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Hyvinkään asunnotto-
muusmessut eivät onnis-
tuneet täydellisesti. 
 Messuosastojen välistä ei 
löydy metri lakun myyjää.

Jukka Nissinen, teksti 
Mauri Ratilainen, kuvat

Hyvinkään asunnottomuus-
messujen Hietaniemen pal-
velukeskuksen teltta Hyvin-

kään taidemuseon etupihalla toteut-
ti yhden asunnottomuuteen liitty-
vän ennakkoluulon. Teltan asukas 
oli ottanut hiukan hapanta, minkä 
kunniaksi hänelle sattui onnetto-
muus. Sairaalareissun aikana teltta-
asunto hävisi kokonaan. 

Oma pöljyys ei kuitenkaan ole 
asunnottomuuden ainoa syy.

– Minullakin oli ennen asunnot-
tomuusmessuja aika stereotyyppinen 
kuva asunnottomuudesta. Nykyisin 
asunnottomien joukkoon kuuluu pit-
kän linjan alkoholistimiesten lisäksi 
entistä enemmän naisia ja perheitä. 
Lama tekee tuhoaan, Hyvinkään 
asunnottomuusmessujen toinen ku-
raattori Jani Leinonen kertoo.

Kun Leinonen lähti viime mar-
raskuussa miettimään toisen messu-
suunnittelijan, taiteilija Riiko Sak-
kisen kanssa Hyvinkään asunto-
messujen oheistapahtumaa taidemu-

Messut messujen oheistapahtumana
– Kansalaisjärjestöt tekevät asunnottomien hyväksi sellaista työtä, joka kuuluisi valtiolle, Jani Leinonen ihmettelee.

Hyvinkääläinen taiteilija Jani Leinonen jakamassa asunnottomuusmessujen esitteitä asuntomessuilla.
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seoon, ensimmäiseksi nakattiin tai-
denäyttely ulos vaihtoehdoista.

– Jos teemana on asuntomessut, 
taidenäyttelyn pitää näyttää myös 
messuilta, Leinonen linjaa.

Leinosen mielestä perinteisen 
taidenäyttelyn kokoaminen on hy-
vin ennalta-arvattavaa puuhaa. 
Teokset voivat olla jo valmiina ja 
vielä tekemättömistä töistä on mie-
likuva taiteilijan aikaisemman uran 
perusteella. 

– Yritimme lähestyä Riikon 
kanssa aihetta hyvin varovaisesti. 
Meille ehdotettiin, että tehkää tästä 
näyttelytilasta asuntola, jossa asut-
taisiin koko näyttelyn ajan. Kun on 
kyse oikeiden ihmisten elämästä, 
lähtökohta on toinen kuin vaikkapa 
suuryrityksen rienaamisessa, Leino-
nen huomauttaa.

Isosta numerosta
löytyy messuliite
Asunnottomuusmessujen 20 näytte-
lyosastosta pääosa on miehitetty 
asunnottomuusongelmia ratkovien 
kansalaisjärjestöjen voimin.

– Järjestöt ovat meidän mieles-
tämme paras taho kertomaan asun-
nottomuudesta. Taiteilijat eivät olisi 
päässeet niin sisälle ongelmaan, 
Leinonen uskoo.

Messuosastojen lisäksi Hyvin-
kään taideasemalla ja Hyvinkään 
taiteilijaseuran Promenadigallerias-
sa on tarjolla myös perinteistä tai-
detta. Messuhulinaan on tarttunut 
myös neljä erilaista työpajaa, joissa 
on pohdittu muun muassa maahan-
muuttajien näkemystä omasta pai-
kasta ja lasten käsityksiä kodista ja 
kodittomuudesta.

– Messujen yhteydessä oli Su-
sanna Helken American Vagabond 
-elokuvan ensi-ilta. Leffa kertoi siitä 
kuinka asunnottomuus on Yhdys-

valloissa normaali tilanne, eikä siitä 
edes pyritä eroon, Leinonen sanoo.

Asunnottomuusmessujen ohes-
sa on potkittu myös asunnottomien 
Street Soccer Cup -jalkapalloturna-
us. Homeless Academy ry:n järjes-
tämän turnauksen voitti helsinkiläi-
nen Stray Dog -joukkue. Turnauk-
seen osallistuneista pelaajista valit-
tu kahdeksanhenkinen joukkue läh-
tee edustamaan Suomea Homeless 
World Cupiin Puolan Poznaćiin 10. 
elokuuta.

Messujen markkinointia on 
myös hoidettu asiaan kuuluvalla ta-
valla. Messukatalogi julkaistiin ka-
tukulttuurilehti Ison numeron välis-
sä. Lehteä myydään kaupunkien ka-
duilla.

– Asuntomessut tekee yhteis-
työtä Tekniikan Maailman kanssa 
teknisten ratkaisujen esittelyssä ja 
sisustuksen osalta jonkun akkain-
lehden kanssa. Halusimme samalla 
lailla olla esillä ja Isoa Numeroa 
kustantava Kultti ry innostui ajatuk-
sesta, Leinonen toteaa.

Järjestöt ratkovat
asumisongelmia
Jani Leinonen yllättyi siitä, että eri-
laiset kansalaisjärjestöt tekevät 
asunnottomuuden lievittämiseksi 
sellaista työtä, jonka pitäisi kuulua 
valtiovallan tehtäviin.

– Suurin osa näistä messuilla 
mukana olevista yhdistyksistä toi-
mii lahjoitusvaroilla. Valtio on ul-
koistanut sosiaalihuollon järjestöil-
le, mikä on minusta hyvin huolestut-
tavaa. Lahjoitusten varassa toimimi-
nen menee helposti populismiksi. 
Söpöt sairaat lapset helposti kerää-
vät kaiken, verovarojen käyttö olisi 
parempi ratkaisu.

Asunnon puuttuminen on usein 
vain yksi osa asunnottoman ongel-

Kuka Jani 
Leinonen?
•	 Hyvinkäältä kotoisin oleva 

suomalainen kuvataiteilija. 
•	 Taiteilijan ammatista huoli-

matta Leinonen ei ole Suo-
men taiteilijaseuran jäsen.

•	 Leikittelee omissa töissään 
kulutushyödykkeillä, mark-
kinointistrategioilla ja kuu-
luisuudella.

•	 Viime vuonna Leinonen ja 
kaksi muuta henkilöä tuo-
mittiin 60 päiväsakkoon pe-
toksesta ja väärennöksestä 
heidän varastettuaan 
McDonald’sista Ronald Mc-
Donaldia esittävän muovi-
patsaan, jonka he sittemmin 
tuhosivat. Ryhmän tarkoi-
tuksena oli kyseenalaistaa 
McDonald’s-yhtiön etiikkaa 
ja tuotteiden alkuperää.

Jani Leinosen omat stereotyyppiset käsitykset asunnottomuuden syistä muuttuivat asunnottomuusmessujen 
rakentamisen myötä.

mavyyhteä. Samaan pakettiin pitäi-
si saada jonkinlainen työ tai toi-
meentulo. Jotkut tarvitsevat etenkin 
asumisuransa alkuun myös tukea 
vaikkapa tavanomaiseen elämänryt-
miin kiinnipääsemisessä.

– Järjestöjen työntekijät puhu-
vat siitä, että asunnottomuuden on-
gelmat voitaisiin ratkaista, jos siihen 
vain olisi poliittista tahtoa.

Asuntomessukaupunki Hyvin-
kää on Suomen asunnottomuustilas-
ton top ten -listalla seitsemännellä 
sijalla. Leinonen on tutustunut asun-
nottomuusmessujen yhteydessä 
myös sosiaalisen asuntotuotannon 
epäonnistumiseen.

– Kuntapoliitikot tekevät raken-
nuttajien kanssa diilejä, missä kovan 
rahan asuntojen vastikkeeksi pitäisi 
olla sosiaalista asuntotuotantoa. Jos-
tain kumman syystä kovan rahan 

asunnot rakennetaan, mutta halvois-
ta vuokra-asunnoista ei kuulu mi-
tään, Leinonen manaa huonoja 
gryndaussopimuksia.

Halvin kämppä lohkeaisi Hyvin-
kään asuntomessuilta 315 000 eurol-
la. Sen päälle pitäisi vielä vähän si-
sustaa ja hankkia ruohonleikkuri.

– Asuntomessut näyttävät täy-
dellisen maailman, jos siihen on va-
raa. Kaikilla ihmisillä ei ole, Leino-
nen muistuttaa.

Jani Leinonen myöntää, etteivät 
asunnottomuusmessut onnistuneet 
täydellisesti. Messuilta puuttuu met-
rilakun myyjä, jollainen löytyy aina 
suomalaisilta messuilta messutee-
masta riippumatta.

Asunnottomuusmessut – Taju 2013 
Hyvinkään taidemuseolla 
1. syyskuuta asti.
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Pääkirjoitus Helsinki 9.8.2013

Oikeus sohvautua

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
(kok.) nosti älämölön esittäessään sosiaa-
liturvan kehittämistä vastikkeelliseksi. 

Esitys tulkittiin kokoomuspuolueen perintei-
seksi ideologiaksi, jossa jokainen on oman on-
nensa seppä ja työttömyys pitkälti itse aiheu-
tettua.

Ehdotuksen ehti ensimmäisenä ampu-
maan alas liikenneministeri Merja Kyllönen 
(vas.) vasemmiston perinteisellä retoriikalla. 
Yhteiskunnan tehtävä on järjestää töitä ja huo-
lehtia terveydenhuollosta ja peruspalveluista 
niin, etteivät ihmiset joudu sosiaaliturvan va-
raan.

Työvoima- ja sosiaalitoimistoissa on liian 
vähän henkilökuntaa edes paperien pyörityk-
seen. Kesällä uutisissa kerrottiin, että parhaiten 
saavat asiansa hoidettua kovaäänisimmät, ar-
kojen maan hiljaisten hakemukset siirretään 
pinon pohjalle. Lisäresursseja ihmisten tapaa-
miseen ja työpajojen organisointiin ei löydy 
mistään. 

Suomen kaltainen ilman öljytuloja sinnit-
televä valtio ei sen paremmin voi taata työpaik-
koja kansalaisilleen, vaikka poliittista tahtoa 
olisi. Jopa kohtuullisen terveydenhuoltojärjes-
telmän ylläpitäminen tuntuu olevan vaikeaa, 
kuten sote-uudistuksen valmistelusta olemme 
saaneet havaita.  

Risikon aloite antoi kuitenkin maustetta 
keskusteluun sosiaaliturvan tulevaisuudesta. 
Paljon on ollut puhetta kansalaispalkasta, jotta 
ihminen voisi työn sijasta keskittyä vaikka 
kulttuuriin; runouteen, sävel- tai kuvataitee-
seen tai ehkä vain ruoka- ja juomakulttuuriin. 

Kansalaispalkka on totisinta totta jo tu-
hansille Suomessa asuville nuorille, jotka siir-
tyvät suoraan koulun penkiltä toimeentulotuen 
asiakkaiksi. En pitäisi ollenkaan pahana, jos 
poliitikot löytäisivät jostakin keinoja nostaa 
loppuelämän köyhyyteen ajautuvat nuoret soh-
valta töihin, opiskeluun tai jonkin muun akti-
voivan toiminnan pariin. Uskon työnteon tuo-
van sisältöä ihmisen elämään ja antavan, jos ei 
hyvän, niin ainakin paremman mielen.

Usko vahvistuu, kun seuraa Rakennusalan 
työttömyyskassan tilastoja. Työllisyyden pa-
rantuessa asiakkaat hupenevat kassalta kuin 
varpusparvi. Työttömänä ollaan vain pakosta, 
jonka markkinatalous aika ajoin aiheuttaa. 

Olen Kyllösen kanssa täysin samaa mieltä, 
että työllisyyttä parannetaan viisailla poliitti-
silla päätöksillä, ei ihmisiä turhaan syyllistä-
mällä. Mutta en jaksa uskoa, että tämä olisi 
 Risikonkaan perimmäinen tarkoitus.

Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Vastikkeet pois puolueilta 

Ta vederlagen av partierna

Uutisköyhän kesän hittituote on jälleen ol-
lut puolueiden kannatusgallupit. Tuorein 
Yle Uutisten gallup oli varsin masentavaa 

katseltavaa vasemmistopuolueiden kannalta. Hel-
teet ovat sulattaneet vasemmiston kannatusluvut 
Sorbus-luokkaan.

Vasemmiston kannatuksen hiipuminen ei ole 
mikään ihme. Unelmahöttöä ja ohjelmatyötä kyl-
lä piisaa, mutta puolueet eivät pysty vastaamaan 
äänestäjien tärkeimpään ongelmaan: pystyykö yh-
teiskunta turvaamaan toimeentulon ja elämisen 
mahdollisuudet kaikille epävarmoina aikoina.

Ihmisiä ei kiinnosta Paras-hankkeet ja sote-
uudistukset, vaan kuinka nopeasti pääsee neuvo-

laan tai hammaslääkäriin. Kuntarajat voidaan ve-
täistä mihin hyvänsä, kunhan palvelut on helppo 
saavuttaa työmatkan varrelta.

