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Moi, mä oon Kauko,
kirjailija, muusikko.

”Jokainen tarvitsee tarinoita”
Neljännen vuosikymmenen taiteilijana aloittava Kauko Röyhkä on sitä mieltä,
että meistä jokainen kaipaa elämäänsä tarinoita.
Teksti: Maija Ulmanen, kuvat: Kimmo Brandt

I

kkunasta näen, kun pitkä ja hyväryhtinen mies
astelee turkulaisen ravintolan eteen. Nielaisen
hermostuneena ja lähden kävelemään kohti
ulko-ovea. Mietin sekuntien ajan, miten osaisin
jutella koko kansan tunteman muusikon kanssa.
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Epäilykset haihtuvat saman tien mielestäni, kun
Kauko Röyhkä kääntää kasvonsa kadulla minuun
päin, hymyilee lämpimästi ja esittäytyy. Aistin,
että edessäni on ihminen, jonka ei tarvitse esittää
mitään. Hän on aito oma itsensä.
– Kauko, leikittäisiinkö sellaista leikkiä, että
minä en tuntisi sinua enkä tietäisi sinusta mitään.

Miten esittelisit itsesi minulle?, kysyn istuutuessamme thai-ravintolan pöytään.
Röyhkä naurahtaa.
– Tokihan se käy. Olen 55-vuotias kirjailija,
muusikko.
– Juuriko tuossa järjestyksessä – kirjailija,
muusikko?, kysyn.
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– Ihan sama mikä järjestys! Ei se ole niin vakavaa, elämä siis.
– Kumpi se sitten on, musiikki vai kirjat?
– En minä tiedä. En ole koskaan oikein osannut päättää. Kirjailija, muusikko saundaa jotenkin
rytmillisesti paremmin, kuin muusikko, kirjailija.
Se jotenkin tökkää päin, Röyhkä kiteyttää ja jatkaa.
– Minä olen aina ollut sellainen ihminen, että
olen tehnyt sitä mitä minua on huvittanut ja se ei
ole aina miellyttänyt kaikkia.
– Mutta aika monia tekeminen on kuitenkin
miellyttänyt, vai mitä?, kysyn.
– En tiedä siitä. Ehkä se on enemmänkin niin,
että se ei ole miellyttänyt kovin monia, mutta se
on miellyttänyt pitkän aikaa, Röyhkä täsmentää
ja naurahtaa.
– Näinä kaikkina kolmena vuosikymmenenä
jostakin on aina löytynyt se tietty joukko, joka on
tykännyt minun edesottamuksistani. Se nimenomaan on pitänyt minut hengissä. Mutta on muistettava, etten ole koskaan ollut mitään valtavirtaa,
en missään vaiheessa.

”Olisi mukavaa, jos uudetkin
juttuni kiinnostaisivat”
Röyhkä on ollut tuottoisa viime vuodet. Häneltä
ilmestyi mielenkiintoinen teos tänä kesänä. Kirjailija on aktiivinen Facebookin statuspäivittäjä.
Hän on kirjoitellut pieniä kertomuksia viralliselle
Facebook-sivulleen.
– Alun perin ajatus oli kustantajan. Sen piti
olla vain mainoskanava tuotteilleni. Kukaan ei voinut uskoakaan, että siitä voisi paisua niin iso juttu.
Rupesin loppupeleissä antamaan sivuille oikeaa sisältöä. Näin sen kirjallisena haasteena. Ajattelin ottaa tilanteen haltuun ja katsoa, mitä siitä tulisi.
Lopulta tilanteen haltuunotosta syntyi kirja
Kauko Röyhkä Virallinen, johon on kerätty Röyhkän Facebook-sivun parhaat palat. Kirjailija kertoo hymyssä suin, kuinka paljon positiivista palautetta hän on saanut kirjasta.
– Ihmiset tulevat jatkuvasti keikkamatkoilla
kertomaan, kuinka paljon he ovat tykänneet uudesta kirjasta. Totta kai se tuntuu hyvältä. Toivonkin, että ihmiset löytäisivät myös uudet juttuni.
Kurjaa olisi, jos vain vanhat juttuni olisivat kovia,
mutta uudet eivät niinkään.
Röyhkä on Virallinen-kirjansa lisäksi tehnyt toisenkin uuden aluevaltauksen kirjallisuuden
maailmassa. Hän on tehnyt mittavaa yhteistyötä
näyttelijä Ville Haapasalon ja valokuvaaja Juha
Metson kanssa. Röyhkän kirjoittama Et kuitenkaan usko -kirja kertoo Haapasalon Venäjän varhaisvuosista. Tänä syksynä ilmestynyt jatko-osa
Et muuten usko tätäkään on tuonut entistä enemmän vilskettä kirjailijan elämään.
– Haapasaloa käsittelevät kirjat eivät ole tyypillisiä elämäkertoja, vaan niissä yhdistyy jännällä
tavalla kuvakuvateos, tarina, matkakertomus ja
elämänkerta. Kirja ei ole kunnolla mitään näistä
edellä mainituista. Elämänkerrat ovat yleensä raskaita paketteja, mutta Haapasalo-kirjat ovat helpommin lähestyttäviä.
Oliko Haapasalosta helppoa ruveta kirjoittamaan tällaista uudenlaista elämänkertakirjaa? Kysymykselle kirjailija naurahtaa. Hän ei kuulemma
perinteiseen elämänkertakirjoittajan tapaan tutustunut Haapasalon elämään. Ei lukenut hänestä
kertovaa kirjallisuutta, ei katsonut hänen kaikkia
elokuviaan tai matkaohjelmiaan.
– Minä en tiennyt koko tyypistä juuri mitään,
kun aloimme tähän projektiin. Tavallaan se on ollut suuri etu. Olen pystynyt vain tallentamaan sen,
mitä hän on minulle kertonut. Minulla ei ollut ennakkokäsityksiä rasitteenani.
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Megaluokan julkisuus
Haapasalo-kirjojen suuri suosio tuli Röyhkälle
täytenä yllätyksenä.
– En osannut ollenkaan aavistaa, että tästä
voisi tulla näin iso juttu. Villen suosio Suomessa
alkaa kohta lähennellä samaa mittakaavaa kuin
Venäjällä. Siellä Ville on yksi suosituimmista
näyttelijöistä – megaluokan stara.
Edellisenä päivänä Turussa loppuneet kirjamessut olivat Röyhkän oikealle kädelle rankka.
– Tuli kirjoitettua eilen aivan käsi puuduksissa omistuskirjoituksia kirjoihin. Eikä omistuskirjoituksien kirjoittaminen loppunut messuille,
vaan meitä odotettiin tuntikaupalla myös Turun
keskustassa sijaitsevassa kirjakaupassa. Onneksi
taksilla Pietarista messuille saapunut Haapasalo
kerkesi mukaamme, Röyhkä sanoo.
– Tuntuu hienolta olla mukana, kun en ole aikaisemmin kokenut tällaista massahurmosta. En
tiedä, mihin tämä johtaa.
Kirjoista on tulossa pikapuoliin myös venäjänkieliset versiot. Ainut kompastuskivi saattaa
kirjailijan mielestä olla kontaktien puuttuminen
Venäjällä.
– Olemme huomanneet, että venäläiset ovat
ostaneet jo suomenkielistäkin painosta. Uskomme, että kirja voisi myydä hyvin Venäjällä,
jos vain jotenkin saisimme vietyä sen sinne.

”Monenlaista uutta”
Röyhkällä on paljon uusia mielenkiintoisia projekteja myös musiikkirintamalla. Tänä vuonna ilmestynyt levy Etelän peto otettiin hyvin vastaan
ja seuraavaa levyä äänitellään jo. Röyhkällä riittää bändejä monelle eri sormelle. Severi Pyysalon
kanssa tehtävä ikuisuusprojekti on saanut myös
tuulta alleen.
– Olemme suunnitelleet, että tekisimme jazzlevyn. Biisit ovat jo hyvällä mallilla. Levyllä on
hieman rikkaampaa sointumaailmaa, jota Pyysalo pystyy helposti tuottamaan. Katsotaan mitä
siitä tulee.
Vaikka levyjen myynti onkin romahtanut dramaattisesti, uskoo muusikko edelleen siihen, että
hänen ammatissaan on järkeä. Keikoilla ihmiset
käyvät edelleen, ainakin hänen.
– Onhan meidät ajettu aivan marginaaliin.
Radiot eivät soita tällaista musiikkia, mutta mi-

Taiteilija-Röyhkän
viimeaikaiset teokset
Levyt

Kauko Röyhkä & Riku Mattila: Kaksi
lensi tuulen mukaan, 2011
Kauko Röyhkä & Narttu: Pois valoista –
live, 2013
Kauko Röyhkä Etelän peto, 2014
Kirjat

Kreikkalainen salaatti. Like, 2011
Rajantakainen Karjala. WSOY, 2011
Poika Mancini. Like, 2013
Et kuitenkaan usko – Ville Haapasalon
varhaisvuodet Venäjällä. Docendo, 2013
Et muuten tätäkään usko – Ville
Haapasalon 2000-luku Venäjällä.
Docendo, 2014

nulle se on toisaalta aivan sama. Minä saan leipäni päälle voita Haapasalon kirjoista, Röyhkä sanoo ja irvistää.
Keskustelun kääntyessä tulevaisuuteen Röyhkän ilme hieman vakavoituu ja hänen äänensä madaltuu entisestään.
– Joskus mietin, olisiko pitänyt valita toisin.
Se on myöhäistä, mutta silti: olisiko kannattanut
valita toinen identiteetti. Olla hillitympi. Ei olisi
väännellyt naamaansa vaan jatkanut runopoikapohjalta. Olisin ikääntynyt tyylikkääksi, viisaaksi
kirjailijaksi, joka tekisi sellaisia kirjoja kuin Paulo
Coelho, niiden nimet olisivat tyyliin Pyhiinvaellusmatka. Naistenlehdet kirjoittaisivat kilttejä juttuja, Röyhkä sanoo
Röyhkän pää kääntyy minua kohti, silmät typistyvät viiruiksi ja hän remahtaa äänekkääseen
nauruun.
– Mutta ei, olen aivan liian hullu. Pilaan lopulta aina mahdollisuuteni. Enkä minä ole miksikään vuosien varrella muuttunut tai kypsynyt.
Muuttuuko loppujen lopuksi kukaan, ellei sitten
tule uskoon.

Joskus taiteilija miettii, olisiko sittenkin pitänyt valita toisin?
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Pääkirjoitus

Helsinki 17.10.2014
Johanna Hellsten
johanna.hellsten@rakennusliitto.fi

Uudelle valvontajohtajalle savottaa

V

iime viikolla saatiin sitten vihdoin valittua
STM:n työsuojeluosaston uusi valvontajohtaja. Pitkään erilaisilla pöydillä jumitellut valinta osui Raimo Antilaan, joka ennen
nimitystään työskenteli Destian riskienhallintapäällikkönä. Nimitys tuli pienenä yllätyksenä, sillä Antilalla ei ole kokemusta työsuojelupuolen viranomaisvalvonnasta.
Antilan uuttaa hommaa ei voi kadehtia, sillä
hänen edessään aukeaa karikkoinen aava. Veronumerosta ja ilmoitusmenettelyistä huolimatta
moni rakennustyömaa on sotkuinen rytöpesä, jolla joku kai maksaa veroja ja muita pakollisia maksuja jonnekin tai sitten ei. Yleensä näillä työmail-

la muukin työturvallisuus on sinne päin, kun esimerkiksi yhteistä kieltä tai toimintatapoja ei ole.
Erityisen hankalalta hallita näyttävät isot projektinjohtovetoiset työmaat. Urakoiden ketjutusten ketjutusten ketjutukset tekevät kokonaisuuden
hahmottamisesta hankalaa jopa hankkeen tilaajalle ja pääurakoitsijalle, saatikka sitten ulkopuolisille tarkastajille.
Työmailla käy hyviä rakennusalan tarkastajia,
tarkkoja ulkomaalaistarkastajia ja tehokkaita tilaajavastuutarkastajia. Jokainen kuitenkin syynää
vain omaan erikoisalaansa liittyviä papereita ja
vehkeitä. Kokonaisuuden hallinta ei tunnu täysin
toimivan. Isolla työmaalla tilanteet muuttuvat niin

nopeasti ja usein, että kun joistakin asioista huomauttaa, on viikon päästä tilanne jo uusi, eikä korjauskehotusten toteutumista voi enää tarkastaa.
Tekijätkin ovat vaihtuneet puolivälissä matkaa.
Ehkäpä tässä Antilan yritystaustasta on hyötyä. Destia on iso tekijä, jonka riskienhallintapäällikkö on varmasti nähnyt yhtä ja toista. Riskienhallinnassa täytyy olla kykyä ymmärtää isoja
kokonaisuuksia ja sitä, miten asiat liittyvät toisiinsa. Rakentamisen työsuojelun puolelle tarvitaan
laajakulmaista linssiä, sillä muuten maamme
maamerkkien, kauppakeskusten ja asuntojen rakentamista jatketaan puolipimeällä halpatyövoimalla ja surkeissa työoloissa.

Jobb så det räcker för nya tillsynsdirektören

F

örra veckan lyckades man då äntligen välja
ny tillsynsdirektör för SHMs arbetarskyddsavdelning. Valet som länge legat på
diverse bord föll på Raimo Antila, som före utnämningen arbetade som riskhanteringschef på
Destia. Utnämningen kom som en liten överraskning, för Antila har ingen erfarenhet av myndighetsövervakningen på arbetarskyddssidan.
Man kan inte avundas Antila hans nya jobb,
för hans ställs inför ett hav av grynnor. Trots skattenummer och anmälningsförfarande är många
byggen ett rörigt smutsbo, där någon kanske betalar skatt och andra obligatoriska avgifter eller så
inte. I allmänhet är också det övriga arbetarskyd-

det på dessa byggen bara lite ditåt, när det till exempel inte finns ett gemensamt språk eller gemensamma handlingssätt.
De stora projektledda byggena verkar vara
särskilt svåra att behärska. Kedja på kedja på kedja av entreprenader gör det besvärligt att få ett
grepp om helheten också för den som beställt projektet och för huvudentreprenören. Hur svårt blir
det då inte för en utomstående inspektör?
Bra inspektörer inom byggbranschen, noggranna utlänningsinspektörer och effektiva beställaransvarsinspektörer besöker byggena. Var
och en synar bara de papper och apparater som rör
hens eget specialområde. Helhetsgreppet verkar

halta. På stora byggen förändras läget så snabbt
och så ofta att när man får anmärkning för något,
så är situationen ny om en vecka, och det är inte
längre möjligt att granska om korrigeringar har
skett. Aktörerna har bytts ut under resans gång.
Kanske Antila här har nytta av sin företagarbakgrund. Destia är en stor aktör, vars riskhanteringschef har sett både ett och annat. I riskhanteringen måste man kunna förstå stora helheter och
hur saker och ting hänger ihop. I arbetarskyddet
inom byggande behövs en vidvinkellins, för annars fortsätter man att bygga vårt lands landmärken, köpcenter och bostäder med halvsvart billigarbetskraft med undermåliga arbetsförhållanden.

Arvioita eläkesovusta

T

ieteelliset tutkimustulokset avataan aina koko tiedeyhteisön arvioitavaksi. Avoimen kritiikin jälkeen vasta nähdään, onko tutkimus
tieteellisesti kelvollinen.
Keskusjärjestöjen eläkesopimuksen sanotaan
perustuvan laajoihin asiantuntijaselvityksiin. Julkisuudessa ei selvityksiä avata. Tarina kulkee perinteisen poliittisen keskustelun malliin. Omaa näkökantaa ylistetään, kilpailijoiden tarkoitusperät kyseenalaistetaan.
Kyseenalaistajaksi ryhtyi RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund julistaessaan eläkesovun häviäjäksi koulutetut naiset. Täysin perusteetta. Koulutetut naiset, erityisesti ruotsinkieliset, elävät tilastojen mukaan liki satavuotiaiksi. Alimman tuloluokan miesten keski-ikä on 67 vuotta. Heikkotuloisten miesten eläkemaksut menevät jatkossa lyhentämättöminä parempiosaisten, myös naisten,
vanhuuseläkkeiden maksuun.
Ylistäjiin lukeutuu SAK:n johtaja, joka tykitti
YLE:n uutisissa 2.10., että kaikkien eläkkeet nousevat 6–20 prosenttia. Olisi mielenkiintoista nähdä
laskelmat. Koko eläkeuudistuksen perusteeksihan
esitetään, että nykyiseen järjestelmään ei tulevaisuudessa ole varaa.
Samassa jutussa johtaja ilmoitti raskasta työtä
tekevien pääsevän 63-vuotiaaana eläkkeelle. Mainitsematta jäi, että tämän 38 vuoden työuraa edellyttävän ”työn sankarit -eläkkeen” lakitekstiä ei
vielä tiedetä, eläkevakuutusyhtiöiden ratkaisukäytännöstä puhumattakaan. Se on sovittu, että ennen
63 ikävuotta yli vuoden työttömänä olleet menettävät oikeuden sankarieläkkeeseen. Viittaa sovitettaneen melko harvojen hartioille.
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Eläkesovun kerrotaan huomioivan erityisesti
nuoret. Pitää paikkansa. Yhdessä yössä nuorten eläkeikää nostettiin liki kymmenen vuotta. Julkisuudessa kerrottu 65 vuoden eläkeikä on vain välimatkan krouvi. Laskelmat ovat valmiina jo 68,3 vuoteen ja elinajan odotteeseen sidottu korotusautomaatti nostanee alaikärajan yli 70 vuoden.
Eläkeiän korotus on paljon rajumpi, kuin kukaan etukäteen uskoi. Rakentajien kohdalla tämä
tarkoittaa, että vain perintötekijöiltään poikkeukselliset yksilöt pääsevät tulevaisuudessa työstä vanhuuseläkkeelle. Täysin käsittämättömästä eläkeiän
nostosta huolimatta on selvää, että esitystä ei enää
muuteta, näillä mennään.
Luottoluokittajien edessä säikkyvä valtiovalta
tarttuu eläkesopuun kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Elinkeinoelämä julkisuudessa murjottaa, kun
työttömyysturvan lisäpäivät säilyvät entisellään
vielä viisi vuotta. Sisäisesti työnantajat kuitenkin
hymyilevät. Lopputulos on työnantajille parempi,
kuin he osasivat neuvottelujen alussa edes vaatia.
SAK on osa sosiaalidemokraattista liikettä ja
käy jo tohinalla kohti ensi kevään eduskuntavaaleja.
Vaalikentillä eläkesopu esitellään suurena sankaritarinana. Yhtään soraääntä ei sallita. Arvostelijat
leimataan änkyröiksi, oman veneen keikuttajiksi.
Yhden toivomuksen silti esittäisin. Lopetetaan
puhe ratkaisun oikeudenmukaisuudesta. Eläkesovun rahoitus haetaan heikko-osaisten asemaa edelleen heikentämällä. Hyväosaisten ökyeläkkeitä ei
leikata senttiäkään. Eikä aiota leikata, vuosikymmeniin.
Kyösti Suokas
II puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry
vt. päätoimittaja

Johanna Hellsten

toimittaja/toimitussihteeri

Ulkomailla
3. lokakuuta Fidel Castro ilmoitti Che Guevaran eronneen
ja lähteneen maasta ”uusille
taistelukentille”.
7. lokakuuta supertaifuuni Carmen upotti 7 japanilaista kalastuslaivaa Guamin rannikolla;
209 ihmistä kuoli.
8. lokakuuta Itä-Saksa hyväksyttiin mukaan kansainväliseen
Olympia-komiteaan.
10. lokauuta historian suurin pato-onnettomuus tapahtui Vaiontin laaksossa Pohjois-Italiassa.
Maanvyörymän aiheuttama tulva-aalto teki murtuman patoon
ja hautasi alleen Longarnon
kaupungin.
16. lokakuuta Suharto otti vallan Indonesiassa, kommunistipuolue julistettiin laittomaksi.
28. lokakuuta Paavi Paavali VI
ilmoitti ekumeenisen kokouksen päättäneen, ettei juutalaisia
voi pitää kollektiivisesti syyllisinä Jeesuksen tappamiseen.

27.lokakuuta Irwin Goodman
julkaisi ensimmäisen levynsä.
29. lokakuuta Keijo Liinamaa
nimitettiin uudeksi valtakunnansovittelijaksi eläkkeelle siirtyneen laamanni Justus Ripatin tilalle.
Lokakuussa ruotsalaisen yhty-

een, Lenne and The Lee Kingsin
Stop the Music -kappale keikkui
Suomen soitetumpien ykkösenä.
Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä Milloin 1965 ja
Wikipedia.

Maija Ulmanen
Heikki Korhonen
taitto

Aste Helsinki Oy
tiedottaja

Eeva Pulkkinen
toimituksen sihteeri

Soile Ahremaa-Luttinen
Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 4, Helsinki
Postiosoite: PL 307, 00530 Helsinki
Puhelin, vaihde 020 774 003
Fax 020 774 3061
Toimituksen s-postiosoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
Ilmoitusmyynti

MikaMainos Oy
s-posti: info@mikamainos.fi
netti: www.mikamainos.fi
Puhelin (02) 235 1371
Tilaushinta

12 kk 30 €

Painopaikka

Sanomapaino Oy, Forssa
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Kotimaassa
3. lokakuuta Presidentti Urho
Kekkonen matkusti valtiovierailulle Tunisiaan. Huomiota
herätti Kekkosen kiipeäminen
palmuun vierailun aikana.
12. lokakuuta Suomeen saatiin
Hollywoodin lumoa, kun filmitähti Jayne Mansfield esiintyi
Ruotsalaisessa teatterissa Helsingissä.
15. lokakuuta Suomi tunnusti
Malediivien valtion.
17. lokakuuta Maalaisliitto
muutti nimensä Keskustapuolueeksi.
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Osastojen, ilmoittajien ja avustajien
kannattaa huomioida, että viimeinen
lehden aineiston toimituspäivä on kaksi
viikkoa ennen lehden ilmestymistä.
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Ilmoituksia ei oteta puhelimitse!
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Osastojen kokous- ja tapatumailmoitukset toimitetaan osoitteella:

ilmoitukset@rakennusliitto.fi tai
Rakentaja-lehti/ilmoitukset
PL 307, 00531 Helsinki
Osasto-ilmoitusten hinta 1 €/mm.
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PALOVAMMAOSASTO

Maailman pienin päivystysvastaanotto. Nyt myös
palovammatuotteet.
Onko työssäsi palovammojen riski? Meillä on sinulle hyvä
uutinen. Uusi Cederroth First Aid & Burn Station on varustettu Burn Gel Spray ja Burn Gel Dressing tuotteilla, jotka
sekä viilentävät että lievittävät kipua lievissä palovammoissa.
Tutustu maailman pienimpään päivystysvastaanottoon
osoitteessa www.rstaid.cederroth.com.
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Äkäslompolon lapset leikkivät rakentajapuistossa
Rakentajat tekivät Äkäslompoloon talkoilla lasten
leikkipuiston, kun kunnalla ei ollut varaa.
Heikki Korhonen

Ä

käslompoloon nousi uusi
noin 40 asunnon rivitalo- ja
omakotialue, johon muutti
reippaasti lapsiperheitä.
– Kunnalla ei ollut varaa rakentaa lapsille leikkipuistoa, joten me
rakentajat päätimme tehdä sen talkoilla, sanoo hankkeen puuhamies
Reijo Viuhkola.
Äkäslompolo sijaitsee Lapissa
Kittilän ja Ruotsin välissä.
Hankkeesta otti vastuun koko
Tunturi-Lapin osasto 200, jonka puheenjohtajana Viuhkola toimii.
– Kunta antoi sen verran rahaa,
että saatiin Lappsetilta puutavara.
Sitten tarvittiin vielä maa-aineista
ja työtä. Onneksi myös yrittäjät ovat
olleet hienosti mukana ja he tekivät
kaikki kaivuutyöt ilmaiseksi.
Reijo Viuhkola järjesti projektin
alkajaisiksi ”Reijo-papan illan”, jo-

hon oli kutsuttu kaikki alueen asukkaat.
– Yhdessä ideoitiin, millaisia
välineitä puistoon halutaan.
Parhaimmillaan rakennustalkoisiin otti osaa kolmisenkymmentä rakentajaa talkoopäälliköksi ylennetyn Reijon johdolla.
– Aina on saatu työntekijät joka hommaan. Minun pihassani teimme elementit ja yhdessä käytiin sitten pystyttämässä. Nyt on homma
kunnossa.
Mutta ei tässä vielä kaikki.
– Päätettiin, että pitää saada
myös luistelukenttä lapsille. Eilen
saimme sinne lahjoituksena valot ja
kävimme pystyttämässä tolpat. Vesilaitos antoi ystävällisesti vesipostinkin. Kyllä lapset nyt pääsevät luistelemaan.
– Lapin rakentajat tekivät minusta hienon työn. Sen kunniaksi
pidetään pirskeet ja osasto tarjoaa

Tunturi-Lapin osasto pisti Äkäslompoloon pystyyn leikkikentän, kun kunnalla
ei ollut varaa.

talkooeväät. Näin sitä saadaan asuma-alueelle ja osastoon mukavaa
henkeä, Viuhkola sanoo.
Tosin hänkin myöntää, että

kaikki hankkeet tarvitsevat ainakin
yhden kylähullun. Onneksi Äkäslompolossa oli sellainen.

