäinen geostatio-
naarinen satelliitti laukaistiin 
kiertoradalleen.
27. heinäkuuta Indonesian elin-
ikäinen presidentti Sukarno ju-
listi murskaavansa Malesian. 

Kotimaassa 
1. heinäkuuta Kouvolan-Pieksä-
mäen välisellä rataosuudella 
otettiin käyttöön kauko-ohjaus-
järjestelmä.
19. heinäkuuta kaikki virka-
miesjärjestöt hylkäsivät valtion-
varainministeriön esityksen vir-
kamiespalkkojen kuoppatarkis-
tuksista.
23. heinäkuuta Neuvostoliitto 
ratifioi Saimaan kanavan vuok-
raussopimuksen.

moi!
mä oon jyrki,

talkoiden
töpinä-

tirehtööri!

moi!
mä oon juTa!
voimahalit

lahjoiTajiLe!
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Vesa Puoskari, teksti ja kuvat

Kokenut europarlamentaarik-
ko Liisa Jaakonsaari (sd.) 
oli työministerinä mukana 

neuvottelemassa alkuperästä direk-
tiiviehdotusta 15 vuotta sitten. 

– Tavoitteet olivat samat myös 
silloin. Pyrimme estämään työnteki-
jöiden sosiaalisen dumppauksen ja 
edistämään reilua kilpailua estämäl-
lä postilaatikkofirmojen toiminnan.

Sittemmin unionin laajentumi-
nen ja EU:n tuomioistuimen päätök-
set latvialaisen rakennusyrityksen 
Lavalin ja Viking Linen kohdalla 
synnyttivät tarpeen uudistaa lain-
säädäntöä. 

Kun lainsäädäntöä luotiin 
EU:ssa oli 12 jäsenmaata, nyt jäse-
niä on 27. 

– Eurooppalaiset työmarkkinat 
ovat muuttuneet, joten meillä on uu-
det ongelmat. EU haluaa lisätä työ-
voiman liikkuvuutta, mutta tämä on 
tehtävä reilulla tavalla, huomauttaa 
Jaakonsaari.

– Suomessa työehtosopimusten 
yleissitovuus on suojannut räikeim-
miltä väärinkäytöksiltä, mutta myös 
meillä on ongelmia. Kaikki tietävät, 
että meille on syntynyt kahdet työ-
markkinat. Tämä ei kuitenkaan ole 
meillä niin suuri kysymys kuin mo-
nissa muissa Euroopan maissa.

Veronumero säilytettävä
Työvoiman liikkuvuuden osalta Eu-
rooppa on jakautunut kahtia. Työvoi-
maa lähettävät yritykset ovat pääosin 
Itä- ja Keski-Euroopan maista, kun 
vastaanottavat maat ovat EU:n van-
hoja jäsenmaita. Jako näkyy selvästi 
myös Brysselin lainsäädäntökoneis-
tossa.

– Työvoimaa lähettävät maat 
katsovat asiaa yritysten kannalta. Ne 
haluavat EU-lainsäädännön määrit-
televän tarkasti ennalta, millaisin 
keinoin viranomaiset voivat yrityk-
siä ja lähetettävien työntekijöiden 
oikeuksia valvoa, kertoo Pauliina 
Porkka Suomen EU-edustustosta.

– Lähetettyjä työntekijöitä vas-
taanottavat maat taas haluavat pitää 
listan valvontamenetelmistä mah-
dollisimman avoimena. Olosuhteet 
muuttuvat, eikä kaikkia tilanteita 
voida ennustaa etukäteen. Tulevai-
suudessa saatamme tarvita uusia 
keinoja, joita ei tällä hetkellä ole 
käytössä ja listalle määriteltynä. 

Lähetettyjen työntekijöiden 
EU-lainsäädäntö uudistuu
Euroopan unionin laajeneminen on mullistanut eurooppalaiset työmarkkinat, joten myös 
lähetettyjen työntekijöiden asemaa koskevaa EU-lainsäädäntöä on uudistettava. Tavoitteena 
on parantaa direktiivin täytäntöönpanoa ja samalla lisätä työntekijöiden turvaa.

Suomen hallitus on avoimen lis-
tan kannalla. Myös rakennusala on 
ollut huolissaan, että komission lain-
säädäntöehdotus ennalta määrättyi-
ne valvontakeinoineen saattaisi kiel-
tää esimerkiksi veronumeron käytön 
rakennuksilla.

– Veronumeron käyttö tuo yh-
teen niin verolainsäädäntöä kuin 
työsuojelu- ja työlainsäädäntöä, ja se 
ollut tehokas tapaa estää harmaata 
taloutta. Emme halua ajautua tilan-
teeseen, jossa direktiivi estäisi me-
netelmän käytön, Porkka lisää.

Postilaatikkofirmat kuriin
Uudistuvan lainsäädännön tavoit-
teena on puuttua tiukemmin posti-
laatikkofirmojen toimintaan määrit-
telemällä tarkasti, mikä on työvoi-
man todellista lähettämistä. Lähet-
tävillä yrityksillä on oltava toimin-
taa kotimaassaan. 

Tanskan rakennusalan palkan-
saajien järjestö BAT on pyrkinyt sel-
vittämään, kuinka monet työnteki-
jöitä maahan lähettävät yritykset 
täyttävät ehdot käytännössä.

– Useilla yrityksillä ei ole toi-
mintaa lainkaan. Toiset taas täyttä-
vät tietyt muodollisuudet, mutta em-

me ole pystyneet varmistamaan, on-
ko niillä oikeaa toimintaa rakennuk-
silla. Tämän on oltava määräävä te-
kijä, että yrityksellä oikeus lähettää 
työntekijöitä muihin maihin, sanoo 
BAT:n Gunde Odgaard.

Myös tietojen hankkiminen vie-
raista maista on vaikeaa. 

– Kun otamme yhteyttä työvoi-
maa lähettäneisiin maihin, niin viran-
omaiset eivät halua puhua kanssam-
me. Myöskään tanskalaiset viran-
omaiset eivät ole halukkaita ottamaan 
yhteyttä lähettävän maan viranomai-
siin puolestamme, Odgaard kertoo.

– Parasta olisi, että valintaa teh-
täessä yritysten olisi todistettava 
olemassaolonsa. Suuret kansainväli-
set pohjoismaiset yritykset eivät tee 
alihankintasopimuksia ilman, että 
ne selvittävät yritysten taustat ja toi-
minnan tarkasti. Tämän ei pitäisi ol-
la vaikeaa myöskään rakennusteol-
lisuudelle. Olemme musta tahra täl-
lä alueella.

Huijaaminen estettävä
Yritykset ovat kiertäneet sosiaalitur-
vamaksuja rekisteröitymällä alhai-
sen sosiaaliturvan maihin kuten 
Maltalle tai Kyprokselle. Maksujen 

kiertäminen tuo noin 40–50 prosen-
tin kilpailuedun verrattuna lain mu-
kaan toimiviin yrityksiin, jotka pitä-
vät maksuista huolen.

Työntekijöiden on saatava kor-
vaus, joka heille direktiivin mukaan 
kuuluu. 

– Huijaaminen ihmisten pal-
koilla on estettävä, mikä tämä palk-
ka sitten lopulta onkin. Sopimuksia 
ja verotuskäytäntöjä on noudatetta-
va. Meidän on varmistettava, että lä-
hetetyille työntekijöille maksetaan 
kunnollinen korvaus tehdystä työs-
tä, painottaa Odgaard.

EU-lainsäädännön uudistusten 
tavoitteena on myös parantaa viran-
omaisten välistä tietojen vaihtoa se-
kä rikkomistapauksissa rajat ylittä-
vien sakkojen ja rangaistusten täy-
täntöönpanoa.

Päätös syksyllä
Euroopan unionin lainsäädäntöko-
neistossa komissio tekee lakialoit-
teet ja valvoo toimeenpanoa, kun jä-
senvaltioiden edustajista koostuva 
ministerineuvosto sekä Euroopan 
parlamentti neuvottelevat ja päättä-
vät yhdessä lainsäädännön lopulli-
sesta sisällöstä.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren mukaan 
direktiiviuudistuksen tavoitteena on estää sosiaalinen 
dumppaus ja edistää reilua kilpailua.

BAT:n Gunde Odgaard painottaa, että työvoimaa 
lähettävillä yrityksillä on oltava toimintaa rakennuksilla 
myös kotimaassaan.
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Direktiiviä käsitellyt parlamen-
tin työ- ja sosiaalivaliokunta löysi yh-
teisen kannan tiukan äänestyksen jäl-
keen kesäkuun kokouksessa. Valio-
kuntatyöskentelyssä jako kulki niin 
poliittisen vasemmiston ja oikeiston 
kuin työntekijöitä lähettävien ja vas-
taanottavien maiden välillä.

Suomalaisista europarlamen-
taarikoista valiokunnassa jäsenenä 
on kristillisdemokraattien Sari Es-
sayah.

– Entisiin sosialistisiin maihin 
ei ole muodostunut kansallisia sopi-
musjärjestelmiä, joten uusien jäsen-
maiden parlamentaarikot haluaisi-
vat tehdä tämän eurooppalaisen 
lainsäädännön kautta. He eivät ym-
märrä esimerkiksi pohjoismaista ta-
paa, jossa työehtosopimukset neu-
votellaan työntekijöiden ja työnanta-
jien välillä eikä lakien pakottamana, 
hän kuvaa valiokuntatyön haasteita.

Parlamentin valiokunta hyväk-
syi sopimuksen sanamuodon, jossa 
kansallisille viranomaisille sallitaan 
mahdollisimman laajat valvontaoi-
keudet. 

– Lainsäädäntöesityksen ytime-
nä on parantaa viranomaisten mah-
dollisuuksia valvoa lähetettyjen 

työntekijöiden suojelua. Nämä koh-
dat hioutuvat parlamentin ja minis-
terineuvoston välisissä neuvotteluis-
sa syksyllä, hän huomauttaa.

Palkansaajajärjestöt 
seuraavat tarkasti 

-Direktiiviuudistus on mer-
kittävä kysymys, jota Eu-

roopan palkansaajajärjestöt seu-
raavat erittäin tarkasti. Emme ha-
lua palata ajassa sata vuotta taak-
sepäin, vaan haluamme ihmisille 
samat mahdollisuudet kuin itse 
olemme saavuttaneet, sanoo 
Ruotsin Rakennusliiton puheen-
johtaja Johan Lindholm.

Lindholm on myös pohjois-
maisen rakennusalan työntekijöi-
den kattojärjestön NBTF:n pu-
heenjohtaja.

Lainsäädännön käsittely jat-
kuu ministerineuvostossa, jossa 
vuorostaan EU:n jäsenmaat pyr-
kivät löytämään yhteisen näke-
myksen. Tavoitteena on, että neu-
vosto ja parlamentti päättävät 
lainsäädännön lopullisesta sisäl-
löstä syksyn aikana.

Tanskan rakennusalan pal-

kansaajien järjestö BAT:n Gunde 
Odgaard arvioi, että lainsäädän-
nön muutosehdotuksen käsittely 
saattaa jopa lykkääntyä muuta-
malla vuodella.

– Neuvotteluissa on mukana 
vahvoja osapuolia. Esimerkiksi 
Englannin ja Tanskan hallitukset 
ovat ehdotuksen tiettyjä kohtia 
vastaan. Myöskään Saksan halli-
tus tuskin haluaa aiheesta vaali-
kysymystä, joten voimme päätyä 
tilanteeseen ettei ministerineu-
vosto ei löydä yhteistä kantaa, 
hän arvioi. 

– Komission ehdotusta on ly-
kätty useaan otteeseen, ja myös 
parlamentin käsittely on viivästy-
nyt. Kun käsitellään lainsäädän-
töehdotuksia, joissa on paljon 
muutoksia, niin asioista tulee vai-
keita. En hämmästyisi, jos asian 
vieminen loppuun sakka kestäisi 
2–3 vuotta lisää. Myöskään pal-
kansaajajärjestöt eivät halua di-
rektiiviä, joka on liian heikko.

Ennen juhannusta EU:n työl-
lisyys- ja sosiaalikomiteassa 
päädyttiin äänestyksen jälkeen 
siihen, että lähetettyjen työnteki-
jöiden asemaa koskevasta EU-
lainsäädännön uudistustyöstä al-
kavat kolmikantaneuvottelut 
EU-parlamentin, -neuvoston ja 
-komission näkemysten yhteen-
sovittamiseksi.

Työllisyys- ja sosiaalikomi-
tean suomalaiset jäsenet Sampo 
Terho (ps.) ja Sari Essayah (kd.) 
kannattivat äänestyksessä suo-
malaisten työntekijöiden kannal-
ta huonompaa, keskustaoikeisto-
laiseen EPP-ryhmään kuuluvan 
puolalaisen mepin Danuta Jaz-
lowieckan tekemää esitystä.

Europarlamentaarikko Sari Essay
ahin mukaan uusiin jäsenvaltioihin 
ei ole muodostunut kansallisia 
sopimusjärjestelmiä, joten heidän 
edustansa haluaisivat tehdä tämän 
eurooppalaisen lainsäädännön 
kautta.

Ruotsin Rakennusliiton puheen
johtaja Johan Lindholm vahvis
taa, että eurooppalaiset palkan
saajajärjestöt seuraavat lähetet
tyjä työntekijöitä koskevaa direk
tiiviuudistusta erittäin tarkasti.

Härmän Kylpylä
Vaasantie 22
62375 YLIHÄRMÄ 
www.harmankuntokeskus..

   Kurssiajankohdat:
   Selvitysjakso osa l     11.11.2013 - 15.11.2013.
   Selvitysjakso osa II    24.02.2014 - 03.03.2014  
   l - valmennusjakso  11.08.2014 - 15.08.2014
   II- valmennusjakson ja päätösjakson ajankohdat
   määritellään myöhemmin.

Hakua varten hakija täyttää kuntoutushakemuksen (KU 101), 
jonka liittenä tulee olla ainakin lääkärin B-lausunto.
Jos mahdollista, tulee liitteenä olla myös:
1) Työterveyshuollon täyttämä lomake “Työterveys-/työterveys-
 huollon selvitys- TYK- toiminta (KU 108)
2) Esimiehen täyttämä lomake ” Esimiehen selvitys- TYK- toiminta 
  (KU 109)
 
Lomakkeet saat työterveyshuollosta, Kelan toimistosta tai Kelan 
internet-sivuilta www.kela... Täytä hakemus (KU 102) huolellisesti 
(varsinkin kohdat 7 ja 10) ja toimita se liitteineen elokuun 2013 
loppuun mennessä esivalintaa varten osoitteeseen: 
Härmämedi Oy, tth Tanja Saukko, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.

LisLisätietoja TYK- kuntoutuksesta antaa:
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija 
Sami Sarsama 
puh. 040- 505 7468 
sami.sarsama@harmankuntokeskus...

Kuntoutus koskee maalareita, muurareita, rakennustyöntekijöitä, 
kirvesmiehiä, raudoittajia, rakennussiivoojia, vesieristäjiä ja LVI-
asentajia. Kuntoutukseen on mahdollisuus hakeutua, mikäli olet 
vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa (myös lomautetut 
voivat hakea).

TYK-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdolli-
suudet suudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet 
tai joilla on työkyvyttömyyden uhka lähivuosina. TYK- kuntoutuksen 
tavoitteena on ensisijaisesti mahdollistaa se, että kuntoutujat jatkavat 
omassa työssään.

Mikäli koet täyttäväsi edellä mainitut kriteerit ja olet halukas panostamaan 
oman työkykysi ylläpitoon sekä olet valmis sitoutumaan noin 2 vuoden 
mittaiseen kuntoutusprosessiin – tule mukaan.

LääLääkärintodistuksen saamiseksi ota yhteyttä omaan työterveydenhuoltoon 
tai kunnalliseen terveyskeskukseen. Lääkärin kanssa voit keskustella 
kuntoutuksesta ja tarkistaa täyttyvätkö kurssille pääsyn kriteerit. Kurssi on 
osallistujille maksuton ja Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta kriteeriensä 
mukaisesti kuntoutusrahaa. Kurssin kokonaispituus on  33 vrk ja se toteu-
tetaan 5 jaksossa noin kahden vuoden aikana yhteistyössä Kelan kanssa. 

Vaikuta työ- ja toimintakykyysi -
Tule kuntoutumaan!