Poliittinen eliitti on menettänyt yhteydet ta-
vallisten ihmisten arkeen. Tämä ei ole pelkästään 
vasemmiston ongelma, vaan kaikki eduskunta-
puolueet ovat samassa jamassa. Oikeisto voi sen-
tään tarjota hallituksessa toivoa ja oppositiossa ir-
tonaista poskensoittoa vaalikarjalle.

Suomalainen poliittinen järjestelmä on luk-
kiutunut 1970-luvun tilanteeseen, minkä jälkeen 
vain Vihreät ovat tulleet uutena puolueena leikki-
kentälle. Omalta osaltaan tähän on vaikuttanut 

puoluetuki, joka on auttanut puolueita luomaan 
äänestäjistä riippumattomia puoluekoneistoja.

Puoluetuen luojia olivat kansanrintamapuo-
lueet eli Sdp, Kepu ja Skdl. Puoluetuella annettiin 
tasoitusta, sillä porvarit pystyivät keräämään 
isomman vaalikassan. Puoluetuella ei ole selväs-
tikään ollut toivottua vaikutusta.

Mitäpä jos kokeiltaisiin välillä rehellistä po-
litiikantekoa? Lopetetaan puoluetuki ja säästetään 
34 miljoonaa veroeuroa vuosittain. Palataan sii-
hen mistä kansanvallasta aloitettiinkin, kovasta 
jalkatyöstä ja ihmisten innostamisesta toimintaan 
paremman huomisen puolesta.

Hitprodukten denna nyhetsfattiga sommar 
har igen en gång varit galluparna om par-
tisympatierna. Yle Nyheters färska gallup 

är synnerligen dyster läsning för vänsterpartierna. 
Värmen har smält ner stödet för vänstern till Sor-
busklassen.

Det är inget under att stödet för vänstern svik-
tar. Drömsnömos och programarbete finns det nog 
av, men partierna klarar inte av att svara på väl-
jarnas viktigaste problem: klarar samhället av att 
garantera alla utkomst och möjligheter att leva i 
osäkra tider.

Folk är inte intresserade av KSSR-projekt och 

sote-reformen, utan av hur snabbt de får tid på råd-
givningen eller till tandläkaren. Det är inte så no-
ga med hur kommungränserna dras, bara det är 
lätt att få service längs vägen till jobbet.

Den politiska eliten har tappat kontakten till 
de vanliga mänskornas vardag. Det här är inte ett 
problem enbart för vänstern, utan alla riksdags-
partier sitter i samma båt. Högern kan ändå erbju-
da valboskapen hopp i regeringen och lösryckta 
ordvändningar i oppositionen.

Det finländska politiska systemet har låst sig 
vid läget på 1970-talet, efter det har bara De grö-
na kommit med som nytt parti på lekplatsen. En 

bidragande orsak till detta är partistödet, som har 
hjälpt partierna att skapa en partiapparat som är 
oberoende av sina väljare.

Partistödet skapades av folkfrontspartierna, 
dvs. SDP, Centern och DFFF. Partistödet blev en 
utjämning, eftersom borgarna kunde samla in en 
större valkassa. Partistödet har uppenbart inte 
haft önskad effekt.

Hur vore det att ta och pröva på uppriktig po-
litik? Vi slopar partistödet och sparar 34 miljoner 
skatteeuro årligen. Vi återgår till det folkväldet ut-
gick ifrån, hårt fotarbete och att uppmuntra mäns-
korna att arbeta för en bättre morgondag.

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

Ulkomailla 
2. elokuuta Yhdysvallat ilmoitti estävänsä kaikki 
sotilasmateriaalin kuljetukset Etelä-Afrikkaan ro-
tusyrjinnän takia.
4. elokuuta Filippiinien pääkaupungissa Manilas-
sa päätettiin Malesian liittovaltion perustamisesta
5. elokuuta Yhdysvallat, Britannia ja Neuvostoliit-
to solmivat ydinkokeet ilmakehässä, ulkoavaruu-
dessa ja veden alla kieltäneen osittaisen PTBT-
ydinkoekieltosopimuksen.
8. elokuuta 16 miehen rikollisliiga teki Englannin 
historian suurimman junaryöstön Lontoon liepeil-
lä. Ryöstäjät saivat saaliikseen käteistä rahaa liki 
2,6 miljoonaa puntaa.
9. elokuuta Tšekkoslovakia ilmoitti, että maan 
kommunistipuolueen entisen johtajan Rudolf 
Slánskýn maine oli puhdistettu. Slánský oli tuo-
mittu tekaistujen syytteiden perusteella kuole-
maan ja teloitettu vuonna 1952.
18. elokuuta yli 10 000 buddhalaista aloitti Etelä-
Vietnamissa syömälakon katolisen hallituksen 
harjoittaman uskonnollisen syrjinnän takia.
28. elokuuta kansalaisoikeustaistelija Martin 
Luther King piti Washingtonissa kuuluisan I Ha-
ve a Dream -puheensa. Washingtonin kansalaisoi-
keusmielenosoituksiin osallistui 200 000 ihmistä.
31. elokuuta Moskovan ja Washingtonin välinen 
kuuma puhelinlinja avattiin.

Kotimaassa 
5. elokuuta perustettiin rauhanjärjestö Sadankomi-
tea ja aloitettiin sotapoliisien koulutus Santahami-
nan varuskunnassa Helsingissä.
8. elokuuta Suomi allekirjoitti ydinkieltosopimuk-
sen.
11. elokuuta näyttelijä Ida Aalbergin muistokivi 
paljastettiin Janakkalan Leppäkoskella.
21. elokuuta Kar Airin Convair Metropolitan -ko-
neet joutuivat jo toistamiseen parin päivän sisään 
laskeutumisonnettomuuteen, jossa murtui koneen 
nokkapyörä.
27. elokuuta Suomen ja Neuvostoliiton solmima 
Saimaan kanavan vuokrasopimus astui voimaan.
30. elokuuta Ahti 
Karjalaisen 
hallitus hajosi 
SAK:n minis-
tereiden erot-
tua maatalous-
tuotteiden 
hintapäätök-
sen takia.
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Veikko Ervastin urakka-
porukka on tykännyt 
työvuorostaan jo 
 kahdeksan vuotta.

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Kirvesmies Veikko Ervastin 
vetämän urakkaporukan työ-
tä katsellessa väkisinkin tu-

lee mieleen Matin ja Tepon ikivihreä 
hitti, jossa joka ainoa aamu mennään 
töihin seitsemäksi.

Ainoa ero on se, että nokkamies 
Ervastin väki aloittaa työnsä aikai-
semmin kuin Matti ja Teppo, aamu-
kuudelta. Työpäivä päättyy kahdelta 
iltapäivällä.

– Tällä tavalla on menty jo kah-
deksan vuotta, Ervasti kertoo.

Urakkaporukkaan kuuluu kuusi 
henkeä. Juhannuksen alla väki teki 
töitä Rakennustehon kerrostalotyö-
maalla Oulun Toppilassa.

Ervastin porukalla oli menossa 

parkkihallin ja kellaritilojen raken-
taminen Asuntoyhtiö Salmenrannan 
Virran tulevien asukkaiden autoille. 
Väki ei ollut täysilukuinen, sillä yk-
si oli pari viikkoa aiemmin joutunut 
tapaturman vuoksi sairaslomalle.

– Kaverilta menivät nivelsiteet, 
kun hän muljautti jalkansa johonkin 
monttuun. Sitä ennen ei tapaturmia 
ollut sattunutkaan, Ervasti kertoo.

Kuudelta töihin
Skanskalla
Tavanomaista aikaisempi töihin tulo 
alkoi kokeiluna vuonna 2005 Skans-
kalla. Malli todettiin niin hyväksi, 
että urakkaporukka päätti jatkaa 
käytäntöä. Se syntyi tarpeesta.

– Kahdeksan vuotta sitten nuo-
remmat työkaverit rakensivat illat 
pitkät omia talojaan. Uuden työvuo-
ron ansiosta he saivat jatkettua päi-
vää ja entistä enemmän aikaa raken-
tamiselleen, Ervasti selvittää.

Yli 30 vuotta rakennustöissä ol-
lut Veikko Ervastikin saa myös ai-

kaa omille harrastuksilleen. Hän 
puuhailee muun muassa hevosten 
parissa.

”Töihin saa
ajaa rauhassa”
Kirvesmies Janne Aaltonen on ol-
lut aamuvarhain työmaalle hiipiväs-
sä urakkaporukassa alusta lähtien.

– Tämä sopii minulle oikein hy-
vin ja perheellekin, jonka kanssa saa 
pitää entistä enemmän aikaa. Mi-
nulla on vaimo sekä vajaan vuoden 
ja kolmen vuoden ikäiset lapset, 
Aaltonen kertoo.

Hänelle ei tuntia aikaisempi he-
rääminen eli aamuviideltä ole tuot-
tanut minkäänlaisia vaikeuksia.

– Töihin saa ajella rauhassa, sil-
lä ennen kuutta liikenteessä ei ole 
paljon autoja, 35 kilometrin päästä 
Arkalan kylästä kaupunkiin ajeleva 
Aaltonen kiittelee.

Tilanne on lähes sama toisinkin 
päin. Liikenteestä ei ole harmia. Il-
tapäivän ruuhka on vasta alussaan.

– Ajan töistä kotiin 10–15 mi-
nuutissa, Aaltonen kertoo.

Insinöörin työ
ei kutsunut
Rakennustöissä Janne Aaltosella tu-
lee lokakuussa täyteen yksitoista 
vuotta. Alun perin hän oli suuntau-
tumassa aivan toiselle alalle.

– Valmistuin keväällä 2002 met-
sätalousinsinööriksi. Olin sen jäl-
keen kesällä pätkätyössä. Etelä-Suo-
messa ja pohjoisessa oli pari pätkä-
työpaikkaa, joita hain, mutten pääs-
syt, Aaltonen kertoo.

Tilanne turhautti. Kun metsä-
talousinsinööri ei tuntenut valit-
semaansa alaan kutsumustakaan, 
hän tarttui sukulaismiehen tar-
joukseen.

– Vaimon siskon mies oli Ervas-
tin Veikon urakkaporukassa. Hän 
houkutteli minutkin siihen. Pääsin 
sitten kokeilemaan, miltä rakennus-
ala maistuu, Aaltonen kertoo.

Onhan se maistunut, työhön on 

Mä joka ainoa aamu 
kuudeksi meen

Kirvesmies Veikko Ervasti sanoo, että aamukuudelta alkava työvuoro antaa töiden jälkeen entistä enemmän omaa aikaa. Ervastin vapaa-aika kuluu mm. 
hevosten parissa.
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Kokin työ ei
napannut

Mari Ervasti on ollut urakkajengis-
sä nelisen vuotta. Hänenkin mieles-
sään oli alun perin kokonaan toinen 
ammatti.

– Kävin ammattikoulussa kok-
kipuolen koulutuksen, mutta kun 
töitä ei sillä alalla ollut, tulin kesä-
töihin rakennukselle, Ervasti selvit-
tää.

Hän oli Skanskalla yhtä soittoa 
neljä vuotta. Sitten tuli lama.

– Opiskelin lisää kokkihommia, 
kun minulle sanottiin, että raken-
nusalalla ei ole töitä.

Kokin ammatti ei enää tuossa 
vaiheessa kiinnostanut, joten Ervas-
ti palasi rakennuksille, kun töitä löy-
tyikin. Hommat innostivat hänet 
koulutukseenkin.

– Kävin sitten aikuiskoulutus-
keskuksessa reilun kuukauden ta-
lonrakennuskurssin.

Mari Ervastille aamukuuden 
vuoro sopii kuin nenä päähän.

– Saa nukkua pitempään ja teh-
dä jotain muutakin töiden jälkeen, 
hän sanoo.

Työmaalla on hyvä ja välitön 
meininki. Työntekokin on mukavaa.

– Jos en jotain osaa, työkaverit 
kyllä neuvovat, hän hymyilee.

Kippovaluihin
päästään hyvissä ajoin
Työvuoro on mahdollistanut sen, et-
tä työmaalle tarvittava betoni tuo-
daan hyvissä ajoin aamuisin.

– Me valamme tällä työmaalla 
pääasiassa kippovalulla. Tuohon au-

toholviin on mennyt satoja kuutioita 
betonia, Veikko Ervasti kertoo.

Muutamana päivänä työt Toppi-
lan työmaalla on valujen vuoksi 
aloitettu jo ennen kuutta.

– Olemme kevään aikana tulleet 
kolmesti töihin aamuviideltä. Työt 
ovat sitten päättyneet yhdeltä, Er-
vasti kertoo.

Ervastin väen työvuoron on hy-
väksi havainnut myös työnantaja. 
Sillä ei ole käytäntöä vastaan mi-
tään.