Kimmo Palosesta neuvottelupäällikkö
Teksti: Johanna Hellsten
Kuva: Maija Ulmanen

T

alotekniikka-alasta vastaava
työehtotoimitsija Kimmo Palonen on nimitetty neuvottelupäälliköksi, jonka vastuualueeseen
kuuluvat talotekniikka-alan lisäksi
asfaltti- ja vedeneristysala, maa- ja
vesirakennusala sekä rakennustuoteteollisuus.
Jo 11 vuotta liiton palkkalistoilla
työskennellyt Palonen kertoo, että

yksi neuvottelupäällikön tärkeimmistä hommista on perehdyttää tuore
asfaltti- ja vedeneristysalan toimitsija Lauri Haikola uusin tehtäviinsä.
– Ideana on Haikolan pääalan lisäksi saada hänet avuksi tuotepuolelle. Tuoteteollisuus on meillä iso
sopimusala, jossa on paljon jäseniä
ja tehtaita ympäri maata. Asfaltti- ja
vedeneristysalalla on talvisin hiljaisempaa, joten Haikola ehtii lisävoimaksi tuotepuolen työehtotoimitsija
Juha Färmille, Palonen sanoo.

Neuvottelupäällikkö ohjaa viiden sopimusalan tiimiä, joka kokoontuu kerran viikossa.
– Koordinoin ja teen töiden jakoa. Jokaisella säilyy kuitenkin oma
vastuunsa omasta alueestaan kuten
minullakin talotekniikka-alasta.
Viikkopalavereissa käydään meneillään olevia hommia läpi ja katsotaan, tarvitseeko joku apua.
Neuvottelupäällikkö alkaa myös
tarkastella ajankohtaista asiaa, eli
liittorajakysymyksiä. Palonen on
itse ollut neuvottelemassa muun
muassa ISS:n ja Lassila & Tikanojan
rakennusalaa koskevien töiden saamisesta rakennusalan tessin piiriin.
Pian alkavat vastaavat neuvottelut

vakuutusyhtiöiden vahinkosaneerauksia tekevän Polygonin kanssa.
– Liittojen on kyettävä sopimaan keskenään liittorajoista. Sellaisen röyhkeän omaan napaan tuijottamisen ja jäsenmäärien pohtimisen sijaan on neuvoteltava nämä asiat selviksi. Se on ainoa konsti pärjätä
työnantajia vastaan.

JSN hakee yleisön edustajia

J

ulkisen sanan neuvostossa on
auki kaksi yleisön edustajan
paikkaa. Heille haetaan myös
henkilökohtaisia varajäseniä. Kolmivuotiskausi alkaa 1.1.2015 ja kestää vuoden 2017 loppuun. Ainakin
toisella yleisön edustajista ja hänen
henkilökohtaisella varajäsenellään
tulee olla erityistä perehtyneisyyttä
sananvapausasioihin tai eettisiin kysymyksiin.
Yleisön edustajat eivät saa olla
joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Heidän odotetaan kuitenkin olevan hyvin perillä tiedotusvälineiden toiminnasta ja seuraavan aktiivisesti niitä.
JSN käsittelee lehdistä, televisiosta ja radiosta tehtyjä kanteluja,
tulkitsee hyvää journalistista tapaa
sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä.
Yleisön edustajista jäävät vuoden vaihteessa pois yliopiston leh-
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tori Riitta Ollila Jyväskylästä (varajäsen järjestöneuvos Marja Irjala
Oulu) ja DI Lauri Karppi Vaasasta
(varajäsen aatehistoriantutkija Anssi Halmesvirta Jyväskylästä).
Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille korvataan matkakulut ja maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna
2014 yleisön edustajan palkkio on
45 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei
korvata.
Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse 15.10.2014
mennessä osoitteeseen teemu.nordfors@jsn.fi. Lisätietoja verkkosivuilta www.jsn.fi tai toimistosta, puhelin
09 1357 494.

Oikaisu: Edellisen lehden jutusta
Sanasta Miestä oli jäänyt pois jutun kuvaajan nimi. Jussi Pullin kuvat otti Rakentajan luottokuvaaja
Kimmo Brandt.
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Eläkeratkaisu ei ota huomioon sitä, että työnteko kuluttaa eri tavoin eri ammateissa.

Eläkeratkaisu

ei lupaa hyvää rakentajille
Vuoden 2017 alussa voimaan tuleva eläkeratkaisu
ei lupaa herkkuja rakentajille. Työssä olisi jaksettava
65-vuotiaaksi, ehkä sitä pitempäänkin. Eläkeputki sen
sijaan säilyy. Ainakin toistaiseksi.
Heikki Korhonen

U

usi eläkepaketti hyväksyttiin
SAK:n hallituksessa äänin
16-4. Rakennusliitto vastusti
sopimuksen hyväksymistä, sillä ratkaisu heikentää edelleen työelämän
heikoimpien asemaa. Samaa mieltä
rakentajien kanssa olivat AKT, Suomen Elintarviketyöläisten liitto
SEL sekä Suomen Lentoemäntä- ja
Stuerttiyhdistys (SLSY).
Myös STTK äänesti ratkaisun
hyväksymisestä. Siellä lukemat olivat 22–2. Palomiesten lisäksi vastaan äänesti Pron toinen edustaja.
AKAVA sen sijaan lähti ulos neuvotteluista niiden loppumetreillä.
Se myös hylkäsi muiden neuvotteleman ratkaisun.
Uusi eläkeratkaisu ei paljon
helli työntekijöitä. Nyt on kuitenkin
selvää se, että kaikkien on tehtävä
työtä pitempään. Eläkepäivät saat-
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tavat koittaa 65-vuotiaana tai vieläkin vanhempana. Eläkkeen alaikäraja sidottiin odotettavissa olevaan
elinikään. Eli eläkkeelle pääsy myöhentyy niin, että 2/3 pidentyneestä
elämästä menee työhön ja 1/3 eläkkeellä oloon. Jos 18-vuotiaan odotettavissa oleva elinikä nousee esimerkiksi kolmella vuodella, nousee
eläkeikä kahdella vuodella.
Eläkeputki säilyy ainakin toistaiseksi. Sen olemassaoloa harkitaan ”viimeistään” vuonna 2019. Lisäpäiväoikeuden alarajaa nostetaan
yhdellä vuodella vuonna 2022. Näin
se nousee 62 vuoteen.
Koska eläkeiän ”mekaaninen
nosto” olisi ollut liian julmaa, sopimukseen otettiin uusi ”työuraeläke”.
Tätä on kaupiteltu niin, että työuraeläkkeelle pääsee, kun on tehnyt raskasta työtä vähintään 38 vuoden ajan
ja läpäisee erillisen arvioinnin.
Totuus on kuitenkin karumpi.

Sopimuksen mukaan tälle eläkkeelle
voi ”hakea 63-vuotiaana”. Hakeminen ei ole sama asia kuin pääseminen. Jokainen tapaus harkitaan erikseen.
Toinen mutkistava asia on se,
että työuraeläkkeelle voi hakea, jos
”työsuhteen päättymisestä on enintään vuosi”. Eli sille voi siis hakea,
jos työsuhde on päättynyt 62-vuotiaana.
Vuonna 2005 tehtyä eläkeuudistusta mainostettiin joustavuudella.
Nyt joustavuus heitettiin romukoppaan. Eläkeikä muuttuu yhdeksi numeroksi, joka tosin vaihtelee syntymävuoden mukaan. Eläkeikä lähtee
nousemaan nykyisestä 63 vuodesta
kolmen kuukauden portaikolla kunnes 1962 syntyneet siirtyvät eläkkeelle 65-vuotiaina.
Jousto säilyy kuitenkin niin, että
eläkeikä on virallisesti 65–70 vuotta
tai sitten myöhemmin ehkä 68–73
vuotta.
Voimaan jäi myös elinaikakerroin, joka leikkaa eläkettä niin, että
eläkeikään tullessa eläke ei ole vielä
täysi. Täyden eläkkeen saadakseen
on työskenneltävä vielä vähintään
1–2 vuotta lisää.

Elinaikakerrointa on tarkoitus
lieventää, mutta se ei poistu kokonaan.
Uutuutena valikoimaan tulee
osa-aikaeläkkeen korvaava osittainen vanhuuseläke, jonka ikäraja
on ensin 61 vuotta. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinnut madaltaa pysyvästi eläkettään
mutta voi samaan aikaan myös jatkaa työntekoa. Jokainen varhennettu
kuukausi vähentää eläkettä 0,4 prosenttia. Näin esimerkiksi vuotta aikaisemmin aloitettu osittainen vanhuuseläke tiputtaa lopullista eläkettä
4,8 prosenttia.
Hyvänä puolena eläkeratkaisussa on se, että tulevaisuudessa eläkettä karttuu isommasta palkasta.
Tämän aiheuttaa se, että eläkkeen
perustana olevasta palkasta ei vähennetä enää 5–7 prosentin eläkemaksua.
Samoin työkyvyttömyyseläkkeet paranevat vähän, sillä tuleva
aika ulottuu vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka ja karttuma siitä on
sama palkastakin eli 1,5 prosenttia.
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Eläkepaketin antia
1. Eläkeikä
Eläkeikä alkaa nousta vuonna 2017.
Vanhuuseläkkeen alaraja nousee kolmen kuukauden portaissa vuosittain, kunnes se on 65
vuotta vuonna 2027.
Syntymävuosi

Eläkeikä

Eläkeiän
saavuttamisvuosi

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

63v+3 kk
63v+6kk
63v+9kk
64 v
64v+3kk
64v+6kk
64v+9kk
65 v

2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
2027

Vuoden 2025 jälkeen eläkeiän nousu riippuu
elinajan pitenemisestä sekä siitä, miten muilla
keinoilla pystytään lisäämään työssäoloa. Arvioiden mukaan vanhuuseläkeiän alaraja on 66
vuotta vuonna 2036.
2. Tavoite-eläkeikä
Tavoite-eläkeikä on kunkin ikäluokan ohjeellinen vanhuuseläkeikä. Se määritellään syntymävuosittain viisi vuotta ennen vanhuuseläkeiän
alarajan saavuttamista. Se kertoo, kuinka pitkään kannattaa työskennellä, jotta elinaikakerroin ei leikkaa tulevan eläkkeen tasoa.
Vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeisestä
työskentelystä saa korotuksen, joka on 0,4 %/kk
kertyneestä eläkkeestä. Korotuksen menettää,
jos ei jatka työskentelyä vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen.

3. Työuraeläke
Pitkän työuran raskaissa ja kuluttavissa töissä
tehneillä on mahdollisuus hakea työuraeläkettä
63-vuotiaana. Sen edellytyksenä on vähintään
38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavissa töissä. Äitiys-, isyys- ja
vanhempainvapaita lasketaan mukaan enintään kolmen vuoden ajalta. Työuraeläke on pienempi kuin vanhuuseläke.
4. Varhennettu eläke
Nykyinen osa-aikaeläke lakkaa ja tilalle tulee
osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sille voi
päästä aikaisintaan 61-vuotiaana. Ikäraja nousee 62 vuoteen vuoden 2025 alusta.
Tässä nostetaan etukäteen valinnan mukaan 25 tai 50 prosenttia tulevasta vanhuuseläkkeestä. Nostettavan eläkkeen suuruuteen
tulee 0,4 prosentin suuruinen varhennusvähennys jokaista kuukautta kohti, jona eläkettä maksetaan ennen alimman vanhuuseläkeiän täyttymistä. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu
uutta eläkettä normaalisti.
5. Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke säilyy, eikä sen ehtoihin
ole tulossa muutoksia. Taso paranee, sillä eläkettä laskettaessa tuleva aika otetaan huomioon
vanhuuseläkeiän alarajaan saakka. Kun alaraja
nousee, paranee samalla työkyvyttömyyseläke.
6. Eläkeputki
Työttömyysturvan lisäpäivät eli ns. eläkeputki
säilyy. Vuonna 1955-1956 syntyneillä lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on 60 v., vanhemmilla
59 vuotta. Vuonna 1957 ja sen jälkeen synty-

neillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana.
Ikäraja nousee vuodella eli 62 vuoteen
vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.
7. Karttuma
Eläkettä karttuu 17-vuotiaana tehdystä työstä
eli vuosi aiemmin kuin nykyisin. Eläkettä kertyy 1,5 % palkasta. Työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkekertymän pohjana olevasta palkasta. Näin eläkekarttuma lasketaan täydestä
palkasta.
Vanhuuseläkeiän alarajan jälkeen tehdystä
työstä saa suuremman eläkekertymän eli lykkäyskorotuksen. Se lisää eläkettä jokaista lykkäyskuukautta kohden 0,4 %.
8. Perhevapaat
Äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaan ajalta
karttuu eläkettä. Päivärahakauden ajalta karttumisen pohjana on 117 % siitä ansiosta, josta
päiväraha on laskettu. Eläkettä karttuu 1,5 %
kuin palkastakin. Päivärahakauden aikana eläkemenetyksiä ei synny lainkaan.
Hoitovapaan ajalta karttuu vähemmän eläkettä eli 706,87 euron mukaan.
9. Eläkemaksut
Maksut nousevat v. 2015 ja 2016 0,4 % eli
maksu on 24,0 prosenttia 2015 ja 24,4 prosenttia 2016. Vuonna 2016 peritään kuitenkin
vain 24 %, sillä maksua alennetaan tilapäisellä
maksunalennuksella, joka kohdistetaan työntekijöille ja pienille työnantajille. Alennus johtuu
siitä, että työkyvyttömyyseläkemeno on ollut
arvioitua pienempää.
Vuosina 2017–2019 TyEL-maksu on 24,4%.

Miksi Rakennusliitto vastusti eläkeratkaisua?
Heikki Korhonen

R

akennusliiton puheenjohtaja Matti
Harjuniemi ehdotti SAK:n hallituksen
kokouksessa, ettei eläkeratkaisua olisi
hyväksytty. Tässä rakentajien kanta kokonaisuudessaan:
”Nyt neuvoteltu eläkeratkaisu heikentää
entisestään työelämän heikoimmissa asemissa
olevien asemaa.
Eläkkeen alaikärajan nostaminen 65 vuoteen aiheuttaa vaikeasti työllistyville ikääntyneille ihmisille lisää epävarmuutta ja ahdinkoa. Nykyinen 63 vuoden alaikäraja on pitänyt
työstä vanhuuseläkkeelle siirtymistä edes jonkinlaisena mahdollisuutena. Nyt rima nousee
liian korkealle ja toivo loppuu monilta. Neuvottelutulokseen räätälöity työuraeläke koskee
vain pientä osaa ikääntyvästä väestöstä.”
Neuvottelutuloksen epätasa-arvoisuutta
korostaa se, että hyvin toimeentulevat eivät ole
suostuneet siinä minkäänlaisiin uhrauksiin.
Ratkaisu ei korjaa kestävyysvajetta tai julkisen
talouden tilaa vaan se on nykyajan merkittävimpiä tulonsiirtoja pienituloisilta suurituloisten eläkkeisiin.”

lapsemme ja lapsenlapsemme pääsevät joskus
eläkkeelle.
Ratkaisussa jatkuu edelleen varsinkin raskasta työtä tekevien miesten ja naisten kyykyttäminen. Rakentajat maksavat yhä useammin kevyempää työtä tekevien eläkkeet, sillä
harva rakentaja jaksaa tulevaisuudessa työssä
65-vuotiaaksi. Nyt alle 20 prosenttia rakentajista pääsee eläkkeelle suoraan työelämästä
63-vuotiaana.
Jo nyt laskelmissa lähdetään siitä, että
1990-luvun alussa syntyneiden eläkeikä on 68
vuotta.
Voi kysyä, miten rakennustyö helpottuu
ja kevenee seuraavan 20–30 vuoden aikana?
Onko joku sitoutunut siihen? Tehtiinkö siitä
sopimus? Ei.
Nyt sovittiin siitä, että psykiatrien ja muiden kallonkutistajien palveluja lisätään. Eli
ajattelumallin mukaan on rakentajan yläpäästä
kiinni, jos hän ei jaksa työelämässä 68-vuotiaaksi.
Eläkeratkaisu jää työmarkkinoilla ilmaveiviksi, jolla pelattiin kiekko työntekijöiden maaliin.”

Työmarkkinoiden ilmaveivi
Eläkeratkaisuista voi tehdä yhden johtopäätöksen. Meidän kannattaa kuolla nuorena, jotta
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Näkymä vuoden 2035 rakennustyömaalta;
timpuri tuli töihin.
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Pasi Heikkilä (vas.)ja Aimo Salo valmistelivat viimeisiä anturoita valukuntoon ennen asfaltin laittoa ja lumen tuloa. Kuva: Jarmo Alatarvas.

Työpaikkaohjaajan herkkupussi
innosti harjoitteluun
Työpaikkaohjaaja ja harjoittelija eivät aina kohtaa.
Ohjaaja jättää korvauksen hakematta urakkatyössä.
Riitta Malve-Tamminen

-N

uorten työharjoittelijoiden
ohjaaminen on mukavaa ja
mielenkiintoista puuhaa, kertoo kirvesmies Pasi Heikkilä rennosta otteestaan työpaikkaohjaajana. Hän
on Skanskan Lapin alueen pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja
urakkaporukkansa nokkamies.
Heikkilä jäi Lapin ammattiopiston haaviin ammattitaitonsa ja kärsivällisyytensä ansiosta kymmenen
vuotta sitten. Rovaniemellä toimiva
koulu etsi silloin rakentajia työpaikkaohjaajakoulutukseen. Sen jälkeen
nokkamiehellä ja kerrostaloja pystyttävällä urakkaporukalla on ollut
jatkuvasti harjoittelijoita.
– Koulutuksesta oli paljon hyötyä. Nyt tiedän, että motivoiva ohjaustyyli innostaa oppilasta parhaiten. Se tarkoittaa kannustamista,
vastuun antamista ja molemmin-
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puolista palautetta. Kun olin itse
kisällinä, sain ensin katsella huuli
pyöreänä, kun ohjausta ei ollut.
Monitoimityömaan etuna on
tehtävien runsaus. Harjoittelija kulkee myös muiden kanssa oppiakseen
mahdollisimman paljon. Nokkamiehen mukaan se ei ole häirinnyt urakkaryhmää.
– Kysyn opiskelijoilta usein, että
miten sie tämän tekisit? He ovat saaneet tilaisuuden opettaa meitä vanhempia. Hyvät ideat otamme käyttöön.
Heikkilä ei ole koskaan hakenut
työpaikkaohjaajalle kuuluvaa korvausta, joka olisi hieman alle sata
euroa kuussa.
– Mielestäni koko urakkaporukka osallistuu ohjaukseen ja toisekseen olemme halunneet maksaa
yhteisestä urakasta pienen palkkion
harjoittelijallekin. Se tuntuu reilulta,
koska hänestä on apua. Haluamme

myös estää urakkakilpailun vääristymisen.
Heikkilä on iloinen, kun näkee
ohjattaviaan valmistumisen jälkeen
samoilla työmailla.
– Ovat ilmeisesti tykänneet olla,
koska ovat hakeutuneet tänne.
Niin kävi uunituoreelle kirvesmiehelle, 20-vuotiaalle Juho Iskulehdelle, joka on nyt urakkaporukan
jäsen.
– Pikku hiljaa tutustuin vasaraan
ja opin arvostamaan omaa kädenjälkeä. Mutta tärkeintä oli, että uskalsin kysyä Pasilta. Sain aina apua ja
suoraa palautetta häneltä, Iskulehto
muistelee harjoitteluaan.

Tietoa oppimisen
erilaisuudesta
Rakennustyömailla tarvitaan paljon harjoittelupaikkoja ja työpaikkaohjaajia, koska harjoittelun osuus
on lisääntynyt koulutuksissa. Usein
työnantaja määrää kokeneen ammattilaisen opiskelijan kouluttajaksi.

Rakennusalan työehtosopimuksissa todetaan, että työpaikkaohjaamisesta sovitaan työnantajan ja
työntekijöiden kesken. Selvitettäviä
asioita ovat ainakin mahdollisuudet
ohjaamistehtävän hoitamiseen, vaikutukset omaan työhön ja palkkaan
sekä korvaus.
Ohjaaja ei tarvitse koulutusta,
mutta koulutusten tarjonta ja suosio
ovat lisääntymässä, koska hyvällä
ohjauksella on suuri vaikutus nuoren harjoittelukokemukseen ja työllistymiseen.
Ammattioppilaitokset tarjoavat opetushallituksen määrittelemiä
työpaikkaohjaajakoulutuksia, jotka
kestävät neljä iltapäivää ja joista
saa opintopisteitä. YIT on puolestaan kehittänyt oman lyhyemmän
Koutsi-koulutuksen. Lähiopetusta
saattaa saada ammattikoulun opettajalta, joka on rakennuksella työelämäharjoittelussa.
– Koulutus avarsi, mikä vastuu minulla on harjoittelijasta. Joudun arvioimaan hänen työskentelyään ja vaikutan suoraan kaverin
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Asbesti
Edelleen tappaja

Joka vuosi asbesti tappaa noin 100.000 ihmistä
– myös tulevina vuosikymmeninä.
Eurooppa on kieltänyt asbestin, mutta sitä on vielä
miljoonia tonneja, ja se on poistettava turvallisesti!
Asbestia esiintyy kaikkialla – julkisissa ja
yksityisissä rakennuksissa, laivoissa tai yleisissä
kulkuneuvoissa.
Kaikkien asbestilähteiden turvallisen poistamisen
tulee olla prioriteettiasemassa Euroopassa.
Euroopan on toimittava – nyt! Älkäämme siirtäkö
asbestiongelmaa lastenlapsillemme!

– Parhaimmillaan teen koulun kanssa yhdessä suunnitelman kaverille, mitä
opetan hänelle konkreettisesti, kertoo YIT:n työpaikkaohjaaja ja kirvesmies
Aki Kokki.

todistukseen, hämmästelee Skanskan kirvesmies Heikki Moilanen,
joka on juuri saanut työpaikkaohjaajan todistuksen Omnian ammattiopiston kurssilta, jonne työnantaja
passitti hänet.
Vastuu ei kuitenkaan pelota,
vaan Moilanen ottaa rohkeasti vastaan ensimmäisen työharjoittelijansa.
Uutta oli myös tieto, että kaikki
oppivat eri tavoin.
– Mutta erilaiset oppijat ovat
asia erikseen. Ammattikoulun opettaja saattaa sanoa, että joku tarvitsee
oppimiseen enemmän aikaa. Syytä
siihen hän ei saa kertoa, ainoastaan
opiskelija itse.
Skanskan pääluottamusmiehen
Jari Renlundin mukaan yrityksen
Etelä-Suomen alueella on suuri pula
työpaikkaohjaajista. Heidän koulutukseensa etsitään hyvää ratkaisua.

