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Tutkija Anna-Maria Isolan mukaan köyhät eivät usein koe itseään merkityksellisiksi yhteiskunnan osiksi.

Köyhät eivät katoa joukostamme
Ihminen haluaa olla
arvokas yhteiskunnan osa.
Johanna Hellsten

K

öyhyystutkija Anna-Maria
Isola on juuri tullut Ateenassa järjestetystä tutkimuskonferenssista. Kuinka sopivaa, että
köyhyyteen pureutuva konferenssi
järjestetään maassa, joka on keskellä inhimillistä katastrofia.
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– Siellä keskityttiin paljolti Suomen 1990-lamaan ja sen seurauksiin, joita eletään edelleen. Silloin
meille syntyi pitkäaikaistyöttömien
ja pienituloisten suuri joukko. Konferenssissa keskusteltiin myös tämänhetkisestä talouskriisistä ja sen
seurauksista, Isola sanoo.
Tutkijat vietiin Ateenassa bussikierrokselle. Isolaa järkytti pitkin
kaupunkia asemoitujen ja konepistoolein aseistettujen mellakkapoliisien määrä.

– Se ei todellakaan luonut turvallisuuden tunnetta.
Positiivista katukuvassa oli se,
että kreikkalaiset eivät olleet lopettaneet kahvilla istumista.
– Vaikka kauppoja oli suljettu
paljon, väkeä riitti kahviloissa. Se
on selvästi heille jonkinlainen itsensä hoitamisen paikka, Isola tuumii.

Vain numero tilastoissa
Isola kertoo päätyneensä tutkimaan

köyhyyttä ”tapaturmaisesti”. Väitöskirjansa hän teki ihan muusta aiheesta, suomalaisten ja venäläisten
synnytysretoriikasta. Tutkimukseen
liittyvällä Pietarin-matkalla hän sattui kuitenkin tutustumaan Meri Larivaaraan, Ilkka Taipaleeseen ja
muutamiin demareihin, joiden kanssa kotimaahan palattua alkoi keskustelu siitä, pitäisikö suomalaisilta
kerätä tarinoita köyhyydestä.
– Lähdin mukaan uteliaisuuttani. En oikein siinä vaiheessa tien-
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nyt, mikä suomalainen köyhä edes
on, Isola kertoo, ilmiselvästi huvittuneena omasta keskiluokkaisuudestaan.
Vuonna 2006 järjestettyyn kirjoituskilpailuun tuli huimat 850
kirjoitusta köyhyydestä. Isola luki
kaikki kirjoitukset. Se oli silmät
avaava kokemus.
– Olin ennen sitä kai ajatellut,
että köyhyys on jollakin tapaa ihmisen omaa syytä. Luettuani tarinoita pitkin syksyä ihmettelin, miksi oloni on jotenkin niin alakuloinen. Tajusin, että se johtui niistä
tarinoista.
Isolan mukaan oli pysäyttävää, että niin moni ihminen oli valmis kirjoittamaan siitä, mitä on olla köyhä.
– Minulle syntyi käsitys, että
heillä on sellainen olo, ettei heidän
ääntään ja ahdinkoaan kuulla. Kirjoituksissa oli mainintoja siitä, että
”olen vain numero tilastoissa”, ”olen
työtön”. Että heitä ei arvosteta yksilöinä lainkaan.
Kirjoittajien joukossa oli pääosin 1970-luvulla syntyneitä ja sitä
vanhempia, joilla oli selvästi suuri
halu tehdä töitä ja olla arvokas osa
yhteiskuntaa, mutta heillä ei ollut
siihen mahdollisuutta.
– He eivät kokeneet itseään
merkityksellisiksi, koska heillä ei
ollut mielekästä tekemistä.

Katkeruuden kohde
on muuttunut
Viime vuonna Isola päätti palata samalle lähteelle; hän keräsi kirjoituksia ja haastatteluja joiltakin samoilta
ihmisiltä, jotka olivat kirjoittaneet
vuonna 2006.
– Halusin tietää, miten he olivat pärjänneet sen seuraavat kuusi
vuotta.