– Ei tämän parempaa ratkaisua 
olekaan. Betonin saa myös tilattua 
seuraavaksi päiväksi vaikka edel-
lisenä päivänä, parkkihallin työ-
maan vastaavana mestarina toimiva 
Pekka Romppainen Rakennuste-
hosta toteaa.

”Ulkopuoliset
arvostelevat”
Oululaisten malli ei ole ollut kaik-
kien mieleen. Veikko Ervasti on 
kuullut, että kaikki eivät siitä pidä.

– Arvostelijat ovat yleensä ol-
leet porukan ulkopuolisia, jotka ovat 
kymmeniä vuosia tehneet töitä aa-
museitsemästä puoli neljään, Janne 
Aaltonen kommentoi.

Tapa on Ervastin mukaan hy-
väksytty Rakennusliiton terävässä 
päässä, sillä sieltä ei ole murahtelua 
kuulunut.

Oulun seudun rakennuksilla ja 
muualla maassa vastaavaa työvuo-
roa ei tiettävästi ole.

– Olen kuullut, että NCC:llä 
Oulussa olisi ollut toinen porukka, 
joka on tehnyt samanlaista työvuo-
roa, Ervasti sanoo.

Kokiksi opiskellut Mari Ervasti heitti kauhan nurkkaan ja vaihtoi raksalle. 
Urakkaporukassa hän on ollut nelisen vuotta. – Olen viihtynyt ja aikainen 
työvuoro passaa hyvin, hän sanoo.

oppinut pikku hiljaa ilman raken-
nusalan koulutusta.

– Käytäntö on opettanut, Aalto-
nen toteaa.

Hän ei arvioi itse omaa työtään, 

vaan jättää sen muiden tehtäväksi. 
Arviot ovat mitä ilmeisimmin olleet 
niin hyvät, että entinen metsätalous-
insinööri on yhä mukana Ervastin 
urakkaporukassa.

Janne Aaltonen pitää työvuorostaan muun muassa siksi, että aamulla saa ajella töihin rauhassa. Iltapäivällä kotiin pääsee varttitunnissa, kun tiellä ei ole vielä 
ruuhkaa.
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Vuokrayritys tulee hel
pommin valituksi, kun  
se ei kysele työpaikan 
riskeistä käyttäjä
yritykseltä. 

Riitta Malve-Tamminen,  
teksti ja kuvitus

Vuokratyöntekijä tuntee kuu
luvansa alimpaan luokkaan 
työmaalla. Monesti sillä on 

nollatyösopimus, resuisin suojainva
rustus ja kurja sosiaalitila muista 
erillään. Taustalla häämöttää har
maa talous lieveilmiöineen. 

Nyt muutama suuri vuokrayri
tys on puhdistamassa alan mainetta. 
Ne osallistuivat Kuntoutussäätiön 

hankkeeseen, jossa selvitettiin vuok
rayritysten työterveystyötä ja työky
vyn tukea.

Samassa yhteydessä ilmestyi 
Työkyvyn tuki vuokratyössä opas, 
joka sopii kaikille ammattialoille. 
Se koostuu kahdesta osasta, jotka 
on tarkoitettu yrityksille ja työnte
kijöille. 

Terveydellä 
käydään kauppaa
– Käyttäjäyrityksellä saattaa olla kiu
saus valita vuokratyöntekijä sellai
sesta vuokrayrityksestä, joka ei kyse
le myyntitilanteessa liikoja työpai
kan riskeistä ja turvallisuudesta, ker
too oppaan tekijä, projektipäällikkö 
Kimmo Terävä Kuntoutussäätiöstä.

Vuokrayrityksen tulee kuiten
kin tietää työn vaaroista ja altisteis

ta, että se voisi lähettää sopivan 
työntekijän. Jos käyttäjäyritys ei ole 
tehnyt riskikartoitusta ja työpaikka
selvitystä, vuokrayrityksen on itse 
selvitettävä olosuhteet kyselemällä.

– Vaikka käyttäjäyritys huoleh
tii työsuojelusta myös vuokratyönte
kijän kohdalla, henkilöstöpalvelu
yritys kantaa viime kädessä vas
tuun, jos tälle sattuu jotain työssä. 

Yhteistyökumppaneita oppaan 
ja siihen liittyvän selvityksen teossa 
olivat muun muassa Työterveyslai
tos, ammattiliitot Erto ja PAM sekä 
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto.

Työkykyyn vaikuttaa moni 
seikka työympäristössä. Terveenä 
jaksaa paremmin, mutta myös am
mattitaidolla ja työyhteisön tuella on 
merkitystä. Tänään myös laki edel
lyttää työkyvyn edistämistä ja tukea 
kaikilla työpaikoilla.

Nuoret vuokratyöntekijät 
tarvitsevat erityistä tukea

– Vuokratyöntekijä ei 
useinkaan tiedä, kenen 
puoleen kääntyisi 
ongelmatilanteissa, 
projektipäällikkö Kimmo 
Terävä kertoo.

Hyvä vuorovaikutus 
edistää hyvinvointia
Hyvä tiedonkulku vuokratyönteki
jän sekä vuokrayrityksen ja käyttä
jäyrityksen esimiesten välillä paran
taa Terävän mukaan viihtymistä 
työssä. 
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– Kummallakin esimiehellä on 
oma rooli perehdytyksessä. Mutta 
kiireen ja lyhyiden työsuhteiden ta
kia siihen ei aina ehditä paneutua.

Työntekijän on myös hyvä tie
tää, miten työsuojeluvastuu jaetaan 
yritysten kesken ja kuka vastaa hen
kilösuojainten hankkimisesta.

Työsuojeluun liittyvissä ongel
matilanteissa vuokratyöntekijä ottaa 
ensisijaisesti yhteyttä vuokrayrityk
sen työsuojeluvaltuutettuun, jolla on 
sama liikkumisoikeus asiakasyri
tyksessä kuin vuokratyöntekijällä. 
Apua voi pyytää myös asiakasyri
tyksen työsuojeluvaltuutetulta.

– Mutta vuokratyöntekijä puu
tuu harvoin epäkohtiin. Hän saattaa 
luulla, ettei hänellä ole mahdolli
suutta vaikuttaa, vaikka vuokra
työntekijänkään ei tarvitse sietää 
esimerkiksi epäasiallista kohtelua 
työnjohdon taholta.

Terävä on huomannut, että työ
kyvyn tukeminen on haasteellista 
lyhyissä vuokratyösuhteissa. 

– Etenkin käyttäjäyrityksiä on 
vaikeaa motivoida kantamaan vas
tuunsa, koska työntekijä on niin 
helppoa vaihtaa. 

Hoitolasku yllättää 
määräaikaisen
– Vuokratyöntekijälle on kerrottava 
työterveyshuollon laajuudesta ja mi
ten se toimii lyhyessä työsuhteessa. 
Mutta määräaikaisuus tuo katkoja 
työterveyshuoltoon, mikä murentaa 
sen merkitystä ja tekee vuokratyön
tekijästä väliinputoajan.

Kun vuokratyöntekijän työsopi

mus katkeaa, keskeytyy myös työ
terveyshuollon määräämä hoitosarja 
selkäsärkyyn. Joskus taas työter
veyshuolto teettää tutkimuksia vielä 
työsuhteen päättyessä ja lähettää 
laskun vuokratyöntekijälle. 

Määräaikaisuus houkuttelee 
myös välttämään työhöntulotarkas
tusten kustannuksia. Jos työsopimus 
on kolme kuukautta, tarkastusta ei 
tehdä ollenkaan, koska se on tehtävä 
kolmen kuukauden sisällä työn 
aloittamisesta.

Terävän mukaan ensimmäisenä 
tulisi saada kuntoon nuorten ja maa
hanmuuttajien työkyvyn tuki vuok
ratyössä. 

– Vuokratyö on tänään monelle 
nuorelle ja maahanmuuttajalle en
simmäinen kosketus työelämään, 
joka vaikuttaa työllistymiseen tule
vaisuudessa. 

Vuokratyöntekijä 
juo kahvit yksin
Barona Rakennuksella, joka kuuluu 
henkilöstöpalveluyritys Baronaan, 
on sata rakentajaa toistaiseksi voi
massaolevalla työsopimuksella ja 
250 määräaikaisilla työsopimuksilla.

– Nollatyösopimuksia emme 
käytä ollenkaan, vakuuttaa toimi
alajohtaja Timo Ahola Barona Ra
kennuksesta.

Vuokrayritys hankkii henkilön
suojaimet ja työturvallisuuskorttiin 
kuten muihin sertifiointeihin liitty
vän koulutuksen. Se tuo on Aholan 
mukaan kilpailuetu toisiin vuok
rayrityksiin nähden.

– Työterveyshuoltoon kuuluu 

aina sairaanhoito. Kun työntekijä il
moittaa sairaudesta esimiehelle, hän 
lähettää Baronan maksusitoumuk
sen työterveyshuoltoon. Näin ei syn
ny väärinkäsityksiä hoidossa eikä 
laskutuksessa.

Barona Rakennus työllistää pal
jon nuoria. Ahola on huomannut, et
tä ensimmäisen kerran rakennustyö
maalle tulevat nuoret ovat muita alt
tiimpia tapaturmille ja kaipaavat 
paljon tukea.

– Vuosien varrella on ollut vuok
ratyöntekijöiden eriarvoista kohtelua 
työmailla. Mutta tänään 90 prosent
tia käyttäjäyrityksistä on sisäistänyt, 
ettei vuokratyöntekijä viihdy pit
kään työssä, ellei esimies kohtele 
häntä kuin omiaan.

Barona Rakennuksen luotta
musmies, kirvesmies Pauli Nousiai-

nen on tehnyt vuokratyötä kuusi 
vuotta eikä suunnittele työpaikan 
vaihtoa.

– Työn ainoa ikävä puoli on se, 
ettei työmaalla aina suhtauduta hy
vin vuokratyöntekijään. Yrityksen 
omat työntekijät varmasti pelkäävät, 
että viemme heidän työpaikkansa, 
Nousiainen arvelee.

Ammattiliittoon järjestäytymi
nen on vähäistä vuokratyössä, mutta 
Barona Rakennus on tässä poikkeus. 
Kahdeksan prosenttia Rakennuslii
ton pääkaupunkiseudulla asuvista 
jäsenistä tekee vuokratyötä, muualla 
vähemmän. 

Maksuttoman Työkyvyn tuki 
vuokratyössä -oppaan voi  
tilata Kimmo Terävältä 
Kuntoutussäätiöstä, 040 821 9981.

Täyssynteettinen 5W-40, 5 l 

-moottoriöljy + 6 l öljynvalutusastia

Kiillotuskone 1200 W
- Nopeudensäätö
- Varustettu D-kahvalla
- Pehmeä käynnistys
- Käyttökytkin lukittavissa

Laikan halkaisija: 180 mm
Pyörimisnopeus: 1000-3600 r/min
Karan kierre: M14 
Paino:  2,3 kg

Vakiovarusteet: D-kahva, Velcro hiomalautanen, 
villatyyny, kova vaahtomuovityyny, 
pehmeä vaahtomuovityyny, kuusiokoloavain

236-1144

Bluetooth-kaiutin
Bluetooth-laitteisiin, kuten matka-
puhelimiin, soittimiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Lataaminen tieto-
koneen USB-portista, linjaulostulo 
esim. MP3-soittimelle.

880-BT

Tehokkaat 
hyttysansat

UUTUUS

UUTUUS

1990

6990

Öljynvalutusastia 6 l
Tuote: 556-24110

King täyssynteettinen moottoriöljy 5W-40, 5 l
API SN SM/CF, ACEA A3/B4. Tuote: 114-9540-5

Erikoistarjous:

Alkaen*

*alk. hinta, tuote: GF-4

1990

2490
Yhteishintaan

Merkillisen reilu.

fixus.fiMaan laajin varaosaketju!
Tarjoukset voimassa 31.8.2013 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.
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Santeri Pakkanen, teksti 
Pentti Vänskä, kuvat

Vuosi sitten käynnistynyt kau-
punginteatterin perusparan-
nus- ja laajennusprojekti on 

tällä hetkellä NCC:n suurin raken-
nustyömaa alueella. Teatteri-työmaa 
jakautuu kahteen osaan: 5 600 neli-
ön saneerattavaan vanhaan osaan ja 
2 300 neliön laajennukseen, mihin 
tulee pieni näyttämö. 

Mika Myöhänen astui ensim-
mäistä kertaa elämässään teatteriin 
viime lokakuussa, kun työt Malja-
lahden asuntokohteessa saatiin pää-
tökseen. Sen jälkeen teatterissa on 
käyty viitenä päivänä viikossa: 

– Kotona aamulla vitsaillaan, 
että iskä lähtee töihin teatteriin.

Työmaan vahvuus on 70–80 ih-
mistä, 30 haalareissa on pääura-
koitsija NCC:n logo, työmaalla on 

myös kymmenen kesätyöntekijää. 
Vastaava mestari Pentti Leskinen 
arvioi, että kohteen kuopiolaisuus-
aste on yli 90 prosenttia, vieras-
paikkakuntalaisia aliurakoitsijoita 
ovat olleet muun muassa pyörivän 
näyttämön rakenteet asentanut 
Ypäjän Metalli ja näyttämömeka-
niikan toimittaja Insta Automation 
Oy Tampereelta. 