Työpaikkaohjaaja kaipaa
opettajan tukea
– Harjoittelijoiden ja koulutettujen työpaikkaohjaajien kohtaamisessa on ongelmia, kertoo työpaikkaohjaaja ja kirvesmies Aki Kokki
YIT:ltä kokemustensa ja havaintojensa perusteella. Hän on käynyt
sekä Koutsi- että työpaikkaohjaajakoulutuksen.
Sama näkemys jaetaan monessa
yrityksessä. Myös YIT:n HR-asiantuntija Timo Piili on siitä tietoinen,
mutta korostaa, että ongelmaa yritetään korjata.
– Koulut ovat yhteydessä mes-
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tareihin, jotka saattavat ottaa harjoittelijan sopimatta työmaan kanssa ja
varmistamatta, että siellä on ohjaaja.
Näin monen harjoittelu kuluu siivotessa.
Joskus Kokki pelastaa harjoittelijoita luudanvarresta.
– Kun huomaan työmaalla tällaisen harjoittelijan, kysyn häneltä,
haluaisiko kaveri ohjaukseeni. Sitten sovin asian mestarin kanssa.
Kirvesmies ehdottaa, että isoissa
yrityksellä olisi rekisteri, joka kertoisi työpaikkaohjaajien työmaat.
Silloin harjoittelijat olisi helppoa sijoittaa niille.
– Olisi opiskelijoiden etu, että
koulut seuraisivat harjoittelua nykyistä paremmin. Joskus opettaja ei
käy kertaakaan katsomassa opiskelijaa. Hän voisi kysyä edes sähköpostilla, miten opiskelijalla menee.
Kokki kuuluu joukkoon, joka
ei aina hae työpaikkaohjaajan palkkiota.
– Ensin harjoittelija vie energiaa
ohjaajalta, sitten myöhemmin hän
tuottaa työllään urakkaporukalle.
Kerran Kokki oli pulassa kolmen aamu-unisen ja passiivisen
nuoren harjoittelijansa kanssa.
– Mietin kuumeisesti, miten saisin heidät innostumaan. Sitten ostin
kaikille herkkupussit, joissa oli limsat, lihapiirakat, karkit ja taisi olla
röökitkin. Annoin ne heille seuraavana aamuna ja kerroin, että he saavat samanlaiset myös harjoittelun
lopussa, jos onnistuvat. Se tepsi, he
ymmärsivät myös tempaukseni huumorin.
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Valuhommien vastapainoksi lentopallo passaa Hannu Kalliojärvelle hyvin harrastukseksi.

Lentopalloilijatkin arvostavat Betsetiä
Betsetin työntekijät
Kyyjärvellä ovat sitä
mieltä, että paikallinen
omistaja on varmempi
palkanmaksaja kuin
kansainvälinen
pörssiyhtiö.
Jukka Nissinen

B

etonimies Hannu Kalliojärvi on tyytyväinen mies.
Työnantajan sponsoroima
KyKy-Betset-lentopallojoukkue
avasi sarjakautensa voitolla Enonkosken Pyrinnöstä. Peli päättyi lukemiin 3–1.
– Yksi syyllinen lentopalloharrastukseen on rakennusalan yrittäjä Osmo Huhtala, joka meni tällaista hullua yllyttämään, tätä nykyä
KyKy-Betsetiä valmentava Kalliojärvi kertoo.
– Lentopallo on monella tapaa
henkireikä minulle.
Kalliojärvi on siitä harvinainen työntekijä, että hän on erikseen
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Eteläkareja on Betsetillä kokonainen sakki. Kuvaan ehtivät Jarkko (vas.), Jorma ja Sami.
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hankkinut virolaisia työkavereita
Betsetin tehtaalle. KyKy-Betset on
ajoittain tarvinnut vahvistusta joukkueeseensa, mitä on löytynytkin Baltiasta.
– Joukkueessamme on pelannut
muun muassa Andres Karu, yksi
Viron legendaarisimmista lentopalloilijoista. Karu on voittanut nuorten Euroopan mestaruuden Neuvostoliiton joukkueessa.
Lentopallo on ollut yhdistävä
tekijä myös osastotoiminnan kannalta. Alkuun porukka pelasi ay-turnauksissa. Kalliojärvi on Kyyjärven
osasto 048:n taloudenhoitaja. Yhdistystoimintaan Kalliojärvi tutustui jo
ennen syntymäänsä.
– Vanhempien kortteeri oli seurojentalolla. Ympäristötekijät ovat
vaikuttaneet minuun vahvasti, sillä
vanhempani muuttivat sinne vappuna ja minä synnyin seuraavana
keväänä.
Betsetin palkkalistoilla on Kyyjärvellä puolentoistasataa työntekijää. Yrityksen ansiosta Kyyjärven
työttömyysaste on Keski-Suomen
alhaisin.
– Betsetin henkilökunnan määrä
on yli kymmenen prosenttia Kyyjärven kunnan väkimäärästä, Kalliojärvi laskeskelee.

Kirjanpainajasta
elementtien tekijä
Betonityöntekijä, Kyyjärven osaston
sihteeri Timo Kotka vaihtoi ammattia jo silloin, kun kustannusalalla oli
vasta kevyen pudotuspelin aika.
– Olen ollut nuorempana yhdeksän vuotta Vaasassa kirjapainohommissa. Olen kotoisin Kyyjärveltä ja
Betsetillä on tullut oltua 25 vuotta.
Kirjapainossa tuntui siltä, että siellä
on loppu edessä. Rupesin hyvissä
ajoin katselemaan muita töitä, Kotka
kertoo.
Ay-toimintaan Kotka tutustui jo
Kirjatyöntekijäin liitossa ja oli mukana valtakunnallisen nuorisojaoston toiminnassa. Rakennusliittoon
ja Kyyjärven osastoon oli helppo solahtaa mukaan.
– Edellinen osaston sihteeri perusti oman firman. Sitä perua olen
ollut sihteerinä toistakymmentä
vuotta. Ei näihin hommiin ole tunkua ja vastaehdokkaita ei ole ollut,
Kotka sanoo.
Kalliojärvi uskoo, että jatkossakin Kyyjärven ammattiosasto pysyy itsenäisenä, vaikka päälle viisikymppiset äijät pyörittävätkin toimintaa. Kalliojärven mielestä se on
ominaista kaikessa järjestötoiminnassa tällä hetkellä.
– On hyvä, että ammattikouluissa otetaan esille ay-asiat, Kalliojärvi toteaa.

Osastoa ei uskottu
pitkäikäiseksi
Kyyjärven osaston perustajajäsen,
juuri eläkkeelle päässyt remonttimies Jorma Eteläkari on pyörinyt
Betsetin tontilla pikkupojasta lähtien. Jorman isä oli aikanaan Betsetin leivissä, samoin kuin hänen
poikansa tätä nykyä. Jorman seitsemästä veljestä viisi on myös jossain
työuransa välissä pyörähtänyt Betsetin palkkalistoilla.
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– Betset on ihan hyvä työnantaja, osaston sihteeri Timo Kotka arvioi.

– Olemme käyneet Löytösen
Hannun (Betsetin nykyinen toimitusjohtaja) kanssa tansseissa, kalalla
ja otettu vähän votkaakin, Eteläkari
myöntää.
Pitkästä ystävyydestä on ollut
se hyöty, että asiat ovat riidelleet,
eivät miehet. Tessin tulkintaa haettaessa ja yrityksen työtapoja kehitettäessä yhteistä kantaa on jouduttu hiomaan eri lähtökohdista käsin. Eteläkari on ollut Betsetin leivissä 1970-luvun lopulta lähtien,
siitä reilut kymmenen vuotta reissuhommissa elementtiasennuksessa ja
Betsetin uusien tuotantolaitoksien
pystytyksessä.
– Perustimme Kyyjärven
osaston Huhtalan Yrjön kanssa
1970-luvulla. Meille naurettiin,
että osasto ei tule pitkään pysymään pystyssä. Tähän asti toiminta
on kuitenkin pyörinyt ihan hyvin,
jäseniä on Ivaloa myöten, Eteläkari
muistelee.
Pienen osaston hyviä puolia on
se, että reissujen ja tapahtumien järjestäminen pienelle porukalle on
helpompaa. Betsetin takia suurin
osa osaston jäsenistä on helposti tavoitettavissa.

Äänekoskelle
tulee iso työmaa
Hanhikiven ydinvoimalan pystytyksen varaan Betsetin väki ei vielä
paljon laske, mutta Äänekosken
biotuotetehtaan rakentaminen on jo
varmistunut. Se tietää alueen elementtitehtaille työntäyteistä aikaa.
Betsetissä uskotaan, että maakunnallinen työnantaja takaa varmemman leivän kuin kansainvälinen konglomeraatti.
– Nyt taas puhutaan paljon ytneuvotteluista ja lomautuksista etenkin kansainvälisessä omistuksessa
olevissa yrityksissä. Tämä on reuna-

aluetta ja silloin on helppo irtisanoa,
Eteläkari muistuttaa.
Betsetillä meni 1990-luvun
alussa samalla lailla huonosti kuin
koko rakennusteollisuudella. Laman
yli yritys pääsi suurten ruotsalaisten

rakennuskohteiden, erityisesti Norrköpingin paperitehtaan ansiosta.
– Olen yhden kerran ollut lomautettuna kymmenen päivää, kun
itse pyysin päästä kokeilemaan, Eteläkari hymähtää.

Who the

is
Dustcontrol?
Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!
Se tarkoittaa sitä, että olet
ammattilainen, joka asettaa kovat
vaatimukset pölynpoistolaitteille. Me
Dustcontrolilla olemme työskennelleet
pölynhallinnan eteen jo yli 40 vuotta
ja tiedämme lähes kaiken pölystä. Siksi
kaikki Dustcontrolin rakennusimurit ja
ilmanpuhdistimet ovat varustettu HEPA
H13 suodattimilla, jotka suodattavat
myös kaikkein pienimmätkin ja
vaarallisimmat hiukkaset.
Välitä keuhkoistasi - valitse Dustcontrol.
DC 3900 L Twin
Varustettu
esierottimella

Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.fi
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Ett glatt byggäng var nöjt med arbetarskyddsutbildningen.

Haltande arbetarskyddsövervakning oroar mest
Byggnads arbetarskyddskurs i Mariehamn
i september var framgångsrik.
Text: Maija Ulmanen
Foto: Maija Ulmanen

E

n förväntansfull grupp byggproffs sitter i mötesrummet
i ett hotell i Mariehamn. Ett
exceptionellt stort antal byggare
har kommit till den arbetsskyddskurs Byggnads arrangerar – hela
49 stycken. Jan Rosqvist, som har
kommit från Helsingfors till Mariehamn för att utbilda, inleder lättsamt
med att berätta vad arbetarskydd
egentligen innebär.
Åland hör till Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk med
säte i Åbo. Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar om övervakningen av arbetarskyddet till dem
som ansvarar för arbetarskyddet inom regionförvaltningsverkets enheter. Avsikten med övervakningsanvisningarna är att förenhetliga arbetarskyddsövervakningen, förbättra
kvaliteten på arbetarskyddsinspektionerna och öka verksamhetens genomskinlighet.
I övervakningsanvisningarna
behandlar man arbetarskyddsövervakningen på ett allmänt plan. I anvisningarna berättar man hurdan
övervakning som utförs på arbetsplatserna och hur övervakningen
sker i praktiken. Det är också viktigt att känna till hur man gör arbetarskyddsinspektioner och vilka frågor man borde granska på arbets-
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platserna. Man kan i anvisningarna
också kontrollera hur man ska skriva inspektionsberättelserna och vilket mandat inspektören har.
Arbetarskyddsläget är i regel
gott på Åland. Det finns ett par större och en handfull mindre byggföretag i öriket. På de stora byggena
fungerar arbetarskyddsövervakningen relativt bra och den är aktiv, men
läget är ett annat på de små byggena. Arbetarna inom byggbranschen
oroar sig därför uttryckligen över att
övervakningen inte fungerar på minde företagens byggen.
– Det känns som att arbetarskyddsmyndigheterna i Åbo inte intresserar sig för den blomstrande
byggverksamheten på Åland, sa en
byggare som deltog i utbildningen.

gäller såväl arbetarskydds- som arbetsavtalsärenden. Arbetstagaren
är enligt arbetarskyddslagen skyldig att i mån av möjlighet omedelbart avlägsna fel och brister som utgör uppenbar fara. Man ska meddela arbetsgivaren om en sådan åtgärd,
säger Rosqvist.
Arbetsgivaren ska berätta för
den arbetstagare eller arbetarskyddsfullmäktig, som gjort anmälan, om
vilka åtgärder man har vidtagit eller tänker vidta i den aktuella frågan. Om arbetsgivaren anser att anmälan inte föranleder åtgärder, är
det skäl att också meddela om det.
I alltför många fall blir läget oklart
för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren. Det är synnerligen viktigt att

man kan diskutera med varandra för
att alla ska kunna arbeta tryggt.

Bra att jobba på Åland
Kari Kemppainen, som reser mellan Mariehamn och Raumo, deltog
också i utbildningen. Detta byggproffs som år 2000 flyttade från Oslo till Mariehamn vet hur det är att
flytta efter jobbet. Eftersom arbetsläget var dåligt i riket, beslöt Kemppainen att pröva sina vingar på byggena på Åland.
– Jag har alltid modigt gett mig
iväg för att jobba på nya ställen och i
nya länder. Jag lär mig ett nytt språk
och därmed börjar integreringen. Jag
har rest runt Europa efter arbete se-

Arbetarskyddsövervakningen
satte fart på debatten
Diskussionen på utbildningen var
intensiv och uppbyggande. Även om
de som deltog i utbildningen upplevde att det största problemet uttryckligen är de små byggherrarnas byggen, så haltar arbetarskyddsövervakningen också på de större byggena.
– Arbetstagarna ska komma
ihåg att de har i lagen stadgad skyldighet att anmäla om arbetsförhållanden, maskiner, apparater och arbetsmetoder som förorsakar men eller skada. Anmälningsskyldigheten

Kari Kemppainen har trivts bra på Åland i den öppna och vänliga arbetsmiljön.
Haltande arbetarskyddsövervakning oroar mest.
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dan 1994. Det är ibland tungt att flytta efter jobb, men jag har lärt mig att
anpassa mig till det under årens lopp.
Det råder bättre sämja hemma, när
man är borta emellanåt, och dessutom
känns det lite som att vara förlovad,
skämtar Kemppainen och skrattar.
Kemppainen har trivts bra på
Åland. Han tackar i synnerhet den
trevliga, öppna och vänliga atmosfären, som råder mellan arbetskamraterna.
– Här är man betydligt öppnare
mot till exempel utländsk arbetskraft
än i riket. Och det finns jobb, vilket ju är det viktigaste, säger Kemppainen, som arbetar i Ålands största
byggnadsfirma.
Byggaren har ibland stött på åldersrasism i riket, men oroar sig inte
för arbetsläget. Det finns alltid jobb
för proffs, tycker han. Det byggs
mycket nytt på Åland och en del renoveringsjobb finns det också.

”Vi borde diskutera mera”
Kemppainen ansåg att dagens utbildning verkligen behövdes. Han
tycker att det borde diskuteras betydligt mer.
– Det behövs mer utbildning
och allmänna diskussionstillfällen.
Jag tycker att den allmänna diskussionen är synnerligen viktig, tillfällen då vi kunde diskutera arbetsförhållanden och utbyta erfarenhet från
olika byggen, säger Kemppainen.
Arbetarskyddsärendena blir
bättre hela tiden, och man fäster
också allt mer uppmärksamhet vid
dem. Företagen har märkt att arbetarskyddet är gemensamt för alla och
att man bör satsa på det.
– På vårt bygge korrigeras bristerna i arbetarskyddet direkt, om någon arbetare upptäcker en brist.
Kemppainen har sett många
slags byggen under sin karriär, och
arbetarskyddet har aldrig förr varit
så här bra i en byggrop.
– Under slutet av min karriär hittade jag en firma, där man vill
sköta saker och ting bra och där man
uppskattar arbetarnas åsikter. Det är
ingalunda en självklarhet, betonar
Kemppainen.

Mer utbildning till Åland
Under slutet av utbildningen hade
deltagarna möjlighet att berätta om
hurdan utbildning de vill få på Åland
i framtiden.
– Vi kommer i vår att arrangera en utbildning i hantering av farliga ämnen i Mariehamn. Det är något som det har frågats efter, säger
Byggnads socialsekreterare Tiina
Nurmi-Kokko, som också själv var
med på kursen.
Det kommer att i framtiden på
Åland finnas många byggprojekt,
där man behandlar asbest. Byggarna funderar mycket på byggprojekt
med farliga ämnen. Därför skulle en
asbestkurs verkligen behövas.
Efter en hög med power points
och diskussioner var det dags för
deltagarna att bege sig till paradplatsen-bygget.
– Det var verkligen en lyckad
dag och det väckte tankar. Mer sådant, kommenterade en av de åländska byggarna kursen.
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Maarianhaminassa rakennetaan lukuisia uusia kerrostaloja.

Eniten huolestuttaa ontuva
työsuojeluvalvonta
Maarianhaminassa syyskuussa
järjestetty ruotsia äidinkielenään
puhuvien työsuojelukoulutus oli
yleisömenestys.
Teksti: Maija Ulmanen
Kuva: Maija Ulmanen

O

dottavainen joukko rakennusalan ammattilaisia istuu maarianhaminalaisen hotellin kokoushuoneessa. Rakennusliiton järjestämään työsuojelukoulutukseen on tullut ennätyksellisen suuri
joukko rakentajia – 49 ammattilaista. Helsingistä Ahvenanmaalle työsuojeluasioista kouluttamaan tullut
Jan Rosqvist aloittaa koulutuksen leppoisasti kertomalla, mitä työsuojelulla oikeasti tarkoitetaan.
Ahvenanmaa kuuluu Lounais-Suomen aluehallintovirastoon ja viraston toimipaikka sijaitsee Turussa.
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työsuojeluvalvonnasta ohjeita aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille. Valvontaohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä.
Valvontaohjeessa käsitellään työsuojeluvalvontaa
yleisesti. Ohjeessa kerrotaan, minkälaisia valvontoja
työmailla suoritetaan ja miten valvonta käytännössä
tapahtuu. Tärkeää on myös tietää, kuinka työpaikkatarkistukset tehdään ja mitä asioita työmailla kuuluisi
tarkkailla. Ohjeista voi tarkistaa myös sen, kuinka tarkastuskertomukset kuuluisi laatia ja minkälainen tarkastajan toimivalta on.
Pääsääntöisesti Ahvenanmaalla on hyvä tilanne
työsuojelussa. Saarella on muutama suurempi rakennuttaja ja kourallinen pienempiä rakennusyrityksiä.
Isoilla työmailla työsuojeluvalvonta toimii suhteellisen hyvin ja se on aktiivista, mutta toista on pienillä
työmailla. Eniten rakennusalan työtekijöitä huolestuttaa juuri se, että valvonta ei toimi pienten rakennuttajien työmailla.
– Tuntuu ettei Turun päässä olevia työsuojeluviranomaisia kiinnosta kukkiva Ahvenanmaan rakennustyömaakanta, sanoo eräs koulutukseen osallistunut rakentaja.

Työsuojeluvalvonta kirvoitti keskustelua
Koulutuksessa käytiin erittäin kiivasta ja rakentavaa
keskustelua. Vaikka koulutukseen osallistuneet raken-

tajat kokivatkin suurimmaksi ongelmaksi juuri pienien
rakennuttajien työmaat, ontuu heidän mielestään myös
suurimpien työmaiden työsuojeluvalvonta.
– Työntekijöiden on muistettava, että haittaa tai
vaaraa aiheuttavista työoloista, koneista, laitteista ja
työmenetelmistä on työntekijälle säädetty ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitusvelvollisuus pätee niin työturvallisuus- kuin työsopimusasioissakin. Työturvallisuuslaki
velvoittaa myös työntekijän mahdollisuuksiensa mukaan välittömästi poistamaan havaitsemansa ilmeistä
vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Tästä toimenpiteestä on tehtävä ilmoitus työnantajalle, Rosqvist muistuttaa.
Työnantajan tulee kertoa ilmoituksen tehneelle
työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan
ryhtyä. Ellei ilmoitus työnantajan mielestä aiheuta toimenpiteitä, on myös siitä syytä ilmoittaa. Liian monessa tapauksessa tilanne jää epäselväksi niin työtekijälle kuin työnantajallekin. Keskinäinen keskusteluyhteys on tärkeässä avainasemassa, jotta kaikki pystyisivät työskentelemään turvallisesti.

Ahvenanmaalla kelpaa olla töissä
Koulutukseen osallistui myös Kari Kemppainen, joka reissaa vuoroviikoin Maarianhaminan ja Rauman
väliä. Vuonna 2000 Oslosta Maarianhaminaan tullut
rakennusalan ammattilainen tietää, millaista on muuttaa töiden perässä. Koska mantereella oli huono työtilanne, päätti Kemppainen lähetä kokeilemaan siipiään
Ahvenanmaan rakennustyömaille.
– Olen aina ollut rohkea lähtemään töiden perässä uusiin paikkoihin ja maihin. Opettelen uuden kielen ja siitä se sopeutuminen sitten alkaa. Olen reissannut ympäri Eurooppaa töiden perässä vuodesta 1994.
Töiden perässä muuttaminen on välillä raskasta, mutta
siihen on vuosien varrella oppinut suhtautumaan. Sopu
kotona pysyy paremmin, kun on välillä poissa, ja lisäksi tuntuu kuin olisi aina kihloissa, sanoo Kemppainen
vitsikkäästi ja naurahtaa.

Ahvenanmaalle lisää koulutuksia
Koulutuksen loppupuolella osallistujilla oli mahdollisuus kertoa, minkälaisia koulutuksia Ahvenanmaalle toivottaisiin tulevaisuudessa. Erityisesti vaarallisia
aineita, kuten asbestia käsitteleville koulutuksille olisi tilausta. Näihin toiveisiin Rakennusliitto aikoo vastata kevään aikana.

15

Statiivi
CTC

Sievi GT Roller+ S3
43-52821-312-08M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
43-52821-313-08M
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Sievi GORE-TEX
Performance Comfort
– mukavuutta
kosteisiin olosuhteisiin
®

Fe

Fe

GT 2 S2

GT 7 S3

45-52834-142-82M
35-39 EN ISO 20345: S2 SRC

45-52851-342-71M
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe

GT 2 XL S2
47-52834-103-82M
39-47 EN ISO 20345: S2 SRC

Vesihöyry

GORE-TEX ®-vuori on edelleen markkinoilla ainutlaatuinen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta
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Korkealla
liikkuminen
helpottuu
Sami-seiväs ja Hilma-holkki ne yhteen soppii.
Johanna Hellsten

H

olvimuottityö on pitkään ollut tuttavallisesti hirsipuuksi
kutsutun putoamissuojauksen varassa. Hirsipuu on putoamissuojauksessa käytettävä hirsipuunmuotoinen orsi, joka estää työntekijän putoamisen. Hirsipuu kiinnitetään seinään tai muuhun vastaavaan
betonirakenteeseen.
Lemminkäisen As Oy Kahvipannun työmaalla on kuitenkin käytössä uudenlainen härpäke, joka
mahdollistaa työskentelyn 400 neliön alueella yhdellä kiinnityksellä.
– Hirsipuu antaa noin kolmen
metrin työskentelymatkan. Tällä
uudella järjestelmällä päästään
noin 20 metriin, tuotteen isä, Lemminkäisen työpäällikkö Sami Saarinen kertoo.
Uusi järjestelmä vaatii kaksi
kiinnityspistettä. Rakentamisen
työturvallisuusratkaisuja kehittävä
Vepe Oy kehitti Saarisen idean pohjalta väli- ja ulkoseinäelementteihin sijoitettavan Hilma-holkin sekä
holkkiin sijoitettavan Sami-seipään.
Kahden seipään väliin kiinnitetään
Lifeline-liina, jossa työntekijät ovat
kiinni kelautuvalla tarraimella ja
kokovaljailla.
Vapaapalokunnassa 13 vuotta
mukana ollut, työmaan työsuojelu-

valtuutettu Johan Kotiranta sanoo,
ettei lifelinessa pelota.
– Olen tehnyt vapaapalokuntalaisena hätälaskeutumisharjoituksia
paljon heppoisammillakin laitteilla.
Tämä on järeä kuin mikä ja tuntuu
turvalliselta. Itse tykkään enemmän
käyttää itsesäädettävää köyttä kuin
tuota fleksiä, mutta minulla onkin
enemmän kokemusta köyden käytöstä, Kotiranta sanoo.
Kotiranta pitää keksinnön hyvänä puolena myös sitä, että kun
fleksistä päästää irti, se ei räpsähdä
korkealle kepinnokkaan vaan jää
kiinni lifelineen.
– Ei tarvitse sitten ronkkia sitä
korkealta takaisin alas, Kotiranta toteaa.

Nopeutta ja turvallisuutta
Mistä tällainen kehitystyö oikein
lähti liikkeelle? Saarisen mukaan
erityisesti urakkatyössä työntekijän
suurempi liikkuma-ala nopeuttaa
tuotantoa selvästi.
– Normaalisti holvissa ei voisi
käyttää kuin kahta aisaa. Lifelinessa
niitä voi olla kaksi rinnakkain, mikä
mahdollistaa neljän työntekijän turvallisen työskentelyn ja talon molemmat puolet saadaan hallintaan.
Kerta-asennuksella saadaan isompi
toimintasäde, Saarinen sanoo.