RAKENNUSLIITON JÄSENTEN
TYK-KUNTOUTUS (52792)
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Tapio Juntunen, 29, piti 
itseään liian vanhana 
 ammattikoulun penkille. 
Byrokratia tympäisee, 
kun näyttöjä joutuu 
odottamaan.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Rakennusalalle kouluttautu
minen oppisopimuksen kaut
ta oli raahelaiselle Tapio 

Juntuselle, 29, oikea valinta.
– Oppisopimuksen kautta saa 

jalan oven väliin ja työnantaja oppii 

tuntemaan sällin ja tietämään, onko 
hän hyvä vai huono työntekijä. Täs
sä saa samalla työkokemusta ennen 
varsinaiseen työelämään siirtymis
tä, Juntunen tuumaa.

Juntunen valitsi oppisopimus
tien ammattiin, koska piti itseään 
vähän liian vanhana lähtemään kou
lun penkille. Samaan tulokseen pää
see tekemällä käytännön työtä oppi
sopimuskoulutukseen kuuluvien 
näyttöjen ohessa.

Jalkansa oven väliin Tapio Jun
tunen työnsi pari vuotta sitten, jolloin 
hän aloitti Raahen Rakennuspalve
lussa. Kokemusta on kertynyt muun 
muassa Raahen kirkon saneeraustyö
maasta, joka kesti toista vuotta.

”Näyttöä piti
odottaa koko vuosi”
Oppisopimustie ei ole kuitenkaan 
niin helppo väylä kuin äkkiseltään 
voisi kuvitella. Juntusta on tympäis
syt asiaan liittyvä byrokratia, joka 
on venyttänyt näyttökokeiden suo
rittamista.

– Pääsen antamaan ensimmäi
sen näyttöni tulevana maanantaina. 
Olenkin odottanut näyttöjen alka
mista koko tämän vuoden, hän ker
toi toukokuisena perjantaina.

Näyttöjä on annettava yhteensä 
kuusi, joista kaksi on valinnaista. 
Juntunen muisteli, että valinnaisista 
toinen on muuraus.

Rakennushommiin pääsee 
oppisopimuksenkin kautta

Näyttönsä Tapio Juntunen antaa 
Kalajoen ammattiopisto Artemalle. 
Hän tarjosi näyttöjään ensiksi koti
kuntansa Raahen ammattioppilai
tokselle.

– Sinne ne eivät jostain syystä 
kelvanneet. Kaipa se olisi ollut heil
le liikaa, hän miettii.

Juntunen olisi voinut suorittaa 
näytöt myös Oulun seudun ammatti
opiston Haukiputaan yksikössä, mut
ta se olisi ollut taas liian kaukana.

– Sinne olisi ollut suuntaansa 
sata kilometriä, hän kertoo.

Oma aikansa meni siinäkin, et
tä Juntunen edes löysi jonkin oppi
laitoksen, joka suostui ottamaan 
näytöt vastaan.

– Se oli yhtä odottelua, hän huo
kaisee.

Opiskelijalle tes-palkka ja
työnantajallekin korvausta
Oppisopimuskoulutuksessa olevien 
vuotuinen määrä Suomessa on noin 
56 000. Tutkintoon johtava koulutus 
kestää alasta riippuen 2–4 vuotta.

Perustutkinnon lisäksi opiskeli
ja saa käytännön työkokemusta ja 
työehtosopimuksen mukaista palk
kaa työssä oppimisen ajalta sekä ta
loudellista tukea tietopuolisen ope
tuksen ajalta.

Tapio Juntunen kertoo, että hä
nen tessin mukainen palkkansa on 
11,02 euroa tunnilta, jota maksetaan 
vähän kokemusta hankkineelle 
työntekijälle.

Tietopuoliseen opiskeluun opis
kelijalla on oikeus saada paitsi mak
sutonta opetusta myös opintososiaa
lisia etuuksia; 15 euron suuruista 
päivärahaa, 17 euroa perheavustusta 
päivässä, matkakustannusten kor
vauksia ja majoittumiskorvausta.

– Majoituskorvausta en tarvitse 
kun olen yöni perheeni eli vaimoni 
ja koiran kanssa, mutta muut kor
vaukset haen sitten könttänä, kun 
saan tämän opiskelun suoritetuksi, 
Juntunen kertoo.

Tämän vuoden alussa voimaan 
tulleen nuorisotakuun myötä työn
antajille maksettava koulutuskor
vaus nousi niin, että se on ensim
mäisenä oppisopimusvuonna 800 
euroa kuukaudessa, toisena 500 ja 
kolmantena vuonna 300 euroa.

”Kaikki ovat
kouluttajia”
Työpaikalla on oltava myös vastuul
linen kouluttaja, joka vastaa käytän
nön ohjauksesta ja työtehtäviin kou
luttamisesta. Juntusen työmaalla, 
Haapajoen koulun remontti ja laa
jennustyömaalla hänen kouluttajan
sa on kirvesmies Esa Kallela.

– Tämä on sen verran pieni työ
maa, että vähän kaikki työkaverit 

Tapio Juntunen on ollut Raahen 
Rakennuspalvelussa kaksi vuotta. 
Ensimmäisen näyttönsä hän pääsi 
antamaan toukokuun toiseksi 
viimeisellä viikolla, vuoden 
odottelun jälkeen.
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ovat kouluttajia, hän naurahtaa.
Kallela on tyytyväinen koulu

tettavaansa. Mies on nopea omaksu
maan asioita ja osaa nyt jo työnsä 
mallikkaasti. Myös työnantaja on 

ollut tyytyväinen.
– Ei ole ollut mitään valittamis

ta, Juntunen toteaa.
Hänen mielestään oppisopimus

koulutus ei ole työnantajalle kallista.

Kirvesmies Esa Kallela (oik.) toimii Tapio Juntusen kouluttajana ja perehdyttäjänä. Hän on tyytyväinen pätevään työkaveriin.

– Korvaukset kannattaa ottaa 
varsinkin jos kaverilla ei ole peuka
lo keskellä kämmentä, Tapio Juntu
nen toteaa.

Seurakuntamestarina
ja vartijanakin
Nuoresta iästään huolimatta Tapio 
Juntunen on ehtinyt olla monena; ra
kennuksilla lautapoikana kesätöissä, 
seurakuntamestarina kiinteistöpuo
len hommissa ja vartijanakin.

– Olin kolme vuotta Raahen 
seurakunnassa, jossa isäni on kiin
teistöpäällikkönä. Töihini kuului 
kiinteistöjen hoito, pihaalueiden ja 
hautapaikkojen kunnossapito, esi
miestehtävät, hautajaisten, jumalan
palvelusten ja kastetilaisuuksien jär
jestäminen, Juntunen luettelee.

– Se oli hyvin vaihtelevaa hom
maa, hän sanoo.

Tapio Juntusella on taustallaan 
yksi tutkinto. Hän on valmistunut 
Oulun seudun ammattiopiston Li
mingan yksiköstä turvallisuusvalvo
jaksi. Tutkinto ei auttanut työllisty
misessä.

– Olisin tehnyt turvasuojauk
seen liittyviä töitä, sillä erikoistuin 
hälytyslaitteisiin, mutta niitä töitä ei 

löytynyt. Tein sitten vartijan töitä ja 
olin järjestyksenvalvojanakin, mutta 
kyllästyin siihen, hän kertoo.

”On ollut välillä
jännittäviä tilanteita”
Talouden jyrkästi edestakaisin sa
haavat suhdanteet näkyvät erittäin 
voimakkaasti rakennusalalla. Lo
mautukset ovat jatkuvana uhkana. 
Raahen Rakennuspalvelussa ei ole 
ollut lomautuksiin tarvetta.

– Töitä on ollut, vaikka välillä 
on ollut jännittäviä tilanteita, kun on 
pitänyt kolmen kuukauden välein 
miettiä, jatkuvatko työt, Juntunen 
kertoo.

Hän sanoo ymmärtäneensä, et
tä häntä ei olla ensimmäisenä heit
tämässä pihalle, jos firmassa alkaa 
mennä huonosti.

– Se tarkoittaa sitä, että oppiso
pimuskaveri on viimeinen, joka läh
tee firmasta, Juntunen kertoo.

Tällä hetkellä lomautuksista ei 
ole pelkoa, sillä Raahen Rakennus
palvelun toimitusjohtajan Juha Sip-
palan mukaan tarjouspyyntöjä on 
tullut laskentaan niin kiitettävästi, 
että töitä riittää myös jatkossa kai
kille työntekijöille.

– Olen tehnyt oikean valinnan, ja uskon että pääsen oppisopimuskoulutuksen 
jälkeen pysyvästi kiinni työelämään, raahelainen Tapio Juntunen sanoo.
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Rakennusmegan työntekijät eivät 
hingu Ruotsiin töihin.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Torniolaisessa rakennusliike Rakennusmega 
Oy:ssä odoteltiin toukokuun lopun helteise-
nä päivänä kuumeisesti, milloin kaupunki 

lähettää tarjouspyynnön urakkalaskentaan.
Firmassa asetetaan toivo Putaan koulun sa-

neeraukseen, josta rakentajille riittäisi työtä pi-
temmälle kuin muutamaksi kuukaudeksi kerral-
laan.

Remontissa puretaan vanha osa ja tehdään ti-
lalle uusi. 1970-luvulla tehty osa peruskorjataan 
täysin. Reilun seitsemän miljoonan euron urakka 
oli kaupungin ilmoituksen mukaan määrä kilpai-
luttaa touko-kesäkuun aikana ja työmaa käynnis-
tyisi syksyllä.

– Toistaiseksi ei ole kuulunut mitään, Raken-
nusmegan työpäällikkö Markku Keinänen ja 
vastaava mestari Jani Hämäläinen kertoivat.

Urakka työllistäisi Rakennusmegan 14 raken-
nusmiestä kesäkuulle 2015 saakka.

– Tornion seudulla on rakennusfirmojen vä-
lillä kova kilpailu, jossa ovat mukana meidän, La-
pin Teollisuusrakennuksen ja Kurtin rakennus-
liikkeen lisäksi isot valtakunnalliset rakennus-
liikkeet, Hämäläinen ja Keinänen selvittävät.

Liikuntahallissa työtä ensi syksyyn
Mestari ja päällikkö huokailivat murheitaan Pu-
taan koulun vieressä muutaman sadan metrin 
päässä olevalla Rakennusmegan kohteessa, Pu-
taan liikuntahallin peruskorjaustyömaalla.

Hallin vanha puoli laitetaan tekniikaltaan ja 
sisäpinnoiltaan uusiksi, jonka lisäksi tiloja laajen-

netaan sekä rakennetaan katsomo.
Työ käynnistyi viime syyskuussa. Aikataulun 

mukaan työ valmistuu 19. elokuuta.
Tätä taustaa vasten koulun saneeraus niveltyi-

si töiden jaksotukseen hyvin ja ilman että kukaan 
ei jäisi työtä vaille.

– Näin selvittäisiin myös ilman töiden pääl-
lekkäisyyttä. Kun yksi työ loppuu, niin toinen työ-
maa alkaa. Se olisi optimaalinen tilanne, Jani Hä-
mäläinen sanoo.

”Nyt ei näytä hyvältä”
Samaa toivovat myös Rakennusmegan työntekijät.

– Lisää työmaita on saatava, muuten olemme 
kaikki samassa firmassa, liikuntahallin työmaan 
työsuojeluvaltuutettu Antti Uusimaa sanoo.

– Nyt ei näytä hyvältä, hän lisää viitaten mm. 
Outokummun terästehtaan tilanteeseen. Isot re-

Rakennusliikkeiden kilpailu Torniossa 
on kovaa ja veristä

Työtä riittää Rakennusmegan väelle Putaan liikuntahallin työmaalla elokuulle. Toiveissa on, että porukka voisi siirtyä sen jälkeen lähelle, Putaan koulun 
remonttityömaalle.
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– Me olisimme alkaneet osakkaaksi, mutta 
mekin katsoimme taskunpohjia. Ei sitten alettu, 
yksitoista vuotta Rakennusmegalla ollut Antti Uu-
simaa heittää ja nauraa päälle.

Toisin sanoen Uusimaan ja kumppaneiden on 
tyytyminen palkkatyöhön, jota hiljenemisestä 
huolimatta on toistaiseksi riittänyt.

Hissikeikkaa tiedossa
Isompia projekteja odotellessa länsikairassa pitää 
tyytyä myös pienempiin työmaihin. Sellainen on 
esimerkiksi Pellossa syksyllä alkava vuokraker-
rostalon saneeraus.

Rakennusmegan saamassa peruskorjauksessa 
menevät uusiksi putket, ilmanvaihto ja sähköt. 
Niiden lisäksi kohteeseen asennetaan kaksi hissiä.

– Se kolminkertaistaa Pellon hissien määrän, 
Jani Hämäläinen nauraa.

Lappian ammattiopistossa talonrakennusta opiskelevaa Sasu Laurikkalaa kiinnostaa rakennushommat 
Englannissa. – Voisin käydä ensiksi katselemassa siellä paikkoja, hän suunnittelee.

montit valmistuivat viime talvena, ja sen jälkeen 
tehtaalla on ollut hiljaista.

– Outokummulla ei ole isompia menossa, Uu-
simaa toteaa.

Asuinrakentaminenkin on hiipunut. Hiljaista 
on ollut esimerkiksi muutaman vuoden vuonna 
2010 suljetun Lapin Kullan panimon alueella. 
Neljän hehtaarin alueelle kaavaillaan 20  000–
25 000 kerrosneliömetriä asuntoja ja liiketiloja. 
Mutta rakennustöiden aloituksesta ei ole vielä mi-
tään tietoa.

– Noin vuosi sitten kerrostalotyömaita oli 
useampia, mutta syksystä asti on ollut hiljaista, 
Rakennusmegan pääluottamusmies Markku 
Mykkälä selvittää.

”Taskusta ei löytynyt rahaa”
Mykkälä muistuttaa viime vuonna julki tulleesta 
nesteytetyn maakaasuterminaalista, jota Outo-
kumpu ja Rautaruukki sekä EPV Energia ja ruot-
salainen LKAB suunnittelevat Tornion terästeh-
taan viereen.

Terminaalista on tekeillä kannattavuusselvi-
tys ja investointipäätös tehtäneen tämän vuoden 
lopussa.

Puhetta riittää myös Kemin Ajokseen suun-
nitellusta biodiesellaitoksesta. Laitosta ajoivat Va-
po ja Metsä-Group, mutta hanke jämähti viime 
kesänä jäihin, kun jälkimmäinen osapuoli vetäy-
tyi. Metsä-Group oli katsonut kassaansa ja toden-
nut, ettei kannata.

Se ensimmäinen on paikallisessa hotelli Pel-
lonhovissa.

Ruotsissa toinen työkulttuuri
Kiinnostaisiko työskentely rajan toisella puolella?

– Ei täältä kukaan Ruotsiin halua lähteä, 
vaikka kielitaito riittäisikin, Markku Mykkälä sa-
noo painokkaasti.

– Ainakin kuuntelemme ruotsia sujuvasti, 
Antti Uusimaa veistelee.

– Kävimme siellä joskus tekemässä yhden 
omakotitalon, mutta emme näillä näkymin ole 
sinne lähdössä, Markku Keinänen kertoo.

Hänen mielestään ruotsalainen työkulttuuri 
on omanlaisensa. Se ei houkuttele ainakaan ra-
kennusfirman näkökulmasta.

Hämäläinen oli 1990-luvulla Ruotsissa ra-
kennuksilla kirvesmiehenä. Hänen muistiinsa on 
jäänyt se, että siellä sikäläinen rakennusliitto, 
Byggnads, oli vahvasti mukana urakoissa.

– Siellä oli liitosta nokkamies, joka laski ura-
kat, Hämäläinen muistelee.

”Englanti kiinnostaa”
Lappian ammattiopistossa rakennusalan tutkintoa 
suorittava ja ensi vuoden toukokuussa valmistuva 
torniolainen Sasu Laurikkala oli Putaan liikun-
tahallin työmaalla työssäoppimisjaksolla.

Tuleva kesä ei näyttänyt hyvältä töiden suh-
teen. Kesätyöpaikkaa ei ole löytynyt.

– Olen soitellut ainakin viiteen paikkaan, 
mutta niissä ei ollut mitään. Taitaa mennä kesä 
kattoon syljeskellessä, hän tuumaa.

Onko töitä valmistumisen jälkeenkään, sekin 
on vielä epäselvää.

– Saa nähdä. Toivon että löytyy, vaikka vai-
kuttaa vähän huonolta, Laurikkala miettii.