Haastavaa, 
erikoista 
Vuonna 1963 valmistuneessa teatte-
rissa ei tehty ensimmäistäkään pe-
ruskorjausta, teatteritekniikka on 
auttamattomasti vanhentunutta. 
Juuri teatteritekniikka on ohjannut 
hankkeen suunnittelua ja vaikuttaa 
päivittäin myös rakentamiseen. Pe-
rinteisten rakennus- ja lvisa-urakoi-
den lisäksi kohteessa on kymmen-

Teatterin rakentaminen 
on tarkkaa työtä
Harva rakentaja viettää niin paljon aikaa teatterissa 
kuin NCC:n työporukka Kuopiossa. 

Mika Myöhänen ja Martin Ladoga (vas.) rakentavat akustiikkaseinää, joka kiinnitetään runkoon joustavilla solumerikiinnikkeillä.

Kuopion teatterista tulee maamerkki.

kunta teatteritekniikkaan liittyvää 
erikoisurakkaa. 

– Käytännössä kaikki on eri-
koisrakentamista, perusseiniä on 
vain vähän. Kaikissa oli korkoeroja, 
paksuuseroja jne. Tämä vaatii paljon 
huolellisuutta ja miettimistä, Myö-
hänen kertoo. 

Hän rakentaa työparinsa Pasi 
Räsäsen kanssa pienen katsomon 
akustiikkaseinää. Ääntä vaimenta-
vat solumerikiinnikkeillä kiinnitet-

tävät akustiikkaseinät on myös suu-
ren näyttämön katsomossa. Seinän 
sisään upotettavat ilmastointikana-
vat ja sähkötekniikka peitetään kol-
mikertaisella kipsilevyllä. Päälle tu-
lee MDF-levy, jonka kolmiulottei-
nen kuvio on sama kuin teatterin 
julkisivussa.

– Tästä tulee elävä rakennus, 
Myöhänen sanoo ja näyttää miten 
seinä taipuu, kun siihen lyö kämme-
nellä. 
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Erilaisia kaapeleita ja johtoja 
on tulossa noin 200 kilometriä. lvis- 
ja sähköpuolen aliurakoitsijana toi-
mivan Lemminkäisen sähköasenta-
ja Tomi Bäckströmin mukaan kaa-
peleiden reitittäminen vanhassa 
monimutkaisessa rungossa ei ole 
helppoa: 

– Ääni- ja kuvapuolen johtojen 
on oltava vähintään metrin päässä 
normaalista sähköstä. Monesti jou-
dutaan kiertämän talon toiselta puo-
lelta kaapelin vetämiseksi perille 
asti.

Bäckström on käynyt aikaisem-
min muutaman kerran Kuopion teat-
terissa, nyt kun kaikki on revitty au-
ki, näkee mitä kaikkea mahtuu sei-
nien, katsomon ja näyttämön alle, 
ylle ja taakse. Köysiullakolle tulee 
53 nostinmoottoria ohjaamaan la-
vasteita ja valaistusta. 

– Tosi haasteellinen projekti, 
seuraavana voisi olla ydinvoimala, 
Leskinen kuvaa.

Haasteet tulevat poikkeukselli-
sen massiivisesta lvis-puolesta, lisä-
nä ovat teatteritekniikan sekä ääni- 

ja valotekniikan vaatimukset. Työn-
johtaja Hanna Tossavainen lisää, 
että teatteritekniikka on rakentajalle 
varsin tuntematon. 

Käyttäjä sotkee 
suunnitelmia
Suunnitelmat muuttuvat jatkuvasti, 
mikä johtuu etupäässä käyttäjän 
vaatimuksista. Teatterin käyttöpääl-
likkö Juha Westman valvoo, että 
rakentaminen sujuu sekä saneeraus- 
että laajennuspuolella teatterin toi-
mivuuden ehdoilla. Westmanin mu-
kaan suunnittelukukkasia tulee, kun 
suunnittelijat näkevät teatterin vain 
isona tilana eivätkä ota huomioon si-
tä, miten teatteri toimii: 

– Asioihin joutuu puuttumaan 
koko ajan. Ensimmäisessä ilmastoin-
tikuvassa isolla näyttämöllä oli 2x3 
metriä iso ilmastointikanava pystys-
sä. Kun keskelle valosiltaa tulee 
sprinkleriputki, suunnittelija ei tiedä, 
että se paikka on jonkun työtila. Ra-
kentajan mielestä voi olla järkyttä-
vää, että miksi tuo inttää isolla näyt-

tämöllä jostakin viidestä sentistä.
Leskistä Westmanin saivartelu 

ei hermostuta. Kohde on hyvin eri-
koislaatuinen eikä kukaan muu pys-
ty sanomaan, miten jonkin yksityis-
kohdan on pelattava kokonaisuuu-
den kannalta.

– Joka päivä ilmenee jotakin, 
mikä menee toisin kuin on suunni-
teltu. Haasteellisinta on muutoksien 
yhteensopivuus, kun ne yhdistetään 
13 sivu-urakkaan. Silloin se työvai-
he seisoo, työjärjestys muuttuu ja 
tehdään jokin korvaava vaihe, Tos-
savainen kertoo.

Teatteri on kaikille 
ensimmäinen
Myöhänen hymähtää, että kun suun-
nitelmat elävät, välillä rakennetaan 
ilman kuviakin. Bäckström sanoo, 
että mitään isoja purkuhommia ei 
kuitenkaan tarvinnut tehdä. Pieniä 
muutoksia on tullut iv-putkien ja 
johtojen sijoittamiseen. 

Westman kehuu rakennusporu-
kan hyvää meininkiä:

– Meillä on ihan hauskaa, minä 
esitän heille tyhmiä kysymyksiä ra-
kentamisesta ja he kysyvät minulta 
viisaita asioita teatterista, että miksi 
tämän täytyy mennä noin? Minusta 
on hienoa, että he eivät pelkää ky-
syä. Me kaikki rakennamme ensim-
mäistä teatteria.

Kuopion ammattioppilaitokses-
ta viime maaliskuussa valmistu-
neelle 19-vuotiaalle Räsäselle teat-
teri on ylipäätään ensimmäinen työ-
maa, joten ihmettelemistä riittää:

– Harjoitusjaksolla on tehty 
normaaleja runkoja ja väliseiniä, 
mutta mistään akustiikkaseinästä ei 
ammattikoulussa kerrottu mitään. 
Olen todella tyytyväinen, että pää-
sin tänne. En ole koskaan aikaisem-
min käynyt teatterissa.

– Tiedä vaikka jäät tänne, Myö-
hänen velmuilee työparilleen.

Yli 27 miljoonan arvoisen hank-
keen rakennustyöt saadaan päätök-
seen huhtikuussa 2014 minkä jäl-
keen alkaa teatteritekniikan sisään-
ajo. Teatterin perusparannus ja laa-
jennus on valmis ensi kesänä.

Vastaava mestari Pentti Leskinen: Tosi haasteellinen projekti, seuraavana voisi 
olla ydinvoimala. 

Teatterikohteessa kaikki on erikoisrakentamista, mikä vaatii paljon 
huolellisuutta ja miettimistä.

Myös Lemminkäisen sähköasentaja 
Tomi Bäckströmille teatteri on 
haastava kohde. Uutta kaapelia 
vedetään lähes 200 kilometriä, 
kaapeleiden reitittäminen vanhassa 
monimutkaisessa rungossa ei ole 
helppoa. Ääni- ja kuvapuolen 
johtojen on oltava vähintään metrin 
päässä normaalista sähköstä.

Työnjohtaja Hanna Tossavainen: Joka päivä ilmenee jotakin, mikä menee 
toisin kuin on suunniteltu. Silloin se työvaihe seisoo, työjärjestys muuttuu ja 
tehdään jokin korvaava vaihe.

Teatterin käyttöpäällikkö Juha 
Westman valvoo, että rakennetaan 
teatterin toimivuuden ehdoilla: 
– Meillä on ihan hauskaa, minä 
esitän heille tyhmiä kysymyksiä 
rakentamisesta ja he kysyvät 
minulta viisaita asioita teatterista, 
että miksi tämän täytyy mennä 
noin?
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Ilkka Manninen on 
kirjoittanut kaksi kirjaa, 
pari näytelmää, sketsejä 
ja laulun sanoja

Esa Tuominen, teksti ja kuvat

-Se on vähän sillä lailla, kun 
tarina pyörii päässä, niin se 
on jossain vaiheessa kirjoi-

tettava sieltä ulos. Muuten se jatkaa 
pyörimistään eikä siltä saa rauhaa.

Näin haastelee betoniraudoitta-
ja Ilkka Manninen, 55. Hollolassa 
asusteleva Manninen on kirjoittanut 
tähän mennessä kaksi kirjaa ja pääs-
sä surraa yhä tarinoita. 

Mannisen ensimmäinen kirja 
on nimeltään Timpurit ja se pyörii 
vahvasti rakentamisen ympärillä. 
Toinen taas on saanut nimekseen 
Sahlman ja alaotsikokseen Vaaralli-
nen vihollinen. Sen teemana on ri-
kos, mutta se ei silti ole dekkari.

– Elämäkertoja ja dekkareita kir-
joitetaan muutenkin niin paljon, että 
en viitsi enää laittaa lusikkaani siihen 
soppaan, humoristikirjailijaksi itse-
ään luonnehtiva Manninen sanoo.

Pakkolomalla
sauhusi tietokone
Ilkka Manninen on alun perin Kes-
ki-Suomen poikia, kotoisin Viita-
saarelta. Tätä nykyä hän ansaitsee 
jokapäiväisen leipänsä elementtiteh-
taalla. Lahden Kestobetoni on sen 
verran pieni firma, että siellä jokai-
nen joutuu väkisinkin tekemään mo-
nenlaisia töitä:

– Olen ollut elementtivalajana, 
raudoittajana ja vähän fiksauspuo-
lellakin.

Ay-aktiiviksi Manninen ei ole 
ryhtynyt, mutta Rakennusliittoon 
kuulumista hän pitää itsestään sel-
vyytenä:

– Ei mitään Loimaan kassoja, 
mies tuhahtaa halveksivasti.

Betoniraudoittajan päässä 
pyörii tarinoita

– Ei Loimaan kassa meille mi-
tään etuja ole taistellut!

Neljä vuotta sitten ilmestyneen 
esikoisteoksen tausta on lomautuk-
sessa. Kun tehtaalla ei riittänyt töitä, 
Manninen ei jäänyt sohvalleen loi-
koilemaan vaan päätti kirjoittaa 
päässään pyörineen tarinan talteen. 
Timpurit kertoo kahdesta kirves-

miehestä, jotka saavat pikakomen-
nuksen Sysmään. Siellä keskeneräi-
nen huvila olisi rakennettava viikos-
sa valmiiksi.

– Timpurit ovat sinkkuja ja kun 
kesäkuumalla Sysmästä löytyy 
myös pari sinkkunaista, niin arvaa-
han sen, kuinka siinä käy, Manninen 
valottaa kirjansa juonta.

Ilkka Manninen on itse suunnitellut kirjojensa kannet.

Kirjailija ja hänen teoksensa: Ilkka Manniselta on ilmestynyt kaksi kirjaa. Uusia tarinoita pyörii jo päässä.
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Betoniraudoittaja tarjosi kir-
jaansa muutamalle kustantajalle, 
mutta nämä eivät tekstistä innostu-
neet. Esimerkiksi Otava kirjoitti 
vastauksessaan tähän tapaan: ”Vali-
tettavasti vastauksemme on kieltei-
nen, sillä käsikirjoituksenne ei kir-
jalliselta toteutukseltaan täytä vaati-
muksia, joita julkaistavalle tekstille 
on mielestämme asetettava”. 

Tästä Manninen ei kuitenkaan 
masentunut, vaan päätti turvautua 
omakustantamiseen. Hän suunnitte-
li itse kirjansa ulkoasun ja painatti 
sen Saksassa. Nyt kirja on tarjolla 
kirjastoissa ympäri Suomea, muuta-
missa kirjakaupoissa sekä verkko-
kaupoissa. 

– Muutama ihan myönteinen 
kritiikki ilmestyi lehdissä. Sieltä 
täältä sain kivaa palautetta. Mutta 
kun omakustantajalta puuttuvat 
mainosbudjetit eikä ammattimark-
kinoijan palveluihin voi turvautua, 
niin eihän siinä mihinkään huikei-
siin myyntilukuihin päästä, oma-
kustannekirjailija huokaisee.