Työmaan työsuojeluvaltuutettu Johan Kotiranta on kiinni lifelinessa.
Liikkuminen pitkiäkin matkoja onnistuu helposti.

Sami-seiväs tanassa.

Lemminkäisen Kahvipannun työmaa Helsingin Vuosaaressa. Lifeline on siellä
nyt ensimmäistä kertaa käytössä.
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Kahvipannun työmaalla muotitusporukka lähti takamatkalta runkotyöhön. Haastatteluhetkellä he
olivat jo yhdeksän työvuoroa edellä
aikataulusta.
Kotirannan mukaan uusi systeemi on näkynyt työmaan TR-mittauksissa myönteisellä tavalla.
– Jengi oikeasti käyttää sitä.
Aikaisemmin tuli joitakin merkintöjä siitä, että kaverit ovat ylhäällä, eikä valjaat ole kiinni, Kotiranta
kertoo.
Uudenmaan AVI:n työsuojelun
vastuualueen tarkastajat, ympäristöministeriön virkamiehet ja Työtur-

vallisuuskeskuksen väki ovat käyneet tarkastamassa lifelinen ja todenneet sen hyväksi ratkaisuksi.
Seuraavaksi uutta suojausmenetelmää ollaan viemässä muillekin
Lemminkäisen työmaille. Nyt kun
Vepe Oy on tuotteistanut menetelmän, se levinnee muidenkin yritysten käyttöön.
Uusi systeemi pitää ottaa huomioon jo elementtisuunnittelussa.
– Hilma-holkkien paikat määritellään työmaalla ja ne otetaan
osaksi rakennesuunnittelua, Pekka
Tuominen Vepe Oy:n rakennuspuolen tuotteiden myynnistä kertoo.
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Toppilansalmen rannalle noussut näyttävän näköinen siilomainen rakennus on suurimmalta osaltaan tehty paikan päällä valamalla.
Tehtaalta tuotujen elementtien osuus on 10–20 prosenttia.

Mittakirvesmiehen erikoisin työmaa
”Tällä työmaalla ei ole mitään normaalia. Ei voi
verrata perinteiseen kerrostalorakentamiseen.”
Seppo Korhonen

M

ittakirvesmies Jouko Kipi
nän mielestä mikään ei ole
normaalia. Tällä hän tarkoittaa nykyistä työmaataan.
– Tätä ei voi verratakaan perinteiseen kerrostalotyömaahan ja olen
sentään tehnyt satoja kerrostaloja,
joissa kaikki kerrokset ovat samanlaisia, yli 30 vuotta rakennustöissä
ollut Kipinä kertoo.
Kipinän työmaa on Oulun Toppilansalmen rannassa, jonne rakennetaan purettujen SOK:n viljasiilojen tilalle kahta kerrostaloa, As Oy
Vanhat Siilot ja Oulun Tervahovin
Siilot -asuntoyhtiötä.
Uudisrakennukset noudattelevat
entisten siilojen muotokieltä. Asuntoja niihin valmistuu kaikkiaan 161.
Pisimmällä ollaan 13-kerroksisessa Tervahovin Siilossa, sillä osassa
asunnoissa asutaan jo.
Kummassakin talossa on loftasuntoja, joita on tehty sekä maailmalla että myös Suomessa vanhoihin tehdasrakennuksiin. Avarassa tilassa olevan asunnon erikoisuuksiin
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kuuluu muun muassa se, että seinät
ovat paljasta betonia ja näkyviin on
jätetty vanhoja rakenteita.

Kaikki kerrokset
ovat erilaisia
Näin on myös Oulussa. Korkeimman, Tervahovin Siilojen kahden
alimman kerroksen asuntojen huonekorkeus on viisi metriä. Seuraavien korkeus vaihtelee kolmesta viiteen metriin.
– Yksikään kerros ei ole samanlainen. Erikoisinta oli se, että vedimme päivässä 11 muottiparia, kun normaalisti niitä on ollut päivässä seitsemän, urakkaporukan nokkamiehenä toimiva Jouko Kipinä sanoo.
– Porrashuoneen seinään ei voinut kunnolla laittaa konsoleita, kun
ei tiedetty, kestävätkö ne.
Suurin osa talosta on tehty paikan päällä valamalla. Elementtejä ei
ole juuri tarvinnut tuoda tehtaalta.
– Elementtien osuus on 10–20
prosenttia, Siiloja rakennuttavan Kalevala Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo Korhonen kertoo.

Mittakirvesmies Jouko Kipinälle Oulun Siilojen työmaa on tähän astisista
kaikkein erikoisin. – Täällä ei ole mitään normaalia, satoja perinteisiä kerros
taloja rakentanut Kipinä kertoo.

13-kerroksisen talon erikoisuus
on sekin, että sen aulatila on poikkeuksellisen suuri.
Jokaisessa asunnossa on nykytyylin mukaisesti oma sauna. Taloyhtiön sauna on kattoterassilla, jol-

ta aukeavat hulppeat näkymät Perämerelle.
– Saunan seinäpaneelit ovat Kanadantuijaa, Jouko Kipinä kertoo.
Tervahovin Siilojen vieressä
olevaan Vanhoihin Siiloihin valmis-
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tuu myös loft-asuntoja. Niitä tulee
kaikkiaan 66 kappaletta. Kahdeksankerroksisessa talossa on myös
penthouse-asuntoja, joissa on omat
viherhuoneet ja näköalaparvekkeet. Niiden huonekorkeus on kuusi
metriä.

Lähes kaikki myyty
Vielä yksi erikoisuus: kummankin
talon asunnoista on myyty 90 prosenttia. Tätä voi pitää saavutuksena, sillä Oulussa vallitsee it-alan
romahduksen seurauksena tällä hetkellä suurin piirtein hätätila.
Ostajat edustavat Korhosen ja
Kipinän mukaan monenlaista väkeä.
– On nuorta, keski-ikäistä ja
vanhempaa, varakasta ja eläkeläistä, he kertovat.
Korhosen havaintojen mukaan
ihmiset haluavat nykyään erikoisuutta, ja sitä löytyy nyt Oulunkin
perukoilta.
– Nyt on täälläkin tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Kehä ykkösen ulkopuolella kerrostalot ovat yleensä
samannäköisiä ja yksitotisia, Korhonen sanoo.
Miten talossa jo asuvat ovat suhtautuneet kesken oleviin töihin?
– Kukaan ei ole valittanut, mutta asuntoa vielä odottamaan joutuvat
ovat antaneet kommenttia, miksi he
eivät pääse muuttamaan heti, vaan
vaiheittain, Timo Korhonen kertoo.

Siilojen räjäytykset
olivat mediatapahtuma
Alun perin rakennustöissä oli tarkoitus hyödyntää vanhojen, 1920–30-luvuilla rakennettujen ja suojeltujen
myllyjen siiloja. Pyöreiden siilojen
rakenteista kaavailtiin 13-kerroksisen rakennuksen parvekkeiden kuorirakenteita.
Rakenteet todettiin kuitenkin
niin huonoiksi, että ne päätettiin
purkaa.
Sen sijaan neliön muotoinen viljasiilo eli Vanhat Siilot saatiin pelastettua osittain. Siitä on käytössä parikymmentä metriä päätyseinää ja
sivuseinät, muuten kaikki menee sisältä täysin uusiksi.
Itse siilojen purkutyö oli luku
sinänsä. Lokakuussa 2012 toteutettu työ päätettiin tehdä räjäyttämällä. Purkutyön tehneen urakoitsijan
laskelmiin pujahti laskuvirhe, jonka
vuoksi korkeat siilot eivät kaatuneetkaan kertarysäyksellä.
Siilojen nurin saamisessa meni neljä päivää. Jännitysnäytelmää
seurattiin koko ajan jokaisessa tiedotusvälineessä radiota ja televisiota myöten.
Oululaiset ovat perinteisesti tykänneet katsella tulipaloja, joten ei
ihme, että yleisöä riitti purkunäytelmäänkin.
– Toppilansalmen vastarannalla

Kalevala Rakennuksen toimitusjohtaja Timo Korhonen (vas.) ja urakkaporukan nokkamies Jouko Kipinä ihailevat
13kerroksisen talon kattoterassilta avautuvaa maisemaa.

oli satoja katselijoita. Näistä räjäytystöistä meidät muistetaan, ja nyt
meillä on suojeltu rakennus, jossa ei
ole yhtään alkuperäistä rakennetta,
Korhonen hymähtää.

Vähän harmia tuulesta
Perämeren rantakaupungissa tuulee aina, sekä kesällä että talvella ja
usein myös joka suunnasta yhtä aikaa. Tuulta on riittänyt myös Siilojen työmaalla, mutta ei kertaakaan
niin, että se olisi töitä haitannut.
– Yhtenä päivänä tuuli yltyi
20 –23 metriin ja jopa 26 metriin sekunnissa, minkä vuoksi emme pystyneet käyttämään nosturia, Jouko
Kipinä kertoo.
Tavarat saatiin kerroksiin lopulta autonosturilla, joka oli tuulelta suojassa.

Naula puhkaisi
turvakengät
Jouko Kipinä toimii Siilojen työmaalla luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Tapaturmilta
on hänen mukaansa vältytty lähes
sataprosenttisesti. Pientä venähtämistä ja nyrjähtämistä on sattunut,
mutta ei mitään vakavampaa.
Kipinä muistaa kuitenkin yhden
erikoisen tapauksen, joka ei johtunut suinkaan työntekijän huolimattomuudesta vaan turvakengistä.
– Kaverin kengänpohjasta meni
kaksi naulaa läpi. Kenkä tutkittiin ja
syyksi paljastui pohjan huokoisuus,
minkä vuoksi naulat lävistivät sen
helposti, Kipinä kertoo.
Kengänvalmistajaa hän ei muis-

ta, mutta kenkätehtaan tuotekehittelyosastolle lähti tapauksesta noottia.

Asuntoja 5 000 ihmiselle
Mittakirvesmies Jouko Kipinälle ja
muille rakentajille on työtä luvassa Toppilansalmen maisemissa jatkossakin, sillä alueesta on muodos-

tumassa noin 5 000 asukkaan kaupunginosa.
Tästä noin 1 000 ihmistä saa
asunnon Kalevala Rakennus Oy:n
myötävaikutuksella.
– Meillä on noin 40 000 kerrosneliötä. Loput neliöt menevät muun
muassa SRV:lle ja Skanskalle, toimitusjohtaja Timo Korhonen kertoo.

HARRASTEVIIKONLOPPU
15.-16.11. KILJAVALLA
Vietä mukava viikonloppu herkullisen noutopöydän äärellä ja opi samalla jotain uutta.
Tule Kiljavan harrastekurssille!



Tanssikurssi
Koko perheenviikonloppu
Zumbarumba
Valokuvien käsittely
Taidekurssi



Kurssin hinta kahdelta päivältä täysihoidolla:
SAK:n liittojen jäsen 55 €,
heidän perheenjäsenille 110 €, muille 150 €.
Lapset 4-13 v. -50 % perheenjäsenen hinnasta,
alle 4 v. maksutta.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: kurssit@kio.fi, puh.
(09) 276 251 tai www.kio.fi.

Nyt uusi city -malli! Kysy lisää 0400 645 475 Jussi
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Kotorannantie 49, 05250 Kiljava, p. (09) 276 251
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– Ensin keitetään kahvit, kun asiakas saapuu toimistolle selvittämään tilannettaan, koska se kestää tavallisesti kauan, LTF:n työntekijä Olena Vandenmaiir (vas.) kertoo.
– Olemme yrittäneet luoda toimistolle kodikkaan tunnelman, joka on vastapaino vakaville asioille, Sirle Blumberg sanoo.

Huijarit keksivät koko ajan
uusia konnankoukkuja
Living For Tomorrow
-järjestö auttaa ulkomailla
huijattuja virolaisia
työntekijöitä.
Teksti ja kuvat:
Riitta Malve-Tamminen

-O

n surullista, että Viron presidentti kutsuu vain lahjakkuuksia takaisin kotiin maailmalta,
mutta ei tavallisia virolaisia, joiden
on ollut pakko lähteä ulkomaille ansaitsemaan rahaa perheidensä perustarpeisiin, pahoittelee virolaisen Living For Tomorrow -järjestön johtaja Sirle Blumberg maan paluumuutto-kampanjan sävyä.
– Nämä ihmiset ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti heikossa tilanteessa, ilman koulutusta ja kielitai-
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toa. Siksi he päätyvät helposti rekrytointiyritysten ja työnantajien hyväksikäyttämiksi.
Työperäisen hyväksikäytön
ja ihmiskaupan torjunnan parissa
työskentelevä LFT perustettiin viisitoista vuotta sitten. Sen tärkein
työmuoto on neuvontapuhelin, johon tulee eniten yhteydenottoja
Suomessa pulaan joutuneilta virolaisilta rakentajilta. Viime vuonna
neuvontapuhelimeen soitettiin 600
kertaa. Soittajia autettiin yksilöllisesti, nimettömästi ja luottamuksellisesti.
Järjestön resurssit ovat pienet,
mutta neljällä työntekijällä on monen alan asiantuntemusta. Se tekee
myös tutkimusta ja kansainvälistä
yhteistyötä muun muassa suomalaisen Monika-Naiset Liiton ja Suomen sisäministeriön kanssa.
Muita toiminta-alueita ovat

HIV-tartuntojen torjuminen ja etnisten ryhmien suhteiden parantaminen, jotka ovat suuria ongelmia Virossa. Norja ja Viron sosiaaliministeriö rahoittavat järjestön työtä tällä hetkellä.

”Seisomme vierellä
ja motivoimme”
Hankalimpia tapauksia yritetään selvittää tapaamalla asiakas LFT:n pienessä toimistossa Tallinnan keskustassa.
– Tunteet ovat silloin pinnassa,
Asiakkaat ovat järkyttyneitä, peloissaan ja häpeävät.
Kun vyyhtiä puretaan, selviää
usein, että työhön liittyy muutakin
kuin maksamattomia palkkoja. Se
voi tarkoittaa ylitöitä, velkaantumista työnantajalle, uhkailua, väkivaltaa
sekä huonoja työ- ja asumisoloja.

Living For Tomorrow -järjestön neuvontanumerossa
+372 660 7320 vastataan
arkisin kello 10–18, muina
aikoina siihen voi jättää
soittopyynnön. Neuvontapalvelussa vastataan viroksi,
venäjäksi ja englanniksi.
Palvelu on maksutonta.
Kysymyksiä voi lähettää
myös sähköpostilla ositteeseen info@lft.ee
Järjestön verkkosivut:
www.lft.ee
Joskus asiakas ei tiedä edes työnantajansa nimeä.
– Seisomme ihmisten vierellä
ja motivoimme hakemaan omia oikeuksia, mutta he tekevät itse lopullisen päätöksen.
Vaikka toimiston väki auttaa
asiakasta kirjoittamaan kirjeen työnantajalle, työsuojelutarkastajalle,
poliisille tai verovirastoon, hän ei
aina uskalla lähettää sitä eteenpäin.
– Äskettäin yritimme auttaa
henkilöä, joka työskenteli virolaisella aliurakoitsijalla Suomessa. Hän ei
ollut saanut kaikkia palkkojaan, yli-
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Työperäisen hyväksikäytön uhrit ottavat yhteyttä LFT-järjestöön myös
tavallisella kirjeellä. Toimistolla ei ole vastaanottoaikaa, mutta sinne voi tulla
keskustelemaan sopimuksen mukaan.

töitä oli paljon ja hän oli joutunut
hankkimaan työvälineitä itse. Työtä
oli tehtävä myös sairaana. Asiakas ei
tästä huolimatta halunnut tehdä siitä
ilmoitusta nimellään, koska pelkäsi
saavansa potkut.
Kun uhri valittaa, hän menettää
usein työnsä ja uuden työn saaminen
vaikeutuu. Maksamattomia palkkoja
on myös vaikea saada jälkikäteen ilman työsopimusta.
Uhri on kuitenkin vaarassa traumatisoitua, ellei hyväksikäyttöä ja
ihmiskauppaa selvitetä.
– Ja samalla, kun asiakkaita voimautetaan hakemaan oikeuksiaan,
yhteiskunta muuttuu turvallisemmaksi, Blumberg muistuttaa.
LTF kertoo keinoista, joilla
lähtijät voivat estää hyväksikäytön
omalla kohdallaan. Hyväksikäytön
vaara piilee jo internetin työilmoituksissa, jotka houkuttelevat ilmaisilla matkoilla ja asumisella.
– Yritämme olla hyväksikäyttäjien uusien trendien edellä ja suunnitella tehokasta torjuntaa.
Milloin hyväksikäyttö on varsinaista ihmiskauppaa, sen ratkaisee
poliisi ja oikeus. LFT törmää siihen
harvoin Viron ja Suomen välillä.
– Mutta syy ei ole aina työnantajassa, joskus työntekijä ei vain ole
ymmärtänyt työsopimuksen sisältöä.

Venäläiset hakevat
oikeutta rohkeammin
Suurin osa neuvontapuheluista käydään venäjäksi. Soittajat ovat venäjänkielisiä Viron kansalaisia tai Virossa asuvia muukalaispassin haltijoita.
Usein venäjänkielisten ryhmää
pidetään kaikkein haavoittuvimpina, koska sillä on eniten kielitaidon
ja tiedon puutetta. He myös käyttävät vähemmän luotettavia ja läpinäkyviä väyliä etsiessään työtä.
Kun muukalaispassilla liikkuvat haluavat tulla Suomeen työskentelemään, täytyy työnantajan hakea
ja maksaa heidän työlupansa. Koska prosessi on hidas ja kallis, useimmat työskentelevät ilman työlupaa.
Se taas lisää riippuvaisuutta työnantajasta ja altistaa hyväksikäytölle.
– Olemme silti havainneet, että venäläiset hakevat virolaisia rohkeammin ratkaisua hyväksikäyttöönsä.
Virossakin tapahtuu ihmiskauppaa ja työperäistä hyväksikäyttöä,
mutta ongelmien todellista laajuutta
ei tiedetä. Kohteena ovat virolaiset,
mutta ennen muuta latvialaiset ja
puolalaiset. Viro toimii myös kauttakulkumaana EU:n ulkopuolisista
maista muualle EU-alueelle.

– Emme voi sanoa lähtöä suunnitteleville, että älkää menkö, koska mahdollisuutta jäämiseen ei ole, toteaa Sirle Blumberg. Blumberg vastaa LFT:n
auttavaan puhelimeen, johon on jatkuvasti jonottajia. Soittajat edustavat
monia ammatteja ja kansallisuuksia, työskentelevät eri maissa, he voivat olla
uhrien perheenjäseniä ja myös asiantuntijoita. Joskus joku etsii kadonnutta
läheistään.

Moni hyötyy
hyväksikäytöstä
– Vapaa liikkuvuus on hyvä, mutta
hyväksikäyttö ei. Nyt köyhien EUmaiden kansalaisia hyväksikäytetään rikkaammissa EU-maissa.
Blumbergia kiinnostavat tällä hetkellä EU:n alueella tapahtuva
työperäinen hyväksikäyttö ja miten
viranomaiset auttavat uhreja.
– He näkevät ongelman, mutta
he eivät tee paljoakaan uhrien hyväksi. Myös sillä, että suuret urakoitsijat kiinnostuisivat virolaisten

aliurakoitsijoiden maksamista palkoista ja työntekijöiden asumisoloista, olisi suuri merkitys. Mutta
näin ei tapahdu. Todennäköisesti hyväksikäyttö hyödyttää monia.
Blumberg näkee hyväksikäyttäjien toiminnan Suomessa samankaltaisena kuin muissa EU-maissa.
– Suomalaisten kanssa on kuitenkin helpointa keskustella ratkaisuista. Suomessa on nähty ongelma
ja instituutioihin saa yhteyden. Mutta tämä ei tarkoita, että ongelmat ratkaistaan.

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi

LUOTTAMUSHENKILÖ.

Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi?
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikuntakeskus Pajulahdessa.

KURSSIT

LUOTTAMUSMIESTEN
HYVINVOINTIKURSSIT
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1.–5.12.2014
19.–23.1.2015

HINTA
VAIN

100 € /4 vrk

Tutustu ohjelmiin, kurkkaa
lisätietoja ja ilmoittaudu:
www.sal-lomat.fi

Hinta sisältää majoituksen,
täysihoidon ja mukaansa
tempaavan ohjelman.
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Kuin sulaa suklaata. Tiilien massa on vielä tässä vaiheessa linjaa pehmoista.

Tiiliä,

ei tiilenpäitä
Ormaxin tehtaalla tehdään pienellä porukalla
50 000 betonitiiltä päivässä.
Johanna Hellsten

O

rimattilassa on valmistettu
betonitiiliä 1930-luvulta lähtien. Silloin tiilet valmistettiin vielä käsin. Seudulla nykyään
toimivassa Ormaxin tehtaassa valmistuu 50 000 kattotiiltä päivässä
viiden miehen voimin.
– Vielä kymmenen vuotta sitten
töitä tehtiin 25–30 miehen voimin
kahdessa vuorossa. Nykyään tuotannon puolella on viisi ihmistä töissä.
Koko tehdas työllistää tällä hetkellä
kaikkinensa 12 ihmistä, tehtaan pääluottamusmies Sami Kaartti kertoo.
Osin syynä on ollut tehtaan toiminnan tehostuminen, mutta suurin
syy on markkinatilanne; vielä kymmenen vuotta sitten betonitiilimarkkinoiden arvo Suomessa oli yli 20
miljoonaa euroa. Nyt se on hieman
yli 10 miljoonaa euroa.
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– Meitä on enää aika vähän.
Luottamusmiehen hommakin on
ihan sivutoimista. En pidä mitään
vastaanottoa, hommat hoituvat kuljeskellessa ympäri tehdasta. Vähänhän täällä mitään edes tapahtuu. Kun
ollaan osa isoa konsernia, kaikki
hoidetaan pykälien mukaan, Kaartti
sanoo.
Kaartti on itse ollut saman yrityksen palkoissa jo 18 vuotta. Hän
tuli alun perin töihin harjatiilituotantoon, mutta siirtyi logistiikkapuolelle jo puolen vuoden päästä.
– Täällä firmassa on yleensäkin
pitkiä työsuhteita, 20 vuotta on henkilöstön työsuhteiden pituuden keskiarvo. Edellinen palkkaus vakituiseen työsuhteeseen tapahtui kahdeksan vuotta sitten, tehdaspäällikkö
Teemu Ahola kertoo.
Sekä Kaartin että Aholan mukaan tehtaan henki on hyvä ja ormax-

Pari vuotta sitten kaikki tiilimuotit uusittiin tehtaalla. Pienellä muodon
muutoksella tiilestä saatiin karsittua 100 grammaa painoa.
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laisuus elää vahvana, vaikka omistussuhteet ovat muuttuneet vuosien
myötä.
– Työ on kuitenkin pysynyt samana, vaikka byrokratiaa onkin tullut lisää, Kaartti kertoo.