Jos ei Suomessa tärppää, tärppäisikö Ruotsis-
sa?

– Ei, olen ajatellut Englantia, jossa voisin käy-
dä ensiksi vaikka katsomassa paikkoja ja lähteä 
sitten töihinkin, tuleva talonrakentaja pohtii.

Jani Hämäläinen muistuttaa, että Englannis-
sa tehdään väliseinät eri tavalla kuin Suomessa.

– Siellä laitetaan pystytolppien väliin vaaka-
kapulat metrin välein. Siellä on myös tuumamitat, 
ja lastulevyäkin käyttävät, Hämäläinen kertoo.

Omituisia nuo englantilaiset.

– Täältä ei lähdetä Ruotsiin töihin, vaikka kielitaito 
riittäisikin, Rakennusmegan pääluottamusmies 
Markku Mykkälä naurahtaa.
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tetään jatkuvasti. Pari vuotta sitten 
Faktiaan hommattiin nosturisimu
laattori. Simulaattorissa oikeaa nos
totunnelmaa luodaan liikealustan 
avulla, jolla simulaattori saadaan 
huojumaan kuten oikea nosturi. 
Faktia kouluttaa myös nosturiasen
tajia sekä ottaa vastaan näyttökokei
ta muualla ammattipätevyyden 
hankkineilta nosturikuskeilta.

– Seuraavalla kerralla, kun 
meillä aloitetaan nosturinkuljetta
jien työllisyyskoulutus, lisäämme 
siihen kaksi viikkoa koulutusta en
tisen 20 viikon koulutusajan päälle, 
Faktian kouluttaja Jari Ollanketo 
kertoo.

– Kun oppilaat ovat suoriutu
neet teoria ja ajokokeista, heille voi 
jäädä kolmekin viikkoa ylimääräis
tä aikaa. Yritämme hankkia heille 
harjoittelupaikan, sillä heillä on sii
nä vaiheessa virallinen ajolupa. Me 
toivomme, että pääsy työmaalle 
vaikkapa kakkoskuskiksi auttaisi 
työllistymisessä. Siinä ajassa mesta
rit ja elementtiasentajat voivat va
kuuttua, että kyllä uudesta kaverista 
on nosturikuskiksi.

Taakka kertoo,
minne se menee
Vuosien kokemuksella forssalaiset 
ovat laskeneet, että keskimäärin 250 
tuntia oikean nosturin hytissä kou
lun harjoitusradalla kouluttaa kurs
silaisesta perustaitoisen nosturin
kuljettajan. Paras kuski on pystynyt 
omaksumaan perustaidot reilussa 
150 tunnissa, mutta silloin on jo val
miiksi syntynyt ohjainkahvoihin. 
Vastaavasti löytyy opettelijoita, jot
ka eivät pääse päälle 500 harjoitte
lutunnin jälkeenkään läpi ajoko
keesta.

– Sanon aina opiskelijoille, että 
älkää ajako ajamisen ilosta niin kuin 
Mersulla. Sen sijaan kytätkää taak
kaa. Se kertoo kaiken siitä, mitä 
seuraavaksi tapahtuu. Tehkää sen 
mukaan liikkeitä ajatuksella, Ollan
keto kuvaa oikeata ajootetta.

Forssan koulutuskeskuksen 
kentälle on rakennettu taitoajorata, 
jossa harjaannutaan taakanviennis
sä. Alkuun opiskelijat yrittävät ajaa 
kelloa vastaan, mutta Ollankedon 

Faktia tarjoaa hyvät puitteet 
nosturinkuljettajan opintoihin
250 tuntia oikean torni
nosturin ohjaimissa 
opettaa käytännön 
 perustaidot nosturin
kuljettajalle.

Jukka Nissinen

Forssassa kotipaikkaa pitävä 
koulutuskeskus Faktia on rei
lut 30 vuotta kouluttanut sekä 

torni että ajoneuvonosturikuskeja. 
Rakennusalan nousut ja laskut tun
tuvat myös opiskelijamäärissä.

– Vielä kaksi vuotta sitten oli 

nosturinkuljettajakurssin alkaessa 
sellainen tilanne, että työnantajat 
olivat varanneet neljä miestä jo etu
käteen, Faktian projektipäällikkö 
Hannu Pitkänen kertoo.

Tällä hetkellä myös nosturin
kuljettajilla työllistyminen on vai
keampaa. Forssassa tähdätään kui
tenkin eteenpäin ja koulutusta kehi

Faktian projektipäällikkö Hannu 
Pitkäsellä on pitkä kokemus 
nosturikoulutuksen järjestämisestä.

Opettaja mahtuu kuljettajakokelaan viereen Faktian isoimmassa nosturikopissa.
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Asbesti
Edelleen tappaja

Joka vuosi asbesti tappaa noin 100.000 ihmistä 
– myös tulevina vuosikymmeninä.

Eurooppa on kieltänyt asbestin, mutta sitä on vielä 
miljoonia tonneja, ja se on poistettava turvallisesti!

Asbestia esiintyy kaikkialla – julkisissa ja 
yksityisissä rakennuksissa, laivoissa tai yleisissä 
kulkuneuvoissa.

Kaikkien asbestilähteiden turvallisen poistamisen 
tulee olla prioriteettiasemassa Euroopassa.

Euroopan on toimittava – nyt! Älkäämme siirtäkö 
asbestiongelmaa lastenlapsillemme!

mukaan vasta tästä pakosta pääs
tyään opiskelija saa nosturin ja taa
kan haltuunsa. Rata on laadittu niin, 
että sen läpiajoon pn lasksettu kym
menen minuutin tavoiteaika. Opet
telun alussa ajoaikaa menee helpos
ti 25 minuuttia. 

– Sitten pikkuhiljaa suoritus al
kaa lähestyä kymmentä minuuttia, 
mutta se on sitkeä raja. Mutta sitten 
yhtäkkiä kaikki loksahtaa kohdal
leen ja rata meneekin kahdeksassa 
minuutissa ihan helpolla, Ollanketo 
kertoo.

Faktian tontilla on tilaa harjoi
tella, sillä harjoittelualueella on pi
tuutta puoli kilometriä pitkä ja 
leveyt tä enimmillään pari sataa met
riä. Nostureita löytyy moneen läh
töön, tontilta löytyy niin Liebherrin, 
Potainin kuin Betoxin nostureita. 
Yhteen nosturiin on tehty ylileveä 
koppi, jolloin kouluttaja voi istua op
pilaan vieressä neuvomassa.

– Viime kesänä purimme koko
naan neljä konetta kymmenvuotis
tarkastuksen yhteydessä. Se oli kova 
urakka, mutta nyt ne ovat taas valta
kunnan leimassa, Ollanketo toteaa.

Elokuun lopulla alkaa
seuraava nosturikurssi
Tulevan nosturinkuljettajan on en
siksi selvittävä kurssin teoreettisesta 
loppukokeesta. Kokeen saa uusia sa
moilla lämpimillä kerran, jos se ei 
mene ensi yrittämällä läpi.

– Näyttöön kuuluvat huoltotar
kastukset ja nostosuunnitelman laa
timinen yhteisnostosta. Sen jälkeen 
on varsinainen ajonäyttökoe ja se 
tehdään kahdella erilaisella torni
nosturilla työmaaolosuhteissa, Han
nu Pitkänen kertoo.

Näillä näkymin seuraava torni
nosturikurssi alkaa Forssassa elo
kuun lopulla.

Jari Ollanketo näyttää simulaattorilla kuinka taakka lentää osaavissa käsissä.

Faktian tontilla on tilaa harjoitella.
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Tuomo Väisänen on tuore 
NCC Roadsin pääluotta
musmies.

Jukka Nissinen

NCC Roadsin Inkeroisten as
falttiasemalla riittää kesä
helteellä lämmintä, etenkin 

kun työmaakopin jäähdytyskone on 
vanhuuttaan päättänyt irtisanoa työ
sopimuksensa.

– Ajamme asemaa kahdessa 
vuorossa, asfalttiaseman hoitaja, 
alueen työsuojeluvaltuutettu ja NCC 
Roadsin pääluottamusmies Tuomo 
Väisänen kertoo.

Väisänen oli aikaisemmin alueel
lisena luottamusmiehenä reilut puoli 
vuosikymmentä. Viime talvena pes
ti vaihtui koko Roadskonserninosan 
pääluottamusmieheksi.

– Alueellisia luottamusmiehiä 
on tällä hetkellä Kajaanissa Niira-
sen Hannu ja Turun puolessa Raisi
ossa Tuomisen Petri. Haalariporuk
kaa NCC Roadsissa on kaikkiaan 
vähän yli 300, Väisänen mainitsee.

NCC:n johtoporras saa Väisä
seltä hyvät tyylipisteet neuvottelu
taidoistaan. Väisäselle ei ole vielä 
tullut vastaan sellaista asiaa, josta 
puhumalla asiat eivät olisi loksah
delleet paikoilleen.

”Asiat selviävät puhumalla” 

NCC Roadsin pääluottamusmies Tuomo Väisänen on tyytyväinen tämän kesän asfalttiaseman tuoreeseen työkaluun, 
vakituisessa käytössä olevaan henkilönostimeen.

Pöly on tätä nykyä asfalttiaseman hankalimpia työsuojeluongelmia.



15Rakentaja 7/2013

– Voi sanoa, että väärinymmär
ryksiä ja tulkintoja on tullut vas
taan. Työnantajan kanssa niistä ei 
ole tarvinnut ruveta kättä vääntä
mään, Väisänen miettii.

Omalle porukalle Väisänen on 
muistuttanut, että lauantaiiltana 
mieleen tulevat asiat kannattaa sel
vittää vasta maanantaina. Muuta
man nukutun yön jälkeen ratkaisu 
tilanteeseen löytyy huomattavasti 
helpommalla.

Pikkumutka Venäjälle
Tuomo Väisänen on tullut Kymen
laaksoon asfalttiaseman mukana 
Kainuusta parikymmentä vuotta ta
kaperin. Välissä asema ja Väisänen 
ovat käyneet kesällä 1996 mutkan 
Venäjällä Pietarin ja Moskovan vä
listä M10valtatietä massoittamassa.

– Olen asunut nyt kaksi vuotta 
Haminassa, kun vaimo sai töitä Kot
kasta. Tuossa parakissa asumista tu
li 15 vuotta täyteen.

Massantekijän ei kuitenkaan 
kannata juurtua kovinkaan tiukasti 
paikkakunnalle, sillä markkinat 
voivat lennättää minne tahansa. 
Vaikka Inkeroisten lähistöllä teh
dään moottoritietä Loviisasta itära
jalle, toisen pörssiyhtiön asfalttiase
ma jauhaa sinne tienpäällistä.

Loppuvatko
ammattimiehet?
Väisänen harmittelee valtion pitkä
aikaisen nihkeää linjaa teiden kun
nossapidon suhteen.

– Ruotsi on aina hyödyntänyt ta
louden taantumat. Tälläkin hetkellä 
Ruotsissa korjataan teitä yllättävän 
paljon. Se työllistää porukkaa ja ra
ha rupeaa kiertämään taloudessa.

Tiukalle vedetty väyläbudjetti 
voi aiheuttaa myös vielä pahempia 
pullonkauloja tulevaisuuden tien
pidolle.

– Olemme miettineet omalla 
porukalla, että onnistuisiko tiever
kon kuntoon laittaminen edes äkki
seltään. Meitä huolettaa tämä hiipu
minen. Siinä samalla häviävät am

mattilaiset, Väisänen harmittelee.
Työvoiman vähentymiseen on 

muitakin syitä kuin olemattomat 
tienkorjausrahat.

– Aikaisemmin asfalttihommis
sa tehtiin mahdollisimman pitkää 
päivää ja ylitöitä. Nyt hinnat on ajet
tu niin kireälle, ettei ylitöistä enää 
pystytä maksamaan. Silloin men
nään kohti virkamiestyöaikaa. 

Asfalttitöitä ei näillä leveysas
teilla riitä ympärivuotiseen touhui
luun asti, joten vuosiansio on otetta
va sulan maan aikaan. Pienenevät 
ansiot vievät ammattilaisia muihin 
töihin ja uusia tulijoita alalle ei enää 
löydy yhtä helposti.

Verottaja on omalta osaltaan 
hankaloittanut asfalttimiesten elä
mää. Vaikka liikenneministeri Mer-
ja Kyllönen (vas.) on kotoisin samal
ta kylältä kuin Väisänenkin, yhteistä 
säveltä ei kilometrikorvaus ja päivä
rahakeskustelussa löydy.

– Kauimmainen työkaveri käy 
täällä 600 kilometrin päässä töissä. 
Kun ikää on yli 50 vuotta, joka tu
hauksen takia ei lähde vaihtamaan 
asuinpaikkaa. Hommat tehdään 
hankaliksi ja välillä tuntuukin siltä, 
ettei tavallinen työnteko kohta kan
nata lainkaan.

Työturvallisuuteen
panostetaan NCC:llä
Väisänen on tyytyväinen siitä, että 
työsuojelu on NCC Roadsissa otettu 
tosissaan. Työsuojelupäällikkönä on 
osaava kaveri ja turvavälineiden ke
hitys on viime vuosikymmeninä 
mennyt huimasti eteenpäin. Asfalt
tihommissa onkin monta vaaran
paikkaa. Väisäsen Tuomo pistäisi 
seuraavaksi paukkuja pölyongelman 
korjaamiseen.

– Nämä vanhemmat koneet tah
tovat vähän tupsutella kaikenlaista. 
Onhan tähänkin turvakaiteita laitet
tu ja parannettu, mutta näihin van
hoin koneisiin ei oikein tahdo löytyä 
inspiraatiota. Kaluston uusituessa 
työturvallisuus paranee, Väisänen 
vertaa aikuisen miehen ikään tullut
ta asfalttiasemaa NCC:n Vantaan 

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

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. 

 Hei rakentaja, hyödynnä 

Hotellivuorokausi 
täysihoidolla vain

1 hlö/
vrk/2 hh

34 €

Soita
 ja varaa 

lomasi nyt!

Hotelli Siikarannassa!

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO  |  PUHELIN (09) 867 971  
MYYNTI@SIIKARANTA.FI  |  WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI

HOTELLI  SIIKARANTA

 LOMAETUSI

Voutilassa olevaan uuteen asfaltti
asemaan.

Väisänen on saanut parannettua 
työturvallisuutta myös työtapoja 
muuttamalla. Aikaisemmin 25 ki
lon painoisia reunakiviä kanteli yksi 
mies. Nyt sama työ tehdään kahteen 
pekkaan, mikä on iso etu liikenteen 
seassa liikuttaessa. 

Päällystyshommissa kuumuus 
ja nestehukka ovat koko ajan työnte
kijöiden riesana. NCC:ssä on sovittu, 
että yli 25 asteen lämpötilassa tur

vallisuuskartoituksen ja poikkeama
raportin jälkeen voi jättää kypärän 
pois käytöstä. Sen sijaan lyhytlah
keisissa pöksyissä ei NCC Roadsin 
työmailla ihmisten ilmoilla liikuta.

– Olen sanonut, että sortsit eivät 
käy levityshommissa. Jos joku heit
tää vahingossa massaa päälle tai 
kompastuu, niin siitä tulee ikävä pa
lovamma, Väisänen linjaa.

Tänä kesänä NCC:n kaikille as
falttiasemille on hankittu henki
lönostimet. Se helpottaa huomatta
vasti koneen huoltoa, kun vehjettä ei 
tarvitse lähteä hakemaan vuokraa
mosta. Tästä syystä henkilönostinta 
tulee myös käytettyä tarpeen mu
kaan.

Massalle on menekkiä Inkeroisten asemalla, vaikka NCC ei päässyt kiinni alueen suurimpiin tienparannusurakoihin. 

– NCC:ssä on sovittu, että levityspo
rukka voi tehdä töitä ilman kypärää 
yli 25 asteen lämpötilassa turvalli
suuskartoituksen ja poikkeama
raportin jälkeen, Tuomo Väisänen 
sanoo.
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Lesti lensi 
Laukaalla
Talotekniikka-alan retkeilypäivät keräsivät 150 kävijää 
Laukaalle Peurungan kylpylähotelliin nostattamaan 
alan yhteishenkeä ja nauttimaan vapaa-ajasta.