Sketsejä, näytelmiä,
pakinoita…
Toinen betoniraudoittaja Ilkka Man-
nisen kirja Sahlman – vaarallinen 
vihollinen kertoo kuinka kaksi 
miestä ryöstää 91-vuotiaan sotavete-
raanin keskellä Lahtea. Veteraani 
päättää kuitenkin ottaa lain omiin 
käsiinsä…

Ennen kirjojen ilmestymistä 
Manninen oli tehnyt pari näytelmää. 
Hän on myös laatinut sketsejä ja kir-
joittanut laulujen sanoja. Viime ke-
sänä Ylen Lahden radio pyysi häntä 
pakinoitsijakseen. Seurauksena oli 
sarja äänipakinoita, jotka Manninen 

luki itse eetteriin Terassifilosofin ni-
missä.

Kirjailijana Manninen on itse-
oppinut. Hän on käynyt pari kirjoit-
tajakurssia, mutta tyylinsä ja tapansa 
kirjoittaa hän on luonut tarttumalla 
härkää sarvista eli kirjoittamalla.

Mannisen leipälaji on huumori. 
Hän korostaa, että se se vasta vaikea 
tyylilaji onkin.

– Kirjoittaa niin, että lukija 
purskahtaa tämän tästä nauramaan. 
Ei se ole mitään helppoa. 

Osviittaa siitä, mikä uppoaa lu-
kijoihin, Manninen on saanut työ-
maaltaan:

– Työkaverit ovat olleet parhaita 
kriitikoitani. Heiltä olen saanut re-
hellisesti sekä risuja että ruusuja.

Ilmeisesti betoniraudoittaja 
Mannisessa on todella kirjailijan vi-
kaa, koska hän nappasi pari vuotta 
sitten Päätalo-instituutin Mölläri-
mestari-palkinnon romaanien sar-
jassa. Kyseinen palkinto myönne-
tään vuosittain parhaaksi arvioidul-
le omakustanteelle. Manninen pok-
kasi palkinnon Sahlmanistaan.

Kiven huumori 
riemastuttaa 
Kuten arvata saattaa, Ilkka Manni-
nen harrastaa lukemista. Mutta hän 
ei viihdy vain kirjojen parissa vaan 
käy toisinaan myös laulamassa ka-
raokea. Kunnostaan hän pitää huolta 
pelaamalla sulkapalloa.

Kirjalliseksi esikuvakseen Man-
ninen nostaa nimimerkki Aapelin, 
jonka hersyvä huumori uppoaa beto-
niraudoittaja-kirjailijaan kuin kuuma 
veitsi voihin.

– Pikku Pietarin piha, Siunattu 
hulluus, Meidän Herramme muura-

Työ elementtitehtaalla on sen verran raskasta, että työpäivän päätteeksi  
on vaikea ryhtyä kirjoittamaan. Niinpä Ilkka Mannisen ensimmäinen kirja 
syntyikin kun hän joutui olemaan lomautettuna.

– Eikös se Aleksis Kivi jotenkin näin istunut, ainakin patsaassa, betoni
raudoittajakirjailija Ilkka Manninen kysyy. Hän tunnustautuu Kiven huumorin 
ystäväksi.

haisia. Niissä kaikissa on erinomaista 
huumoria ja reheviä henkilöhahmoja.

Manninen kehuu myös Aleksis 
Kiveä humoristina. Kiven huumorin 
hän epäilee olevan peräisin Ludvig 
Holbergilta, tanskalais-norjalaisel-
ta kirjailijalta, jonka tunnetuin teos 
on nimeltään Jeppe Niilonpoika. Ki-
ven ja Holbergin huumori on niin 
samankaltaista, että Manninen epäi-
lee Kiven lukeneen tarkkaan Hol-
bergin kirjan.

Väinö Linnan kirjat ovat niin 
ikään Mannisen suosikkilistan kärki-
tiloilla. Samoin kuin Arto Paasilin-
nan teokset, varsinkin varhaisimmat 
sellaiset. Sen sijaan Kalle Päätalon 
kirjoista hän ei oikein ole jaksanut in-
nostua, toisin kuin puoli Suomea.

Kirjailijan polku ei aina ole ko-
vin suora ja ongelmaton. Niinpä Ilk-
ka Mannisellekin sattui suorastaan 
traaginen tapaus kun 80 ensimmäis-
tä sivua Timpureita oli kirjoitettu: 
tietokone hukkasi koko tiedoston.

– Oli se kova paikka lähteä kir-
joittamaan sitä alusta asti uudelleen, 
Manninen manaa.

Mutta kun tarinat pyörivät pää-
kopassa niin minkäs teet, kirjoittaa 
pitää.

– Sofi Oksanen on sanonut, et-
tä kun on julkaissut kolme kirjaa, 
niin sitten voi pitää itseään kirjaili-
jana. Yksi pitäisi siis vähintään vie-
lä pyöräyttää, betoniraudoittaja 
tuumii.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka 
- olet siirtymässä työntekijän roolista työnjohtajan tehtäviin 
- toimit työnjohtajana tai esimiehenä ja haluat kehittää ammattitaitoasi 
- toimit yrittäjänä talonrakennus- tai infra-alalla

Voit käydä koulutuksen työsi ohessa, sillä noin 1,5 vuoden pituisessa koulutuksessa on  
lähipäiviä 17. Lisäksi  käytössäsi on sähköinen oppimisympäristö. Koulutuksen voit suo-
rittaa omaehtoisena, jossa omarahoitusosuus on 800    tai oppisopimuskoulutuksena.

Rakennustuotannon ammattitutkintoon valmistavat koulutukset käynnistyvät neljällä 
paikkakunnalla. Ehtona riittävä ryhmäkoko. Valitse paikkakuntasi ja tule mukaan:

Katso lisää www.jakk.fi/rat tai soita Martti Luiro p. 040 546 8118 tai Harri Syrjälä p. 0400 
904 671, etunimi.sukunimi@jakk.fi

www.jakk.fi

RAKENNUSALAN TYÖNJOHTAJAN  
TUTKINTO RAT

Oulu  2.9.                    Jyväskylä 4.9.                     pääkaupunkiseutu 5.9.                      
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Santeri Pakkanen, teksti 
Pentti Vänskä, kuvat

Liiton moottoripyöräharrastaji-
en kahdeskymmenes tapaa-
minen Kuopiossa onnistui 

mainiosti, vaikka tulopäivänä per-
jantaina 19. heinäkuuta rankka sade 
ja kova tuuli riepottelivat eri puolilta 
Suomea Kuopioon yksin tai letkassa 
huristelevia motoristeja. Haastavista 
keliolosuhteista huolimatta Rauhan-
lahden kylpylähotelliin saapui sa-
man verran osanottajia kuin edel-
lisenä vuonna. Kaukaisimmat 125 
pyöräilijästä tulivat Kuusamosta ja 
Helsingistä.

– Osa vanhemmista jäsenistä on 
poistunut iän tai muun syyn takia, 
mutta uusia kasvoja on tullut mu-
kaan. Rakentajatapaaminen on ollut 
hyvin suosittu. Varsinkin mahdolli-
suus tulla perhekunnittain houkutte-
lee, Jukka Lindgren liiton Tampe-
reen toimistosta iloitsee. 

Rauhanlahteen vetävät hyvät 
palvelut. Nykyajan motoristi tykkää 
olla hotellissa, telttamajoitus ei enää 
käy. Siihen vaikuttaa myös motoris-
tien nouseva keski-ikä. Varsinaisia 
lapsiperheitä ei hotellin pihalla nä-
kynyt, mutta pariskuntia oli paljon. 
Pyörää ajava nainen on rakentaja-

motoristien tapaamisissa harvinai-
suus, onhan koko ala miesvaltainen. 
Valtaosa naisosanottajista saapui 
Kuopioon peräsussuna. Vaikka sään 
vuoksi matka oli haastava, helsinki-
läisen Erkki Siitarisen selän takana 
istuen Lahdesta saapunut Inga Nie-
minen kertoo, että häntä ei pelota: 

– Siinä vain luottaa, kun toinen 
ajaa ja onhan hänellä valtava ajoko-
kemus. 

Kahdestaan ajaminen vaatii 
saumatonta yhteispeliä, sillä takana 
istuja joutuu tekemään synkronissa 
ajajan kanssa kaikki tasapainotus-
liikkeet. Inga sanoo, että vaikka hän 
yleensä tuppaa olemaan vastarannan 
kiiski, pyörällä on oltava sovussa.

– Kun Ingalle hankittiin 2009 
ajovarusteet, sanoin, että tärkein kri-
teeri on se, että jos minä kallistan 
jommallekummalle puolelle, niin si-
nä kallistat saman verran. Sovittiin 
myös, että jos pitää kääntää oikealle, 
niin koputus oikeaan kylkeen ja va-
semmalle vasempaan kylkeen, jos 
pitää pysähtyä niin molempiin kyl-
kiin. Nykyään yhteistä ajoa helpottaa 
kypäräpuhelin, Siitarinen kuvaa.

Lauantain aamupäivän kaupun-
kiajelulle lähti vain muutama kym-
menen rakentajamotoristia, mutta 
tapaamisessa pääaasia onkin hen-

Männät sinkoilivat rakentajamotoristien tapaamisessa
Rakentajamotoristit huristelivat jo 20. Kertaa.

Inga Niemisen ja Erkki Siitarisen mielestä rakentajamotoristien tapaaminen on hieno elämys.

Kaarlo Salonen on käynyt 
moottoripyörällä 
Gibraltarilla asti 
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Mikä kiehtoo?
Töistä ei motoristitapaamisissa pu-
huta. Helsingistä Pohjanmaan Pyhä-
joen kautta miehensä Jarin kanssa 
tullut Elsa Holmqvist toteaa, että 
yleensä kysytään missä olet töissä, 
mutta siihen se yleensä jää. 

– Paitsi silloin, kun kyselijä on 
samanlainen putkimies kuin minä, 
naurahtaa Jari. 

Holmqvist on töissä helsinkiläi-
sessä EMC Talotekniikka Oy:ssä. 

Holmqvistit tulivat Kuopioon 
kumpikin omalla pyörällä. Mootto-
ripyörä on motoristien keskustelujen 
kestoaihe. Rakentajamotoristien 
joukossa on joitakin harrikkamie-
hiä, mutta yleisimpiä ovat japanilai-
set pyörät. Suzuki Banditia ajava 
Lindgren tietää, että japanilaisiin 
pyöriin varaosat ovat edukkaampia 
kuin muihin. Vakuutus on kallis 
kaikille. Motoristitapaamisen vii-
meisenä päivänä ohjelmassa oli va-
kuutusyhtiö Turvan edustajan esitys 
vakuutusasioista. 

Siitarinen esittelee italialaista 
850 kuution Apriliaa, joka on moto-
ristitapaamisen ainoa:

– Tämä on erikoinen vehje. 
Tässä on kolmenlaista vaihtamis-
toimintoa eli perinteinen jalkavaih-
de, nappivaihteet ja automaattivaih-
teet, joissa on erikseen sadeasento, 
touring ja sport-vaihteet. Maksoi 

Männät sinkoilivat rakentajamotoristien tapaamisessa
uutena 15 000 euroa.

Harrastus on kalliin puoleinen. 
Entäs ajomukavuus? Siitarinen 
muistelee, että viime kesänä mitta-
riin tuli 3 000 kilometriä eikä ollut 
yhtään poutareissua. Mikä siinä 
kiehtoo, kun yrittää pysyä tiellä kaa-
tosateessa ja tuulessa? Onko se vauh-
din huumaa? 

– Pyörällä haistat ja näet kaiken 
toisella tapaa kuin autossa, Inga ver-
taa.

– Se, että oppii hallitsemaan täl-
laista pyörää, on aika iso haaste. Se 
tuntuu hyvältä, kun siinä onnistuu, 
Elsa lisää.

Pyörä vie kauas
Hengenheimolaisten joukossa muis-
tellaan entisiä ajokkeja, vertaillaan 
nykyisiä, kerrotaan matkoista ja 
seikkailuista. Kaukomatkoista eivät 
automiehet enää nykyään puhu. Au-
tolla mennään enää töihin tai mar-
kettiin. Hiihtolomareissu Lappiin on 
jo melkoinen uroteko. Pyörä vie 
kauas. Holmqvistien tämän kesän 
pisin matka ulottui Alpeille asti. 
Tuusulasta tullut Kaarlo Salonen 
kävi kymmenkunta vuotta sitten 
pyörähtämässä Gibraltarilla.

AL-Katot Oy:n pikimiehen 
hommista eläkkeelle siirtyneen 
68-vuotiaan Salosen suhde moottori-
pyöräilyyn herättää muutenkin kun-

nioitusta. Hän tuli Kuopioon Yamaha 
S600:sella, joka on miehen noin sa-
das moottoripyörä. Vuonna 1963 nel-
jätoistavuotiaana pyöräharrastuk-
seen hurahtaneella veteraanilla on 
kotona tallissa 21 pyörää. Salonen on 
entisöinyt ja rakennellut kilpapyöriä 
ja ajaa edelleen myös kilpaa:

– Kierrämme vaimon kanssa 
FIM-ralleja. Kilpailu on ollut pää-
asia aina. Ajan edelleenkin kaikkia 
lajeja. 