Tuotanto tasaantunut
Orimattilan tehtaalla tuotetaan Ormax-betonitiiliä ja Protector-tiiliä,
joissa on erikoispinnoite. Niissä on
hiukan vahvempi suoja, jolloin tiilen
pintaan tarttuu heikommin roskaa.
Tehdas avattiin vuonna 2001.
Sinne tuli uudet, tehokkaat koneet ja
tehtaan energiatehokkuuteen kiinnitettiin eritystä huomiota.
– Tehtaan pilottivaihe alkoi
vuonna 2000. Silloin väki siirtyi
tänne opiskelemaan uusia koneita
sillä idealla, että opettavat käytön
sitten muille, Ahola sanoo.
Viimeisin iso muutos tehtaalla
on ollut kaikkien tiilimuottien uusiminen vuonna 2011. Tiilet valmistuvat alumiinimuoteissa. Muotit ovat
melkoisen kestävää tavaraa, mutta
alumiinikin kuluu. Kaikki 58 000 tiilimuottia uusittiin kerralla. Samoilla
muoteilla oli tuotettu jo 150 miljoonaa tiiltä.
Samaan syssyyn tiilen alapuolen muotoa muutettiin hiukan, jolloin siitä saatiin sata grammaa kevyempi lujuuden kärsimättä. Uusilla
muoteilla päästiin takaisin absoluuttiseen mittatarkkuuteen. Sata grammaa ei kuulosta paljolta, mutta pakkaappa itse tiiliä, niin huomaat lopulta eron. Takavuosina betonitiili

painoi viitisen kiloa. Nyt tiili painaa
4,2 kiloa.
Tehtaan sijainti on kätevä, sillä
raaka-ainevarannot ovat lähellä;
hiekka tulee Orimattilasta. Sementti
kuljetetaan tehtaalle Loviisasta.
Tehtaan varastoriitto on noin 60
päivää. Betonitiiliä saa monessa eri
sävyssä. Samaa väriä ajetaan aina
pari päivää kerrallaan, ettei tule
raaka-ainehävikkiä. Tosin menekkituotteita voidaan ajaa useampiakin
päiviä.
Takavuosina kovin menekkisesonki oli syksyisin. Nykyään tilaukset tulevat tasaisempaan tahtiin. Iso
osa menee erilaisten kattokorjausyritysten kautta, jolloin tuotanto
voidaan pitää tasaisena, vaikka yksittäiset tilaukset ovat pienempiä.
Talven aikana täytetään varastoa.
Heinäkuussa on parin viikon isompi
huoltoseisokki, jolloin tuotannon
henkilöstö on lomilla.
Viime vuosina tehtaalla ei ole
voitu välttyä lomautuksilta, jotka
ovat pahimmillaan olleet kolme kuukauttakin pitkiä.
– Nyt näyttää siltä, että tänä
vuonna lomautuksia ei tarvita lainkaan, Ahola sanoo.
Aholan mukaan myyntimäärät
voisivat olla parempia, mutta projekteja on kuitenkin tulossa sen verran, että oma väki voidaan pitää kokonaan töissä.
Tiilikattoja tehdään Suomessa
tällä hetkellä lähes pelkästään rivija omakotitaloihin.
– Suomessa ei juuri tehdä kerrostaloihin tiilikattoja. Korjattavaa

Sami Kaartti on viihtynyt Ormaxin tehtaalla jo hyvän tovin. Pääluottamus
miehen homma ei vie miehen ajasta kohtuuttomia määriä; isossa konsernissa
asiat hoidetaan hyvin.

sen sijaan löytyy; Suomessa on sellaiset kaavamääräykset kaupungeissa, että jos jokin on tehty tiilellä,
se usein pitää säilyttää. Savitiilet voi
joskus korvata betonitiilellä, Ahola
kertoo.

Työturvallisuusriskeinä
koneet ja lastaus

Tehdaspäällikkö Teemu Ahola esittelee tehtaan laboratoriossa, kuin tiilen
lujuutta testataan.
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– Suurimmiksi riskeiksi tehtaalla on
arvioitu isoihin koneisiin liittyvät
riskit ja logistiikkapuolen lastausprosessi, Kaartti kertoo.
Kymmenen vuotta sitten yhdellä työntekijällä jäi jalka saumauslaitteen leukojen väliin. Onnea
oli kuitenkin mukana, eikä työntekijälle käynyt pahasti. Koneet pyritään
suojaamaan mahdollisimman hyvin;
niistä iso osa on verkotettu. Osassa
koneita on myös avaimilla toimivat
katkaisimet, jotka estävät työskentelyn, mikäli tarvittavia suojatoimia ei
ole suoritettu. Onnettomuuksilta onkin vältytty.
Yrityksen työturvallisuusajattelusta kertoo jotain se, että kun yksi
työntekijä loukkasi olkapäänsä nostaessaan muovirullaa pakkauskoneeseen, kehitettiin nostoon heti
apuväline, ettei vastaavaa tapahtuisi
uudelleen.
Tehtaan piha on valtava asfalttikenttä, jolla talvikeleillä on liukastumisriski.
– Talvikunnossapito otettiin takaisin itselle, pois ulkoistuksesta. Nyt
se on paljon paremmin hoidettu ja tulee halvemmaksikin, Kaartti kertoo.
Raskainta hommaa tehtaalla on
erikoistiilten pakkaaminen, sillä se
tehdään käsin. Nykyään kukaan ei
tee hommaa koko päivää putkeen,
vaan tekijä vaihtuu aina kahden tunnin välein.
– Ei samaa liikettä voi tehdä jat-

kuvasti koko päivän, vuodesta toiseen, Kaartti sanoo.
Lisäksi pakkausalueelle on
asennettu seisomista helpottava erikoismatto ja tasojen korkeutta on
säädetty paremmaksi.
Logistiikkapuolella kaikilla on
turvakengät ja näkyvä vaatetus. Talveksi on kunnolliset toppatakit ja
hanskat. Trukkien ilmastointiin ja
lämmitykseen on kiinnitetty huomiota.
Tuotannossa työskentelevillä
on oltava turvakengät, silmäsuojaimet ja kuulosuojaimet sekä kunnossapidon puolella palosuojatut vaatteet. Joissakin erikoistehtävissä käytetään pikaliimoja, jolloin käteen on
vedettävä erikoishanskat.

Moniosaajia
Tehtaalla työaika on räätälöity sellaiseksi, että aina tehdään kaksi tuntia töitä ja sitten pidetään vartti taukoa. Varsinaista pidempää ruokatuntia ei ole, joten väki syö omia eväitä.
Työaika on mahdutettu kahdeksaan
tuntiin.
– Täällä pyritään siihen, että ihmisillä olisi jonkin verran sellaista
moniosaajuutta logistiikasta tuotantoon. Ennen oli jopa vaihtoa koneelta koneelle, mutta nyt yksi työntekijä pysyy enemmän yhdellä koneella, Ahola kertoo.
Kaartin mukaan edellisissä
yt:issä yrityksestä katosi vanhempia
moniosaajia irtisanomisissa.
Nyt ristikkäistä osaamista yritetään taas lisätä.
– Toisaalta jokainenhan osaa painaa napista koneen käyntiin, mutta
kuka tahansa ei tiedä ja ymmärrä,
mitä koneessa tapahtuu, mitä mittaroidaan ja mitä sitten pitäisi tehdä,
jos jokin menee vikaan, Ahola sanoo.
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Ts-valtuutettu Kauko Kaisto (vas.) ja pääluottamusmies Markku Lukka ovat tyytyväisiä Laptin työturvallisuustilanteeseen. Työtäkin riittää hyvin lamasta
huolimatta.

Monitoimiurakka sopii
Laptin rakentajille
Tuore pääluottamusmies
ja ts-valtuutettu ovat
tyytyväisiä. Työturvallisuuteen satsataan ja
työtäkin riittää tekijöille
hyvin.
Seppo Korhonen

O

ululaisen rakennusliike
Laptin pääluottamusmies
Markku Lukka ja työsuojeluvaltuutettu Kauko Kaisto hyrisevät tyytyväisyyttään. Mikä on hyristessä, kun työtä riittää huolimatta
ympärillä vellovasta lamasta irtisanomisuutisineen.
– Meillä on hyvä tilanne, miehet kertovat Jänisjahdintielle Oulun
Ritaharjuun rakenteilla olevan rivitalon työmaalla.
Työn alla on kolme rivitaloa
lapsiperheiden suosimaan kaupunginosaan. Asuntoja niihin tulee kolmetoista.
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Sekin antaa aiheen tyytyväisyyteen, että työtä tehdään tätä nykyä monitoimiurakkana. Ritaharjun
kohdetta tekee kuuden miehen urakkaporukka.

Tuntityöt historiaa
– Ajatus monitoimiurakasta lähti
työnantajalta, ja se sopi hyvin myös
meille, Markku Lukka kertoo.
Lukka toimii eri puolilla maata
olevien noin sadan laptilaisen työntekijän pääluottamusmiehenä. Työntekijöitä ja työmaita firmalla on Oulun lisäksi Itä-Suomen alueella ja
pääkaupunkiseudulla.
Oulussa työntekijöitä on noin
40, joilla oli syyskuussa työn alla
kuusi kohdetta: kaksi päiväkotia,
kaksi rivitaloa, yksi kerrostalo ja
yksi palvelutalo. Itä-Suomessa työmaita oli puolikymmentä ja pääkaupunkiseudulla noin 15.
– Yhtiön liikevaihdosta tulee
pk-seudulta noin puolet, Markku
Lukka kertoo.
Hyvän työkannan vuoksi lomautuksia ei ole juuri ollut.

– Viime talvena oli muutama
työntekijä lomautettuna, nyt on
Oulun alueella kaksi lomautettua,
Kauko Kaisto selvittää.

”Veri veti takaisin”
Kirvesmies Markku Lukka tuli Laptin töihin vajaa neljä vuotta sitten.
Yli 25 vuotta rakennusalalla eri firmoissa ollut mies kokeili sitä ennen
yrittäjän elämää.
– Tein tulisijoja reilut kymmenen vuotta mutta lopetin sen, kun
niiden kysyntä hiipui vuonna 2008.
Toisaalta veri veti takaisin rakennushommiin, jotka ovat paljon vaihtelevampia kuin tulisijojen muuraus,
Lukka kertoo.
Laptissa ei ollut lainkaan luottamusmiestä Lukan tullessa taloon.
Herättikö luottopakin puute ihmetystä?
– En ihmetellyt, sillä olin aiemmin pienemmissä firmoissa, eikä
niissä luottamusmiestä ollut, hän
sanoo.
Viime keväänä Markku Lukka
joutui sitten tosipaikan eteen. Hä-

neltä kysyttiin, alkaisiko hän ehdokkaaksi luottamusmiesvaaliin.
– Piti sitä kauan miettiä, kunnes
viimeisenä ilmoittautumispäivänä
päätin lähteä kisaan. Yllättäen tulin
valituksi, hän kertoo.
Lukka huomauttaa, että luottamusmiehelle oli tarvetta senkin
vuoksi, että Laptin toiminta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja
työntekijöitä on palkattu koko ajan
lisää.

Hoivaa ja
päiväkoteja
Vuonna 1990 perustettu Lapti
Oy rakentaa asuntojen lisäksi hoiva- ja vanhainkoteja
sekä päiväkoteja. Noin 300
henkilöä työllistävän yrityksen osake-enemmistö myytiin viime vuonna Kastelli-talot Oy:lle. Kastelli puolestaan
kuuluu Harjavalta-konserniin.

Rakentaja 10/2014

Markku Lukka valittiin viime keväänä rakennusliike Laptin sadan rakentajan
pääluottamusmieheksi. Hän teki aiemmin tulisijoja, mutta lopetti ne työt, kun
kysyntä hiipui. – Nykyinen kirvesmiehen työ on vaihtelevampaa kuin
tulisijojen muuraus, hän sanoo.

”It-ala kuormitti henkisesti,
rakentaminen fyysisesti”
Työsuojeluvaltuutettu Kauko Kaisto
auttoi omalla sparrauksellaan
Markku Lukan voittoon järjestämällä luottamusmiesvaalit.
– Luottamusmiehen valinnasta
puhuttiin pitkään, mutta kukaan
muu ei ryhtynyt järjestämään vaaleja, hän selvittää taustoja.
Kaistolla on toimessaan menossa toinen kausi.
Kaisto tuli Laptille 2009 italalta. Hän oli töissä Nokian alihankkijalla runsaat kolme vuotta.
– Kun Nokialla alkoi mennä
huonosti, alihankkijoillakin alkoi
sujua surkeasti. Ne alkoivat sitten irtisanoa väkeään, ja niin kävi minullekin, it-puolen insinöörin koulutuksen saanut Kaisto kertoo.
Hän tuli Laptille aluksi apumieheksi kuukaudeksi, kunnes sai vakituisen paikan. Mikä on it-hommien
ja raksatöiden suurin ero?
– It-ala oli henkisesti kuormittavaa, rakennusala kuormittaa fyysisesti. Näissä töissä ei tarvitse kuitenkaan iltaisin miettiä asioita, kuten
aiemmin, hän kertoo ja on selvästi
tyytyväinen nykyiseen olotilaansa.

Tietoa työsuojelupiiriltä
ja tessistä
Markku Lukka ei ole tuoreen valintansa jälkeen ehtinyt käydä luottamusmieskursseilla. Ensimmäinen
Rakennusliiton kurssi on tiedossa
vielä tämän vuoden puolella Oulussa.
Kauko Kaisto kertoo käyneensä
taannoin Työterveyslaitoksen työsuojelukurssin. Tietopaketti oli hänen mielestään hyvä, ja lisää tietoa
Kaisto hankkii liiton lisäksi työsuojelupiiristä.
– Sieltä olen kysellyt aika paljon. Siellä tiedetään, miten asiat menevät.
– Minä soitan Rakennusliittoon,
jos tulee epäselvyyksiä. En tarvitse
muuta tietoa kuin puhelinnumeron,
johon voi soittaa, Markku Lukka hymähtää.
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Hän kertoo myös lueskelleensa
ahkerasti työehtosopimusta. Asiat
ovat aina selvinneet.

Katot tehdään
maassa
Työantajan kanssa on miesten mukaan päästy aina yksimielisyyteen
ongelmatilanteissa. Kauko Kaisto
kertoo, että hän sai esimerkiksi pienen väännön jälkeen hankittua suojalasit vahvuuksilla kaikille niitä tarvitseville.
– Pieni satsaus on kannattanut,
sen on huomattu olevan molemminpuolinen etu, niin työntekijöiden
kuin työnantajankin. Ehdotuksiin on
suhtauduttu myönteisesti, kun ne perustelee hyvin, hän kertoo.
– Lapti on satsannut työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Meillä on
käytössä esimerkiksi sporttipassi,
Markku Lukka lisää.
Lukka kertoo, että työmailla
tehdyt TR-mittaukset lähentelevät
nykyään 90 prosentin tuloksia, eikä
tapaturmia ole juuri sattunut. Hän
kuitenkin kopauttaa nyrkillään varmuuden vuoksi sosiaalitilan pöytää.
Aina voi sattua jotain hyvästä turvallisuudesta huolimatta.
– Parannusta on tapahtunut selvästi aiempaan verrattuna, hän kertoo.
Iso asia turvallisuuden parantumisessa on muun muassa se, että
talojen katot tehdään nykyään valmiiksi maassa.
– Näin on tehty pari, kolme
vuotta. Se on nopeampaa ja turvallisempaa kuin yläilmoissa rimpuilu,
Lukka toteaa.

Työsuojeluvaltuutettu Kauko Kaisto oli ennen rakennusalalle tuloaan itpuolella. Hän oli töissä Nokian alihankkijalla. – Se oli henkisesti kuormittavaa
työtä, hän kertoo.

Kypärät
unohtuvat
Vielä riittää kuitenkin tekemistä,
että asenteet turvalliseen työntekoon
muuttuvat entistä myönteisemmiksi.
Työsuojeluvaltuutettua Kauko Kaistoa harmittaa, että yhä edelleen murhetta tuottavat eniten aliurakoitsijoiden työntekijät.
– Heillä kun tahtovat suojalasit
ja kypärä unohtua, hän kertoo.
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Sienet tutuksi turkulaisille

Keijo Kulmala tutkii samettitatin pintaa.

Keijo Kulmala laihtuu joka syksy seitsemän kiloa
sieni- ja marjareissuilla.
Jukka Nissinen

V

aikka kuluva syksy on ollut
liian kuiva tavalliselle sunnuntaisienestäjälle, turkulaiselle Keijo Kulmalalle riittää pyörähdys oman kerrostalolähiön lähimetsissä kunnon sadon löytämiseen.
– Jos olen menossa pitämään
sieninäyttelyä, saan täältä tarpeeksi
sieniä, Kulmala kertoo muutaman
sadan metrin päästä kotirappusilta.
Näyttelyssä on aina esillä lähes
sata sienilajia. 78-vuotias Kulmala
pitää näyttelyitä sienisesongin aikana lähes päivittäin Kauppatorilla
ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä.
– Olen tullut turkulaisille tutuksi. He yhdistävät aina sienet ja
minut.
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Keijo Kulmala on harrastanut
sienestämistä nuoruudestaan lähtien.
Länsi-Suomessa sienet eivät alun perin olleet kovin tuttuja suurelle yleisölle.
– Täällä kerättiin yleensä vain
kantarelleja. Toin 1970-luvun puolessavälissä torille mustatorvisieniä ja suppilovahveroita myyntiin.
Kaikki ihmettelivät, kuinka minä
sellaisia saatoin tuoda näytille. Yksikin tuttava sanoi, että älä edes ota
käteesi tuollaisia sieniä, Kulmala
hymähtelee.
– Valistus on mennyt perille, on
opittu tuntemaan ja käyttämään monia sienilajeja.
Kulmalalla on ollut kauppasienten poimijakortti jo 40 vuotta. Kauppasienineuvojan pätevyyden hank-

Rusokärpässieni kuuluu syötäviin sieniin. Tänä syksynä sitä on löytynyt paljon
etenkin puistomaisista paikoista.
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TYK

kuntoutus

Sami Leinonen on tullut ostoksille. Kuivatut suppilovahverot matkustavat
Ouluun asti.

kiminen ei meinannut ensi alkuun
onnistua lainkaan.
– Hain useamman kerran sienineuvojakurssille. Kun laitoin ammatikseni rakennusmies, en päässyt
kurssille. Vaihdoin lopulta ammatikseni kotitalouskouluttaja ja sen jälkeen pääsin. Olin Kullaalla neuvojakurssilla vuonna 1992, Kulmala
kertoo.
Samoihin aikoihin Turun kaupungin edellinen sienineuvoja jäi
eläkkeelle ja Kulmalan Keijosta leivottiin uusi opastaja sienimaailman
saloihin.
– Pidin kymmenen vuoden ajan
syksyisin Kauppatorilla neuvontapistettä. Se toiminta on loppunut. Sen
jälkeen olen omin päin järjestänyt
sieniretkiä ja neuvontatilaisuuksia.

Kokeneen sienestäjän
kanssa metsään
Myös Rakennusliiton Turun aluejärjestö on saanut Kulmalalta vetoapua
sieniretkien järjestämisessä. Mikä
on paras tapa aloittaa sieniharrastus?
– Lähtee metsään minun tai jonkun muun kanssa, joka tuntee sieniä.
Pelkästään sienikirjojen avulla aloittaminen on paljon epävarmempaa,
koska samantapaisia sieniä on paljon, Kulmala toteaa.
Paikalliset sieniseurat ovat yksi
näppärä lähtöpiste sieniretkille. Yhdistysverkko ei ole kovin tiheä,
mutta lähes joka paikkakunnalla järjestetään syksyisin sienikursseja.
Huonoina sienivuosina, kuten
tänä syksynä Kulmala laajentaa sienestysreviiriään. Viime vuosina uusien sieni- ja marjastusmaiden etsiminen on helpottunut, sillä netistä
voi tulostaa maastokarttoja ilmaiseksi
omaan käyttöön.
– Kun täällä päin ei ollut lainkaan sieniä, kävin Humppilassa,
Punkalaitumella ja Urjalassa sienestämässä. Yhtenä syksynä kuulin radiosta, että Hämeessä on paljon tatteja. Ajoin aivan summassa Vammalaan ja löysinkin sieniä.
Kulmala on vetänyt sienikursseja myös Rakennusliiton Siikarannassa. Paikka on tullut hänelle tutuksi myös toisen rakkaan harrastuksen ansiosta. Nuoruuden opinnot
Turun piirustuskoulussa saivat jatkoa vuonna 1981.
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– Piirustus- ja maalausharrastus
olivat kyteneet taka-alalla. Menin
Siikarannan kuvataidekurssille ja
sain kipinän aloittaa maalausharrastuksen uudestaan.
Kulmala on käynyt Siikarannan
kuvataiteen kesäkurssilla 30 kertaa.
Turun aluejärjestö on myös hyötynyt Kulmalan taideharrastuksesta,
sillä hän on ollut mukana järjestämässä taidenäyttelyitä.

Tyhjä pää,
helppo kyykkiä
Kulmalalle sattui onnenpotku
1990-luvun alussa. Suomeen iski
lama, työnantaja päätyi lopettamaan
rakennustyöt ja pääluottamusmies
pääsi livistämään erorahan turvin
yhtiöstä. Työttömyysputken jälkeen
Kulmala pääsi varhaiseläkkeelle.
– Se oli yksi taitekohta elämässäni, pääsin vapaaksi.
Kulmalalle jäi enemmän aikaa
omille harrastuksille, jotka liittyvät
kiinteästi luonnossa liikkumiseen
ja luonnon hyödyntämiseen. Sienestyksen lisäksi Kulmala marjastaa, maalaa ja kasvattaa vihanneksia
puutarhapalstallaan.
– Poimin vuosittain 750 litraa
mustikkaa. Siitä saa hyvän lisän pieneen eläkkeeseen.
Keijo Kulmala liittyi heti työttömäksi jäätyään Turun seudun
työttömät -yhdistykseen. Rivijäsenyyden sijaan Kulmala on tehnyt
myös ohjaajan ja opettajan hommia.
– Olisin tänä vuonna vetänyt
palstaviljelykurssin, mutta sille ilmoittautui vain yksi asiasta kiinnostunut, Kulmala ihmettelee.
Kulmalan Keijo huomaa syksyn
tulon siitä, että henkilövaaka näyttää
pienempiä lukemia.
– Paino tippuu seitsemän kiloa
talveen verrattuna.
Kyykkiminen ei haittaa ketterää
miestä lainkaan.
– Minulta on kysytty, tuleeko
selkä kipeäksi metsässä. Ei se tule,
kun ei oikaise itseään välillä. Minulla on sen verran tyhjä pää, ettei
se paina yhtään, Kulmala virnistää.
Liikuntaa Kulmalan Keijolle tulee myös talvikaudella, sillä hän käy
joka viikko Aarnen tallin ikämiesten
liikuntatapahtumassa ja sen lisäksi
uimahallilla.

Rakennusliiton jäsenten
valtakunnallinen
TYK-kuntoutus
Kuntoutus koskee maalareita, muurareita, rakennustyöntekijöitä, kirvesmiehiä, raudoittajia, rakennussiivoojia, vesieristäjiä ja LVI-asentajia. Kuntoutukseen
voi hakeutua, mikäli olet vakituisessa tai määräaikaisessa
työsuhteessa (myös lomautetut voivat hakea).
TYK-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on
olennaisesti heikentynyt.
TYK-kuntoutuksen tavoitteena on
heike
ensisijaisesti mahdollistaa se, että kuntoutuja jatkaa työssään.
Mikäli olet halukas panostamaan oman työkykysi ylläpitoon
ja olet valmis sitoutumaan noin kahden vuoden mittaiseen
kuntoutusprosessiin – tule mukaan.
Ota yhteyttä työterveydenhuoltoon. Kurssi on osallistujille
maksuton ja Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta kriteeriensä
mukaisesti
kuntoutusrahaa.
mu

Kurssin 54762 ajankohdat:
Selvitysjakso osa l
ll - valmennusjakso
ll - valmennusjakso
Päätösjakso

13. - 24.4.2015
12. - 16.10.2015
7. - 11.3.2016
29.8. - 7.9.2016

Lomakkeet saat työterveyshuollosta, Kelan toimistosta
tai nettisivuilta www.kela... Toimita hakemus 9.2.2015
mennessä osoitteeseen: Härmämedi Oy, tth Tanja Saukko,
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.
Lisätietoja TYK- kuntoutuksesta antaa:
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin
asiantuntija:
Sami Sarsama
asia
puh. 040- 505 7468
sami.sarsama@harmankuntokeskus...

www.harmankuntokeskus..
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Syksyn valkoposkia uimarannalla, jolla ihmiselle on jo liian kylmää.