Isola ei ole vielä analysoinut kovin syvällisesti uutta aineistoa, mutta joitakin piirteitä hän on jo huomannut.
– Vuonna 2006 heidän äänessään kuului katkeruutta sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla meni paremmin. Ihmiset vertasivat itseään hyvätuloisiin. Vuonna 2012 se oli vähentynyt. Tilalle oli tullut tunne siitä, että he ovat tyytyneet osaansa ja
löytäneet paikkansa. Onko se hyvä
vai huono asia? Huono, mikäli se
tarkoittaa irtautumista suuresta yhteiskunnasta. Mietin, voiko katkeruus muuttaa silloin kohdetta esimerkiksi maahanmuuttajiin ja siltä
se vaikuttaa.
Moni haastatelluista oli myös
päässyt työkyvyttömyyseläkkeelle.
Toiset olivat päässeet töihin. Erityisen myönteiseltä näytti viisikymppisten naisten esiinnousu pärjäävänä ryhmänä.
– Nämä naiset olivat alkaneet itsenäistyä ja olivat kouluttautuneet ja
päässeet käsiksi työelämään.

Mitä tekee yhteiskunta?
Isolan mukaan köyhillä on kokemus, että yhteiskunta ei tee riittävästi heidän takiaan.
– Toisaalta yhteiskunnan positiivista toimista ei niin paljon raportoida. Jonkin verran teksteissä näkyi myös kiitollisuutta yhteiskuntaa
kohtaan, Isola sanoo.
Moni äiti tunsi jääneensä oman
onnensa nojaan. He toivoivat yhteiskunnalta enemmän apua lasten kasvatukseen, sillä he olivat hyvin huolissaan siitä, että heidän huono-osaisuutensa saattaa periytyä myös heidän lapsilleen.
– He olivat hyvin tietoisia siitä,
että he tarvitsevat tukea.
Vaikka Suomessa köyhät eivät

vielä kuole nälkään, heiluu vähävaraisen talous hyvin ohuilla jaloilla.
– Toimeentulotuki on yksinasuvalla 470 euroa kuussa. Sillä pitää hoitaa matkat, puhelut, internet,
vaatteet ja ruoka. Ruuan hinnan
nousu on tarkoittanut sitä, että sen
verran vähemmän heillä on rahaa
muihin asioihin.
Isolan mukaan summa riittää
vähimmäisturvaksi, mikäli ihmisellä ei ole velkoja tai yllättäviä menoja ja toimeentuloturvaa tarvitsee
vai lyhyen aikaa.
– Jos tarve muuttuu pitkäaikaisemmaksi, on pärjääminen vähän
kiikun kaakun. Siinä voidaan olla
jo tilanteessa, jossa ei ole rahaa ruokaan. Ja ihminen tarvitsee muutakin
kuin ruokaa.
Köyhyys myös vaikuttaa terveyteen. Sekä henkiseen että fyysiseen. Aiheuttaako sairastuminen
köyhyyttä vai köyhyys sairautta?
– Se on noidankehä, jossa kumpikin pahentaa toistaan.
Isolan mukaan yhteiskunnassa
on yhä vähemmän tilaa ihmisille,
joka poikkeaa tavoitenormaalista,
terveestä yksilöstä, joka pystyy tekemään kovasti töitä.
– Pienestäkin terveyshaitasta
voi lähteä liukuma, joka johtaa köyhyyteen.
Isolalla on tästä itsellään henkilökohtaista kokemusta. Hän sairastaa kroonista sairautta, joka kaataa
hänet välillä työkyvyttömäksi. Onneksi pitkälle kouluttautuneelle ihmiselle on tarjolla sellaisiakin työpaikkoja, joissa joustavat ratkaisut
ovat mahdollisia.