Salonen pohtii harrastuksensa 
muuttumista. Katupyöräily on men-
nyt henkselin venyttelylajiksi. On 
kalliita, hienoja pyöriä ja se on se 
juttu. Tosin 2000-luvulla muoti-il-
miöksi nousseen pyöräilyn trendik-
kyys on nyt alamäessä. Pyöräily on 
myös eriytynyt, on tullut lääkärimo-
toristeja, rakennusmotoristeja. 
1960-luvulla solidaarisuutta oli 
enemmän:

– Meillä henki on hyvä edel-
leenkin.

– Meidän eka kerta Saarijärvel-
lä rakentajamotoristien tapaamises-
sa oli todella hieno elämys. Samoin 
viime ja tänä vuonna Kuopiossa, 
Siitarinen ja Nieminen kehuvat. 

– On kivaa ajaa, kun on kaverei-
ta, Jari kiteyttää.

Lindgren kertoo, että ensi vuon-
na liiton motoristit kohtaavat Savon-
linnassa. Siellä tapahtuma on osa lii-
ton kesäpäiviä. 

Jari Holmqvistin mäntä lentää.

Niko Räsänen tuli helsinkiläisten motoristien letkassa Mikkelin kautta. 

gaileminen ystävien kanssa eikä 
pyörillä revittely. Männät kolisivat 
vain männän heittokisassa. Mäntä 
heitettiin kahden hengen joukkueina 
kuuden metrin päässä olevaan pelti-
seen ämpäriin. Yhteenkuuluvai-
suutta vahvistivat myös tikan heitto 
ja frisbeegolf. 

Jukka Lindgren iloitsee, että kurja tulopäivän sää ei vaikuttanut osanottajien 
määrään.

Jari ja Elsa Holmqvist aloittivat yhteisen taipaleen 16-vuotiaina Tunturi-
mopolla. Nykyisin kumpikin ajaa omaa pyörää.
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P allisti:  Suomen Euroopan 
pallovalloitus ei ole kummoi-
sesti sujunut tänä suvena. Yk-

sikään kansainvälisiin otteluihin 
päässyt seura ei selvinnyt ensim-
mäisistä karsinnoista eteenpäin. 
Maajoukkuepuolella sen sijaan jon-
kinlaista arvokisamenestystä saa-
tiin, kun naiset ottivat EM-kisoissa 
muutaman tasapelin.

Jallisti: Toki näin on. Pari vuot-
ta sitten HJK onnistui nappaamaan 
kotivoiton Saksan huippu-Schalkes-
ta maalein 2–0, mutta nyt jatkoon ei 
päästy kivikovan Viron mestaria 
vastaan. Ei, vaikka miehistön piti 
olla kaikkien aikojen parhain.

Pallisti: Turun puolessa Interin 
marssi katkesi surkuhupaisasti Fär-
saarten Vikinguriin, mutta ottelussa 
nousi esiin taas puhkaistava mätä-
paise. Kun erotuomari puhaltelee 
erittäin outoja rangaistuspotkuja ja 
samaan aikaan vedonlyöntikuviois-
sa on poikkeukselliset panostukset, 
niin soisi viranomaisten aloittavan 
tutkimukset täydellä tohinalla. Ja 
näin ilmeisesti käy.

Jallisti: Tuomarinuijan olisi kyl-
lä voinut ottaa kiinni heti ottelun jäl-
keen, mutta maasta hän pääsi sutja-
kasti poistumaan. Nyt oikeudenjaka-
jan arvosteleminen lienee suotavaa, 
vaikka yleensä tämä puoli urheilu-

hulluudessa menee pahasti överiksi.
Pallisti: Aasiassa oikeuden-

käynneissä mätiä omenia vastaan on 
muuten ilmennyt, että erotuomarit 
ovat saaneet hyvin konkreettiset neu-
vot huijauksiaan varten. Siellä vin-
kattiin juuri, että paras tapa manipu-
loida tuloksia on rankkareiden vihel-
täminen. ”Kukaan ei tule pysäyttä-
mään, kukaan ei tee mitään”. Palkka 
palveluksista on tullut seksinä.

Jallisti: Ihmisen perustarpeita 
siis rikolliset lähtevät näin tyydyttä-
mään. Ja kun soppaan heittää vielä 
sopivalla tavalla kiristyksen, niin a 
vot. Kun vaimolle lähtisi erinäisiä 
kuvia sisältävä kirje, niin ote nivu-
sista on kohtuullisen tiivis.

Pallisti: Paikallisesti Suomessa 
työtä tätä soppaa vastaan on lähdet-
ty tekemään älypuhelinrintamalla. 
Vaikka kännykkäbisnes ajaa itseään 
täällä alas, niin parin vuoden takai-
set sotkut halutaan nyt estää sovel-
luksella, jolla huippupelaajat saatta-
vat yhdellä painalluksella ilmiantaa 
epäilyksiä herättävät ottelut.

Jallisti: Toivottavasti nappeja 
tarvittaessa naputellaan, nimittäin 
sopupelit saattavat jatkuessaan tu-
hota lajin maineen Suomessa raa’alla 
tavalla. Voi kysyä vaikka pesäpal-
loilijoilta, joilta kesti vuosikymme-
nen verran noustakseen suhmuroi-

dusta Pitkävedon X–2–X-rivistä.
Pallisti: Mutta kun Suomessa 

on saatettu pelaajille esittää 50 000 
euron lahjuksia sopivasti hävitystä 
ottelusta, niin esimerkiksi Afrikasta 
tulleille pelaajille houkutus on mel-
koinen. Siellä monessa maassa tuo 
on elämäntyön palkka.

Jallisti: Täällä ulkomaalaisille 
futaajille saatetaan maksaa palkkaa 
joitain satoja euroja kuussa ja majoit-
taa sitten heidät kimppakämppiin. 
Sopimukset ovat sellaisia, että palk-
kaa tulee vain sarjakaudella, mutta 
niin, ettei talvella saata muualle 
mennä ammattiaan harjoittamaan.

Pallisti: Todella reilua. Ruotsis-
sa tätä vastaan on säädetty EU:n ja 
ETA:n ulkopuolisille pelaajille mi-
nimipalkka, jottei puljuuttamista 
heikossa asemassa olevien ihmisten 
kustannuksella pääsisi niin tapahtu-
maan. Tulee pitkässä tähtäyksessä 
paljon halvemmaksi. 

Jallisti: Sopupelit ovat myös Af-
rikan mantereella syöpä urheilulle. 
Ei tästä ole pitkäkään aika, kun Ni-
gerian divarin nousukarsinnoissa ot-
teluparit päättyivät 79–0 ja 67–0. 
Eräässä matsissa yksi ja sama pelaaja 
teki hattutempullisen omia maaleja.

Pallisti: Lievästi haiskahtavaa 
hommaa. Mutta meillä suuri pulma 
on sekin, ettei laista löydy oikein ri-

kosnimikettä vedonlyöntipuljautuk-
siin. Tuomioita on kyllä jaettu niin 
petoksista kuin rahanpesusta, mutta 
esimerkiksi vilpillisestä toiminnasta 
kentällä ei ole ihan helppo saada ih-
misiä edesvastuuseen.

Jallisti: Ja kun todelliset koltto-
set tehdään jossain Aasian vedon-
lyöntimarkkinoilla Joensuussa tai 
Vantaalla pelattavasta matsista, ei 
rikollisiakaan saada helposti kiinni. 
Poliisillakaan kun ei ole helppo sel-
vittää, että mitkä pelaajien ottelussa 
tekevät virheet ovat tahallisia.

Pallisti: Urheilukentillä saattaa 
tapahtua mokia myös ilman kiina-
laisen gangsterin kirjekuoressa an-
tamia kannustimia. Ihan samanlai-
sia kuin joskus firmasarjan puulaa-
kissa. Joskus. Paitsioansa voi pettää 
inhimillisistä syistä.

Jallisti: Nämä syyt ovat yksi te-
kijä jalkapallon rikolliseen hyväksi-
käyttöön. Pelaajat tiedetään ja hei-
dän ollessa kehnosti palkattuja Suo-
messa on hämärämiesten helppo is-
keä kiinni kuin sika limppuun. Ja 
voivat kai tuomarit olla maksettuja, 
ihan oikeasti. Aina se ei ole vain rää-
väsuun huono huuto.

Olli Kohonen

PALLISTI
ja

JALLISTI

Maksettu tuomari ja muita 
vedonlyöntitarinoita

Maksettu nuija, palkkiona on muija. 
Vaikka edellä oleva oli mauton 
kommentti, on totta, että seksiä 
käytetään erotuomareiden 
manipuloinnissa apuna. Mauttoman 
kommentin kuvitus ja kuvassa 
näkyvät henkilöt eivät liity asiaan  
tai jalkapalloon millään tavalla. 
Kuva: Compic/Jukka Uotila
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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.
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Krypton ratkaisu  (Ristikon ja sudokun ratkaisut sivulla 23.)

Edellisen taantuman aikana 
suurin osa työkunnista ja 
omista työntekijöistä karsit-

tiin työmailta ja tilalle otettiin ali-
urakoitsijoita. En sano, että aliura-
kointi olisi pahasta, mutta kun vali-
tettavasti nämä isommat firmat kat-
selevat vain sen hinnan perään eikä 
niinkään laadun. Tai sitten kyseessä 
on jokin hyvävelisopimus, mitkä ei-
vät ole niin epätavallisia kuin voisi 
kuvitella.

Tähän yhtälöön kun lisätään 
erittäin tiukat aikataulut ja pitkälle 
ketjutetut alihankinnat, on tulokse-
na korkeintaankin välttävää laatua. 
Tietysti omistusasuntoihin satsataan 
pikkuruisen enemmän rahaa, mutta 
sekin menee materiaalihankintoihin 
eikä niinkään työtekijöille. Enkä nyt 
tarkoita, että kaikki rakentajat Suo-
messa tekisivät heikkoa jälkeä. Tä-
mä koskeekin enemmän isoimpia 
rakennusliikkeitä. 

Itse teen kirvesmiehen töitä. 
Niitä vähiä, joita ei ole vielä myyty 
ulos firmasta. Valitettavan harvoin 
pääsen tekemään ammattitöitä, mut-
ta kun pääsen, teen työni niin hyvin 
kuin osaan. Silti usein tullaan valit-
tamaan että kestää liian kauan tai:  
– eihän tätä itselle tehdä, ei ole aikaa 
tehdä täydellistä. 

Tämä on se kohta, missä minulta 
loppuu ymmärrys. Pitääkö aikataulut 
suunnitella niin helvetin tiukoiksi, et-
tei ole aikaa tehdä hyvää jälkeä vai 
mistä kenkä puristaa? Turha niitä lu-
kuja on konttorilla kaunistella, siitä 
kun ei ainakaan ole mitään konkreet-
tista apua laadun parantamiseksi tai 
työn nopeuttamiseksi.

Vaikka toistankin tässä itseäni, 
on asia mielestäni niin tärkeä, niin 

silti toivon jatkossa vieläkin enem-
män keskustelua työn laadusta. Ai-
heesta on myös puhuttu nuorisotyö-
ryhmän porukalla ja sen keskuste-
lun anti päätyikin Helsingin Sano-
mien mielipidepalstalle. Vastinetta 
ei sitten kuulunutkaan koskaan.

Ja se asia mitä olen odottanut: 
valtakunnallinen media on onneksi 
ruvennut kiinnostumaan tästä on-
gelmasta. Näin saadaan laatuongel-
mat myös tavallisten kansalaisten 
tietoon ja kahvipöytäkeskusteluihin.

Kun asiakkaat alkavat vaatia 
laatua sekä malttavat hetken pidem-
pään odotella uusia asuntojaan, niin 
samalla luodaan painetta muutok-
selle. Muuten tämä jatkuu tasan niin 
kauan kuin asiakkaat antavat sen 
jatkua. Kaikkien meidän rakentajien 
puolesta toivon, että tämä muutos ta-
pahtuisi mahdollisimman pian.

Reippain mielin syksyä kohti! 

Henri Karvinen
Nuorisotyöryhmän jäsen

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)

Laatua ei yksinkertaisesti 
saa halvalla
Neljän vuoden odotuksen jälkeen se on vihdoinkin 
tapahtunut, ainakin parempaan suuntaan ollaan 
menossa.
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Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4, 
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde:  020 774 003
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Keskustoimisto avoinna:
ma-to 8.30–16.00
pe 8.30–15.30

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

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat  020 690 231
Työehtoasiat  020 690 232
Työttömyyskassa  020 690 230
Takaisinperintä  020 690 250

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja pe klo 8.30–15.30
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 
liittymä sopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka-
puhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

Aluetoimistot
Toimistot avoinna:
Kuopio, Oulu, Tampere, Turku Uusimaa
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe  8.30–12.00 ja 13.00–15.30

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

Häme/03
Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna
TES-asiat 020 690 324

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

Itä-Suomi/04
Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
TES-asiat 020 690 246

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

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

Kainuu/10
Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
TES-asiat 020 690 325

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

Kymi/06
Kouvolan toimisto 
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola
TES-asiat 020 690 246

Lappi/13
Kemin toimisto 
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
TES-asiat 020 690 325

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

Oulu/14
Rautatienkatu 40
90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05
Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori
TES-asiat 020 690 324

Turku/09
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku
TES-asiat 020 690 324

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
TES-asiat  020 690 324

Toimistojen yhteystiedot:

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

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

Hämeenlinnan  
rakentajaveteraanit
Retki to 12.9. Tampereelle Vapriik-
kiin. Lähtö klo 8.15 Wetteriltä. Mat-
kan hinta 10 € + sisäänpääsymaksu. 
Opastettu kierros alkaa klo 10. 
 Puolisot mukaan. Ilmoittautumiset  
p. 040 561 4719.