Valkoposket kavereineen
Syyskuusta marraskuulle hanhia
on ilmassa eli muuttamassa. Osa
pysähtyy ruokailemaan. Yksi
näkyvimpiä lajeja on valkoposkihanhi, mutta niiden seurassa voi
nähdä muitakin lajeja.
Antti Koli

S

uurin osa muuttavista hanhista on arktisia hanhia. Ne pesivät Venäjän pohjoisosissa, puuttomalla tundralla tai sen läheisyydessä. Tosin pieni osa esimerkiksi valkoposkihanhista pesii lännempänä Norjassa, Grönlannissa
tai Huippuvuorilla. Osa valkoposkista pesii Suomessa, etenkin Suomenlahden saarissa.
Arktiset muuttajat lentävät kovaa ja korkealla,
paitsi huonon sään sattuessa jopa aivan veden pintaa pitkin. Syksyllä suunta on aina länteen ja etelään. Havaittujen lintujen määrä on riippuvainen
tuulista, jotka määräävät lentoreitin.
Hanhien lisäksi arktisia muuttajia ovat muun
muassa mustalinnut, pilkkasiivet ja kuikkalinnut.
Tunnettu ja ehkä paras arktisen muuton tarkkailupaikka on Virolahti. Muuttoparvia näkyy myös
vaikka Helsingissä, Saimaalla tai Ruotsinlaivalla.
Eniten lintuja lentää syys-lokakuussa, yleensä itätai pohjoistuulten tukemana.
Kotimaiset valkoposkihanhet haahuilevat
syksyisin pienemmissä parvissa. Ne lentelevät yöpymis- ja ruokailupaikkojen väliä aamuin illoin,
milloin mihinkin suuntaan. Vauhti tai lentokorkeus eivät ole kovia.
Päivisin kotimaiset hanhet ovat ruohikoilla,
niityillä, hiekkarannoilla tai pelloilla, iltaisin luodoilla, saarissa tai muissa hieman rauhallisem-
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Nuoreksi tundrahanheksi määritetty laidunsi golfkentällä pari viikkoa.

missa paikoissa. Esimerkiksi kettuja ne välttelevät. Suomessa syysparvissa voi olla muutamia tuhansia, Ruotsissa jo kymmeniätuhansia ja Hollannissa jopa satatuhatta valkoposkea voi ruokailla
samassa paikassa.
Suomessa ensimmäiset valkoposkihanhet pesivät vuonna 1981 Inkoossa. Helsingin kannan
levittäytyminen alkoi saman vuosikymmenen lopulla Korkeasaaresta, missä pesi monena vuonna
villihanhia tarhattujen hanhien mukana. Poikaset
päästettiin aina luontoon. Arktisten alueiden lisäksi Itämerelle, eli Suomeen, Ruotsiin, Saksaan

ja Viroon sekä Hollantiin ja Belgiaan on muodostunut pesivä kanta.
Valkoposkihanhista keskustellaan. Itse karkoittaisin hanhet aikuisten, lasten ja koirien voimin sieltä, missä ovat häiriöksi. Oppinevat varmasti vähitellen olemaan ihmisiksi.

Valkoposkien seuralaiset
Harmaita hanhia eli metsä-, meri-, tundra- tai lyhytnokkahanhia muuttaa keväisin ja syksyisin valkoposkihanhien tapaan. Samoin pienet sepelhan-
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Pääkaupunkiseudun valkoposket
laskettu
Suomen Ympäristökeskuskusen lintumiehet kiikaroivat
pääkaupunkiseudun nurmikot heinäkuussa.
Tutkijat laskivat yhteensä 4 036 valkoposkihanhea,
joista poikasia oli 529 yksilöä.
Heinäkuun lopussa tehdyssä laskennassa havaittiin
eniten hanhia Helsingin Suomenlinnassa (407 yksilöä),
Arabianrannassa (329 yksilöä), Kaivopuistossa (282 yksilöä) ja Töölönlahdella (208 yksilöä).
Espoossa eniten hanhia oli Tapiolan Otsolahdella (217
yksilöä). Espoon osuus loppukesän valkoposkihanhimäärästä oli 11 prosenttia ja se kaksinkertaistui viime vuonna
havaitusta jokakesäisten laskentojen pohjalukemasta.
Vuonna 2012 Itämerellä pesivän valkoposkihanhikannan suuruudeksi arvioitiin 9 500–12 500 paria. Valtaosa
näistä pesii Suomessa ja Ruotsissa, joiden molempien maiden kannan kooksi arvioitiin 3 500–5 000 paria. Populaatiossa on lisäksi runsaasti pesimättömiä lintuja, Itämeren
kokonaiskanta lienee vähintään 50 000 yksilöä.

Nuori merihanhi syksyn valkoposkiparvessa.

het tai värikkäät punakaulahanhet lentävät syksyllä kohti pesimäseutuja. Yleensä parvet tai aurat ovat yksilajisia, toisinaan niissä on kahta tai
kolmea lajia. Valkoposket tekevät suurimpia, jopa
tuhansien yksilöiden parvia.
Suurina massoina ylilentävät arktiset parvet
ovat yksi Suomen luonnon elämyksistä. Syksyisin
ruokailevat tai muutoin paikalliset hanhet ovat vähintään yhtä mielenkiintoista seurattavaa, hieman
älyllisempää luonnon ihmettelemistä.
Hanhet ovat sosiaalisia lintuja, koko ajan pitää huomioida lajitoverien tekemiset. Usein ne
karkottavat liian lähelle tulleet kaverit, mutta sangen yhtenäistä parven käyttäytyminen silti on. Hitaasti lähestyvä ihminen ei karkota hanhia lentoon.
Vuosittain valkoposkien seurassa nähdään
muitakin lajeja, lähinnä yksittäin. Arktisista lajeista pysähtyjät ovat yleensä nuoria tai sitten vaan
kesken muuton lepoa ja lisätankkausta vaativia
lintuja. Ne liikkuvat valkoposkiparvissa aikansa
kunnes jatkavat muuttoaan. Lajitovereistaan uupuneiden lintujen kohtaloa ei ole selvitetty, mutta
toivottavasti löytävät lajikumppaninsa viimeistään
keväällä.
Sepelhanhi on pieni tumma hanhi. Sillä on
aikuisena kaulassa vaaleita höyheniä sepelkyyhkyn tapaan. Ne eivät pesi Suomessa, vaan esimerkiksi Taimyrin tai Kaninin niemimaalla Venäjällä.
Syksyn lisäksi sepelhanhia näkee täällä kesäisin,
ne ovat kevätmuutolla voimansa kadottaneita ja
tänne jääneitä.
Tundrahanhi on aivan merihanhen näköinen,
hieman pienempi. Aikuisella on raidallinen maha
ja vaalea otsa. Nekään eivät pesi Suomessa, vaan
kaukana tundralla. Ne lentävät omissa parvissaan
tai muiden hanhien joukossa. Tundrahanhen näköisiä ovat myös kilju- ja lyhytnokkahanhi. Punakaulahanhi on nimensä mukainen ja pieni, saaden
lintumiehet ja kuvaajat aina Suomessa liikkeelle.
Yksinäiset tundra-ja merihanhet pärjäävät hyvin valkoposkihanhien seurassa, ne ovat riittävän
kookkaita. Sepelhanhia valkoposket ajavat tehokkaasti kauemmaksi. Usein toisenlajisen hanhen
löytää valkoposkien joukosta erilaisen, hieman
ulkopuolisen käyttäytymisen johdosta.
Kanadanhanhi on kookas hanhilaji, koiras
voi painaa seitsemän kiloa. Pohjoisamerikkalainen alalaji voi painaa jopa kahdeksan kiloa ollen
suurin hanhista. Pikkujoutsen on suunnilleen saman painoinen.
Kanadanhanhi on Euroopassa metsästäjien istuttamana. Se muistuttaa ulkonäöltään valkoposkea, mutta on isompi, ruskeampi eikä sillä ole valkoista otsaa. Ne liikkuvat pienissä ryhmissä sulien
vesien mukaan, talvehtien esimerkiksi rannikolla
Ruotsissa, Tanskassa tai Pohjanmerellä. Jokunen
saattaa jäädä talveksikin sulien lähelle, pesimäalueen vierelle tai lounaisrannikolle.
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Syksyinen nuori sepelhanhi saa kyytiä Kanadan serkulta.

Kolmen lajin hanhia vahvistumassa ennen lentoa etelämmäs. Sepehanhi on nuori eikä kaulassa ole
kuin hippu valkeaa.
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PALLISTI I
ja JALLIST

Uransa jälkeen Saku ei kaihonnut takaisin Turkuun, vaan Kaliforniaan oli mukava jäädä. Mutta eiköhän Koivu vähemmän vaivaisena vielä urheiluelämään nouse.

Ei mikään vaivaiskoivu
Pallisti: Taas yksi sankari on siirtynyt peruuttamatta kaukalon ulkopuolelle. Kun Teemu Selänne edelleen naureskelee ja jollain tavalla arpoo
uransa jatkosta, ei Saku Koivun lopettamispäätöksen jämeryyttä tarvitse epäillä.
Jallisti: Siinä ei ole samaa henkeä kuin Janne Ahosen toistuvissa comebackeissa, joiden voi
asiallisesti epäillä johtuvan matin (ei Nykäsen) tulosta kukkaroon. Harva urheilija onnistuu loista-

vasti lajinsa ulkopuolisissa bisneksissä, vaan rosvosektoriin rysähtelee ja räikeästi. Salpausselällä ei naurata.
Pallisti: Vaikka Saku Koivulla ei naama pysy
niin näkkärillä, ei hän räiskyvä ole. Tasainen huippusuorittaja, joka kantoi kentällä vastuun teinivuosista alkaen. Edes syöpä ei häntä pysäyttänyt.
Jallisti: Varsinainen ihmeteko oli myös valinta kapteeniksi jääkiekkouskovaisessa Montrealin

Viimeinen
kori, viimeinen
ahdistus

Purkkiin
pissaamisen
kultainen taito

Pallisti: Jokaista Amerikan lätkäammattiliigassa NHL:ssa pelannutta suomalaista ei muista Erkkikään, mutta vihkiytyneet urheilufanit osaavat heti sanoa, kuka maanmies on pelannut korista NBA:ssa.
Espanjan MM-kisoissa viimeiset tosikorinsa heittänyt Hanno Möttölä
ylsi moiseen temppuun.
Jallisti: 209 senttiä pitkänä se
on kyseisessä lajissa vähän helpompaa, hän pelasi Atlantassa pari kautta 2000-luvun alussa suurten diivojen joukossa.
Pallisti: Tosin hän pelasi eritoten joukkueelle. Eikä säästellyt itseään.
Jallisti: Hajalla ovat olleet polvet, nilkat, sormet, akillesjänteet ja
mitä niveliä nyt ihmiskehosta löytyy.
Pallisti: Jos fysiikan puoli oli
haasteellinen, niin sielun puolellakaan ei aina niin helppoa ole. Kertaalleen aiemmin Möttölä jo uran lopetti, mutta sitten iskivät miehen pakokauhuun vertaamat ahdistukset.

Pallisti: Kuten viime lehdessä porisimme, niin O-P Karjalainen sai
EM-kultaa dopingkeinoin. Harvoin
näin käy, yleensä mitalit lähtevät
piristepaljastusten jälkeen kaulasta
vilkkaasti.
Jallisti: Pässi, tämähän riippuu tietenkin siitä, kelle nalli kulloinkin napsahtaa ja B-näyte muuttaa väriään.
Pallisti: Sellaista ei pelännyt
lentopalloilija O-P Ojansivu, joka kertoi reteästi saaneensa Venäjällä ”spesiaalivitamiineja” ja saatuaan nesteitä suoraan suoneen ennen matseja.
Jallisti: Suomessa sen sijaan
innovatiivisimmat kusettajat hankkivat itselleen tekopeniksen, varastoivat siihen puhdasta pissaa ja koittavat testissä lorotella sillä.
Pallisti: Vaikka kaiken väitetään
Ruotsissa olevan paremmin, niin
siellä on saattanut vielä 2000-luvulla antaa näytteensä kenenkään valvomatta.
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kaupungissa. Hämmästystä herätti se, että Aurajoen rannan kasvatti ei todellakaan puhunut ranskaa Quebecin murteella.
Pallisti: Kovempia juttuja nuo ovat, kuin
vuoden 1995 maailmanmestaruus leikkikisoissa.
Vaikka kuinka se on kansallisen urheiluitsetunnon
kohottamisen myötä kaapin päälle pullataikinan
tavoin noussut.

Separatistit
Jymy jyllää ja
sporttaavat myös Virkiä ei väsy
Pallisti: Skotlanti, Katalonia, Baskimaa ja Ahvenanmaa. Nämäkö itsenäisiksi? Ainakin nyt säkkipillinsoittajilta se on jäämässä haaveeksi.
Jallisti: Urheilevaa maailmaa
tämä nyt ei sinällään mullista, koska esimerkiksi futiksessa skoteilla
on ollut oma maajoukkueensa kaiketi aina. Katalaaneilla se on kai pääosin ollut FC Barcelona.
Pallisti: Mutta Itä-Ukrainan futismahti Shaktar Donetsk ei voi pelata kotikaupungissaan sattuneesta
ruudinhajuisesta syystä.
Jallisti: Sen pelaajat ovat loppuviimein ruodussa, vaikka viisi
heistä jäi kesälomiltaan sotapelossa puntikselle. Mutta palkanmaksun
keskeytyminen toi roudan ajaen porsaat kotiin.
Pallisti: Osa kannattajista tosin
lähti porsastelemaan ihmisyydellä,
koska heitä on lähtenyt mukaan pahamaineiseen Asovan pataljoonaan.

Pallisti: Jos syksyssä on jotain varmaa, niin Sotkamon ja Lapuan mestaruudet pesiksessä.
Jallisti: Yksien menestystarina
tietenkin puuduttaa satunnaista seuraajaa. Mutta onko se Kainuun miesten tai Pohjanmaan naisten syy?
Pallisti: Ei heidän pidä toki lähteä huonontamaan tekemistään ja tasoaan. Muiden on kurottava se kiinni. Hurmoksen odottelu ilman työtä
ei onnistu.
Jallisti: Mutta vuonna 2016
miesten pesiksessä tasoerot kaiketi
vain kasvavat, kun pääsarjassa on 14
joukkuetta nykyisen 12 sijasta.
Pallisti: Ainahan urheiluherrat
ovat viisaita lajista riippumatta.
Mutta pesiksen edellisistä keinotekoisista kaupunkikokeiluista taisi jäädä vähän paha maku suuhun,
kun viritelmä sortui erääseenkin kohua herättäneeseen X-2-X-pitkävetoriviin…
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zen it wi t h t he pow e r of boa ®
JALAS Zenit -mallisto edustaa turvajalkineiden huippua. Saat mukavuutta koko päiväksi,
erinomaisen pidon ja suojan kovissakin paikoissa.
Siksi päätimme tehdä Zenitistä entistäkin kätevämmän. Mallisto on nyt saatavilla Boa Closure
System -kiinnitysmekanismilla – avaaminen ja sulkeminen käy vain yhdestä napista kiertämällä.

jalas® 1728 / s3 src
jalas® 1718 / s3 src
jalas® 1738 / s3 src
jalas® 1708 / s1 p src

Saat lisätietoja JALAS® Zenit-malliston
jalkineista,ottamalla yhteyttä meihin.
info@ejendals.fi | www.ejendals.com
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Pelastava kuutio

Suomalaisesta massiivipuukuutiosta ratkaisu
rakentamisen paineeseen ja kaupunkien
slummiutumiseen.
Teksti: Maija Ulmanen
Kuva: C-LAB CURE

N

äen edessäni kuuden metrin
kokoisen massiivipuukuu
tion. Näky on häkellyttävä.
Tunnen itseni pieneksi. Pieneksi on
tuntenut itsensä varmasti myös tai
wanilainen urakoitsija pilottikoh
teessa kuution ensi kertaa nähdes
sään.
Helsingin Messukeskuksessa
syyskuussa pidetyillä Habitare
messuilla oli nähtävillä ensimmäistä
kertaa uusi suomalainen keksintö ja
vientituote – Paracitykaupunkira
kenne. Uskokaa tai älkää, kuutiosta
pinotaan ihmisille asuinkelpoisia
asuntoja. Arkkitehti Marco Casagranden suunnittelemien PEFC

puusta rakennettujen kuutioiden po
vataan tuovan ratkaisuja nopeaan
rakentamistarpeeseen ja slummiu
tumisen ongelmiin. Paracitykuutio
valmistetaan suomalaisista ristiinla
minoiduista mäntypalkeista, joiden
valmistus on aloitettu Kuhmossa
CrossLamtehtaalla. Tehdas hankkii
puun kestävästi hoidetuista PEFC
luokitelluista metsistä. Kestävä ke
hitys onkin koko innovaation kanta
via teemoja.
Casagranden keksinnössä yh
distyy puurakentaminen ja ympäris
töteknologia ennenäkemättömällä
tavalla. CLTmassiivipuurunko val
mistetaan ja viimeistellään Suo
messa. Pilottikohteessa tulvatasan
koalueella Taiwanin Taipeissa kuu
tioita on pinottu parhaimmillaan

kahdeksan päällekkäin, mikä vastaa
16kerroksisen kerrostalon korkeut
ta. Kuutioiden lomaan voidaan to
teuttaa kaupunkitiloja, teitä ja muuta
infrastruktuuria. Tämän mahdollis
taa muun muassa loistavat maajäris
tys ja palonsietoominaisuudet.
Paracityrakennetta tullaan so
veltamaan katastrofialueiden jäl
leenrakentamiseen ja slummialu
eiden kunnostamiseen tulvatasan

goilla. Lisäksi rakenne on oivalli
nen myös tsunamiriskialueiden ra
kentamiseen sekä muuhun asuin ja
yhdyskuntarakentamiseen.
Kuutio on voimakkaasti yhtey
dessä ympäröivään luontoon, joka
mahdollistaa ihmisen ja luonnon yh
teisen vuorovaikutuksen. Kuutio on
verrattain nopea kasata. Messujen
moduulin kokoamiseen meni vain
kolme varttia.

Turun taudin tohtorit

Tiitu Takalo: Minä, Mikko ja Annikki sarjakuvaalbumi (Suuri Kurpitsa 2014 )
Teksti: Timo Kuvaja

T

ällä hetkellä varmasti yksi
suomen arvostetuimmista sar
jakuvataitelijoista, tampere
lainen Tiitu Takalo, on uusimmassa
sarjakuvaromaanissaan tarttunut ai
heeseen, joka koskettaa aiheensa si
sällön puolesta meitä rakentajiakin.
”Turun taudiksi” aikanaan nimetty,
kaikkia maamme kaupunkeja koe
tellut vitsaus purkaa vanhat puuta
lot ja rakentaa tilalle elementtiko
losseja, on koetellut kovalla kädellä
myös perinteikästä työväenkaupun
kia Tamperetta.
Tammelan kaupunginosassa si
jaitsevaa, viime vuosisadan alussa
rakennettua Annikin puutalokortte

lia on viranomaisten ja grynderei
den taholta koetettu jyrätä matalaksi
kuusikymmenluvun lopulta lähtien.
Aktiivinen kansalaistoiminta talo
jen säilyttämisen puolesta saavut
taa huippunsa vuosituhannen vaih
teessa, kun kaupunki päättää mo
ninaisten vaiheiden jälkeen myydä
korttelin sen säilyttämisestä kiin
nostuneiden ihmisten perustamalle
yhdistykselle.
Takalon 237sivuinen teos käy
läpi koko Tampereen historiaa ja rin
nan puutalokorttelin tarinan kanssa
nivoutuu yhteen myös taiteilijan
oma rakkaustarina. Lopulta Mikko
ja Tiitu havaitsevat olevansa sitoutu
neita työskentelemään yhdessä mui
den kanssa kunnostaakseen yli 1 500

asuinneliön, autiotalokuntoon pääs
tetyn korttelin saattamiseksi asuin
kuntoon.
Lukuun ottamatta aiheeseen liit
tyvää kuvitustyötä ei Takalolla ole
omien sanojensa mukaan ollut ko
kemusta remontoinnista lainkaan.
Ei voi kun nostaa hattua ihmisille,
jotka moiseen ryhtyvät, kun vielä
päähenkilömmekin tulevat asuin
tilat muodostuvat alkujaan maalat
tiasta ja paljaista seinistä.
Korttelin vaativammat raken
nustyöt on toki jätetty ammattilai
sille, mutta kukin asukas vastasi
oman asuntonsa pintatöistä. Eivätkä
nekään – kuten hyvin tiedämme –
ole välttämättä kenen tahansa suo
ritettavissa. Taiteilija kertoo ainakin

oppineensa, mikä ero on silotteella
ja tasoitteella. Tiitu voisi käydä ker
tomassa sen muutamallekin maa
lausurakan työselityksen tehneelle
arkkitehdille.
Aikajanan kulkiessa aina jää
kaudesta nykypäivään, ovat tarinan
eri kerrostumat piirretty ja tekstattu
eri tyyleillä erottautuakseen. Rat
kaisu toimii, kerronnan kokonais
kuva säilyy ja pysyy mielenkiintoi
sena.
Kiitämme: Selkeää ja johdonmukaista piirrostyötä ja tarinankerrontaa
Moitimme: Kaupunkien lyhytnäköistä toimintaa rakennuskantansa säilyttämisessä

Kerkko Koskisen Kollektiivi on liikkeellä
aavistuksen pienemmällä kokoonpanolla
Kerkko Koskinen Kollektiivi: 2. Johanna Kustannus.
Jyri Vasamaa

H

enkilökohtaisesti arvostan
Kerkko Koskista hyvin pal
jon. Hänen osaa käyttää isoa
viihdeorkesteria populäärimusii
kissa ainutlaatuisella tavalla. Maail
malta mieleen tulee vastaavana
Serge Gainsbourg. Kerkko Koski
nen on uutuudellaan jättänyt jouset
pois, mikä on valitettavaa, mutta toi
saalta puhallinosastoa on kasvatettu.
Laulajista Paula Vesala on jäänyt
pois ja tilalle on tullut Maija Vilkkumaa. Erään lehden urheilutoimit
taja mainostikin tätä uutuutta Maija
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Vilkkumaan comeback:inä.
Koskisen uutuutta pitää kuun
nella muutaman kerran läpi, ennen
kuin se alkaa avautua, mikä on pel
kästään hyvä asia. Levyn kappaleet
eivät ole mitään kertakäyttökamaa.
Ensimmäisellä kuuntelukerralla jää
mieleen lähinnä edesmenneen Ultra
Bran mieleen tuova Deja vu. Erpo
Pakkalan tekstissäkin on jotain sa
maa naivia viisastelua kuin Anni
Sinnemäen vanhoissa teksteissä.
Toinen heti mieleen jäävä on tietysti
paljon radiosoittoa saanut Maija
Vilkkumaan tekstittämä Tallinnanlautta. Maija Vilkkumaa muuten

osoittaa tällä levyllä olevansa ihan
kelpo laulaja tällaiseenkin musiik
kiin ja hänen tekstinsä ovat levyn
parhaimmistoa.
Minun korvaani särähtää mii
nuksena Oi rakkaus kappaleen sä
keistön ”tekopunkit” kitarat. On
neksi miinukset jäävät siihen. Yh
tään turhaa kappaletta ei ole tällä
kertaa mukaan eksynyt. Oma suosik
kini on aloituskappale, jossa Maija
Vilkkumaa pohtii vapautta. Onko
se sitä, että ei ole ketään josta pitää
huolta, vai onko se sitä, että nimen
omaan on. Onko se lämmin peitto
vai dieselin tuoksu, viski vai kamo

milla? Markus Pyörälän suunnit
telemat ja kuvittamat levyn kannet
ovat todella hienot, ja pääsevät oi
keuksiinsa varsinkin LPversiossa.
Kiitämme: Maija Vilkkumaa
on selvästi piristänyt Kerkkoa.
Moitimme: Pitkä miinus Oi
rakkaus -kappaleen kitaroista.
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Ay-liike kasvattaa

O

len ollut aktiivinen Raken
nusliiton toiminnassa nyt
kuuden vuoden ajan ja mi
nun on tullut aika jättää jäähyväi
set. Jään opintovapaalle kahdeksi
vuodeksi syyskuussa, mutta en ke
sätöitä lukuun ottamatta ole palaa
massa enää rakennuksille töihin.
Joissain liiton tapahtumissa vielä
käyn, mutta osastotoiminta jää va
litettavasti kokonaan pois.
Lähes kahden vuoden ilta ja
viikonloppuopiskelun jälkeen pää
sin vihdoin ItäSuomen yliopistoon
lukemaan hammaslääketiedettä. Tar
koituksena olisi valmistua siis ham
maslääkäriksi. Ei teknikoksi tai hoi
tajaksi vaan lääkäriksi ja ilman yli
oppilastutkintoa. Amiksen paperit,
ammattitutkinto tai EAT riittävät sii
hen, että voit hakea korkeakouluun.
Kunhan pärjäät pääsykokeessa.
Pidän nettiblogia matkastani
lääkäriksi. Blogin tarkoituksena on
näyttää kaikille, että mikä tahansa on
käytännössä mahdollista, jos on val
mis tekemään töitä sen eteen. Siellä
kerron myös tarkemmat syyt alan
vaihtoon ja mielipiteeni siitä, minkä
tulisi muuttua. Tässä muutama syy,
jotka vauhdittivat päätöstäni.
Yksi syy on alan jatkuva epävar
muus, joka ei ainakaan tällä hetkellä
ole helpottamassa. Viime kesänäkin
noin puolet valmistuneista opiskeli
joista jäi ilman oman alan työpaik
kaa, eikä tämä vuosi taida suurta
muutosta tuoda. Mutta ei niitä töitä
tunnu riittävän oikein muillekkaan,
ainakaan täällä pääkaupunkiseu
dulla.
Toinen iso syy on tämä nykyi
nen uudistalojen laatu, joita aina
kin isoimmat rakennusliikkeet ra
kentavat. Eikä vika ole pelkäs
tään rakentajissa, mestareissa tai
rakennusliikkeissä. Suunnittelu
kin on välillä niin järjetöntä että
oksat pois. Nämä supertiiviit ta
lot, jotka homehtuvat ennen val
mistumistaan, ovat iso ongelma
tulevaisuudessa. Tosin korjaus
puolella pitäisi riittää töitä.
Mutta mikäli meidän nykyinen
tai tuleva hallituksemme ei aloita
rakennusalan systemaattista tuke
mista, voi alalle tulla vastaan vielä
heikommat näkymät. Taloyhtiöt ei
vät halua tai pysty ottamaan lainaa
ja sama koskee ainakin tavallisia
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duunareita. Pankit vaativat lainoja
varten alkupääomaa niin paljon, et
tei sen takia asuntojen hankkiminen
ainakaan nuorilta omillaan onnistu.
Jossain vaiheessa sijoittajatkin pe
rääntyvät, jos laatu ei parane ja epä
varmuus kentällä ei kaikkoa.
Kaikesta huolimatta rakennus
ala ja Rakennusliitto ovat antaneet
minulle paljon, mutta tämä viimei
sin taantuma on tehnyt pahasti hal
laa niin raksoille kuin siellä työsken
televille ammattilaisillekin.
Rakennusliitto ja erityisesti sen
nuorisotoiminta ovat olleet lähellä
sydäntäni nämä vuodet ja varsinkin
ystävät, joihin olen tätä kautta tutus
tunut, tulevat aina olemaan tärkeitä.
Nuorisotoimintaan osallistuminen
on myös kasvattanut minua ihmisenä
ja olen näiden vuosien aikana kiin
nostunut jatkuvasti uusista asiois
ta. Rakennusliiton järjestämissä
koulutuksissa sekä tapahtumissa
olen oppinut paljon uutta ja saanut
arvokasta kokemusta muun muassa
kansalaisvaikuttamisesta, kirjoitta
misesta, tiedottamisesta sekä tapah
tumien organisoimisesta.
Toivon että seuraava liittoko
kous päättää jatkaa nuorisotoimintaa
entisellään, koska en varmasti ole ai
noa jonka elämään nuorisotoiminta
on vaikuttanut myönteisesti.
Tulen aina muistamaan aikani
rakennustyömailla ja mitä olen sieltä
mukaani elämään saanut. Sekä miksi
sieltä lähdin. Hyvät aktiivit Raken
nusliittolaiset: älkää ikinä lopettako
arvokasta työtänne, jota alan eteen
teette. Jos te ette sitä tee, niin ei var
masti kukaan muukaan.
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Syksyisin terveisin
Henri Karvinen
Kirvesmies ja hammaslääke
tieteen ylioppilas.
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!