Osallisiksi yhteiskuntaan

kasvun myötä huono- ja hyväosaisten
sosiaaliset maailmat ovat eronneet
toisistaan radikaalisti.
– Kokemusmaailmat ja jopa sanastot eroavat toisistaan. Se on luonnollista, sillä jo esimerkiksi erilaiset
harrastukset sisältävät omaa erikoissanastoaan.
Köyhät asemoivat itsensä siihen, että heitä halveksitaan, hyväosaiset ajattelevat, että köyhyys on
omaa syytä.
Paljon puhutaan köyhyyteen
liittyvästä häpeästä ja siitä, miten
se tulee esiin siinä vaiheessa, kun
joutuu turvautumaan yhteiskunnan
tukeen ja häpeä syntyy tuenhakutilanteessa.
– Näyttäisi kuitenkin siltä, että
sosiaalivirkailijan puheille menee jo
valmiiksi häpeävä ihminen. Rakenteissa on silloin joku ongelma, jos
ihminen kokee häpeää. Heille on
tarjottava mahdollisuus panostaa
yhteiseen hyvään.
Ja tästä tullaankin osallistavaan sosiaaliturvaan. Hyvä vai huono asia, tutkija Isola?
– Pelkään, että se on paskapuhetta. Että kyse onkin oikeasti vastikkeellisesta sosiaaliturvasta. Koko
vasemmistoa vaivaa nyt se, että se
sanoo vain ”ei käy”. Hyvinvointivaltio muuttuu ja siihen muutokseen pitäisi mennä mukaan.
Isola pelkää, että mikäli vasemmalta ei tule kunnollisia vaihtoehtoja, mennään vain oikeiston ehdoilla.
– Osallistavalle sosiaaliturvalle pitäisi antaa todellista sisältöä, ei
vain sitä, mitä oikeisto sanoo. Jos
me vain vingumme, on varmaa, että sosiaaliturva on vastikkeellista
parin vuoden päästä.

Vuonna 2006 kirjoittaneet kokivat
vielä asuttavansa samaa todellisuutta
hyväosaisten kanssa. Nyt, tuloerojen

Tatsi työttömiin
Tällä hetkellä Anna-Maria
Isola työskentelee projektipäällikkönä Tatsi ry:ssä. Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten
tukiyhdistys ry on työttömien
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Se järjestää tukitoimintaa ja koulutusta työttömille
ja työttömille nuorille ja julkaisee työttömille suunnattua
TATSI-lehteä.
– Projektissa, jossa olen
mukana, yritetään löytää alle
35-vuotiaille, vaikeasti työllistyville ihmisille pientä askelta eteenpäin. Uskomme,
että oma paikka löytyy, kun
ihminen kiinnostuu itsestään, Isola sanoo.
Projektissa työttömiä
viedään luonnon keskelle leirille Muonioon. Siellä etsitään mielenkiintoa elämään
elämysten kautta.

Vaikka Suomessa kukaan ei kuole nälkää, heiluu Isolan mukaan monen vähävaraisen talous ohuilla jaloilla.
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Pääkirjoitus

Helsinki 8.11.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Toivottamat taloustalkoot

T

oivo paremmasta hiipuu, otsikoi Kauppalehti maanantaina 4. marraskuuta uutisensa
pienten ja keskikokoisten yritysten talousnäkymistä. Uutisgrafiikasta kävi kuitenkin ilmi,
että yrityksillä meni paremmin kuin vuosi sitten
ja kolmen kuukauden päästä uskotaan menevän
vielä vähän paremmin.
Toyotan Suomen trukki-bisneksestä vastaava toimitusjohtaja Pasi Nieminen pitää taloustilannetta huomattavasti parempana kuin mitä julkisuudessa valitetaan. Niemisen trukki-indeksin
mukaan etenkin pienemmissä yrityksissä on melkoinen vilske päällä, trukkeja ostetaan ja huolletaan kovaa vauhtia. Trukki on harvoin huviajelulla, sillä trukin haarukassa kiikutetaan namis-

kuukkeleita tuotantoon.
Jopa Elinkeinoelämän keskusliitto EK uutisoi kuinka kasvuyrityksiä on syntynyt parin viime
vuoden aikana aikaisempaa enemmän ja niiden
henkilöstö on tuplaantunut vuoteen 2008 verrattuna. EK:n mukaan kasvuyritysten heijastusvaikutukset ovat suuremmat kuin suorat vaikutukset
kansantalouteen.
Työnantajapuolen rummutus maailmanloppuakin huonommista talousnäkymistä on valitettavasti uponnut kansaan liiankin hyvin. Pääkaupunkiseudulla pistetään jo synnytysosastoja naftaliiniin, kun taantuman pelossa lapsien hankkimista siirretään myöhemmäksi.
Kuluttajabarometrin mukaan Suomen talou-