Turun rakentajaveteraanit
Syksyn kokoukset: ma 9.9., ti 8.10., 
ti 12.11., ti 10.12, Turun aluetoimis-
ton tilat, Uudenmaankatu 6 a, Turku.
Ensimmäinen kokous ma 9.9. klo 10. 
Paikalle tulee kansanedustaja Anni-
ka Lapintie kertomaan eduskunta-
kuulumisia ja mitä leikkauksia tai 
huononnuksia on tulossa vuoden 
2014 budjettiin, jotka koskevat eniten 
pientuloisia, työttömiä ja eläkeläisiä.

Os. 002, Helsingin maalarit
Maalariveteraanien Mutlarikerho 
kokoontuu kesän jälkeen syyskau-
della keskiviikkoisin klo 13, Tiimi-
tupa, Viides linja 3, Helsinki.
Seuraavasti: 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.
Tarjolla viihtyisää keskustelua sekä 
pullakahvit. Tervetuloa!

Os. 006, Helsingin kone-  
ja korjausmiehet
Yleinen kokous to 5.9. klo 17, Uu-
denmaan aluetoimiston tilat, Silta-
saarenkatu 4, katutaso, Helsinki,  
p. 045 853 0484. Käsitellään esille 
tulevat asiat sekä käydään läpi  
tes-tavoitteet.
Hallitus

Os. 011, Tampereen maalarit 
ja mattomiehet
Rannaltaongintakilpailut to 22.8. 
klo 17. Kokoontuminen Valtion 
 virastotalon pysäköintialueella, 
 Uimalankatu 1, Tampere. Missä 
 tehdään päätös kilpailupaikasta. 
 Hyvät palkinnot.
Kalatoimikunta

Os. 034, Imatra
Pinta-ongintakisat la 7.9. Ukoskassa, 
alkaen klo 8.30 kahvituksella.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kuukausikokous ke 28.8. klo 19, 
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34 B, 
Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää
Hallituksen kokous to 15.8. klo 18, 
Järjestötalo, Hyvinkää. Käsitellään 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 074, Valkeakoski
Kuukausikokous ti 10.9. klo 19, 
Kerhomaja, Valkeakoski. Käsitellään 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfaltti-  
ja pikimiehet
Pikiukot kokoontuvat ke 21.8. 
klo 13.30 Tiimituvalla, Viides linja 
3, Helsinki. Aiheena syksyn toimin-
ta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Veteraanijaosto
Syksyn kalamatka pe 6.9. Pyhtääl-
le. Ilmoittautumiset viimeistään  
su 25.8., Matti Sartesuo  
p. 044 020 3768.
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi
Lapin rakentajien ruskapäivät 7.–
8.9., Rovaniemi. Hinnat: jäsen 15 €/
hlö, puoliso 15 €/hlö ja alle 12-vuo-
tiaat lapset ilmaiseksi. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 
ma 19.8., Rovaniemen aluetoimisto, 
Maakuntakatu 15, Rovaniemi. Toi-
misto avoinna ma–ti klo 8.30–12 ja 
13–16.30 (ke–pe suljettu). Tervetuloa!
Hallitus

Os. 154, Loviisa
Syysretki 30.8.–1.9. Pärnuun, kylpy-
lähotelli Tervise Paradise. Lähtö pe 
30.8. klo 8 Loviisasta ja paluu su 1.9. 
klo 20. Menomatkalla aamiainen lai-
valla. Omavastuu jäseneltä ja avecilta 
50 €/hlö. Ilmoittautumiset, tarkem-
mat tiedot ja ohjeet maksusta vii-
meistään to 15.8. Kaj Viljalle p. 040 
581 7509. Passi tai kuvallinen henki-
lökortti mukaan matkalle. Paikkoja 
rajoitetusti, ilmoittaudu pian!
Hallitus

Os. 268, Muurame
Onkikilpailut la 17.8. klo 9–11, 
Hautalahti, Ratastie. Tavarapalkinto-
ja. Kahvia ja pientä purtavaa. Terve-
tuloa!
Hallitus

Os. 324, Ähtäri
Rantaongintakilpailut la 31.8.  
klo 10, Viertola, Myllymäentie 420. 
Hyvät palkinnot. Kahvitarjoilu, 
makkaran paistoa ja sauna.  
Tervetuloa perheineen!
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän 
kirvesmiehet
Syyskauden avajaiset ke 21.8. klo 
18, Vuorilammen sauna, Laajavuori. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 9.9. klo 18, Ma-
tinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4, Es-
poo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan 
 putkimiehet ja -eristäjät
Mato-onkikilpailut la 17.8. Rengos-
sa. Kisapaikalle siirtymistä varten 
kokoontuminen klo 8 10-tien huolto-
asemalla, Topin tarinatupa. Luvassa 
ongintaa, rentoa menoa, makkaran 
paistoa ja huippupalkintoja!
Kuukausikokous ti 17.9. klo 18, Hä-
meenlinnan Cumulus, 2 krs, kokous-
tilat, Raatihuoneenkatu 16, Hämeen-
linna. Käsitellään esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Pikkujoulut la 9.11. Linnanmäen 
Peacock-teatterin Star Show esitystä 
seuraten. Ruokailu ennen esitystä. 
Varaathan kalenteriisi aikaa. Ilmoit-
tautumisohje seuraavassa numerossa.
Hallitus

Os. 533, Turku
Lähde raveihin la 31.8. Metsämä-
keen. Lähtö 31.8. klo 13.45 Turun 
aluetoimiston edestä Uudenmaanka-
tu 6 a, Turku. Yhteiskuljetus molem-
piin suuntiin. Arvoisa osaston jäsen, 
meillä on ilo kutsua sinut mukaan 
rempseälle ravimatkalle Toto75 Poh-
joismaiden mestaruusraveihin. Hiu-
kopalaa ja osaston asioita tarjoillaan 
klo 12 alkaen. Raveissa kukin totoaa 
tyylillään, mutta ay-asioista kannat-
taa olla kiinnostunut ja perillä, sen 
on myös moni kokenut. Osasto mak-
saa viulut. Ilmoittautumiset viimeis-
tään pe 16.8., joko osaston sivujen 
kautta tai p. 045 122 0815. Nähdään 
raveissa, tervetuloa mukaan!
Hallitus

Os. 579, Kouvolan 
 putkimiehet ja -eristäjät
Rantaongintakilpailut la 31.8.  
klo 9–13 Pessankosken kallioilla, 
Voikkaa. Sarjat: yleinen ja nuoriso. 
Makkaran paistoa. Tulkaa viihty-
mään loppukesän ulkoilusta.  
Kaikki joukolla mukaan!
Hallitus

Os. 614, Oulun muurarit
Kesäkauden päättäjäiset pe 23.8. 
klo18 Sokeri-Jussissa, Pikisaarentie 
2, Oulu. Osasto tarjoaa ruokailun jä-
senelle ja puolisolle kahdesta valitta-
vasta ruokavaihtoehdosta. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset ja viimeistään 
pe 16.8., Kari Mustonen p. 0400 586 
862. Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 636, Kuopion muurarit
Kuukausikokous ti 3.9. klo 18, Kuo-
pion toimisto, Vuorikatu 42, Kuopio. 
Käsitellään esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

80 vuotta
Ketola Esko Einari 17.8., Espoo.
Os. 349, Matinkylä

75 vuotta
Ruha Teuvo 5.9., Espoo.
Os. 349, Matinkylä

70 vuotta
Kohtamäki Martti 11.9., Lieto.
Os. 016, Turku

Harju Oiva Jalmar
Osastomme pitkäaikainen jäsen   
Oiva Jalmar Harju kuoli 12.7.2013. 
Hän oli syntynyt 27.2.1931 ja liitty-
nyt Rakennusliittoon jäseneksi 
1.4.1957.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

RAKENNUSLIITON  
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät 
internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/

liiton-julistamat-saarrot/

•	 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
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•	 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

MUURAREIDEN KESÄPÄIVÄT
Aika: 24.–25.8.
Paikka: Kuntoutumiskeskus Apila, Reumatie 6, Kangasala.
 Tulokahvit la 24.8. klo 8–10.
 Tapahtumat käsiohjelman mukaan.
 klo 11.30 alkavat urheilut ja jalkapalloturnaus Kyötikkälän urheilukentällä, 
 Lätsä-Pekantie 19, Kangasala. Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan!
 klo 17 Muurausalan valtakunnallinen neuvottelukokous Apilassa.
 

 Ruokailujärjestelyiden, mahdollisen majoituksen sekä ohjelman vuoksi  
 järjestelystä vastaavan  os. 608 Tampereen muurarien sekä alueen muiden  
 osastojen muurausalan jäsenten viimeinen ilmoittautumispäivä on
 pe 16.8., Pertti Salo p. 040 729 7989, pertti.pertsa.salo@gmail.com.
Os. 608, Tampereen muurarit

RAKENTAJAHAUKUT 2013 KILPAILUKUTSU

Aika: 13.–14.9., kilpailupäivä la 14.9.
Paikka: Kilpailukeskus maatilamatkailu Pitkä Tupa, Jurva
Osanottajat:
 Rakennusliiton jäsenen omistama tai osaomistama hirvikoirarotuihin lukeu- 
 tuva koira. Koiranohjaajan tulee olla Rakennusliiton jäsen. Osanotto-oikeus  
 on rajoitettu 14 koiraan. Koirat valitaan lohkojaon mukaisesti, kolme koiraa  
 kustakin lohkosta. Lohkojaon ulkopuolelta tulevat edellisen vuoden voittaja,  
 sekä järjestäjien asettama kilpailija.
Valintakriteerit:
 Valintakriteerinä käytetään ensisijaisesti koekaudelta 2012 saavutettuja  
 HIRV-kokeen tuloksia. Tuloksista huomioidaan enintään kahden parhaan  
 tuloksen keskiarvo.
Ilmoittautuminen:
 Koiranomistaja ilmoittaa koiransa tiedot tuloksineen oman lohkon valitsija 
 miehelle viimeistään keskiviikkoon 4.9. mennessä.
 Valitsijamiehet:
 Itä: Mikko Pehkonen, Kuusivaarantie 251, 83880 Kajoo. p. 0400 138 407.
 Etelä: Kalle Immonen, Sipulitie 1 L 21, 01350 Vantaa, p. 040 847 5740.
 Länsi: Mikko Pentinmäki, Riistavallintie 274, 60800 Ilmajoki. p. 040 547 0165.
 Pohjoinen: Risto Pistemaa, Nykäläntie 14, 91500 Muhos. p. 0400 585 184.
Osanottomaksu:
 Osanottomaksu on 40 €. Maksu sisältää majoituksen pitkämatkalaisille  
 kisakeskuksessa, ruokailut kisakeskuksessa ja maastoeväät.
Tuomarit:
 Kilpailun ylituomarina toimii Mikko Pehkonen.
 Osanottaja tuo tullessaan ryhmätuomari kelpoisen tuomarin.
 Järjestäjä järjestää jokaiseen maastoon opastuomarin.
Tiedustelut:
 Henry Penttilä, Erä II, p. 050 595 5688. 
 Janne Kemppainen, Rakennusliitto, p. 020 774 3405.

 Kilpailuun valituille koiranomistajille lähetetään erillinen vahvistuskirje, jossa  
 on tarkemmat tiedot kilpailukeskuksesta, sekä muista tärkeistä asioista.
Palkinnot ja Kiertopalkinnot:
 Kilpailussa menestyneille on tarjolla laadukkaat palkinnot.
 Edellisen vuoden 2012 kiertopalkintojen voittajia pyydetään palauttamaan  
 palkinnot perjantaihin 6.9. mennessä, osoitteella Rakennusliiton Pohjan- 
 maan aluetoimisto/Janne Kemppainen, Pitkäkatu 43, 65100 Vaasa.

Järjestäjät:  Rakennusliitto, Erä II ry ja Jurvan metsästysseura ry

Rakennusliitto

RAKSA-VIDEOTIIM KESKI-SUOMI 2013–2014

SYKSY 2013
Päivät: 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 24.11., 12.12.
KEVÄT 2014
Päivät: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5.
Paikka: Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimisto
Aika: klo 18, kesto 2–3 tuntia/ilta, Kerhoillat ovat torstaisin.
Videoinnista sekä kuvamateriaalin koostamisesta kiinnostuneet joukolla mukaan.
Mikäli videokuvauksessasi ja koosteen teossa on ongelmia, tule porukkaan niin ratkotaan 
ongelma-asiat osaamiseksi videonteossa.
Tiedustelut: Orvo Hautakangas p. 0400 546 759.