Jukka Nissinen

Jyväskylän Putkimiesten ja -eris-
täjien osasto 395:n puheenjohta-
ja Ari Pajunen oli tyytyväinen 

retkeilypäivien tunnelmaan.
– Saimme ohjelman pysymään 

hyvin aikataulussa.
Talotekniikka-alan retkeilypäi-

vistä on karsittu liiat kilpailulajit 
pois, jolloin Peurungalla koko ta-
pahtuma saatiin mahtumaan hyvin 
tiiviille alueelle. Mallikkaasti suju-
neet järjestelyt eivät simahtaneet 
kohdilleen itsestään.

– Kesäpäivätyöryhmässä oli nel-
jä henkeä ja itse tapahtumassa oli pai-
kalla kymmenkunta osaston jäsentä, 
Pajunen summasi oman väen määrää.

Järjestelyistä oli vastaamassa 
myös ulkopuolista väkeä, esimerkik-
si paikkakunnan ensiapuryhmä tuli 
varmistelemaan avunsaantia hätä-
tapausten varalle.

Jyväskyläläiset aloittivat kesä-

päivien suunnittelun ja paikkojen 
kartoittamisen heti Oulun retkeily-
päivien jälkeen vuonna 2011.

– Peurungan varasimme jo lo-
kakuussa 2011. Silloinkaan emme 
enää saaneet juuri sitä viikonloppua, 
jonka olisimme halunneet, Pajunen 
totesi.

– Tehtäviä kannattaa jakaa 
useam malle ihmiselle, ettei yhden 
harteille kaadu kaikki asiat. Tieten-
kin yhdellä pitää olla lopullinen sa-
nanvalta ja hän toimii yhteyshenki-
lönä yhteistyötahojen suuntaan.

Pajusen mielestä talotekniikka-
alan retkeilypäivät ovat tärkeä osa 
alan ammattilaisten tiedonkulkua ja 
yhdessäoloa. Retkeilypäiviä on jär-
jestetty jo niin kauan, ettei perinnet-
tä kannata aivan vähästä syystä kat-
kaista.

– Jyväskylän osastolle nämä ovat 
kolmannet retkeilypäivät 1980-luvun 
lopulta lähtien. Viimeksi järjestimme 
kesäpäivät vuonna 2001.

Lestinheittoon osallistui talotekniikan retkeilypäivillä yhteensä 32 kisailijaa.

Kävelyviestiä ei viety ikenet irvessä.

Yhteispisteiden 
laskuissa sattui pieni 
sekaannus, mutta 
kuopiolaiset luopuivat 
suosiolla pääpalkinnos-
ta turkulaisten hyväksi. 
Kuopiolaisilla on 
nimittäin ensi kerralla 
kotikenttäetu.

Jyväskylän putkimiesten osaston sihteeri Matti Martikainen esiintyi 
SaundiSet-lauluyhtyeen kanssa retkeilypäivien iltatilaisuudessa.

Ari Pajunen vastasi 
retkeilypäivien pääjär-
jestelyistä.
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mus on tarkoitus uudistaa tämän 
päivän vaatimuksia vastaavaksi.

– Yleissopimus on aikanaan 
tehty savupiipputeollisuuden maail-
maan. Se on hyvin epäselvä ja sovel-
tuu äärimmäisen huonosti lvi-alalle. 
Esimerkiksi yleissopimuksen mu-
kaan ammattiosasto valitsee luotta-
musmiehen, mutta eihän se niin me-
ne meidän hommissa.

Erilaisista turhista viittauksista 
muihin lakeihin, asetuksiin ja sopi-
muksiin pyritään pääsemään tes-
kirjassa eroon.

Peurungalla pohjustettiin alus-
tavasti ensi kevään tes-kierrosta. 
Erilaisista tekstiuudistuksista käy-

tiin hyvää keskustelua, mutta varsi-
naisia päätöksiä ei tehdä ennen syk-
syn maakokousta.

– Yleinen ilmapiiri työmarkki-
noilla on koventunut jatkuvasti. 
Työnantajilla on varsinainen draivi 
päällä, milloin esitetään vapun lo-
pettamista tai ainakin siirtämistä 
viikonlopulle ja milloin eläkeiän 
nostamista tai palkkajoustoja, Palo-
nen kuvasi työmarkkinoiden yleistä 
tunnelmaa.

Talotekniikka-alan ammatti-
laisten yleistunnelma ei ole linjassa 
työnantajien näkemysten kanssa. 
Huononnuksia otetaan tessiin vain 
pitkän ja hävityn lakon jälkeen.

Putkikööri on pitänyt 
kisälli- ja työväenlaulu-
perinnettä yllä jo 25 
vuotta, mutta ohjelmis-
toon mahtuu muutakin.

Jukka Nissinen

-Äänihän on semmoinen 
asia, kun sen kerran hal-
litsee, niin se on kuin pol-

kupyörällä ajaminen. Sen taitaa 
vanhanakin, Putkiköörin puuha-
mies Arvo Saukkonen kiteyttää.

Helsingin putkimiesten osastos-
ta alkunsa saaneella Putkiköörillä 
tulee tänä vuonna neljännesvuosisa-
dan laulu-ura täyteen.

– Aloittelimme syksyllä 1988 
Karjala-talolla osaston pikkujouluis-
sa. Seuraavana vuonna oli osaston 
90-vuotisjuhlat. Sen jälkeen olemme 
esiintyneet joka kerta osaston merk-
kipäivillä, Saukkonen kertoo.

Eräs tärkeä innoittaja Putkiköö-
rin alkutaipaleella oli kulttuurin mo-
nitoimi-ihminen Riitta Kaukonen.

– Kaukosen Riitta oli kuoron 
ensimmäinen vetäjä ja koollekutsu-
ja. Hänen jälkeensä kuoroa on vetä-
nyt minun lisäkseni Hämäläisen 
Timo, Saukkonen sanoo.

Kulttuuritalo oli kuoron kannal-

Talotekniikka-alan 
retkeilypäivien 
 tuloksia
Kävelyviesti 4x400 metriä, yli 50-v. 
1. Os. 391 Turku 11.43.18
Teräväinen Mikko, Tiainen Matti, 
Peltoniemi Teuvo, Rehvonen Wäiski
2. Os. 394 Kuopio 11.45.77
Väisänen Pekka, Karhunen Antero, 
Kinnunen Martti, Lehtola Raimo
3. Os. 392 Tampere 12.22.30
Suomalainen Erkki, Ahvenlammi Ur-
ho, Viljanen Rauno, Pajala Markku
4. Os. 395 Jyväskylä 12.59.77
Penttinen Kari, Moilanen Tapio, 
Hartus Tauno, Järvinen Mauri
5. Os. 390 Helsinki 14.09.46
Palviainen Raimo, Karhu Reijo, 
Kotonen Martti, Ijas Jari

Petanque 
Kisaan osallistui yhdeksän  
joukkuetta
1. Os. 394 Kuopio
Väisänen Pekka, Bunda Alvi,  
Lehtola Raimo
2. Os. 390 Helsinki 2
Juutilainen Jari, Korhonen Matti, 
Alatalo Pekka
3. Os. 391 Turku 2
Halonen Tauno, Tiainen Matti, 
Rehvonen Wäiski

Lestinheitto, joukkuekilpailu
1. Os. 395 Jyväskylä 66,92 m
Pajunen Ari, Hämäläinen Jarno, 
Hartus Tauno, Paunonen Timo
2. Os. 390 Helsinki 64,51 m
Suokas Jukka, Räsänen Niko, Kor-
pi Jari, Heikkinen Antti
3. Os. 394 Kuopio 61.11 m
Turunen Taisto, Hammar Ilpo, 
Karhunen Antero, Tarasmaa Aki
4. Os. 392 Tampere 56,17 m
Viljanen Rauno, Kivinen Jorma, 
Palonen Kimmo, Partala Kari
5. Os. 391 Turku 55,12 m
Halonen Tauno, Peltoniemi Teuvo, 
Haapanen Aki, Tiainen Matti
6. Os. 393 Oulu 53,13 m
Snicker Pertti, Ala-luusua Esko, 
Rissanen Mika, Leinonen Tommi

Lestinheitto, yksilökilpailu
Yksilökilpailuun osallistui 32  
kisaajaa
1. Palonen Kimmo  
os. 392 Tampere 18,79 m 
2. Tarasmaa Aki
os. 394 Kuopio 18,00 m
3. Pajunen Ari 
os. 395 Jyväskylä 17,87 m

Lvi-ammattialatapaamisen pakollisiin numeroihin kuului matkakassa-arvonnat. 
Arpojana talotekniikka-alan työryhmän puheenjohtaja ja tes-neuvottelukunnan 
jäsen Arto Lipponen ja kirjurina tes-toimitsija Kimmo Palonen.

Lvi-tessistä tulossa suomenkielinen versio

Putkiköörillä takana jo 25 vuotta keikkailua

Putkikööri esiintyi myös talotekniikka-alan retkeilypäivillä.

ta merkittävä paikka. Sinne kokoon-
tui porukkaa ihan luonnostaan ja 
Kulttuuritalo tarjosi hyvät harjoitte-
lupuitteet kuorolle. Harjoitusten ve-
täjäksi ja sovittajaksi tuli pian liiton 
tilaisuuksien vakiohanuristi Reino 
Bäckström, joka säestää kuoroa 
keikoilla tänäkin päivänä.

Kulttuuritalolla pidettiin vuon-
na 2004 myös KSL:n 40-vuotisjuh-
lat. Sitä Putkiköörin esiintymistä 
Saukkonen pitää erityisen muistiin 
jäävänä.

– Viimeisimpänä huippuna mei-
dän esiintymisissä on ollut Raken-
nusliiton liittokokous vuonna 2011.

Rakennusliiton sisällä Putki-

kööri on käynyt toverillista kulttuu-
rikisaa pohjalaisen Vasara-ryhmän 
kanssa. Lopulta kisa piti julistaa ta-
sapeliksi ja liitto lopetti kulttuuri-
diplomien jakamisen. Hyvästä ki-
sailuhengestä kertoo se, että molem-
mat kuorot mahtuivat samalle liiton 
kustantamalle cd:lle.

– Ilman liiton ja putkimiesosas-
ton tukea emme olisi päässeet kuo-
ron kanssa näin pitkälle, Saukkonen 
uskoo.

Putkimiehellä on pieniä hanka-
luuksia pitää puvuntakkia, mutta 
punainen pikkutakki on istunut hy-
vin jokaisen Putkiköörin laulajan 
harteilla.

Lvi-alan työttömyys ei ole re-
vähtänyt niin pahaksi kuin 
koko rakennusalan työttö-

myys. Putki- ja ilmastointiasentajien 
työttömyysaste on lähes puolta pie-
nempi kuin rakentajilla yleensä. Pa-
himpia työttömyysalueita ovat Kai-
nuu ja etenkin Lappi.

– Rovaniemen seudulla valmis-
tuu nyt paljon kohteita ja syksyllä 
aloitetaan uusia, taloteniikka-alan 
työryhmän puheenjohtaja ja tes-neu-
vottelukunnan jäsen Jyrki Lippo-
nen uskoo parantuvaan työllisyysti-
lanteeseen.

Talotekniikka-alan työehtotoi-
mitsija Kimmo Palonen ei ole tyy-
tyväinen hallituksen nykylinjaan.

– Valtiovalta ei tee mitään kor-
jausrakentamisen suhteen. Nyt olisi 
ammattimiehiä vapaana ja korjatta-
vaa riittäisi, mutta silti ei haluta in-
vestoida.

Suomalaiset lähiöt ja julkiset 
rakennukset ovat tulleet elinkaares-
saan täysremonttivaiheeseen, joten 
lvi-alan työllisyys on turvattu vuo-
siksi eteenpäin pienen notkahduk-
sen jälkeen.

Lvi-alan tes-kirja on myös par-
haillaan remontissa.

– Käymme koko tes-sopimuk-
sen läpi työnantajapuolen kanssa. 
Tavoitteena on kirjoittaa se parem-
malla suomen kielellä ja järjestää se 
selkeämmäksi kokonaisuudeksi, Pa-
lonen kertoi. 

Samalla kertaa luottamusmies-
ten oikeuksia käsittelevä yleissopi-

Petankissa jouduttiin ottamaan 
välillä mittaa.
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Timpuri Matti Simonen ja putkiasentaja  
Pauli Manninen kisasivat kovissa sarjoissa.
Johanna Hellsten, Leipzig, Saksa

Joka toinen vuosi järjestettävät 
ammattitaidon maailmanmes-
taruuskisat, WorldSkills -kil-

pailut pidettiin tällä kertaa Saksan-
maalla. Matti Timonen kilpaili 
Leipzigissa kirvesmies-sarjassa ja 
Pauli Manninen putkiasennus-sar-
jassa.

Ammattitaitokisojen ideana on 
kerätä yhteen maiden parhaat am-
matillisen koulutuksen saaneet nuo-
ret ottamaan mittaa toisistaan vaati-
vissa tehtävissä. Leipzigin messu-
keskuksessa kisasi yli tuhat ammat-
tilaista aina kauneudenhoidosta 
kokkaukseen, muotisuunnittelusta 
putkiasennukseen ja CAD-suunnit-
telusta painotekniikkaan.

Kirvesmiestyötä 
puusepän tarkkuudella
Kirvesmiesten kilpailutyönä oli ison 
huvimajan rakentaminen siten, että 
jokainen kilpailija teki yhden sei-
nustan kattoineen ja pohjineen. Kol-
mesta moduulista koottavan häkky-
rän palaset piti piirtää itse melko 
niukkojen mittatietojen perusteella, 

sahata ja muotoilla kalikat valmiik-
si ja sitten koota osat yhteen. Kokoa-
misvaiheessa minkäänlaista työstöä 
ei enää saanut tehdä, vaan osien piti 
loksahtaa yhteen tiiviisti toleranssin 
ollessa korkeintaan puoli milliä.

Ensimmäisen kilpailupäivän 
jälkeen Matti Timosen tunnelma oli 
reipas.

– Olisi se huonomminkin voi-
nut mennä, vaikka parantamisen 
varaa jäi. Aikataulu on tiukka, ihan 
sellaista työn jälkeä ei pysty teke-
mään kuin haluaisi. Vaikeimmat 
kalikat tehdään vikana kisapäivänä. 
Tässä vaiheessa on tärkeämpää 
 saada nopeasti valmista, Timonen 
kommentoi.

Hankalinta Timoselle on piirtä-
minen. Sitä ei tehdä ollenkaan Suo-
men kansallisen tason kisoissa. Li-
säksi kilpailussa on paljon käsin-
työstöä jyrsimellä ja höylällä. Ei 
varsinaisesti normaalia timpurin-
hommaa.

Timosta alkoi rakennusala kiin-
nostaa teininä, kun hän pääsi autta-
maan isäänsä kotitalon laajentami-
sessa.

– Pääsin mukaan purkamaan ja 
rakentamaan. Sitä tehdessä alkoi 

WorldSkills 2013 -kilpailut Leipzigissa
Helpottuneita miehiä. Matti Timonen ja Pauli Manninen jäivät mitaleitta, mutta hyvää mieltä riitti silti. Kilpailu oli unohtumaton kokemus.
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toi ensimmäisen kisapäivän jälkeen. 
Suomessa putkimiehet eivät 

joudu rakentelemaan kehikoita. Ke-
hikko on käytössä ainoastaan joissa-
kin Keski-Euroopan maissa, eikä si-
tä korkeiden kustannusten vuoksi 
kannattanut tilata Suomeen harjoit-
telukappaleeksi, sillä tuhansien eu-
rojen arvoiselle häkkyrälle ei olisi 
opetuskäytössä mitään virkaa har-
joittelun jälkeen.

Kehikon kokoaminen vei Man-
niselta elintärkeitä tunteja. Onneksi 
muu osa tehtävää oli tuttua hom-
maa; putkien vetoa, kannakointia, 
vähän hitsausta.

– Alussa olin aika lailla jäljes-
sä, ei ollut oikein työjärjestyskään 
selvillä. Tuntui, että mikään ei suju. 
Sitten taisin kuitenkin saada hom-
man etenemään, mutta en voinut 
tehdä mitään niin hyvin kuin olisin 
halunnut. Olen kuitenkin asettanut 
itselleni sellaisen ehdon, että tehtä-
vä on saatava valmiiksi, Manninen 
sanoo.

Mannisella ei ole sukurasitteita 
putkialalla. Yläasteella Rovaniemen 
ammattioppilaitokseen tehdyn tu-
tustumiskäynnin jälkeen putkiala 
alkoi kiinnostaa.

– Ajattelin, että alalla on hyvä 
työllisyystilanne. Valmistuin vuon-
na 2011, kävin armeijan pois ja pää-
sin töihin Vesnom Oy:hyn. Yritys te-
kee omakotitalojen putkistosanee-
rauksia.