den tulevaisuuteen ja työttömyyskehitykseen suhtaudutaan hyvin pessimistisesti. Omat talousnäkemykset ovat hyvin varovaiset.
Valitettavasti joka tuutista tulvivasta lamalässytyksestä jää propagandan maku suuhun.
Kun kansa pelotellaan puolikuoliaaksi, se ei uskalla vaatia omaa osuuttaan taloudellisesta toimeliaisuudesta. Taloudessa näkyy valonpilkahduksia, mutta työnantajaleirissä halutaan niistää
työntekijöiltä viimeisetkin halut pyytää palkankorotuksia.
Rakennusliiton jäsenet ovat valveutunutta porukkaa, sen näki taas maakokouksessa. Tätä sakkia ei niin vain sumuteta höpöpuheilla.

gaffeln transporterar varor för produktionen.
Till och med Finlands Näringsliv EK gav ut
en nyhet om att det under de två-tre senaste åren
har uppstått fler tillväxtföretag än tidigare och
att antalet anställda i dem har fördubblats jämfört med 2008. EK uppger att tillväxtföretagens
bieffekter är större än direkt påverkan på nationalekonomin.
Tyvärr har arbetsgivarpartens basunerande
om ekonomiska utsikter som förebådar världens
undergång fallit i alltför god jord bland folket. Inom huvudstadsregionen sätter man redan förlossningsavdelningar i naftalin, när folk i rädsla för
en regression skjuter fram planerna på att skaffa barn.

Enligt konsumentbarometern förhåller sig
folk mycket pessimistiskt till framtiden för ekonomin i Finland och till arbetslöshetsutvecklingen. Man är mycket försiktig när det gäller de egna
ekonomiska utsikterna.
Tyvärr smakar det propaganda om allt depressionsprat som flödar ur alla kanaler. När folket skräms halvt till döds, vågar det inte kräva
sin egen andel av den ekonomiska aktiviteten.
Det finns ljusglimtar i ekonomin, men arbetsgivarlägret vill suga ut arbetstagarnas sista vilja att
be om löneförhöjningar.
Medlemmarna i Byggnads är ett vaket gäng,
det syntes igen på landsmötet. Det går inte att sprida dimridåer framför ögonen på det gänget.

Hopplöst ekonomitalko

H

oppet om något bättre falnar. Så löd rubriken på sin nyhet i Kauppalehti måndagen
den 4 november om de små och medelstora företagens ekonomiska utsikter. Nyhetsgrafiken visade ändå att det går bättre för företagen än
för ett år sedan och att de tror att det ska gå ännu
lite bättre om tre månader.
Pasi Nieminen som är verkställande direktör för Toyotas truckbusiness i Finland anser att
det ekonomiska läget är betydligt bättre än vad
man klagar på i offentligheten. Enligt Nieminens
truckindex är farten ansenlig i framför allt de
mindre företagen, de köper och låter underhålla
truckar i stor omfattning. Truckar brukar inte användas för nöjesåkning, eftersom man på truck-