Rakennusliiton Keski-Suomen aluejärjestö

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

VETERAANITAPAHTUMA VESILEPPIKSESSÄ!
Itä-Suomi

Aika: to 19.9. klo 10-15, tulokahvit klo 9.
Paikka: Break Sokos Hotel Vesileppis, Vokkolantie 1, Leppävirta
Ohjelma: Tulo- ja lähtökahvit, lounas, perinteistä ohjelmaa, kisailua ja arpajaiset.
Hinta: 5 €/hlö. Mahdollisuus käydä kylpylässä omakustannushintaan 7 €/hlö.

 Aluejärjestö ei järjestä kuljetusta tapahtumaan. 
 Kysy kyyditystä omasta osastosta.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti 3.9. oman aluetoimistoon tai Kuopion 
palvelupisteeseen p. 020 774 3022. Lisätietoja Martti Juntunen p. 0500 552 756.

Tervetuloa!

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö
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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 

OULUN JA YMPÄRISTÖN RAKENNUSTYÖLÄISTEN 
LOMASÄÄTIÖN LOMAT 2014

 Vuokatti Chalets 2 ja Ruka Ski Chalets 1

Lomahuoneistot on haettavissa Oulun aluejärjestön jäsenosastojen jäsenille.

Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia lomia, 150 € suuruisella omavastuulla/loma.
Huoneistot on mitoitettu 4–6 henkilölle. Loman kesto on ma–pe 4 vrk ja pe–ma 3 vrk.
Lomahuoneistojen osoitteet ovat Opistontie 12, 88610 Vuokatti ja Rukatunturintie 12, 
93825 Rukatunturi.
Lemmikkieläinten tuoti kielletty! 

Varaukset ajalle: Hakuaika päättyy:
1.1.–31.12.2014   pe 26.9.2013
Lomat annettaan varausjärjestyksessä ja ensisijalla ovat ne jäsenet, jotka eivät ole 
aikaisemmin lomaa käyttäneet. 

Varaukset alkaen keskiviikosta 18.9.
Pirjo-Liisa Nyman, puh. 020 774 3389 tai pirjo-liisa.nyman@rakennusliitto.fi 
Lisätietoa myös http://www.vuokatti.fi, http://www.vuokattisport.fi ja http://rukaskichalets.fi.

Lomasäätiön hallitus

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.

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiske-
levien vahva SAK:lainen ammattiliitto. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 87 000, joista noin 
40 % on nuoria rakennusalan ammattilaisia. Liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka 
työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

HAEMME KOLMEA NUORISOTYÖNTEKIJÄÄ 
(Oulu, Jyväskylä ja Helsinki)

NUORISOPROJEKTIIN
 
Projektityöntekijät valitaan vuosille 2014–2015. 

Nuorisotyöntekijän tehtävänä on kiertää ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
työmailla kertomassa Rakennusliiton toiminnasta sekä järjestää raksanuorten 
koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi nuorisotyöntekijällä on vastuu raksanuorten 
valtakunnallisen työryhmän toiminnasta sekä liiton jäsenhankinnasta. 
Nuorisotyöntekijä osallistuu myös Raksanuoret –lehden toimittamiseen ja 
tekee yhteistyötä nuorisoasioissa koti- ja ulkomaisten sidosryhmien kanssa. 
Raksanuorille järjestettävä toiminta painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Työssä tarvitaan esiintymistaitoa, ATK-taitoja, neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja 
sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Nuorisotyöntekijän tulee osata ilmaista itseään 
suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi hän on kykenevä liikkuvaan työhön (ajokortti 
välttämätön). Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu 
ammattikokemus sekä alan koulutus. Myös kielitaito on eduksi valintaan. 

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset 
työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.
Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti 10.9.2013 mennessä 
henkilöstöpäällikkö Rauno Kurjelle, rauno.kurki@rakennusliitto.fi
Tiedusteluihin vastaavat:
koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski, puh. 050 366 1171 ja nuorisotyöntekijät
Mikko Lindstedt, puh. 040 529 4432
Lauri Haikola, puh. 0400 869 638
Marko Näykki, puh. 0400 753 580
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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

"Fiktiomaailman 15 rik-
kainta hahmoa on pantu 
jälleen järjestykseen For-
bes-talouslehden selvityk-
sessä. Satumaailman rik-
kaimman hahmon titteliä 
pitää jälleen hallussaan 
Roope Ankka.

Hopeasijalla on Hobit-
ti-tarinan Smaug-lohikäär-
me ja pronssisijalla on Twi-
light-vampyyrisaagan Car-
lisle Cullen. 300-vuotiaan 
vampyyri-Cullenin jälkeen 
listalla ovat muun muassa 
supersankari Rautamiehe-
nä paremmin tunnettu To-
ny Stark, Citizen Kane 
-elokuvasta tuttu mediamo-
guli Charles Foster Kane ja 
Batmanin viitassa kulkeva 
Bruce Wayne."

Satumaailman äveriäät 
pantiin taas järjestykseen, 

Yle uutiset 5. elokuuta.

Top 10 
syytä siirtyä 
KHL-liigaan:
1. Jokeritkin menee sinne.
2. Kalervo Kummola jää tänne.
3. Venäjä suomalaistuu.
4. Lentoemännät ovat melkein 

kuin missejä.
5. Venäjällä polttoaine on halpaa.
6. Tampere on liian pieni kaupun-

ki kahdelle liigajoukkueelle.
7. Halliremontit työllistävät 

 rakennusalaa.
8. Aeroflot sponsoroi Manchester 

Unitedia, joten siihen voi luot-
taa.

9. Nuuska on Venäjällä sallittua.
10. Kukapa ei haluaisi käydä 

 Habarovskissa.

TV:n tulevaa ohjelmistoa:

TV:n menevää ohjelmistoa:

Maailmojen sota
MTV3 22.30 lauantai 10.8.
Robotti-tripodit hyökkäävät planee-
tallemme leffassa, jonka Steven 
Spielberg on ohjannut H. G. Well-
sin (1866–1946) romaanin pohjalta. 
Englantilainen Wells tunnetaan 
myös teoksista Aikakone ja Näky-
mätön mies. Kuvassa näkyvä aika-
mies on Tom Cruise. Tripodit rie-
huvat lähietäisyydellä, mutta super-
tähti saarnaa kädelleen, joka on teh-
nyt syntiä. Onneksi parivaljakko te-
kee sovinnon ja pelastaa maailman 
kädenkäänteessä.

Cocktail
Nelonen 21.00 maanantai 19.8.
Sankarilliset baarimikot viettelevät 
asiakkaita kasaritaiteen merkkite-
oksessa, joka on listattu sadan nau-
tittavimman huonon elokuvan jouk-
koon. Näyttäviä juomasekoituksia 
loihditaan New Yorkissa sekä Ja-
maikalla, joka tunnetaan nykyisin 
paremmin dopingista. Kuvassa Tom 
Cruise lepuuttaa kättään rankan ra-
vistelun jälkeen. Roger Donaldso-
nin ohjaamassa draamassa näyttele-
vät Bryan Brown, Elizabeth Shue 
ja Kelly Lynch. 

Top Gear
MTV3 17.50 lauantai 17.8.
Versailles’n sopimus määräsi Sak-
san tuhoamaan sotatarvikkeensa 
ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen. BMW:n insinöörit eivät tästä 
lannistuneet, vaan asensivat lento-
koneen moottorin kilpa-autoon ja 
nimesivät kärryn Brutukseksi. Jere-
my Clarkson ahtautuu Brutuksen 
ohjaamoon ja yrittää kaasutella pa-
koon Bentleyltä, jonka kulkua vauh-
dittaa panssarivaunun moottori. 
Englantilainen autoteollisuus lähtee 
uuteen nousuun.

Rosso
Yle Teema 22.24 lauantai 17.8.
Tuotesijoittelun merkkiteos valmis-
tui aikana, jolloin nuoret ahdistu-
neet miehet olivat luomakunnan 
kruunuja. Sellainen on myös palk-
katappaja Giancarlo Rosso (Kari 
Väänänen), jonka Sisilian mafia lä-
hettää työkeikalle Suomeen. Gian-
carlo kohtaa täällä reilun hepun 
(Martti Syrjä) ja tulkitsee tämän 
kanssa maamme kansallislaulun, 
italoiskelmän Olen suomalainen. 
Tie-elokuvan on ohjannut tietenkin 
Mika Kaurismäki.

Tommi Pietarinen

Kiitämme 
uskonnoissa:
•	 Kiitämme uskonnoissa:
•	 Selkeitä sääntöjä
•	 Lähimmäisenrakkautta
•	 Kirkkorakennuksia
•	 Taiteen tukemista
•	 Urheilijoiden jeesaamista

Moitimme 
uskonnoissa:
•	 Jumalten ylimielisyyttä
•	 Palvontamenojen pöhköyttä
•	 Naisten sorsimista
•	 Suojelurahan keräämistä
•	 Uskonsotia
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Ministeri Paula Risikko (kok.) tarttui 
viime viikonloppuna Ilkka-lehden 
haastattelussa luovasti perustuslais-

sa säädetyn 18 pykälän julkisen vallan vel-
voitteeseen pitää kansa työssä ja työkuntoise-
na. Risikko ehdottaa sosiaaliturvan muutta-
mista vastikkeelliseksi ja pitkäaikaistyöttö-
mien osallistumista yhteiskuntaan puuhatöi-
den parissa, etteivät tyypit passivoituisi. Sosi-
aaliturva on perustuslain turvaamaa viimesi-
jaista toimeentulotukea, joka takaa ihmiselle 
perustoimeentulon, ei siis palkkaa toimetto-
muudesta tai kyvyttömyydestä hankkia itse 
toimeentulonsa. Pitkäaikaistyöttömien päivä-
hoitopaikoiksi Risikko nimeää kunnat, yri-
tykset ja erilaiset työpajat. Näin pitkäaikais-
työtön pysyisi työn reunassa kiinni ja muis-
taisi miten töitä tehdään.

Risikon ehdotuksessa on ajatus nyrjähtä-
nyt pahasti. Työ on tekemättömiä asioita, joi-
den hoitamisesta ihminen saa vähintään työ-
ehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Jos Risikko löytää yhteiskunnasta teke-
mätöntä työtä, niin miksi ihmeessä ihmisiä ei 
palkattaisi työsuhteeseen, josta maksetaan 
palkkaa? Jos ihmiset tekisivät työtä sosiaali-
turvan vastikkeeksi, niin miten paljon ihmi-
nen joutuisi puuhastelemaan saamansa toi-
meentulotuen tai työttömyyspäivärahansa 
vastikkeeksi? 

Risikko on toki kannustava, sillä ehdotel-
maan sisältyy idea kannustimesta. Kun pitkä-

aikaistyötön tai muuten yhteiskunnan joutilas 
puuhastelee paljon, niin tämä tarkemmin 
määrittelemätön yhteiskuntaan osallistumi-
nen näkyisi kasvavana sosiaaliturvan määrä-
nä. Tässä kiteytynee vanha ajatelma siitä, että 
työnantaja on maksavinaan palkkaa ja työnte-
kijä tekevinään työtä. Tärkeintä on liike.

Samaan aikaan valtiovalta pyörittelee ho-
mekoulujen remonttien tarveharkintaa ja pal-
lottelee asuntorakentamisella. Rakennussek-
torin työttömien reservi on valmis vetämään 
hanskat käteen, kunhan valtiovalta pystyy sa-
noista tekoihin ja kantaa perustuslaillisen 
vastuunsa ihmisten oikeudesta kunnon työ-
hön. Risikon ehdottama puuhastelu on louk-
kaus työtä ja sen tekijöitä kohtaan. 

Kuten Risikko toteaa, yhteiskunta ei voi 
järjestää kaikkea. Ei tarvitsekaan. Vähim-
mäisvaatimuksena on se, että valtio noudattaa 
säätämiään lakeja ja toimii niiden mukaan.

Kati Rantanen

Työn reunamailla

15 rikkainta 
fiktiohahmoa 
1. Roope Ankka $65,4 mrd
2. Lohikäärme Smaug  $54,1 mrd
3. Carlisle Cullen  $46 mrd
4. Tony Stark  $12,4 mrd
5. Charles Foster Kane $11,2 mrd
6. Bruce Wayne $9,2 mrd
7. Riku Rikas $5,8 mrd
8. Christian Grey $2,5 mrd
9. Tywin Lannister $1,8 mrd
10. Mr. Burns $1,5 mrd
11. Walden Schmid $1,3 mrd
12. Lara Croft $1,3 mrd
13. Mr. Monopoly $1,2 mrd
14. Mary Crawley $1,1 mrd
15. Jay Gatsby $1 mrd



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
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