Manninen opiskelee tällä het-
kellä lvi-insinööriksi.

–Putkiasennustyöt ovat liiaksi 
reissutyötä. Harrastukset kärsivät ja 
välillä työskentelyolosuhteet jää-

kylmillä työmailla ovat aika karut. 
Ala kyllä kiinnostaa edelleen, mut-
ta eivät ehkä asennustyöt, Manni-
nen sanoo.

Rankkaa kilpailua
Putkikisa suoritettiin kahdessa päi-
vässä. Manninen on kaksipäiväisien 
puurtamisen jälkeen melkoisen vä-
synyt. Hän sai aivan viime sekun-
neilla tehtyä painekokeet, mutta ai-
van valmiiksi työ ei tullut.

– Olo on helpottunut, kun kisa 
on ohi. Tämä oli helpompi päivä, 
koska tein normaaleja putkiasenta-
jan työhön kuuluvia asioita, Manni-
nen sanoo.

Timoselle toinen kisapäivä tar-
koitti vasta urakan puoliväliä. Timo-
sen työtapa oli herättänyt kilpailun 
eksperttien huomion; suomalais-
miehellä oli mukanaan salainen ase.

– Yksi kolmionmuotoinen ka-
likka oli suunniteltu niin, että sitä 
ei voi tehdä sirkkelillä, sillä sirkke-
lin terä ei teräsuojan kanssa nouse 
riittävän ylös. Minulla oli mukana 
metallipuolella teetetty putkimalli-
nen teräsuoja, jonka avulla pystyin 
työstämään osan sirkkelillä. Ihmet-
telen, miten kauan muut joutuvat 
osaa höylällä tuhraamaan, Timo-
nen kertoo.

Timonen sai kakkospäivänä 
paljon töitä valmiiksi. Tenkkapoo 
iski kolmantena päivänä, kun eteen 
osui kalikoita, joiden piirtäminen 
osoittautui aivan mahdottomaksi.

Kisaaminen on kovaa touhua. 
Molemmat miehet kertovat juovansa 
litrakaupalla vettä ja hikoilevansa 

Pauli Manninen puursi kaksi rankkaa 
päivää putkiasennuksen parissa. 
Saksalaisen kehikon rakentaminen 
oli järjetön lisä putkitehtävään.

Matti Timonen piirtää huvimajan 
osia. Piirtäminen on kova pala 
suomalaisille, sillä sitä ei opeteta 
koulussa toisin kuin esimerkiksi 
Japanissa ja Koreassa.

kiinnostaa ajatus opiskella kirves-
mieheksi, Timonen kertoo.

Timonen on töissä Lapin Teolli-
suusrakennus Oy:ssä. Hän kehuu es-
toitta firman kokenutta timpuripo-
rukkaa.

– Siellä ei katsota ikää, vaan 
olen päässyt tekemään vastuullisia 
hommia, eikä pelkkää kanniskelua 
ja siivousta. Yritykseen on sattunut 
tosi kova ammattikirvesmiesporuk-
ka, joilla on halua opettaa minua. Se 
on kuin lottovoitto; jos olisi itse pi-
tänyt opetella kaikki, olisi siinä 
mennyt kymmenen vuotta.

Putkiasentaja joutui 
rakentamaan kehikkoa
Putkiasennuksen tämänvuotinen 
tehtävä oli rakentaa metallinen ke-
hikko, tehdä vesi- ja viemäröinti-
suunnitelma lavuaarille, kylpyam-
meelle, suihkulle ja WC-pöntölle se-
kä lämpöputkille rättipatteria varten 
ja lopuksi asentaa kalusteet.

Mannista jännitti kilpailua 
edeltävänä päivänä niin, että perho-
set möykkäsivät vatsassa. Siinä vai-
heessa kun kisa alkoi ja pääsi teke-
mään töitä, katosi jännityskin.

– Aika rankka päivä on ollut. 
Tehtävässä on osia, jotka eivät vas-
taa oikein mitään, mitä Suomessa 
tehdään, Pauli Manninen kommen-
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Ammattitaidon 
maailmanmestaruuskilpailut
WorldSkills Competition (WSC) 
on joka toinen vuosi järjestettävä 
nuorten kansainvälinen ammatti-
taitokilpailu.

Kilpailussa ratkotaan maail-
manmestaruudet noin 40 lajissa, 
jotka edustavat ammatillisen 
koulutuksen aloja.

Suurimmassa osassa lajeista 
kilpailijat ovat iältään alle 23- 
vuotiaita.

Kilpailujen ja niihin valmis-
tautumisen avulla edistetään toi-
sen asteen ammatillisen koulu-
tuksen kansainvälistymistä.

Suomesta Ammattitaidon 

MM-kilpailuissa ovat mukana 
valmennuksessa parhaiten me-
nestyneet nuoret. Valmennuk-
seen valikoidutaan muun muassa 
Taitaja-kilpailujen tai suoraan 
oppilaitosten ja yritysten kautta.

Leipzigista Suomi sai kuusi 
mitalia: muoti ja vaatetus, Tytti 
Hongisto (kultaa), huonekalu-
puuseppä, Antrei Hartikainen 
(hopeaa), lähihoitaja, Anna Blu-
baum (hopeaa), lentokonehuolto, 
Soila Korhonen (pronssia), flo-
ristiikka, Säde Tilsala (prons-
sia), teräsrakennetyöt, Joonas 
Innanen (pronssia).

valtoimenaan. Timosella on piirtä-
misvaiheessa polvet todella kovilla, 
sillä piirtäminen tehdään maassa 
olevan puulevyn päällä. Suomen 
joukkue saunookin joka päivä yh-
dessä. Se pehmittää kipeytyneet li-
hakset ja saunan jälkeen on helppo 
saada unenpäästä kiinni jännityk-
sestä huolimatta.

Vähintään yhtä tärkeää kuin 
riittävä uni, juoma ja ruoka on hen-
kinen lepo.

– Otan tauoilla vesipullon, lai-
tan korvatulpat korviin ja istun rau-
hassa paikallani miettien muita 
asioita. Jos seitsemän tuntia vain 
miettisi työstöä ja piirtämistä neljää 
päivänä putkeen, ei se olisi kovin 
hyväksi, Timonen sanoo.

 

Vuoden päästä uusiksi?
Lauantaina molemmilla nuorilla 
miehillä on helpottunut olo. Timo-
sen mökki on pystyssä, mutta kaksi 
osaa jäi tekemättä. Aika loppui kes-
ken, eikä hän ollut koskaan piirtänyt 
vastaavanlaisia osia.

– Aikani yritettyäni ymmärsin, 
että on parempi vain siirtyä eteen-
päin seuraaviin osiin. Nämä eivät ol-
leet pystytyksen osalta olennaisia 
kalikoita, Timonen kertoo.

Kisamenestys jäi Timosen osal-
ta vaisuksi.

– Kyllä tympäisee, että tämä jäi 
minulla kiinni piirtämisestä. Sii-
hen tämä kisa kaatui. Lopetin ihan 
suosiolla vähän ennen kilpailuajan 
loppua, sillä tiesin, että en saa niitä 
tehtyä.

Timonen sanoo tehneensä sen 
minkä osasi, mutta näissä kisoissa 
se ei riittänyt. Hänen mielestään 

kaikki treeni on kuitenkin ollut eh-
dottomasti vaivan arvoista.

– Uskon myös kasvaneeni kil-
pailun aikana. Ongelmanratkaisu-
kykyni on parantunut. Ei voi heti 
lyödä hanskoja tiskiin, jos jokin on 
vaikeaa, vaan yrittää pitää silti.

Manninen on jo ehtinyt päästä 
yli pettymyksestään. Vaikka vielä 
torstaina tuntui siltä, että hirveästi ei 
tee mieli lähteä esimerkiksi ensi 
vuoden EuroSkills-kisoihin mu-
kaan, teki kaksi lepopäivää sen, että 
sormet alkoivat syyhytä päästä taas 
kisaamaan.

– Tämä on ollut unohtumaton 
reissu. Pidän omaa suoritustani ihan 
ookoona. Ei huippusuorituksena, 
mutta ei ihan huonoimpanakaan. 
Kehikon kasaukseen meni liikaa ai-
kaa, mutta putket tulivat suoraan, 
Manninen sanoo.

Kirvesmieskisan viimeisenä päivänä koko hökötyksen piti olla viimeisen päälle kasassa.

Muurarien taidonnäytteitä kilpailukarsinassa. 
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Johanna Hellsten

Jokaisella WorldSkills-kilpailu-
lajilla on omat, kansalliset eks-
perttinsä, jotka ovat lajin asian-

tuntijoina ja jotka usein myös toimi-
vat kilpailijoiden valmentajina. 
Sauli Jaara, putkiasennuksen opet-
taja Oulun seudun ammattioppilai-
toksesta ja Jukka Kela, joka opettaa 
timpurinhommia samassa opinah-
jossa, toimivat Matti Simosen ja 
Pauli Mannisen mentoreina kisaa 
varten.

– Minulla on ollut vuosien ai-
kana monenlaisia valmennettavia, 
tunnollisia ja vähemmän tunnolli-
sia. Pauli on ylivoimaisesti tunnol-
lisin ja uskollisin harjoittelija, joka 
minun valmennettavakseni on pää-
tynyt. Häntä ei tarvitse vahtia, sillä 
hän tekee juuri niin kuin sanoo,  
Jaara kehuu.

Jaara on Taitaja, EuroSkills ja 
WorldSkills -kisojen veteraani. Tai-
taja-kisojen järjestelyihin hän lähti 
mukaan jo vuonna 1996. Kansain-
välisissä kisoissa Jaara on toiminut 
lajieksperttinä 2000-luvun alusta 
lähtien. Vuosi sitten järjestetyissä 
Euroopan ammattitaitokilpailuissa 
Jaara veti putkipuolen kisat ja sama 
tapahtuu ensi vuonna.

Kela kertoo lipsahtaneensa mu-
kaan WorldSkills-kisaan vahingos-
sa. Hän on ollut mukana kansallisen 
tason Taitaja-kilpailuissa jo pitkään. 

Kutsu kävi WorldSkills-kilpailui-
hin, sillä kirvesmies-lajiin on ollut 
vaikea löytää eksperttiä; kansainvä-
lisessä kilpailussa laji eroaa niin pal-
jon siitä, mitä se Suomessa on.

– Matti on sellainen vekkuli, et-
tei se hermostu mistään. Hän on rau-
hallinen. Mattia ei häiritse lainkaan 
se, että ihmisiä pyörii ympärillä. 
Hän keskittyy käsillä olevaan työ-
hön, Kela kertoo omasta valmennet-
tavastaan.

Molemmat kilpailijat ovat tree-
nanneet puolisen vuotta valmenta-
jiensa kanssa. Tärkeimpiä harjoituk-
sia ovat olleet edellisten vuosien ki-
satyöt.

Aina ei voi voittaa
Jaaraa kiukutti tämän vuoden putki-
tehtävä. 

– Kehikon rakentaminen ei ole 
putkiasentajan normaalia työtä. Me 
emme hommanneet Suomeen mal-
likehikkoa tehtävän harjoittelua var-
ten, sillä sen kustannukset olisivat 
olleet tuhansia euroja. Muutamat 
Euroopan maat halusivat kehikon 
käyttöön ja siitä käytiin aika kovaa 
vääntöä. Saivat valitettavasti tahton-
sa läpi.

Jaaran mukaan juuri kehikon 
kokoamiseen käytetty aika osoittau-
tui kohtalokkaaksi Mannisen kisa-
menestyksen kannalta.

– Harmittaa Paulin puolesta. 

Muista myös 
pienkoneakut 
leikkureihin, 
mönkijöihin jne...

Exide Marine & Multifit Start 
12 V / 62 Ah -veneakku
Erittäin hyvä akku vapaa-aikaan ja kausiluon-
teiseen käyttöön. Varmista virransaanti kaikissa 
olosuhteissa, maalla ja merellä.

EN600

12500

Vesiautomaatti 1200 W
Tehokas vesiautomaatti 20 l rosterisäiliöllä.
Jännite/taajuus: 230 V / 50 Hz
Maksimivirtausnopeus: 3500 l/h
Nostokorkeus: 46 m
Imusyvyys: 8 m

FGP-1200

Siimaleikkuri 250 W
- Runkoputken  pituussäätö 80-110 cm
- Automaattinen siimansyöttö painamalla

Pyörimisnopeus: 12000 r/min
Leikkuuleveys: 25 cm
Siima Ø:  1,2 mm
Paino:  2,1 kg

Vakiovarusteet: Kahden siiman 
leikkuupää, säilytysteline

236-0730

Tehokkaat hyttysansat!

1990
Alkaen*

*alk. hinta tuotteelle: GF-4

3990

7900

Merkillisen reilu.

fixus.fiMaan laajin varaosaketju!
Tarjoukset voimassa 31.7.2013 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.

Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.

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

Valmentajat jännäsivät suojattiensa puolesta

Hän on todella taitava asentaja, mut-
ta kisan luonne asetti kilpailijat hy-
vin eriarvoiseen asemaan.

Kirvesmieskisassakaan ei pääs-
ty helpolla.

– Kirvesmies tekee tässä puuse-
pän tarkkuudella hommia. Vaikeinta 
on kuitenkin tuo piirtäminen. Esi-

merkiksi korealaiset opettelevat piir-
tämistä jo ammattikoulun ensim-
mäiseltä luokalta lähtien. Lisäksi, jos 
he voittavat, saavat he 65 000 dolla-
rin palkinnon. Kyllä suomalainen 
joutuu aika haastajan asemassa osal-
listumaan kisaan, Kela sanoo.

Jukka Kelan mukaan kisassa oli 
todella kova aikataulu. – Moni 
muukaan ei saanut työtä valmiiksi, 
Kela kertoo.

Sauli Jaara on kaikesta huolimatta 
tyytyväinen Mannisen työhön. 
– Putket on vedetty suoraan ja Pauli 
ehti viime hetkellä tehdä paineko-
keetkin, Jaara toteaa.
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P allisti: Kun keskikesällä uk-
konen jylisi komeasti taivaal-
ta, mäjähti Helsingin suun-

nasta todella kova itäinen salama. Ei 
kuitenkaan Teukka Salama, vaan 
pommi oli Jokereiden siirtyminen 
itäiseen KHL-liigaan. Suomi kävi 
liian pieneksi, kun lätkäruplien vuo-
leminen alkoi kiinnostaa Hjallis 
Harkimoa toden teolla.

Jallisti: Saihan tuo purjehtija 
Jokerit pois korkeimmalta suomalai-
selta sarjatasolta, kun onnistui futik-
sen puolella tekemään jo saman 
tempun reilut kymmenen vuotta sit-
ten. Niiltä ajoilta muuten on Jokerei-
den edellinen mestaruus, joten ur-
heilulliselta piikkipaikalta ei Venä-
jän poikia vastaan tappelemaan läh-
detä.

Pallisti: Mutta miten tavallista 
kannattajaa kiinnostaa tarunhohtoi-
nen ja kaikkien tuntema Jugra Han-
ty-Mansijsk oman paikallisvastusta-
ja Helsingin IFK:n sijasta? Ja kuinka 
otteluihin riittää urheilusta aidosti 
kiinnostunutta väkeä, jos päätöksiä 
väännetään Venäjältä näkyvyyttä 
hakevien firmojen mielihalujen poh-
jalta?

Jallisti: Ei käy kieltäminen, et-
tä tämä on seurojen osalta suurin yk-
sittäinen päätös ehkä koko Suomen 
urheiluhistoriassa. Raha puhuu ja 
nämä kannattamiseen liittyvät tun-

nearvot ja itse laji-innostus on kak-
kosena kaiken keskipisteessä ollessa 
liiketoimintamallin virittelyn.

Pallisti: Eikä Jokerit tule var-
masti olemaan kaiken Suomen oma 
KHL-joukkue. Gagarin Cup voi 
tuntua myös pikkaisen oudolle, 
vaikka toki kukaan ei kiistä KHL:n 
urheilullista tasoa. Ja ehkä Suomeen 
tulee muutama huippu lisää, kun rei-
lut 50 kaveria on tällä hetkellä hake-
massa sieltä idän suunnasta parem-
paa tienestiä. Venäläinen ympäristö 
kun voi olla melko shokki yksiniit-
tisille lätkäjätkille, vaikka heidän ei 
tarvinne babushkojen ja maatusko-
jen kanssa arkeansa paljon vietellä.