Lupaus on vain lupaus

Y

mpäristöministeriössä on valmisteltu lakiluonnosta kohtuuhintaisen
vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamiseksi. Tulihan hallitus viime
kevään kehysriihessä luvanneeksi, että tuettuun asuntotuotantoon pannaan vauhtia.
Asia on tärkeä asuntojonoissa kärvisteleville ihmisille, toki myös rakentajille.
Nyt voi todeta kuten ensirakastaja neidolle yhteisen yön jälkeen: ”Tuleehan sitä
kaikenlaista luvattua”. Tavallisten tuettujen
asuntojen rakentaminen nimittäin hiipuu tai
jopa loppuu näillä konsteilla.
Uusien toimijoiden saamiseksi vuokraasuntojen rakentajiksi ja omistajiksi hallitus
lupasi uuden tukimallin, jonka käyttörajoitukset ovat voimassa 20 vuotta. Nyt on laadittu malli, joka on rakennuttajalle ja asukkaille epäedullisempi kuin vapaarahoitteinen vaihtoehto. Niin korkealla korkotuen
omavastuu on ja niin kova oman pääoman
vaatimus mallissa on. Mallissa ei ole myöskään käynnistysavustusta. Mikäli joku yhteisö rakennuttaa uudella 20 vuoden korkotukimallilla vuokratalon, on sen hallitus ja
toimitusjohtaja erotettava harkinnan puutteen takia.
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Pitkän, 40 vuoden korkotukimallin lainanlyhennysmahdollisuus piti virittää nykyistä etupainoisemmaksi. Näin voitaisiin
varautua perusparannuksiin ja uuden lainan ottoon. Ei käynyt näin. Uudessa mallissa lainaa on 21 vuoden kuluttua lyhentämättä 80 prosenttia. Kun ei voida maksaa
lainoja pois, odottavat taloja pahat talousongelmat ja julmat vuokrankorotukset.
Esitys rajoittaisi myös perusparannuksiin varautumista tiukoilla vuokraa koskevilla rajoituksilla, jotka lisäävät asuntokannan korjausvelkaa. Nykyistäkin korjausrakentamista pitäisi nimittäin lisätä, jos asuntokanta halutaan pitää kunnossa. Myös valtakunnallinen vuokrien tasaus estettäisiin.
Tämä ajaisi etenkin hiljaisempien alueiden
vuokratalot ja niiden vähenevät asukkaat taloudelliseen ahdinkoon.
Lupaus taitaa jäädä täyttämättä. Kokemuksesta kuitenkin viisastuu itse kukin, kuten entinen neito.
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
2. marraskuuta Etelä-Vietnamin presidentti Ngô Đình Diêm
murhattiin sotilasvallankaappauksessa. Kenraali Duong Van
Minh otti vallan.
5. marraskuuta Japanin pääministeri Hajato Ikeda yritettiin
murhata.
7. marraskuuta Japanissa Ohmutan lähellä sattuneessa kaivosonnettomuudessa kuoli 452
ihmistä.
20. marraskuuta YK:n yleiskokous hyväksyi yksimielisesti
kaikenlaisen rotusyrjinnän tuomitsevan päätöslauselman.
22. marraskuuta Yhdysvaltain
presidentti John F. Kennedy

ammuttiin Dallasissa. Teksasin
kuvernööri John Connally haavoittui. Varapresidentti Lyndon
B. Johnsonista tuli Yhdysvaltain 36. presidentti.
23. marraskuuta ensimmäinen
osa BBC:n televisiosarjasta
Doctor Who esitettiin Britanniassa.
24. marraskuuta Jack Ruby
ampui John F. Kennedyn salamurhasta syytetyn Lee Harvey
Oswaldin Dallasissa suorassa
televisiolähetyksessä.
24. marraskuuta presidentti Lyndon B. Johnson vakuutti Yhdysvaltain jatkavan EteläVietnamin taloudellista ja sotilaallista tukea.

Kotimaassa
1. marraskuuta SAK:ta edustaneet ministerit Onni Koski,
Onni Närvänen ja Olavi Saarinen erosivat Ahti Karjalaisen hallituksesta. Heidän tilalleen nimitettiin Maalaisliiton
Mauno Jussila ja Olavi Lahtela sekä sitoutumaton Olavi J.
Mattila.
5. marraskuuta Venäjän keisarin Aleksanteri II:n vierailun ja
suomen kielen oikeuksien satavuotismuistomerkki Parolan leijona paljastettiin Parolannummen varuskunnassa Hattulassa.
8. marraskuuta Maarianhaminan lento-onnettomuudessa sai
22 ihmistä surmansa, kun Aero
Oy:n DC-3 matkustajakone törmäsi lentomajakkaan laskeutuessaan Maarianhaminan lentokentälle.
14. marraskuuta Tulivuorenpurkaus loi Surtseyn saaren Islantiin.
21. marraskuuta Suomen Kansallisooppera täytti 90 vuotta.
29. marraskuuta eduskunta hyväksyi äänin 103–91 uuden,
vuoden 1964 alussa voimaan
tulleen liikevaihtoverolain.
29. marraskuuta Tesvisio ilmoitti supistavansa toimintaansa voimakkaasti talousvaikeuksien vuoksi.
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Työturvallisuus on aina työnantajan valvontaan kuuluva asia.