Ammattiosastojen syyskokoukset

Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki

Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa:

Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä yhteystietosi!
Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

TAPAHTUMAT

Kainuun rakentajaveteraanit

Syyskokous to 13.11. klo 12, Kainuun aluetoimisto, alakerta, Pohjolankatu 28 A, Kajaani. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen voileipä- ja kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Risteily ti 9.–10.12. Tallinnaan.
Lähtö ti 9.12. klo 15.30 Harjukadun
tilausajolaiturista ja paluu ke 10.10.
noin klo 24 samaan paikkaan. Linjaauto kulkee reittiä Vaajakoski-Joutsa-satama. Matkan hinta 43 €/hlö.
Varattu hyttipaikkoja 48 hengelle.
Ilmoittautumiset viimeistään to
20.11., Kalle p. 050 542 7290 tai
Rami p. 040 768 8811. Tervetuloa
jouluostosristeilylle!
Pikkujouluruokailu ke 17.12. klo
12–15 Amica-ravintola Siltavouti,
Matarankatu 4, Tourula, Jyväskylä.
Ruokailun hinta jäsenille ja seuralaisille 2 €/hlö, joka peritään tilaisuuteen tullessa. Paikkoja varattu 50
hengelle. Sitovat ilmoittumiset viimeistään ti 9.12., Kalle p. 050 542
7290 tai Rami p. 040 768 8811.

Uudenmaan
rakentajaveteraanit

Veteraanitapaaminen pe 28.11.
klo 12.15 Siikarannassa. Bussi lähtee
klo 10 Uudenmaan aluetoimiston
edestä, Siltasaarenkatu 4, Helsinki.
Ruokailu klo 11. Käsitellään ajankohtaisia asioita. Paikalla Eterasta
eläkeasiantuntija Marja-Leena Vänninen ja Uudenmaan aluepäällikkö
Vilppu Oikarinen. Kuluista vastaavat
ammattiosastot 10 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään pe 21.11.,
Esko Kokkonen p.040 487 2624 tai
esko.kokkonen@elisanet.fi ja Urho
Peltonen p.050 544 3036 tai urho.
peltonen@suomi24.fi. Tule tapaamaan rakentajatovereita ja ottamaan
kantaa asioihin!
Veteraanityöryhmä

Jyväskylän osastot:
051, 052, 342, 395, 626

Yhteiset pikkujoulut la 15.11.
klo 18.30, kylpylähotelli Laajavuori.
Jouluinen noutopöytä. Ohjelma alkaa klo 21 teatteri Eurooppa Neljän
revyyesityksellä, jonka jälkeen tanssia E4-bändin tahdissa. Ilmoittautu-
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miset viimeistään pe 31.10.,
p. 0400 546 088. Tervetuloa!
Hallitukset

Os. 002, Helsingin maalarit

Maalariveteraanien syysretki
ke 22.10. Nuuksion Haltia-keskukseen. Lähtö klo 10 liiton edestä, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Ilmoittautumiset viimeistään ma 20.10., Ensio
Frisk p. 050 526 9728. Tervetuloa!
Maalarinaisten saunailta pe 24.10.
klo 17, Rakennusliiton saunatilat,
Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Rakennusliiton liittovaalit pidetään ensi
keväänä. Jaetaan ajatuksia yhdessä
siitä, millaisena haluamme nähdä
Rakennusliiton tulevaisuudessa. Tarjolla pientä purtavaa ja virvokkeita.
Ilmoittautumiset viimeistään ma
20.10, Johanna p. 050 571 8447 tai
johanna.elonen@gmail.com. Tervetuloa saunomaan ja porisemaan!

Os. 003, Helsinki

Veteraanien loppuvuoden tapaamiset maanantaisin 2.11. ja 1.12.
klo 11, Uudenmaan aluetoimisto,
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Kahvin ja pullan lisäksi tarjolla
mielenkiintoisia keskusteluja eri
aiheista. Puheenjohtaja Aarre Hana
p. 044 273 7615. Tervetuloa joukolla
mukaan!

Os. 006, Uudenmaan
torninosturinkuljettajat
ja -asentajat

Syyskokous la 1.11. klo 13, Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu
4, katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23.
liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Nosturinkuljettajat, asentajat ja remonttimiehet tervetuloa!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset

Syyskokous ke 5.11. klo17.30, Uudenmaan kokoustilat, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille

a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;

f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja
hänen varamiehensä;
g) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi;
i) ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työtömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset);
j) käsitellään muut mahdolliset asiat

tulevat asiat. Lisätiedot: sihteeri
Niina Tommila, p. 050 406 7028,
niina.tommila@hotmail.com.
Hallitus

Отд. 007,
Профессиональных
иностранных строителей

Cреда, 5 ноября 17.30,
Помещение регионального
отделения Уусимаа,
Силтасааренкату 4, Хельсинки.
На повестке дня обязательные
вопросы устава (выборы
руководства отделения на 2015
года), утверждение кандидатов
на выборы делегатов XXIII
Съезда профсоюза и
Строительной кассы по
безработицы; учреждение
объединений избирателей,
согласно порядку о выборах,
а также другие насущные
вопросы. Дополнительная
информация: секретарь Нина
Томмила, тел. 050 406 7028,
niina.tommila@hotmail.com.
Правление.

Os. 007, Välismaa ehitusalade
professionaalid
Rügiskoosolek toimub kolmapäeval,
5.11. kell 17.30, Uudenmaa piirkonna
kontori koosolekute ruumides aadressil Siltasaarenkatu 4, Helsinki.
Päevakorras on põhikrja alusel tehtavad vajalikud otsused (osakonna juhatuse valimine 2015 aastaks); kandidaatide kinnitamine delegaatideks
XXIII Ehitusala ametiühingu ja Ehitusala töötukassa Kongressile; valijad ühenduste asutamine ja muud
esiletulevad asjad. Lisainfo: sekretär
Niina Tommila. tel. 050 406 7028,
niina.tommila@hotmail.com.
Juhatus

Os. 008, Kainuu

Pikkujoulut la 22.11. klo 19, Hotelli
Kajaani, Kuukkeli, Onnelantie 1,
Kajaani. Ilmoittautumiset Jouni
Heikkinen p. 0400 607 995 tai Kalle
Herranen p. 044 300 8382. Mukaan
pääsee 30 ensiksi ilmoittautunutta.
Koskee entisiä osasto 550:n jäseniä.
Hallitus

Os. 010, Tampere

Kirvesmiesjaoston valmisteleva
syyskokous ke 12.11. klo 16.30, osaston kokoustila, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kirvesmiesjäsenet tervetulleita!
Työvaliokunta

Os. 011, Tampereen maalarit
ja mattomiehet

Syyskokous ma 3.11. klo 17.30, Sorinkatu 4 A, 1. krs, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä
muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 015, Turun kirvesmiehet

Syyskokous ke 29.11. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 016, Turun
talonrakentajat

Syyskokous 18.11. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Aluekatsauksen pitää toimitsija Juha
Valonen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 017, Turku

Syyskokous ti 4.11. klo 15.50, Pukkilan tehtaan ruokala, Pitkämäenkatu 9, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen päätteeksi päivällinen.
Hallitus

Os. 023, Tuusula

Syyskokous pe 14.11. klo18.30, ravintola Wanha Veijari, Koivikontie
10, Savio, Kerava. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Osasto tarjoaa pizzat.
Sitovat ilmoittautumiset, Jari Laakso
p. 050 585 9334.
Hallitus
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Os.026, Hämeenlinnan
maalarit ja mattomiehet

Syyskokous la 15.11. klo 15, Kerhoravintola Seiskan saunaosasto, Vuorikatu 27, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Syyskokous to 6.11. klo 19, kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18.
Jouluruokailu pe 5.12. klo 18, Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu.
Jäsenet ilmaiseksi, puolisot 5 €/hlö,
joka maksetaan ennakkoon tilille
FI82 8000 1800 8297 99.
Ilmoittautumiset viimeistään pe
14.11., osasto027@suomi24.fi, mainittava osallistujien nimet. Mukaan
mahtuu 100 henkeä. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski

Syyskokous su 26.10. klo 11, Voikkaan Työväentalo, 3. krs, Voikkaantie 2, Voikkaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen hallituksen järjestäytymiskokous.
Pikkujouluristeily 8.–9.11. Tallinnaan, Tallink Baltic Queen. Matkan
hinta 70 €/hlö, johon kuuluu illallinen laivalla. Kuljetus Matkapoikien
tilausajobussilla: klo 13.50 Valkeala
Abc, klo 14.15 Kouvola asema, klo
14.30 Kuusankoski keskusta ja klo
14.35 Koria Abc:n piha. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset viimeistään pe
24.10., matkanjohtaja Seppo Sutinen
p. 0400 556 103. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin mattoja parkettimiehet

Kuukausikokous to 23.10. klo 16,
ammattiosastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Käsitellään esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulujuhlat 1.–2.11. Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla. Ilmoittautumiset viimeistään to
23.10. klo 14 mennessä, Eki p. 0400
508 098. Omavastuu 60 €/hlö, joka
maksetaan osaston tilille Op
FI1155412820002237 viestikenttään:
pikkujoulut. Ilmoittaudu heti!
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Yleinen kokous ke 5.11. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34,
Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Kuukausikokous ti 21.10. klo 18,
Järjestötalo, Hyvinkää. Käsitellään
esille tulevat asiat.
Hallitus
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Os. 047, Lohja

Pikkujoulut pe 28.11. Sokos Hotelli
Blanket Flamingossa Vantaalla. Hinta jäsenelle, perheenjäsenelle tai seuralaiselle 15 €/hlö. joka sisältää
edestakaisen kuljetuksen ja illallisen. Ilmoittautumiset s-postilla rak.
osasto47@gmail.com tai osaston toimistolla päivystysaikana maantaisin
(parillisina viikkoina) klo 17–18,
Kauppakatu 8. Maksetaan viimeistään ma 10.11. osaston tillille: Lusp
FI02 4006 1040 0677 65. Illan ohjelma ja illallisbuffet on nähtävillä
osaston kotisivuilla http://lohja47.rakennusliitto.net.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit
ja mattomiehet

Syyskokous ja pikkujoulut pe
14.11. klo 18, Järjestöjentalo, Kalevankatu 4, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen jatkuu pikkujouluilla. Tarjoilua
ja hauskanpitoa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 056, Salo

Syyskokous la 8.11. klo 11, osaston
toimisto, Helsingintie 10, Salo. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan
ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Paikalla toimitsija
aluejärjestöstä. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
Joulujuhlat la 29.11. Aloitetaan klo
16 Salon Teatterin esityksellä Kuin
viimeistä päivää. Esityksen jälkeen
joulubuffet Seurahuoneella, Asemakatu 2. Puoliso/ystävä mukaan. Lipun hinta 30€/hlö. Ilmoittautumiset
Arille p.041 444 2077. Maksu
viimeistään 5.11. osaston tilille
FI49 5410 6440 0115 00. Paikkoja
varattu 40 kpl. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 059, Oulu

Syyskokous ke 12.11. klo 18, Cumulus Hotel Oulu, Kajaaninkatu 17,
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin;
perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Kokoukseen osallistuja saa lipun
5.12. pidettäviin pikkujouluihin.
Pikkujoulut pe 5.12 klo 18, Radisson
Blu, Hallituskatu 1, Oulu. Jouluinen
buffetruokailu. Musiikista vastaa Jore Siltala ja The Six Back. Lippuja
saatavana keskiviikkona 12.11. syyskokouksessa ja sen jälkeen liiton toimistolta ma 17.11. ja ti 18.11.
Lipun hinta 30 €/hlö. Kysy Radissonista jos tarvitset majoitusta pikkujoulujen yhteydessä, 80 €/1hh tai 2hh.
Hallitus

Os. 068, Joensuu

Syyskokous la 25.10. klo 16, Gaude,
Länsikatu 18, Joensuu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat.
Pikkujouluristeily la 22.11. Baltic
Queen-laivalla. Risteilyn hinta on
50 €/jäsen, sisältäen kuljetuksen, risteilyn ja osallistujamäärästä riippuen
aamiaisen sekä puffetin. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään pe
24.10., Mika Mononen p. 050 353
1567, tekstiviestinä. Omavastuu maksettava myös viimeistään pe 24.10.
osaston tilille FI93 5770 0520 0217 64.
Hallitus

Os. 074, Valkeakoski

Syyskokous ti 11.11. klo 19 Kerhomajalla. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 077, Mikkeli

Syyskokous la 15.11. klo 11, hotel
Cumulus, Mikonkatu 9, Mikkeli.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Pikkujoulut 6.–7.12., kylpylähotelli
Peurunka. Hinta jäsenelle ja puolisolle 50 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään pe 7.11. p. 050 526 6589 tai
+358 0523 0657.
Hallitus

Os. 078, Hamina

Syyskokous ti 4.11. klo 18, Haminan
varuskuntakerho, Kadettikoulunkatu
3, Hamina. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Kevyttä lämmintä iltapalaa on
myös tarjolla. Ajankohtaisista asioista
tulee kertomaan aluepäällikkö Kari
Lapatto. Tervetuloa kokoukseen osaston tulevaisuuden suuntaa linjaamaan!
Hallitus

Os. 091, Kuopio

Pikkujoulut pe 19.12. klo 19 Kuopion kaupunginteatterissa, Musikaali
The Sound Of Music. Väliajalla kahvitarjoilu. Lippuja mahdollisuus lunastaa 2 kpl/jäsenhintaan 10 €/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
su 19.10., Kimmo Hirvonen p. 040
503 7149. Mukaan mahtuu 120 ensiksi ilmoittautunutta. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Pikkujoulut la 29.11. klo 18.30, Hotelli Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna. Hinta jäsenille seuralaisineen
25 €/hlö, joka sisältää jouluruokailun ja ohjelman sekä jouluglögin.

Varattu 100 paikkaa. Lippuja liiton
toimistosta p. 040 575 8349 sekä
Rampe Leppäseltä p. 050 413 3283.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja
mattomiehet

Kuukausikokous ti 21.10. klo 18,
Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu
18, Pori. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Avd. 121, Ekenäs

Höstmöte ons. 29.10. kl 18.30, motell Marine, Kammakaregatan 4–6,
Ekenäs. Behandlas i stadgarna nämda ärenden (val av funktionärer för
år 2015) samt övriga aktuella ärenden. Alla med!
Styrelsen

Os. 121, Tammisaari

Syyskokous ke 29.10. klo 18.30, motell Marine, Kammantekijänkatu
4–6, Tammisaari. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 156, Harjavalta

Syyskokous pe 24.10. klo 18, ravintola Hakuninmäki, Pyydyskatu 1,
Harjavalta. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat
asiat. Keskustellaan osaston yhdistymisestä Kokemäen osasto 178:n.
Kokous aloitetaan ruokailulla.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 160, Kerimäki

Syyskokous ma 27.10 klo 18, Kerimäen Osuuspankin kokoustilat, Hälväntie 2, Kerimäki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23.
liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 174, Karjaa

Syyskokous to 23.10. klo 18,
Työväentalolla Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015), sekä muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Avd. 174, Karis

Höstmöte to 23.10. kl 18, i Folkets
Hus. Behandlas i stadgarna nämda
ärenden (val av funktionärer för år
2015) samt övriga aktuella ärenden.
Matservering.
Styrelsen

Os. 187, Lempäälä

Syyskokous ke 29.10. klo 17, kahvila
Ståhlberg, Tampereentie 12, Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.

Rakentaja 10/2014

Pikkujoulut 29.–30.11. Ikaalisten
kylpylässä. Matkan hinta jäsen 40 €/
hlö ja avec 60 €/hlö. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 29.10.,
Ari Arvela p. 0400 339 862.
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi

Syyskokous la 22.11. klo 13, ravintola Pihviliiteri, Pekontie 3, Nurmijärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2015)
sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla toimitsija Jari Lindqvist.
Jouluruokailu la 29.11. klo 13,
ravintola Pihviliiteri, Pekontie 3,
Nurmijärvi. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään ma 24.11., Jari
p. 040 525 5427.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Syyskokous ma 10.11. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4,
Espoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 350, Haapavesi

Os. 291, Outokumpu

Syyskokous la 22.11. klo 12, Alangokatu 1, Outokumpu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Syyskokous la 15.11. klo 10, Kulttuurikartano Pekan pirtti, Urheilutie 53–
55, Haapavesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 295, Jokilaakso

Os. 378, Orimattila

Syyskokous la 15.11. klo 13, Ylivieskan uimahallin kokoustilat, liikuntakeskus, Närhitie 2, Ylivieska. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi

Syyskokous su 16.11. klo 13, ravintola Old Fox, Sorakuja 2, Siilinjärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut 29.–30.11. Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio. Omavastuu
jäsen/avec 40 €/hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään to 30.10., Viljo Rissanen
p. 040 589 2390. Paikkoja rajoitetusti. Mukaan pääsee 30 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta ja osaston tilille
omavastuun maksanutta.
Hallitus

Os. 318, Kiuruvesi

Syyskokous ti 21.10. klo 18, Puistonkulman kokoustilat, Asematie 16,
Kiuruvesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia

Syyskokous to.30.10. klo 18, ravintola Route, Kauppatie 5, Laihia. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä
muut esille tulevat asiat. Tulevaan
pikkujoulujuhlaan ilmoittautuminen
kokouksessa. Tervetuloa!
Hallitus

Rakentaja 10/2014

Syyskokous pe 24.10. klo 18, Nikke
Areena, Viljamaantie 4, Orimattila.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015),
päätetään osaston omistuksessa olevien Yhtyneet Työväenjärjestöt Oy:n
osakkeiden luovuttamisesta sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous/pikkujoulut la 22.11.
klo 12, osastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Ajankohtaisista asioista
kertomassa toimitsija Niko Räsänen.
Tarjolla pikkujoulupurtavaa sekä
-juotavaa.Tervetuloa!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät

Jyväskylän osastojen yhteiset pikkujoulut la 15.11. klo 18.30, kylpylähotelli Laajavuoressa jouluinen noutopöytä. Ohjelma alkaa klo 21 teatteri Eurooppa Neljän revyyesityksellä,
jonka jälkeen tanssia E4-bändin tahdissa. Omavastuu 20 €/hlö, osasto
maksaa eläkeläisten osuuden. Ilmoittautumiset viimeistään pe 31.10.
p.0400 546 088.
Teatterimatka 1.–2.11. Tampereelle
Mielensäpahoittaja ja poika -esitykseen. Omavastuu 50 €/hlö, johon sisältyy majoitus, ruokailu ja teatterilippu. Ilmoittautuminen viimeistään
pe 24.10. mennessä p.0400 546 088.
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet
ja -eristäjät

Os. 546, Mikkelin
maarakentajat

Os. 425, Pudasjärvi

Os. 579, Kouvolan
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous 12.11. klo 18, Ravintola
Liisanpuisto, Liisankatu 20, Pori.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin;
perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokous la 15.11. klo 10,
ravintola Kurenkoski, Kauppatie 7,
Pudasjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 9.
Hallitus

Os.468, Mäntsälä

Syyskokous ke 22.10. klo 19, Shell
Mäntsälä pohjoinen, Pikatie 1, Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Syyskokous la 22.11. klo 17, Sokos
Hotel Vaakuna Mikkeli, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Pikkujoulut la 22.11. klo 19, ravintola Fransmanni, Porrassalmenkatu
9, 50100 Mikkeli. Hinta 20 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään to 6.11.,
p. 0400 597 882.
Hallitus

Syyskokous pe 7.11. klo 18, Sokos
Hotel Vaakuna Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit

Syyskokous/pikkujoulut la 22.11.
klo 11, liiton saunatilat, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu, ruokailu
ja arpajaiset. Tervetuloa!
Hallitus

Os.489, Oulun maa- ja
vesirakentajat

Syyskokous la 15.11. klo 14, Oulun
aluetoimiston kokoushuone, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Osallistujille tarjotaan
kokouksen jälkeen päivällinen.
Kokoukseen osallistuneilla ei omavastuuta pikkujouluihin.
Pikkujoulut pe 5.12. klo 18,
Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1
Oulu. Paikkoja rajoitetusti. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään ke 19.11.,
Tapani Pitkänen p. 0400 637 583.
Omavastuuosuus 20 €/hlö maksetaan osaston tilille FI75 8000 1001
3564 10.
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä

Syyskokous ja pikkujoulut la 15.11.
lomakeskus Revontulessa, Revontulentie 1 Hankasalmi. Syyskokous alkaa klo 14. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen pikkujoulut. Pikkujouluihin ilmoittautumiset
viimeistään ma 3.11., Kari p. 0400
345 909. Tervetuloa!
Hallitus

ONNEA

85 vuotta

Vartiainen Erkki Olavi 6.10, Kuopio.
Os. 091, Kuopio

KUOLLEITA
Antikainen Juho Heikki
Osastomme pitkäaikainen jäsen Juho
Heikki Antikainen kuoli 10.8.2014.
Hän oli syntynyt 15.7.1930 ja liittynyt Rakennusliittoon 1.8.1959.
Muistoa kunnioittaen
Os. 027, Joensuu
Raitanen Veikko Pauli Ilmari
Työtoverimme ja osasto 150:n jäsen
Veikko Pauli Ilmari Raitanen kuoli
18.9.2014. Hän oli syntynyt 12.7.1948
ja liittynyt rakennusliiton jäseneksi
15.10.1991.
Muistoa kunnioitten
Rakennusliiton henkilökunta
Os. 150, Forssa

37

ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT
KUOLLEITA
Helenius Erkki Olavi
Osastomme jäsen Erkki Olavi Helenius kuoli 8.8.2014. Hän oli syntynyt
17.9.1948 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 21.8.1989.
Muistoa kunnioitten
Os. 010, Tampere
Lehtonen Viljo Olavi
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Viljo Olavi Lehtonen kuoli 28.9.2014.
Hän oli syntynyt 18.1.1929 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.5.1960.
Muistoa kunnioittaen
Os. 187, Lempäälä

SAARROT

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

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
DED Kompanii Oü
Dedas Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Ou
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
EU Finnes
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harald Power
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
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Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Kalma Ehitus
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Ou
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus 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
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Sia Intertech
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Targe Ehitus
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
T-Tarvike Oy
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS
VR Track Oy
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
T-Tarvike Oy
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS
VR Track Oy

Kuopion toimisto tiedottaa!
Toimisto muuttaa. Uusi osoite maanantaista 27.10. on Kirkkokatu 1, 70100 Kuopio.