Jallisti: Kyseisellä liigalla on 
kovat suunnitelmat paisua pulla-
taikinan tapaan. Edustajia on Venä-
jän ohella jo nyt muun muassa Lat-
viasta, Slovakiasta, Kroatiasta ja 
Tšekistä. Puhumattakaan kansan-
vallan ihmemaasta Valko-Venäjästä. 
Huhumylly haluaisi jauhaa meinin-
keihin Jokereiden ohella myös Ou-
lun Kärpät ja muutaman porukan 
Saksanmaalta. Eikä siinä varmasti 
vielä kaikki.

Pallisti: Vaikka pelaajat ja tiu-
haan tahtiin pois potkittavat val-
mentajat ovat varmasti KHL-seu-
roissaan parhaasta päästä, edustaa 
koko kuvio monesti vain rahoissaan 
pyörivien kroisoksien PR-osastoja 

öljy- ja kaasubisneksille. Samaa kai 
sitten olisi entistä enemmän tiedossa 
Suomeen.

Jallisti: Ja liekö tosiaan kovin-
kaan monella Jokeri-fanilla olisi 
mahdollisuutta lähteä vaikka fani-
reissulle Vladivostokiin Tyynenme-
ren rannalle. Pietariin nyt voi Alleg-
rolla kolkutella kerran vuodessa, 
mutta muuten magia kannattamises-
ta katoaa.

Pallisti: Jos käy niin, että nimi, 
logo ja värit muuttuvat, latistaa se 
monen fiilikset merenpohjan tasolle. 
Mustissa pelaava Helsingin Dyna-
mo ei välttämättä pistä punttia väris-
telemään kaikkien näiden vuosien 
jälkeen. Toki on niin, että Jokerit oli 
joskus työväenseura Töölön Vesa. 
Mutta kaikki muuttuu, Jallistiseni.

Jallisti: Joopajoo. Toki on niin, 
että urheilufanittaminen on paljolti 
sitä, että pääkopan huijaa pitämään 
täysin merkityksettömiä asioita 
maailman tärkeimpänä. Tällaisesta 
hömpästä on silti hyvä tahkota ra-
haa. Venäjällä se on helpompaa tä-
män näytelmän pääosan näyttelijöil-
le tuloveroprosentin ollessa ihanan 
tasaiset 13.

Pallisti: Valuutasta se kaikki 
lähtee. Esimerkiksi Jokereiden taak-
se miehittäytyneellä Gennadi Tim
tshenkolla on vaatimaton 14 miljar-
din dollarin omaisuus, joka on luotu 

öljynvälitysbisneksellä. Kaverilla on 
myös Suomen kansalaisuus, vaikka 
muuan Vladimir Putinin hyvä kave-
ri on. Huhut muuten väittävät, että 
tieto Jokereiden siirtymisestä vuoti 
julkisuuteen hieman ennakkoon juu-
ri kyseisen herran kautta. Tämä kun 
oli päivää ennen onnitellut vierailul-
laan Suomea KHL-joukkueesta Sau
li Niinistölle, jonka esikunnasta tieto 
levahti medialle. Näin väitetään mo-
nessa hevosmiesten tietotoimistossa.

Jallisti: Mutta kai tämä tarkoit-
taa sitäkin, että jalkapalloseuroja le-
luikseen ostaneiden arabisheikkien 
meininki on tuotu Suomeen. Tosin 
todella eksoottista olisi, jos oikea 
sheikki ostaisi vaikka Helsingin 
IFK:n ja veisi sen myös Venäjän poi-
kien superliigaan. 

Pallisti: Siinähän henkien tais-
to vasta syntyisi ja pohjiltaan siinä-
kin polttoaineena olisi öljy. Kuten 
tätä nykyä kaikessa muussakin inhi-
millisessä. Tosin toivottavasti kai-
ken maailman ryssittelyä KHL-pe-
leissä syntyisi. Valot ovat sammu-
neet SM-liigan toimistolta, mutta 
toivottavasti ihmisyyden valot py-
syisivät suomalaisten nupeissa jat-
kossa. Talvisota meni jo. Mutta mitä 
Jokereillekin kävisi, jos KHL ro-
mahtaisi öljyn hinnan mukana? Ei 
kovin hyvin.

Olli Kohonen

PALLISTI
ja

JALLISTI

Viimeinen sammuttaa 
valot?

Oliko tämän areenan hommaaminen 
Putinin kavereille vain alku? Heidän 
ylimääräisiä miljardejaan kun on 
väitetty kuluvan Suomessa muun 
muassa Vierumäen urheiluopistoon. 
Kuva: Compic/Kimmo Brandt
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Raksanuoret osallistuivat kolmannen kerran Ruotsin 
rakennusliiton Byggnadsin suurimpaan nuorisotapah-
tumaan. Neljään päivään mahtui luentoja, urheilua, 
eksymistä ja verkostoitumista.

Sini Partinen, teksti 
Niklas Landstedt, kuvat

Byggnadsin nuorisotyöryh-
män järjestämään Tio Kam-
piin oli saapunut kesäkuun 

lopussa yli 80 nuorta rakentajaa ym-
päri Ruotsia sekä kolmen hengen 
joukkueet Rakennusliitosta ja Nor-

jan Fellesförbundetista. Suomea 
edustivat itseni lisäksi Lauri Hai-
kola ja Mikko Ollikainen. 

Osallistujien lisäksi paikalla oli 
vajaa kymmenen Byggnadsin nuo-
risotyöryhmäläistä, joten lähes sata 
nuorta rakentajaa oli iloisesta pu-
heensorinasta päätellen saatettu on-
nistuneesti yhteen. 

Pohjoismainen kymmenottelu

Kielimuuri tosin löytyi, kun toi-
nen kotimainen ei ollut kovin tuo-
reessa muistissa. Onneksi tarvittaes-
sa joku tulkkasi parhaansa mukaan, 
joten raksanuoretkin pidettiin kar-
talla.

 

Tervetulotoivotuksia 
ja tiukkaa asiaa
Heti alkuun kävi selväksi, että Rön-
nebergan kurssikeskuksessa ohjel-
ma olisi neljä päivää tiukkaa toimin-
taa. Byggnadsin nuorisovastaava 
Per Jansson saikin heti alkuun 

kuulla hyväntahtoista kuittailua sii-
tä, että nukkumiselle ei oltu varattu 
aikaa. Seuraavan aamun herätys oli-
si jo 5.30.

Tervetuliaislahjana Raksanuo-
ret saivat Nuuskamuikkusen hatut ja 
norjalaiset kantoivat itseoikeutetusti 
viikinkikypäriä. Viikonlopun kysy-
tyin asia taisikin olla ”Where’s your 
hat?”.

Torstain luennoista mieleen jäi 
Magnus Mannhammarin pitämä 
tunti organisaatiosta nimeltä EXPO. 
Järjestö selvittää ja kartoittaa epäde-
mokraattisia, äärioikeistolaisia ja ra-

Puheet nuorisotyöttömyydestä ja eurokriisistä vetivät ilmeet mietteliäiksi.

Jokaisesta joukkueesta otettiin 
virallinen ryhmäkuva. Hyvin virallista oli myös poseeraus.

Karaåket meneillään.

Johan Lindholm kannusti nuoria osallistumaan aktiivisesti ammattiliittojen 
toimintaan.

Luentojen aiheet sivusivat muun muassa ay-liikkeen historiaa, politiikkaa ja 
yhteiskunnallisia ongelmia. 
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sistisia suuntauksia. Myös esimer-
kiksi Norjassa ja Britanniassa on 
vastaavia järjestöjä, toisin kuin Suo-
messa. Lisäksi päivän luennoilla si-
vuttiin ammattiliittojen jäsenhan-
kintaa, järjestäytymisen tärkeyttä 
sekä Ruotsin poliittista kenttää.

Jottei koko päivä olisi kulunut 
neljän seinän sisällä, välillä käytiin 
kisaamassa tarkkuusgolfissa ja ka-
nanmunanheitossa. Illalla taas ko-
koonnuttiin pelaamaan ruotsalaista 
pesäpalloa, vaikka säännöt selvisi-
vät vasta pelin ollessa täydessä 
käynnissä. Ei tahdo suomalainen ta-
juta, että pesäpallossa saa samalla 
pesällä olla enemmän kuin yksi pe-
laaja kerrallaan!

Tukholmaa ristiin rastiin
Sää suosi perjantain Tukholma-
seikkailua. Koko päivä oli aikaa 

Karaokekuninkuutta 
hakemassa
Jos kyseessä olisi ollut tavallinen 
Tukholman turisti, olisi uni tullut pi-
an kotiin päästyä. Mutta koska nuo-
rista rakentajista ei virta lopu, ei ilta 
päättynyt tähän! Seuraava kisa oli 
monille vaikein, ainakin rohkaisu-
ryypyistä päätellen. Oli aika laulaa 
karaokea. 

Joukkueet saivat valita laulun-
sa, mutta Raksanuoret pisti pelin 
jännäksi ja veti laulun hatusta. Ei yl-
lättänyt, että biisi oli sellainen, jota 
kukaan meistä ei tiennyt ja jos ei jo-
kainen sana oikein mennyt, niin ai-
nakin yritystä oli. Bonuspisteitä 
saimme Suomen ja Norjan duetosta.

Mustelmia ja
uusia ystäviä
Seuraavana aamuna aurinko saattoi 
paistaa silmiin liian kirkkaasti, mut-
ta silti askel johti reippaasti kohti 
paintball-kenttää. Värikuulasota 
kun näköjään herättää paremmin 
kuin kymmenen kuppia kahvia. Voi-
tonvarmaa huutelua viikinkijengil-
le, pelit käyntiin ja muutaman mi-
nuutin jälkeen todettiin, että taitaa 
metsästys olla norjalaisten kansal-
lisurheilua, sen verran tarkkoja osu-
mia tuli. 

Rauha solmittiin heti tuomarin 
pillin soidessa ja sillä aikaa kun 
muut ottivat toisistaan mittaa, me 
keskityimme rauhaa ja rakkautta 
-tyyliseen hengailuun nurmikolla. 
Kunnon hipit.

Lauantain kiinnostavimman 
 luennon piti Henrik Johansson am-

mattiyhdistysliikkeen työkaluista, 
työehtosopimuksista, laeista, EU:sta 
ja YK:sta. Keskustelua virisi myös 
ruotsidemokraateista ja äärioikeis-
tosta. Oli mielenkiintoista huomata, 
että samat aiheet ovat pinnalla myös 
meillä.

Koska istuminen ei ole raksalai-
selle normaali oleskelumuoto, ur-
heiltiin lauantainakin. Paintball-
kenttä siistiytyi näppärästi, kun siitä 
tehtiin kilpailu ja osallistujien valp-
pautta testattiin 20 rastin kiertämi-
sellä, josta yllättäen Raksanuoret 
veivät pisteet kotiin. Samoin kävi 
uintikilpailussa, jossa piti sukeltaa 
jääkiekkoja altaan pohjasta ja tehdä 
niistä mahdollisimman pitkä sana.

Ilta vietettiin uusien ystävien 
kanssa. Yhteistyö yli maiden rajojen 
koettiin tärkeäksi tavaksi toteuttaa 
ammattiyhdistystoimintaa. Myös 
nuorisotyö puhututti.

Viimeinen päivä 
selvitti voittajan
Sunnuntaina oli aikaa hengähtää, 
paitsi niillä joukkueilla, jotka olivat 
finaalissa. Viimeinen kilpailu vaati 
niin juoksemista, loogista päättelyä, 
rakentamista, että hyviä hermoja. 
Tiukassa kisassa voittajaksi kruu-
nattiin lopulta Småland-Blekinge.

Myös Byggnadsin puheenjohta-
ja Johan Lindholm oli seuraamassa 
finaalia ja hän sai kunnian jakaa 
palkinnot. Kaiken kaikkiaan Tio 
Kamp onnistui todella hyvin. Us-
konkin, että tällaiset tapahtumat 
saavat monessa nuoressa aikaan ki-
pinän toimia liitossa tulevaisuudes-
sakin.

Pohjoismaisen yhteistyön mallia Raksanuorten ja Fellesförbundetin tapaan.

Torstai-iltana 
riitti virtaa 
yhteiselle 
pelaamiselle.

kiertää kaupunkia kameran, kartan 
ja vihjelistan kanssa. Ideana oli löy-
tää 24 paikasta mahdollisimman 
monta ja kuvata kohde oman jouk-
kueen kanssa. Osa kohteista, kuten 
Gröna Lund, olivat helppoja, mutta 
joukossa oli muutama mahdotto-
masta seuraava, kuten rekisterikilpi 
kirjaimilla ABC. Selvisikin, että ky-
seisiä kilpiä on Ruotsissa alle kym-
menen.

Liittouduimme aamusta norja-
laisten kanssa ja niin alkoi selvitystyö 
ja karttojen plärääminen keskellä 
kahvilaa. Paikallisten kaupunkitun-
temus otettiin käyttöön ja moni py-
säytetty tukholmalainen jatkoi mat-
kaansa hämmentyneenä kysymystul-
vasta ja me muutamaa kohdetta rik-
kaampana. Hauskin kohde kuvata oli 
satunnainen kirvesmies, joka suostui 
ilomielin kuvaan kahden nuoren 

naistimpurin kanssa.
Päivän keskeytti kokoon-

tuminen Sergelin torille, mis-
sä Byggnadsin toimitsija Pe-
ter Kennerfalk piti luennon 
työllisyystilanteesta ja miltä 
tulevaisuus näyttää nuorten 
silmin. Samat aiheet siis 
huolettavat Ruotsissakin.

Perjantainkin aikataulu 
oli tiukka. Kaikkialla piti 
olla ajoissa, joten viimei-
sessä bussissa Rönneber-
gaan oli tunnelmaa. Lähes 
80-henkinen osallistuja-
kaarti tunki samaan bus-
siin ja muutamalle tavalli-
selle matkustajallekin 
löytyi tilaa.

Värikuulasota sai 
porukan innostumaan.

Tio Kampin voittajakolmikko yhdessä Byggnadsin puheenjohtajan Johan 
Lindholmin kanssa.

Monet kisat vaativat sekä hyvää kuntoa, että nopeaa päättelykykyä.
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dio on kovasti ruvennut veivaamaan. Stadin slan-
gi sopiikin hyvin tällaisiin kerralla iskeviin hitti-
biiseihin ja twist puree aina tunnetusti hyvin Suo-
men kansaan, eikä hieman kieli poskessa tehty 
tekstikään ole radiohitissä haitaksi. 

Tämän levyn hurtti huumori onkin yksi sen 
parhaita juttuja. Erityisesti Hei spuge jää mieleen 
hauskana tekstinä. Nurmio osoittaa olevansa nero 
stadin slangissa. Hän osoittaa myös ole-
vansa ikuinen romantikko. 
Mä dallaan vaan erottuu 
muutenkin tämän lajityy-
pin balladeista siinä mie-
lessä, että tässä elämää 
runnellulle kaverille ei käy 
huonosti, vaan enkelin fön-
arin alla koukut kilahtaa as-
falttiin.

tonta, edustaa taas popimpaa CMX:ää. Tämä on 
varmaan hyvää yleisönlaulatusmusiikkia kesän 
festivaaleilla. Olli-Matti Wahlströmin rumpufil-
lejä kappaleen loppupuolen kertosäkeessä on ilo 
kuunnella. 

Mukanarallatusmusaa on myös huomattavas-
ti nopeampi Luotisuora. Kappale edus-
taa kertosäkeeltään eh-
kä kaikkien aikojen 
miehekkäintä kuoro-
musaa, mitä CMX:ltä 
on kuultu. Oikea tais-
telulaulu. Kappale on 
muuten siitäkin jännä, 
että kertosäettä ei hoilata 
kuin kaksi kertaa, vaikka kappale kestää neljä ja 
puoli minuuttia. Nrsisti tuo jostain syystä mieleen 
vanhan Hassisen koneen, ja Kusimyrsky on levyn 
pakollinen kumarrus bändin fanaatikoille.

A. W. Yrjänän tekstit ovat luettu-
na hyvin mielenkiintoisia. Tuttuun tapaan niihin 
on taaskin saatu muinaisuuden tuntua. Väittäisin, 
että ne voi ymmärtää monellakin eri tapaa ja si-
tähän taide parhaimmillaan on. 

Jyri Vasamaa

Mikä näitä Suomirokin pappoja oikein riivaa, kun 
hyviä levyjä pukkaa ulos nyt vähän jokaiselta? 
CMX:kin on saanut nyt aikaiseksi levyn, jota ai-
nakin meikäläinen on luukuttanut autossa viime 
päivät koko ajan. Joku on kyllä joskus sanonut, et-
tei CMX:n levyn hyvyys tule ilmi vielä kahden 
viikon kuuntelulla, vaan vasta vuoden kuluttua 
pystyy sanomaan, että onko levyä tullut kuunnel-
tua vai onko se jäänyt hyllyyn keräämään pölyä. 

Vanhahtavasta heavystä, progressiivisesta ro-
kista, virrenveisuusta ja örinästä koostuva Valo-
ruumis avaa tämän kokonaisuuden. Seuraavana 
kuultava Etuvartio käy päälle alkuaikojen CMX:n 
malliin. Vaikka kappaleen teksti kuulostaakin jo 
moneen kertaan kuullulta, täytyy muistaa, että ai-
na löytyy uusia sukupolvia, jotka saattavat innos-
tua juuri tästä. En tahdo nähdä enää yhtään alas-

Jyri Vasamaa

Murteet ovat nyt jonkinlaista muotia kirjoissa, 
sarjakuvissa, runoissa ja lauluissa. Tuomari 
Nurmiokin on julkaissut levyllisen uusia kappa-
leita stadin slangilla. Nyt joku näsäviisas tietysti 
ajattelee, ettei stadin slangi ole mikään murre, 
mutta mitä me siitä. Tällä levyllä on myös uudet 
versiot kappaleista Tonnin stiflat, Oi mutsi mutsi, 
Bumbumbum ja Dumari. 

Varsinkin Tonnin stifloihin on tullut ihan uut-
ta puhtia tästä Spugejen raa’asta rockabillyversi-
osta. Vanhasta tylsänpuoleisesta perinnejatsista ei 
ole jäänyt enää jälkeäkään. Samoin on myönnet-
tävä, etten ole koskaan pystynyt kuuntelemaan al-
kuperäisversiota Oi mutsi mutsista. Spuget loihti-
vat tästäkin ihan kelpo version.

Tuomari Nurmio osaa halutessaan tehdä tart-
tuvia koko kansan hittejä. Sellainen on tainnut nyt 
tulla tämän uutuuden Sniidu Fridustakin, jota ra-

Jyri Vasamaa

Kaikki Radio Suomea kuuntelevat muistavat toi-
vottavasti Samae Koskisen viime levyn radiohitin 
Eväsretki. Nyt Samaen uusi hitti Spoon River soi 
tiiviisti niin Radio Suomessa kuin Radio X:nkin 
taajuuksilla. Spoon Riverin suosiota ei ihmettele. 
Se on todellinen hyvän tuulen kappale, kuten ko-
ko Hyvä päivä -levy. Spoon Riverin kielikuva ra-
kastumisen tunteesta on muuten mainio. Kun oot 
siinä poskii kuumottaa/ linja-auto musiikilta kuu-
lostaa.

Levyn aloittaa kovin hentoisella laululla al-
kava Konsertti. Hentouden rikkoo Pete Town-

shendin mieleen tuovat 
akustiset kitarat. Tästä 
alkaa kappaleen lop-
puun asti kestävä 
rumpujen, basson ja 
sähkökitaroiden pro-

Miss Farkku-suomi paranee katsomalla
Matti Kinnunen: Miss Farkku-Suomi. Nordisk Film

Vanhat herrat ovat äreällä tuulella
CMX: Seitsentahokas. Ratas.

Koskisen korvalääkettä murheeseen
Samae Koskisen Korvalääke: Hyvä päivä. Fried Music Oy.

Kiitämme: Seitsentahokas 
esittelee CMX:n parhaat puolet.
Moitimme: Levyn soundimaailma on 
este pääsyyn koko kansan radiokanaville.

Kiitämme: Slangilla riimittely on ihan 
kulttuuriteko, ja kappaleet ovat iskeviä.
Moitimme: Slangia ymmärtämättömät eivät 

varmaankaan tajua ihan kaikkia sanoja.

Kiitämme: Omaperäisiä sanoituksia ja entistäkin tarttuvampia kappaleita. Moitimme: Samaen levyjä soisi myytä-vän enemmänkin.

Twist pistää revat pyörimään
Tuomari Nurmio: Dumari ja Spuget. Ratas Music Group.

ge-ilotulitus täydennettynä isolla jousi- ja puhal-
linorkesterilla. Tätähän kelpaisi soitella vaikkapa 
Amerikan isoilla stadioneilla. Silmäänpistävin 
ero Samaen edellisiin levyihin verrattaessa onkin 
sovitusten ja soundien huomattava parantuminen.

Aloitusta seuraavat nimikappale Hyvä päivä 
ja Tuu esiin aurinko ovat molemmat iloisia pop-
ralleja, joiden luulisi myös kelpaavan edellä mai-
nituille radiotaajuuksille. Tuu esiin aurinko sisäl-
tää juuri niitä ajatuksia, joita minunkin päässä on 
liikkunut viime kesänä, syksynä ja talvena: Tuu 
esiin aurinko/ näyttäydy meille jo/ ollaan ootettu 
niin. 

Läski mulkku on Samaen uran tähän asti tart-
tuvin kappale. Se jää soimaan päähän kerrasta, ja 
eroon siitä ei pääse kuin kuuntelemalla kappaletta 
aina vaan uudestaan ja uudestaan. En muista, että 
keneltä tämän keinon opin, mutta se tosiaan onnis-
tuu sillä konstilla. Samae Koskisen Korvalääke on 
muuten hauskimpia bändinimiä, mitä olen kuullut. 
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JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA
Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta tai 
muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosas-
tosi 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.

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____ TYÖTÖN  (ei oikeutta ansiosidonnaiseen pvrahaan) / ARBETSLÖS (inte rätt till inkomstdagpenning)
_____/_____20____   -   _____/_____20____ SAIRAS / SJUK 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ OPISKELIJA / STUDERANDE 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ASEVELVOLLINEN / VÄRNPLIKT
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ÄITIYSLOMALLA / MODERSKAPSLEDIG
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ISYYSLOMALLA / FADERSKAPSLEDIG 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ HOITOVAPAALLA / VÅRDLEDIG
_____/_____20____   -   _____/_____20____ OMAISHOITAJANA /NÄRSTÅENDEVÅRDARE 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ MUU SYY__________________________ / ANNAN ORSAK__________________________

_____________________________ ____________________________________________
Päiväys / Datum    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.

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR
Om du får arbetsmarknadsstöd, studerar, är sjuk, utför värnplikt eller annars är berätti-
gad 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.

Jyri Vasamaa

Eipä tiennyt Kuparisen Mikko var-
maan sitä, miten ajankohtaiseen ti-
lanteeseen hänen Rakkauden rasva-
prosentin alku ja loppu sopivatkaan. 
Samaan aikaan kun tämä elokuva 
pyöri Suomen elokuvateattereissa, 
mediassa keskusteltiin lasten vaike-
uksista tunnistaa tunteitaan ja tuntei-
den hillitsemisestä päiväkodeissa, 
tai muissa julkisissa paikoissa. 

Rakkauden rasvaprosentti si-
joittuu mainosmaailmaan. Päähen-
kilö Stigu (Mikko Nousiainen) on 
kiireinen, menevä ja menestynyt 
mainossuunnittelija, jonka asema 
kuitenkin horjuu toimistoon tulleen 

uuden nousukkaan johdosta. Toi-
miston johtaja (Kari Sorvali) il-
moittaakin yllättäen Stigulle tämän 
olevan juuri niin hyvä kuin hänen 
viimeinen duuninsa.

Kuntosalilla Stigu jää tuijotta-
maan Ellaa (Miina Maasola). Myö-
hemmin kuntosalin kahviossa Ella 
tekee ystävän yllyttämänä Stigulle 
suoran ehdotuksen. Hän ehdottaa jo-
ka keskiviikkoisen seksisuhteen 
aloittamista, joka perustuu pelkäs-
tään neljänkymmenenviiden minuu-
tin seksiaktiin, ilman turhia höpi-
nöitä. Stigu tyytyy siihen mitä saa.

Pariskunta joutuu kuitenkin yl-
lättäen samaan työprojektiin suun-
nittelemaan Väestöliitolle mainosta 

kestävästä parisuhteesta. Tehtävä 
tuntuu mahdottomalta, kunnes Stigu 
saa idean tehdä se Sonkajärvellä eu-
konkannon MM-kisoissa.

Hannamaija Mattila ja Laura 
Immonen ovat repineet hyvin huu-
moria niin nykyajan työelämästä kuin 
parisuhteista. Kari Sorvali on mainio 
todella inhottavana pomona. Ohjaaja 
Mikko Kuparistakaan ei voi oikeas-
taan moittia mistään. Kaikki on tehty 
ammattitaidolla ja uskottavasti, jota 
on tosin väritetty sopivasti. Hyvänä 
esimerkkinä toimii kaikkea koko ajan 
seuraava naapurin mummo. 

Mainokset lasketaan kulttuu-
riksi ja ovathan ne jonkinmoista tai-
dettakin. Kun tehdään elokuvaa ku-

vitellusta taiteilijasta, tulee helposti 
kompastuskiveksi itse taide. Esi-
merkkinä voisi mainita elokuvan 
Kolme väriä: sininen. Tämän eloku-
van loppupuolella nähtävä Stigun 
mainos on kuitenkin onnistunut ja 
oikeasti koskettava.

Elokuva ei kuitenkaan lopu 
mainokseen, vaan sanomaan, että 
elämässä kannattaa pistää joskus 
kaikki uusiksi.

Kiitämme: Uskottavasti kerrottu 
tarina nykypäivän parisuhteista ja 
työelämästä.
Moitimme: Hyvätkin elokuvat 
saattavat jäädä tässä runsaassa 
tarjonnassa toisien jalkoihin.

Jyri Vasamaa

Jäähyväiskiertueella oleva Lapin-
lahden Linnut esiintyi aikoinaan 
uransa alussa Helsingin Lepakko-
luolassa keväällä 1985 Radio Cityn 
avajaisissa. Lapparit olivat samalla 
kanavan ensimmäinen live-esiintyjä. 

Siitä käynnistyi pari vuotta kes-
tänyt radio-ohjelmien teko. Radio-
ohjelmat toimivat pohjana myöhem-
min tehtyihin klassikoiksi muodos-
tuneisiin TV-sarjoihin Seitsemän 

kuolemansyntiä sekä Maailman 
kahdeksan ihmettä. Radiosketsit oli-
vat kadoksissa vuosia, kunnes ne yl-
lättäen löytyivätkin ja julkaistiin 
näin jäähyväiskiertueen kunniaksi. 

Lapinlahden Lintujen huumo-
rissa on paljon eemelimäistä toti-
suutta. Kaikki on hyvin preussilais-
ta ja täsmällistä, huumori tulee sitä 
kautta, kuten he ovat itsekin joskus 
sanoneet. Jutut olivat täysin älyttö-
miä, mutta Lapinlahden Linnut 
osoittivat samalla, että humoristeis-

ta löytyivät usein myös todelliset hu-
manistit. Hahmot olivat aikamies-
poikia ja häviäjiä. Sketseistä ja lau-
luista ei ole vaikea löytää sympatiaa 
köyhiä ja päähän potkittuja kohtaan.

Lapinlahden Lintujen huumorin 
hyviä puolia on sketsien kestävyys. 
Esimerkiksi Tapio Liinojan luke-
mat taiteilija Lenita Airiston omis-
tamat ajatukset taiteilija Keke Ros-
bergille jaksavat naurattaa oikeas-
taan kerta kerran jälkeen vaan 
enemmän ja enemmän. Kylmäksi ei 

jätä myöskään myöhemmin 
TV:ssäkin nähty pornolehtikatsaus. 

Olin katsomassa Turun konsert-
titalossa yhtä Lapinlahden Lintujen 
jäähyväiskiertueen konserttia. Lii-
noja kertoi heidän katselleen ennen 
kiertuetta Lintujen vanhoja TV-
sketsejä. Heidän oli pakko tunnustaa 
itsellensä olevansa neroja. 
Kiitämme: Lintujen huumori on 
pienen ihmisen puolella.
Moitimme: Äänitettä saa vain 
Lappareiden jäähyväiskiertueelta.

Joskus kannattaa pistää kaikki uusiksi
Mikko Kuparinen: Rakkauden rasvaprosentti. Nordisk Film.

Tässä ollaan nyt rauhan asialla
Lapinlahden Linnut: Sketsejä radiossa. AXR Music.
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Ratkaisut:

Rakennusalan
työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 4, 
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi

Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250
Jäsenasiat  020 690 231

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

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahake-
muksesi 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.

Ylhäältä löydät uuden näkökulman
Valokuvauksen korkean paikan leiri 28.–29.9.2013 + arviointi-ilta 

Paikka: Tallinna, Hotelli Viru 
Hinta: 290 €, sisältää opetuksen, matkat, 
majoituksen Virussa aamiaisineen (2 hh), 
päivällinen lauantaina ja lounas sunnuntaina. 

Valokuvauskurssi järjestetään TSL:n ja 
Rakentaja-lehden yhteisvoimin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.tsl.fi/korkeapaikka
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Kuopio, Oulu, Tampere, 
Turku ja Uusimaa
ma-to   8.30–12.00
            13.00–16.30 
pe         8.30–12.00
            13.00–15.30

Muut toimistot
avoinna vain maanantaisin
ja tiistaisin
8.30–12.00 ja 13.00–16.30

TOIMINTA-ALUEET

ETELÄINEN
UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto,
Hämeenkatu 32
15140 Lahti
Toimisto suljettuna 15.7–4.8. (3 viikkoa)

LÄNTINEN
HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto,
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Hämeenlinnan toimisto,
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18,
28100 Pori
Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku
Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

ITÄINEN
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio

Joensuun toimisto,
Torikatu 30,
80100 Joensuu
Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

Mikkelin toimisto,
Porrassalmenkatu 13,
50100 Mikkeli
Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

KYMEN ALUETOIMISTO
Salpauselänkatu 60 C,
45100 Kouvola
Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

VÄLI-SUOMI
KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa
Toimisto suljettuna 1.7–4.8. (5 viikkoa)

POHJOINEN
KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto,
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi

Rovaniemen toimisto, 
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi
Toimisto suljettuna 1.–28.7. (4 viikkoa)

OULUN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 40 
90120 Oulu

Toimistojen aukioloajat

Palvelu-
numerot
ma-to klo 8.30–16.00
pe        klo 8.30–15.30  

Jäsenasiat

020 690 231

Työehtoasiat

020 690 232

Työttömyyskassa

020 690 230

Takaisinperintä

020 690 250
Palvelunumeroihin soitettaessa 
puhelu maksaa lankapuhelimella
paikallisverkkomaksun ja matka-
puhelimella matkapuhelinmaksun.

Työttömyyskassan 
päivärahahakemukset
toimitetaan osoitteella:
Rakennusalan työttömyyskassa/
Skannauskeskus
PL 135
70101 Kuopio

Jäsenrekisteriin 
toimitettavat asiakirjat 
toimitetaan osoitteella:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134 
70101 Kuopio

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

Rakennusalan
Työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 4, 
00530 Helsinki
sähköposti: 
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi

Keskustoimisto
on suljettuna
24.6.–28.7.
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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.

Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!

Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

Keski-Suomen  
rakentajaveteraanit
Kesätapahtuma ti 6.8. klo 10,
Hirvasmäentie 113, Vehniä. Vietäm-
me päivää kilpaillen, saunoen, mak-
karaa paistaen ja tietenkin muutakin 
suuhun pantavaa on. Vieraaksi tulee 
veteraanimusikantti Pohjanmaalta. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 
viimeistään to 1.8., Rami p. 040 768 
8811 tai Kaarlo p. 050 542 7290.
Risteily su 1.9. Tallinnaan. Lähtö 
klo 15.30 Harjukadun tilausajolaitu-
rilta. Linja-auto mukana Tallinnassa. 
Hinta 2 hengen hytissä: jäsen ja avec 
30 €/hlö, muilta 36 €/hlö. Paikkoja 
varattu 52 hengelle. Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 16.8. Kaarlo p. 050 
542 7290 tai Rami p. 040 768 8811.