Avajaiskahvit tarjotaan maanataina ja tiistaina 3.– 4.11. klo 8.30–12 ja 13–16.30.
Tervetuloa tutustumaan!

TAPAHTUMIA

Osaston 80-vuotisjuhlat
Os. 95, Vaasa
Aika:
la 6.12. klo 18
Paikka: Kotirannan Työväentalo, Kustaalantie 82, Vaasa

Juhlapuheen pitää Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Ilmoittautumiset viimeistään la 15.11. puhelimitse tai tekstiviestillä,

Asko Huosionmaa p. 0440 355 185.

Mahdolliset muistamiset tilille FI90 4970 1520 0102 53,
viestikenttään: keräys lapsille.
Tervetuloa!
Hallitus

LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN LAPSIPERHEIDEN
LOMAJAKSOT 2015
Lomakeskus Huhmari

83700 Polvijärvi (Joensuu), p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Vintiöviikko

7.–12.4.2015
Joululoma

22.–7.12.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

31.12.2014

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

11.9.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Salosaaren lomakylä

Halkoniementie 88, 17200 Vääksy, p. 044 076 6961
www.salonsaari.com
Salosaaren Lomakylä sijaitsee Asikkalan kunnassa Päijänteen rannalla.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Vekaraviikko

29.6.–4.7.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

20.3.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Urheiluopisto Kisakeskus

Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru, p. (019) 223 0300
www.kisakeskus.fi
Kisakeskus on luonnonläheistä liikuntaa monipuolisesti tarjoava urheiluopisto LänsiUudellamaalla, Raaseporin kaupungissa, Pohjan alueella. Kisakeskus sijaitsee kauniin
luonnon keskellä, Kullaanjärven rannalla.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.
Liikuntaviikko

27.7.–1.8.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

30.4.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Huom! Myös lasten henkilötunnus on oltava
hakemuksessa täydellisesti. Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointilomien kotisivujen kautta www.hyvinvointilomat.fi
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
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LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2015
Lomakeskus Huhmari

83700 Polvijärvi (Joensuu), p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja
lomaohjauksen.
Lomajaksot

23.–28.3.2015 Virkeyttä vedestä
13.–18.4.2015 Täydellä sydämellä
14.–19.9.2015 Oloneuvokset lomalla
7.–12.12.2015 Tanssien hyvälle mielelle

Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö

12.12.2014
31.3.2015
5.6.2015
31.8.2015

100 €
100 €
100 €
100 €

Lomakoti Lomapirtti

Uistinkuja 6, 76100 Pieksämäki, p. 040 731 9062
www.lomapirtti.fi
Lomapirtti sijaitsee Pieksämäen kaupungissa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen,
lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Lomalaisilta edellytetään omatoimista selviytymistä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta ja lääkkeiden ottamisesta.
Virkistysviikko

1.–6.6.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö

27.2.2015

90 €

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Merkitse hakukaavakkeeseen seikat, jotka toivot
huomioitavan lomakohteessa (pyörätuoli, rollaattori jne.).
Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointilomien kotisivujen kautta
www.hyvinvointilomat.fi
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

LIITON VETERAANILOMAT 2015
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain. Lomat on
kiintiöity alueittain ja ne järjestetään Härmän Kylpylässä ja Hotelli Siikarannassa.
Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet.
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton
nettisivuilta.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Palautus osoitteella:

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
Härmän Kylpylä 6.–12.4.2015

Lomalle voivat hakea Keski-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Pohjanmaan, Kainuun,
Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan
tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 320 €. Matkakuluista vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 28.2.2015.
Hotelli Siikaranta 25.–31.5.2015

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Itä-Suomen, Kymen,
Satakunnan ja Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton.
Mukaan tuleva puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista
vastaa jokainen lomalainen itse. Hakuaika päättyy 28.3.2015.
Hotelli Siikaranta 7.–13.9.2015

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen, Satakunnan ja
Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva
puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista vastaa jokainen
lomalainen itse. Hakuaika päättyy 31.7.2015.

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
PUHTIA ARKEEN -LOMAJAKSOT 2015
Lomakeskus Huhmari

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230

www.lomakeskushuhmari.com

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset
loma-asunnot kooltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keittomahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa on ravintola,
vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.
Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

Virtaa ja voimaa arkeen, mietitään elämän arvoja, uusia kokemuksia sekä kerätään hyvää
mieltä liikunnasta ja luonnosta. Omavastuu täysihoidolla 90 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 31.10.2014

Osallistu PHT:n hyvinvointijaksolle – SAL-lomat tukee!
Mikäli osallistut 1.askel aikuisille -seurantajaksolle,

SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.
Mikäli osallistut 1.askel perheille -jaksolle,

SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.
Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden

jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net
Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.

83700 Polvijärvi (Joensuu), p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Lomajakso

4.–9.5.2015
5.–10.10.2015
2.– 7.11.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu aikuiselta

30.1.2015
12.6.2015
24.7.2015

50 €/hlö
50 €/hlö
50 €/hlö

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös
Hyvinvointilomien kotisivujen kautta www.hyvinvointilomat.fi
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT
2014
Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito, yksilöidyt lomaohjelmat.
Aikuisten omavastuu lomajaksosta 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Lisäksi matkakulut. Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Lomakeskus Huhmari

83700 Polvijärvi (Joensuu)

www.lomakeskushuhmari.com

Vekaraviikko 22.–27.12.2014

SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut
avustukset maksetaan elokuussa.

Lomajakso, jolloin joulupukki vierailee lomakeskuksessa. Ohjelmassa mm. koko
perheen olympialaiset, moottorikelkka-ajelua lapsille, askartelua, kuusen- ja joulupipareiden koristelua, joulusaunat, soihtumäenlaskua. Hakuaika päättyy 31.10.

Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.
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JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta tai
muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus jäsenmaksun vapautusta varten.
Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton eAsiointipalvelun verkkopalvelun kautta.
Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta Jäsenyysasioiden kautta tai Työttömyyskassan sivuilta.
Kirjautuminen vaatii jäseneltä henkilökohtaiset Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola,
S-Pankki, Handelsbanken, Aktia, Säästöpankki tai Pop.

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN
Nimi / Namn

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

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

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

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

Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

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

Työttömyyskassa
Takaisinperintä
Jäsenasiat

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja
pe klo 9.00–15.30

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

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
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020
020
020
020

690
690
690
690

020 690 230
020 690 250
020 690 231

231
232
230
250

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja pe klo 9.00–15.30

Toimistojen yhteystiedot:
Häme/03

Lappi/13

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna
Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli
Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio
ma 27.10. uusi osoite on
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

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

Kainuu/10

Aluetoimistot

Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Toimistot avoinna:
maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
Uudenmaan toimisto avoinna:
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30
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eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset.
Hakemuksesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen
lähetettyäsi. eAsioinnissa voit myös tarkastella
päivärahan hakemiseesi liittyviä asioita ja muokata
liiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietojasi.

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Keski-Suomi/02

Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Pohjanmaa/05
Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Turku/09

Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Uusimaa/01

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti

Kymi/06
Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-toimistoon
työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain
ajalta, jolloin olet ollut työttömänä työnhakijana TEtoimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti
työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt
työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna
oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työttömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on maksettu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18
tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kertyä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista 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 1 154 euroa kuukaudessa.
• 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 uudelleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päivärahahakemuksen
toimittaessaan annettava työttömyyskassalle selvitys työttömyyttä edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan
sekä työssäolosta että mahdollisesta työmarkkinoilta poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuksilla, joista
on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymisai-

ka. Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työnantajan y-tunnus. Myös kopiot irtisanomistai lomautusilmoituksista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi viimeisen
vuoden aikana, palkkatiedot tarvitaan silloin tämän
lomautuksen jälkeiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vähemmän kuin
18 tuntia, tulee palkkatodistuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssäoloehtoon eikä palkanmääritykseen.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päivärahahakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saat TE-toimistosta tai liiton aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensihakemuksen että jatkohakemuksen voit tehdä myös
sähköisesti eAsiointi-palvelumme kautta. eAsioinnin
kautta voit toimittaa liitteitä ansiopäivärahahakemukseen. eAsiointi-palveluun pääsee kirjautumaan työttömyyskassan kotisivujen, www.rakennuskassa.fi,
tai Rakennusliiton kotisivujen, www.rakennusliitto.
fi, kautta. Lisäksi jatkohakemuksen voi toimittaa puhelimitse puheentunnistuspalvelun kautta, mikäli olet
kokonaan työtön tai kokonaan lomautettu.
• Verotietoja kassalle ei tarvitse ilmoittaa, ellei verotietoihin ole haettu muutosta tai ellet ole saanut portaikkoverokorttia.
• Alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista lapsikorotusta haetaan ilmoittamalla hakemuksessa lapsen syntymäaika. Tavallisesti lapsista ei tarvita todistuksia, koska lapsitiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta.
• Hakemuksessa on ilmoitettava mahdolliset sivutulot
ja sosiaalietuudet ja liitettävä näistä todistukset mukaan. Maatalous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mukaan selvitys viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon
jaksoissa jälkikäteen. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyttää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, että
täysiä kalenteriviikkoja on jo kertynyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä noudatetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa tekee satunnaisia lyhyitä
työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi viikkoa kestävä
kokoaikatyö jatkuu yli kyseisen neljän viikon jakson,
voi hakemuksen päättää työn aloittamista edeltävään
päivään. Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli
kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palkkaa kuukauden
jaksoissa, hae päivärahaa kuukauden jaksoissa ja liitä
mukaan palkkatodistus.
– 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 työttömyyskassan osoitteeseen:

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

Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast när du blir arbetslös på TE-byrån
som arbetssökande. Kassan kan betala inkomstdagpenning bara för de dagar då du har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en sådan medlem i
arbetslöshetskassan, som utan avbrott har varit försäkrad i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor före
arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret under den tid han eller hon har varit försäkrad. Att vara
försäkrad i arbetslöshetskassan betyder att personen
är medlem i arbetslöshetskassan och har betalat sina
medlemsavgifter.
• Arbetsvillkoret uppfylls då personen under sin medlemstid på 26 kalenderveckor har haft lönearbete, där
arbetstiden under respektive kalendervecka är minst
18 timmar. Arbetet behöver inte ha pågått utan avbrott, utan man kan samla veckor till arbetsvillkoret
under en granskningstid på 28 månader innan man
anmäler sig som arbetslös arbetssökande. Dessutom
förutsätts att lönen för arbetet betalats enligt kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom
branschen, ska lönen i heltidsarbete vara minst 1 154
euro i månaden.
• Arbetsvillkoret gäller inte längre när personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut
förmåner först då personen har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt. Om en person under den tid han eller hon
är medlem i en löntagarkassa arbetar som företagare
i över 18 månader leder det till avbrott i giltighetstiden för arbetsvillkoret.
• Den som blir arbetslös ska alltid då han eller hon lämnar in sin ansökan om dagpenning ge arbetslöshetskassan en utredning över tiden före arbetslösheten. Vi
behöver uppgifter om såväl tid i arbete som eventuell
frånvaro från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av vilka det
framgår när anställningsförhållandet började och slutade. Det vore bra att alltid i löneintygen också få
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uppgift om den semester man hållit. Arbetsgivarens
FO-nummer ska finnas på löneintyget. Du ska också
skicka in kopior av meddelandet om uppsägning eller permittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt arbete under
det senaste året behöver vi löneuppgifterna för tiden
efter denna permittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstimmar och lönen för dem för de arbetsveckor då du har arbetat mindre än 18 timmar. Dessa veckor räknas inte med i arbetsvillkoret eller då lönen definieras.

Så här fyller du i ansökan
• Du ansöker om dagpenning på blanketten för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Du får blanketter på TE-byrån eller förbundets kretskontor. Du
kan göra den första ansökan om inkomstdagpenning
och även de fortsatta ansökningarna elektroniskt via
vår tjänst eAsiointi. Via eAsiointi kan du skicka in
bilagor till din ansökan. Du kommer in på tjänsten
eAsiointi genom att logga in via arbetslöshetskassans
hemsidor, www.rakennuskassa.fieller via Byggnadsförbundets hemsidor www.rakennusliitto.fi. Du kan
också skicka in din fortsatta ansökan per telefon via
röstidentifieringstjänsten, om du är helt arbetslös eller helt permitterad.
• Du behöver inte skicka in några skatteuppgifter till
kassan, ifall du inte har ansökt om ändringar eller du
har fått ett graderat skattekort.
• Du ansöker om barnförhöjning för barn under 18 år
genom att i din ansökan uppge barnens födelsetid.
Det behövs vanligtvis inga intyg över barnen, eftersom vi får uppgifter om barnen via Befolkningsregistret.
• Du ska i ansökan uppge eventuella biinkomster och
sociala förmåner och bifoga intyg över dessa. Om du
har jordbruks- eller företagarinkomster ska du bifoga en utredning över den senast fastställda beskattningen.

Så här ansöker du om dagpenning
• Du ansöker normalt om dagpenning i perioder på fyra kalenderveckor i efterskott. Ansökan ska sluta på
en söndag.
– Den som blir arbetslös kan dock fylla i den första
ansökan för en kortare tid. Också då ska ansökan sluta på en söndag. Vi rekommenderar att du har samlat
på dig tre fulla kalenderveckor.
– Den normala rytmen på fyra veckor följs också då
du som arbetslös har tillfälliga korta perioder med arbete som börjar och slutar under denna fyraveckorsperiod.
– Om ett heltidsarbete på över två veckor har börjat under betalningsperioden och fortsätter över fyraveckorsperioden kan ansökan avslutas den sista
arbetslöshetsdagen. Dessutom ska du i ansökan anteckna att du har påbörjat ett heltidsarbete på över
två veckor.
– Om du har deltidsarbete, för vilket du får lön per
månad, ska du ansöka om dagpenning per månad och
bifoga löneintyg.
– Du ska noggrant fylla i alla punkter i ansökan, så
att vi inte blir tvungna att returnera dem till dig för
komplettering. Du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning inom tre (3) månader från den dag då du vill
ha dagpenningen. Ansökningar per post skickas till
arbetslöshetskassan på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135
70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan på kretskontoren och på vissa orter till avdelningens kassör.
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Teeveen tulevaa ohjelmistoa:

Teeveen menevää ohjelmistoa:

Peter Hispaniassa

MTV3 16.15 keskiviikko 22.10.
Uutistenlukija Peter Nymanin pökkelö matkailuohjelma tarvitsee kaiken
mahdollisen ilmaisen mainoksen, joten täältä pesee. Viidennessä jaksossa
Peter löytää Espanjasta paitsi granaattiomenan myös Almerían maakunnan,
missä on kuvattu jotakuinkin samanlaisella budjetilla spagettiwesternit Kourallinen dollareita ja Vain muutaman dollarin tähden. Peter vierailee lavastetussa lännenkylässä mutta unohtaa otsikoida, että seudulla on filmattu myös
Conan, barbaari.

Top Gear

Downton Abbey

Twilight – Uusikuu

TV1 21.00 tiistai 21.10.
Luokkayhteiskunnan ystäville koittavat kissanpäivät, kun Yle aloittaa draamasarjan viidennen tuotantokauden. Luvassa on kymmenen uutta jaksoa kartanoelämää, joka ei suinkaan ole ruusuilla tanssimista, sillä sydänsurut ovat
tunnetusti vaikeimpia juuri heillä, joilla ei ole muita huolia. Kuvassa esittäytyvä valioyksilö on knalli, jonka alta löytyy näyttelijä Rob James-Collier.
Hänen tulkitsemansa Thomas Barrow on sarjan heittiö, hovimestari sekä homoseksuaali.

Kiitämme elitismissä:
• Tekee meistä muita
parempia.
• On saavutettu etu.
• Valuu alaspäin.
• Vastustaa populismia.
• Ylläpitää huippu-urheilua.

Moitimme elitismissä:
• Tekee meistä muita
huonompia.
• Edellyttää tyylitajua.
• Suosii etuoikeutettuja.
• Tyhjentää ostoskeskukset.
• Maksaa maltaita.
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Sub 19.05 lauantai 18.10.
Suomi kaasutellaan maailmankartalle brittiläisen autoiluohjelman jaksossa
Jäähyväiset Saabille. Tämä toteutuu Walesin rallipoluilla, missä Toni Gardemeister ja Richard Hammond haastavat rakettimies Yves Rossyn vauhtikisaan. Sveitsiläinen lentää kilpareitin siipipuvussaan Tonin ohjastaessa
Skoda Fabia Super 2000 -automobiilia. Kohtuuhintaista kärryä kokeilee Doctor Who’ta vuodet 2010–2013 esittänyt näyttelijä Matt Smith, mutta kuvaan
on rajattu kypärä.

Nelonen 21.00 lauantai 18.10.
Elokuvasarjan toinen osa keskeytyy ikävästi, kun granaattiomenaa mutustellut ja Downton Abbeyn ihmissuhteisiin seonnut vampyyri saa hyvinvointikohtauksen ja hänet joudutaan kantamaan tunkkaiseen kellariin. Sivuosaverenimijän kerätessä voimia kulmakarva-Edward katoaa, mikä surettaa aneemista Bellaa, mutta pian tämä löytää lohduttajakseen lihaksikkaan ihmissuden. Ensi viikolla Bella vaihtaa takaisin vampyyriin, ja kahden viikon kuluttua kilkattavat hääkellot.
Tommi Pietarinen

Top 10 pyyntöä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ethän tapa.
Ethän tupakoi.
Ethän ruoki lintuja.
Ethän tuki viemäreitä.
Ethän tallaa nurmikoita.
Ethän käytä junan
liikkuessa.
7. Ethän jätä irrallisia sähköjohtoja lämpöpistokkeisiin.
8. Ethän tee avotulta
parvekkeelle.
9. Ethän ole järjestymättä
kolmiriviin.
10. Ethän kerjää.

Yli tuhat kuntotarkastusta
tehnyt Matti Eklund toivoisi lisääosaamista työmaiden vetäjiltä.
Rakennuslehti 31/2014
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Amatöörien puuhastelua

O

petus- ja viestintäministeri Krista
Kiuru yritti puoluetoveriensa suosiollisella avustuksella runnoa läpi lakia,
jota turhamaisempaa olisi vaikea tässä taloustilanteessa keksiä. Tai ylipäätänsä missään taloustilanteessa. Nimittäin lakia oppivelvollisuusiän nostamisesta.
En tarkemmin tuntenut lakiluonnoksen
perusteluja, mutta todennäköisesti siellä vilisivät sanat syrjäytyminen, syrjäytymisvaara,
lastensuojelu, huolehtiminen ja vastuullisuus.
Loistavaa, mitään tarkoittamatonta kapulakieltä. Sanat ilmentävät juuri sellaisia hyveitä,
joita vastaan on hyvin vaikea keksiä vastaväitteitä.
Viestit tämän päivän koulumaailmasta
kertovat aivan jostain muusta kuin innokkaasta opiskelusta. Kyllä siellä varmasti porukkaan
mahtuu innokkuuttakin, mutta enemmän kuulee häiriköinnistä, opiskelumotivaation puutteesta sekä rauhattomuudesta. Ja näitä kavereita opettajien tulisi jatkossa katsella pari vuotta
pitempään. Tyhjää hurskastelua, sanon minä.
Jos koulunkäynti ei kiinnosta, niin se ei kiinnosta. Siihen ei laki mitään auta.
Muutama välivuosi nykyisen peruskoulun
jälkeen ei varmasti ole niin paha, kuin Kiuru
koetti leuka väpättäen todistella. Itsensä etsiminenhän lapselle on parasta. Jotkut löytävät
työn harrastuksestaan ja toiset voivat harrastaa
intohimoisemmin kuin koulua käydessä, ede-
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ten vaikka maailman huipuksi. Jotkut voivat
perustaa vaikka oman yrityksen. Ei kouluttamaton tai työssäkäymätön nuori automaattisesti ole syrjäytynyt. Olisiko Antti Hulkko tänään Antti vai Andy, jos koulua olisi pitänyt
käydä pari vuotta pitempään? Esimerkkejä
löytyy varmasti muitakin.
Suomalaisten päättäjien perisynti näyttää
olevan taipumus asettautua kansalaisten yläpuolelle. Aivan kuin äänisaalis vaaleissa antaisi kansanedustajalle ylipappiin verrattavissa
olevat älyn ja kaikkivoipaisuuden lahjat. Jos
jokin asia ei menekään odotetulla tavalla, luodaan lisää määräyksiä ja rajoituksia.
Voisiko joskus ajatella asioita hieman toisin päin. Esimerkiksi kesällä jalkapallon
MM-kisoja katsellessani ja suomalaisia asiantuntijoita kuunnellessani en voinut olla nolostumatta suomalainen. Väärien, siis suomalaisten asiantuntijoiden mielestä väärien, tuomioiden ja filmauksien innoittamana he vuoronperään pohtivat ratkaisuja näihin ongelmiin. Sääntömuutoksia, kameroita ja tuomareita lisää. Mielestäni niin suomalaista kuin
vaan voi olla. Nännit kovana vaaditaan lisää
määräyksiä ja kieltoja. Minun ehdotukseni on,
että siirretään pelit nurmikentältä sepelille,
niin filmaukset loppuvat. Ei tarvita sen enempää määräyksiä.
Samalla tavalla voisi Kiuru ajatella koulumaailmaa. Muutetaan oppivelvollisuus oppioi-

keudeksi. Jokaisella lapsella olisi mahdollisuus opiskella, mutta jos lahjat ja kiinnostuksen kohteet ovat jossain muualla, koulunkäynnin voisi lopettaa. Kiuruhan voisi ajaa asiaa
kapulakielellä. ”Lain tarkoituksena on kannustaa ja tukea lasta ja nuorta yksilölliseen kehitykseen, sekä varmistaa lapsen ja nuoren selviämistä globalisoituvassa maailmassa. Lisäksi laki tukee lapsen ja nuoren edellytyksiä kehittää itseään elämänsä aikana siten, että se
edistää lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä. Lain tavoitteena on turvata riittävä yhdenvertaisuus koko maan alueella.” Hienoja
sanoja peräkkäin. Kuka tällaista lakia vastaan
kehtaisi hangoitella?

Kunnioittavasti
Esa Ahonen
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Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa

TULEVIA KOULUTUKSIA RAKENNUSLIITON AKTIIVEILLE:
24.– 26.10.
28.– 30.11.
3.– 7.11.

Järjestöjohtaminen, Oulu osa 1
Järjestöjohtaminen, Oulu osa 2
Työoikeuden peruskurssi, Siikaranta

10.– 12.11.
8.– 10.12.

Luottamusmiesten jatkokurssi,Kiljava osa 1
Luottamusmiesten jatkokurssi, Kiljava osa 2

15.– 16.11.

Osastojen kotisivukurssi, Kiljava
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS Oulussa, Hotelli Edenissä
Yhteysmieskurssi
24.– 25.11.
Luottamusmiesten peruskurssi osa 1
24.– 26.11.
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 1
24.– 26.11.
Luottamusmiesten peruskurssi osa 2
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 2

15.– 16.12.
15.– 16.12.

Lähetä ay-kurssihakemuksesi (löydät kotisivuiltamme tai aluetoimistosta)
viimeistään 3 viikkoa ennen joko sähköisesti koulutus@rakennusliitto.fi
tai lähetä osoitteeseen
Rakennusliitto/ kurssisihteeri, PL 307, 00531 Helsinki
Pyydäthän työnantajaltasi allekirjoituksen lisäksi merkinnät niihin
kurssihakemuksen kohtiin, jotka
käsittelevät ansionmenetystä ja opintovapaata.
Kaksiosaisten kurssien eri osille riittää yksi hakemus,
merkitse siihen kurssien ajankohdat.
Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076