Os. 032, Kiteen maaraken-
tajat ja os. 545, Joensuun 
maarakentajat
Yhteinen rantakala la.3.8. klo 16, 
Honkalampi-keskuksen rantasaunal-
la, Ylämyllyntie 94, Ylämylly. 
 Jäsenet perheineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää
Perhe-, virkistys-, ja koulutusvii-
konloppu 14.–15.9. Kiljavan opistol-
la. Bussi lähtee la 14.9. klo 8 Hyvin-
kään rautatieasemalta. Paluu su 15.9. 
klo 14.30 opistolta. Hinta jäsenet 30 
€/hlö, ei jäsenet 65 €/hlö. Samassa 
huoneessa vanhempien kanssa yöpy-
vät alle 12-vuotiaat lapset ilmaiseksi. 
Paikkoja rajoitetusti. Sitovat ilmoit-
tautumiset viimeistään ke 31.7.,  
Pauli Nousiainen p. 040 827 8924  
tai pauli.nousiainen1@luukku.com.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Perhematka la 10.8. Särkänniemeen. 
Lähtö klo 8.30 Harjukadun tilausajo-
laiturista. Takaisinpäin lähdetään klo 
18. Matkan hinta 20 €/hlö. Ilmoittau-
tumiset viimeistään ke 31.7., Raimo 
Saukko p. 040 768 8811. Jäsenet per-
heineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 053, Oulu
Osaston 30-vuotisjuhlat la 10.8., 
Johteenhovin virkistyskeskus, Hieta-
saari, Kansankentäntie 4, Oulu. Il-
moittautumiset viimeistään pe 9.8. 
Markku Roine p. 040 843 9669 tai 
Mika Soronen p. 040 747 7861. Jäse-
net puolisoineen tervetuloa juhlaan!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari
Grilli-ilta pe 19.7. klo 18 Rakentaji-
en majalla. Tikanheittoa, makkaraa 
ja virvokkeita. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin  
asfaltti- ja pikimiehet
Onkikilpailut la 17.8. klo 9,
Ritokallionpolku, Munkkiniemi.
Hallitus

Os. 162, Kouvolan  
maalarit ja mattomiehet
Kesäonkikilpailut la 10.8. klo 9–11 
Valkealassa, Rapojärven mutkan 
kohdalla, jossa levähdyspaikka. 
 Hyvät palkinnot, joten tervetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski
Kallavesi-risteily la 27.7. klo 14.30 
tai klo 16.30. Lähtö Juankosken to-
rilta noin 1,5 tuntia ennen risteilyn 
alkua. Ilmoittautumiset viimeistään 
la 20.7., Erkki Venäläinen p. 040 840 
4641.
Hallitus

Os. 320, Laihia
Ylimääräinen kokous ja retkeily-
päivä la 10.8. klo. 14 Rajavuoren 
 retkeilykeskuksessa. Esillä osastojen 
yhdistyminen sekä muut esille tule-
vat asiat. Tapahtuma on kaikkien 
 jäsenten ja perheenjäsenten yhteinen 
tapaaminen ulkoillen, leppoisasti 
 löhöillen, villisikaa maistellen, mak-
karaa paistaen sekä elävää musiikkia 
kuunnellen. Retkeilykeskus varattu-
na koko vuorokauden. Kaikki jou-
kolla mukaan!
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit
Muurarien kesäpäivät 24.–25.8. 
Kangasalan kuntoutuskeskus. Kulje-
tus omilla kyydeillä. Ilmoittautumi-
set viimeistään pe 9.8., Tapio Knuut-
tila p. 0400 473 246.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 603, Turun muurarit
Muurarien kesäpäivät 24.–25.8. 
Kangasalan kuntoutuskeskus. Tam-
perelaiset nääs järjestää. Yhteiskul-
jetus la 24.8. klo 6.30 Turun aluetoi-
mistolta, Uudenmaankatu 6 a. Hinta 
jäsenille ja perheenjäsenet 20 €/hlö. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
to 8.8., Timo Tuominen p. 0500 631 
351 tai timoj.tuominen@inet.fi.
Hallitus

80 vuotta
Hyytiäinen Ola Allan 2.7., 
 Klaukkala.
Os. 349, Matinkylä

Kiittäen Rakennusliiton osasto 15 
Turun kirvesmiehiä sekä Lemmin-
käisen väkeä täyttäessäni 60 vuotta.
Aulis Lehtola, Turku

Taalamo Martti
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Martti Taalamo kuoli 5.6.2013.  
Hän oli syntynyt 8.3.1945 ja liittynyt 
Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1961.
Muistoa kunnioittaen
Os. 002, Helsingin maalarit

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
•	 Enner Ehitus Oü
•	 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
•	 Henno-Invest Ltd Oy
•	 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
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LAPIN RAKENTAJIEN RUSKAPÄIVÄT, ROVANIEMI

Aika: 7.–8.9.
 Kokoontuminen la 7.9. klo 11, hotelli Rantasipi Pohjanhovi,
 Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi. 
 Päivä vietetään Onnellisten saarella, jossa monenlaista tapahtumaa mm.  
 tulolounas, tanssia livemusiikin tahdissa, pelejä, ongintaa, makkaranpaistoa  
 ja iloista yhdessäoloa.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset viimeistään ma 19.8., omaan ammattiosastoon.

Os. 131, Rovaniemi
Rakennusliiton Lapin aluejärjestö

RAKENTAJAVETERAANITAPAAMINEN,
LAPPEENRANTA

Kymen alue 

Aika: to 8.8. klo 12–15
Paikka: Saimaan risteily m/s Camilla-aluksella.
Ohjelma: Risteily kanavalle ja Saimaalle, buffetlounas.
Mukana: kansanedustaja Jukka Kärnä, rakentajaveteraanien asioista kertomassa  
 Seppo Skyttä sekä vakuutusyhtiö Turva.

Bussikuljetuste aikataulut
Jyrkilä Oy
klo 8.00 Pyhtää, ABC-asema
      8.25 Kotka, linja-autoasema
      8.40 Karhula, linja-autoasema
      8.55 Hamina, linja-autoasema
      9.10 Leikari, pysäkki
      9.50 Kuusankoski, pysäkki
    10.00 Kouvola, matkakeskus
    10.50 Taavetti, K-kauppa
    11.45 Lappeenranta, matkustajasatama

Imatran Kyytibussit Oy
klo 10.30 Ruokolahti, linja-autoasema
      10.45 Imatra, keskusliikenneasema
      10.55 Imatra, Olavinkadun pysäkki
      11.10 Joutseno, linja-autoasema
      11.30 Lauritsala, pikavuoropysäkki
      11.45 Lappeenranta, matkustajasatama
 

Tervetuloa kesäkaupunki Lappeenrantaan!

Rakennusliitto Kymen aluejärjestö
Veteraanityöryhmä

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.

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 hakuhet-
ken tilanne ja hakemuksessa ilmoitettu).

Liikkumaan – Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 15.–20.9.
Hakuaika päättyy 17.7.

Puhti poissa ja liikunnan ilo kadoksissa? Mukavassa ympäristössä erilaisten liikunta-
muotojen 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.
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.

Ota ensimmäinen askel elämäntapamuutokseen ja työs-
säjaksamista 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 työikäis-
ten terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä 1.aske-hyvin-
vointijaksoja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) tuella.

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 vanhuuseläkkeel-
lä 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 hakuhet-
ken 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.

Liikkumaan – Ruissalon kylpylä 10.–15.11.
Hakuaika päättyy 11.9.

Puhti poissa ja liikunnan ilo kadoksissa? Mukavassa ym-
päristössä erilaisten liikuntamuotojen kokeilu ja asiantun-
tijoiden vinkit terveellisiin elämäntapoihin antavat sinulle 
energiaa. 
Kuntotestit – hauskat lajikokeilut – ohjattua toimintaa – 
asiantuntijan vinkit – ryhmän tuki – elämykset.

Rakennusliiton naisille suunnattu 
1.askel-hyvinvointijakso 
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• 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 teh täessä, 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:

Jos jäät työttömäksi

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA, 
PL 135, 70101 KUOPIO 

Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin 
paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle. 

Rakennusalan työttömyyskassa
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• 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 arbets-
löshetskassans kontor på adressen:

Om du blir arbetslös

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, TAIDE 
& MUIKUT

Top 10: 
Lottovoiton 
huonot puolet
1. Rahaa on kuin roskaa.
2. Hienommissa lomakohteissa 

tuntee itsensä juntiksi.
3. Voiton salailu etäännyttää äiti-

muorista.
4. Uudella Porschella uskaltaa 

ajella vain öisin.
5. Vaimo ripustaa seinille moder-

nia taidetta.
6. Pääomaverotus ottaa päähän.
7. Hyväntekeväisyys alkaa tuntua 

velvollisuudelta.
8. Lapset kasvavat kusipäiksi.
9. Vaimo näyttää ikälopulta.
10. Ei ole mitään tekemistä. 

Kiitämme kesässä:
•	 Sateenvarjoa
•	 Mökkinaapuria, joka viettää 

lomansa ulkomailla
•	 Jäätelökioskin myyjättäriä
•	 Parveketta
•	 Uusia perunoita

Moitimme kesässä:
•	 Suomalaisia keihäänheittäjiä
•	 Torihintoja
•	 Hyttysiä
•	 Katutöitä
•	 Meteorologeja

Rantasalmella hyttysetkin ovat 
karvaisempia kesällä kuin 
talvella.TV:n tulevaa ohjelmistoa:

TV:n menevää ohjelmistoa:

Maailma vailla loppua
Yle	TV1	ti	16.7.	klo	21.00
Ken Follettin romaaniin perustuva 
seikkailusarja ajoittuu 1300-luvun 
Englantiin. Toisessa jaksossa ritari 
Thomas Langley (Ben	 Chaplin) 
tuikkaa miekkansa kuvausapulai-
seen. Gwendan isä puolestaan suutut-
taa varhaiset feministit vaihtamalla 
tyttärensä lehmään.

Jesse Jamesin salamurha 
pelkuri Robert Fordin 
toimesta
MTV3	la	20.7.	klo	22.30
Pisimmän nimen Oscarilla palkittu 
lännenelokuva kertoo häijystä lain-
suojattomasta, joka etsii hattuaan 
viljapellosta. Lähes kolmituntisen 
eepoksen pääosia tulkitsevat Brad	
Pitt, Mary-Louise	Parker	ja Casey	
Affleck.

Flight of the Phoenix
MTV3	pe	12.7.	klo	22.35
Seikkailuelokuvan uudessa versiossa 
rysähdetään lentokoneella aavikolle 
ja opitaan miehekäs tapa sytyttää sa-
vuke. Katsojia kehotetaan kiinnittä-
mään turvavyöt ja käyttämään suo-
jalaseja. Täysin yhdentekeviä sivu-
henkilöitä näyttelevät Tyrese	Gib-
son ja Kirk	James.

Ajoneuvos
Sub	su	21.7.	klo	19.00
Tiedeohjelman asiantuntijat Katri	
Sorsa	ja Iida	Ketola testaavat kesä-
helteeseen liittyvän myytin ja koet-
tavat sotkea auton takapenkin jääte-
löllä. Juontaja Jussi	Halli (kuvassa 
takana) koejaa saksalaisen tylsi-
myksen kehittelemän BMW M5:n 
sekä ranskalaisen klassikkokärryn 
Facel Vegan.

Tommi	Pietarinen
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Vietän kesälomaa, kelit ovat loistavat. 
Ensi talven polttopuut on jo liiterissä. 
Ei niin mitään valittamista, koska kui-

vuus pitää jopa nurmikon kurissa. Täydellistä 
elämää. 

Kun ihmisellä on asiat hyvin, hän alkaa 
tuhlata aikaa joutavaan. Niin minäkin, alan 
miettiä kuinka hyvää olisi elämä, jos kaikki 
eläisivät näin. Olen kuin Juhana Vartiainen, 
nukahdan tietokoneen ääreen ja näen unta.

Unessa tapaan hyvä haltian.
– Saat kolme toivomusta, ihan mitä vaan. 
Äimistelen, mutta haltia jatkaa.
– Muistatko sen nettiarvonnan, palkinnot 

olivat sähköparranajokone, polkupyörä ja kol-
me toivomusta. Sinä voitit päävoiton.

– Oho, tämä tuli tarpeeseen. Saan siis toi-
voa ihan mitä vaan?

– Kyllä, mutta vain kolme toivomusta.
– Ensimmäinen toiveeni on, kaikista suo-

malaista tulee kapitalisteja.
Taikasauva heilahtaa, kuuluu hiljainen 

puf ja samassa maailma näyttää toisenlaiselta. 
Netin uutisvirta valuu kännykkään.

Ensimmäinen otsikko. Telakalla katastro-
fi, työntekijät ovat muuttuneet rikkaiksi kapi-
talisteiksi. Kukaan ei tee mitään muuta kuin 
kerää osinkoja.

Toinen kauhu-uutinen. Helsingin liikenne 
pysähtynyt, kadut täyttyneet roskista. Entiset 
jäteautojen kuljettajat leikkaavat osinkoku-
ponkeja.

Uutisvirta jatkuu. Kaupunginjohtaja kuol-
lut nälkään. Tarjoilijoiden muuttuminen kapi-
talisteiksi teki uusavuttomasta kaupunginjoh-
tajasta ensin nälkäisen, sen jälkeen kuolleen.

Levottomana selailen nettiä. Kaikki uuti-
set käsittelevät työläisten äkillistä muuttumis-
ta ja sen seurauksena syntynyttä katastrofia. 
Jopa Nalle Wahlroosia uhkaa nälkäkuolema. 

Pahinta uutisten mukaan on, jopa Puolas-
ta ja Virosta tulleiden orjalaivojen lastit muut-
tuvat samassa kapitalisteiksi astuttuaan Suo-
men maaperälle. Entiset orjat ryhtyvät elä-
mään muiden työllä tekemättä itse mitään. 

Uutisten sävy on synkkä, epäillään virus-
ta joka tuon aiheutti ja tuhoa pidetään väistä-
mättömänä. Joku biologi kertoo:

– Pelkkiin loisiin pohjaavaa ekosysteemiä 
ole tavattu missään. 

Taloustieteilijä selittää:
– Yhteiskunta, joka koostuu pelkistä riis-

täjistä, ei voi toimia. Aina täytyy olla riistettä-
viä, riistäjien puuttuminen ei sinällään haittaa 
mitään.

Sosiologi huomauttaa:
– Yhteiskunta, jossa on pelkkiä työläisiä, 

saattaa toimia, mikäli työläisille maksetaan 
sellaista palkkaa, että he voivat kuluttaa. Riis-
täjien puuttuminen ei ole ongelma. Sitä vastoin 
yhteiskunta, jossa ei ole työläisiä, on tuhoon 
tuomittu, koska riistäminen ilman riistettävää 
sotii vanhaa sananlaskua, tyhjästä ei voi nyh-
jästä, vastaan. 

Sosiologin mukaan sanalasku pohjaa tu-
hansien vuosien kokemukseen.

Kauhistun ja totean haltialle.
– Käsitit väärin, en tarkoittanut ihmisten 

muuttumista kapitalisteiksi, vaan että ihmiset 
pitäisi ajatella olevansa kapitalisteja.

Haltia täsmentää:
– Tarkoitat siis, että ihmiset alkavat ajatel-

la kapitalistien etua, eivätkä muutu kapitalis-
teiksi?

– Juuri niin. Oikea ajatusmalli, kilpailul-
lisuus, yrittäjyys ja ahkeruus.

Sauva heilahtaa, kuuluu uusi puf ja uutis-
virta muuttuu, Juhana Vartiainen ylistää pal-
katonta työtä.

Helpotuksen huokaus pääse huulilta. Sa-
massa herään. Värähdän kauhusta. Kaikkea ne 
lomahelteet ja joutilaisuus saakin ihmisen unek-
simaan.

Punakynä
Auvo	Rouvinen	

Kitee

Kaikista tuli kapitalisteja



Leica Nova MS50 
Tee oikea päätös

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland

www.leica-geosystems.com

Leica Nova MS50 – Maailman ensimmäinen MultiStation

Saat vain pienen hetken tehdäksesi oikean päätöksen. Erinomainen suorituskyky 
ja ehdoton luotettavuus ovat kriittisiä. Uudessa Leica Nova MS50 Multistationissa 
yhdistyvät takymetri, kuvantaminen ja skannausteknologia, luoden yhdessä 
ainutlaatuisen ratkaisun joka kattaa koko työnkulun tiedonkeruusta ja visualisoin-
nista päätöksentekoon ja toimenpiteisiin. 
Leica Nova: kokonaan uusi ulottuvuus mittausteknologiassa

www.leica-geosystems.com/nova