Kyösti Suokas Ratuke-seminaarissa:

”Työsuojelun lähtökohta on työnantajan vastuu”
Johanna Hellsten

R

akentamisen turvallisuuden
kehittäminen Ratuke-seminaari järjestettiin viime viikolla Helsingissä. Jo kymmenettä
vuottaan käyvä hanke kokoaa yhteen työntekijäpuolen, työantajapuolen ja viranomaispuolen osaamisen
rakentamisen työturvallisuuden kehittämiseksi.
Seminaarissa puhunut Rakennusliiton kakkospuheenjohtaja
Kyösti Suokas halusi muistuttaa,
että työnantajan direktio-oikeudesta eli työnjohto-oikeudesta johtuen
työturvallisuudesta vastaa loppukädessä aina työnantaja.
– Niin kauan kun työntekijällä
ei ole direktio-oikeutta, on tilanne
tämä. Ei vastuuta voi sälyttää sille,
joka ei voi päättää siitä, mitä tekee,
Suokas muistutti.

6

Suokkaan mukaan erilaisilla
määräyksillä ja yrityskohtaisilla ohjeistuksillakaan tätä vastuuta ei voi
siirtää työntekijän harteille.
– Nykyään työmailla on niin
paljon sellaisia ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka eivät ymmärrä sanaakaan suomea. Kun joku tuodaan
työmaalle suoraan Kirgisian aroilta
ja hänelle lyödään ohjeet kouraan,
ei hän ymmärrä niistä hölkäsen pölähtävääkään. Mikään ohjeistus ei
voi taata hänen työturvallisuuttaan.
Suokas piti huolestuttavana sitä,
että joillakin työmailla työturvallisuusohjeet koskettavatkin vain yrityksien omia, suomalaisia työntekijöitä ja heiltä edellytetään ohjeiden
noudattamista. Ulkomaisen aliurakoitsijan miehiltä ei sen sijaan edellytetä yhtään mitään.
– Hyvä esimerkki ja johon jatkuvasti törmää, on työajan seuranta.

Kukaan ei seuraa ulkomaisten työntekijöiden työaikoja, Suokas sanoi.

Rakentajien
terveyteen huomio
Seminaarissa esiteltiin Työterveyslaitoksen RATE-hanketta, joka keskittyy rakentajien terveyteen ja hyvinvointiin. Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton, Ammattiliitto
Pron, Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamassa hankkeessa tavoitteena on saada alalle kattava, luotettava ja helposti toteutettava sairauspoissaolojen seurantatapa ja levittää hyviä käytäntöjä työkyvyn edistämisessä ja hallinnassa.
– Seurantajärjestelmää tarvitaan, että tiedettäisiin, mitä alan sairauspoissaoloissa tapahtuu vuosien
mittaan. Nyt alalta on vaikea saa-

da kattavaa tietoa, sillä ilmoitus- ja
kirjaamiskäytännöt vaihtelevat paljon yrityksestä toiseen, erikoistutkija Minna Savinainen Työterveyslaitokselta sanoi.
Ideana olisi luoda niin helppokäyttöinen ja yksinkertainen sairauspoissaolojen seuranatajärjestelmä,
että hyvin pienetkin yritykset saisivat sen toimimaan.
Savinainen on tähän mennessä
tutustunut kymmenen alan yrityksen erilaisiin käytäntöihin. Selvitystyössä luodaan mallipohja, jota kokeillaan valituissa yrityksissä.
Hankkeen toisessa osiossa etsitään alan yrityksistä hyviä käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämiseen.
Ne kootaan nettiin, jotta käytännöt
leviäisivät laajalti kaikkiin alan yrityksiin.
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Osaston keila-illassa on rento meininki, mutta isompikin porukka mahtuisi keiloja kaatamaan.

Äänekosken osasto satsaa liikuntaan
80 vuotta täyttävä Äänekosken osasto 093 on kasvanut
Keski-Suomen aluejärjestön neljänneksi suurimmaksi
osastoksi. Siitä huolimatta osaston keilailtaan mahtuisi
mukaan isompikin porukka.
Jukka Nissinen

Ä

änekoski Bowlingin keilahallissa ei perjantai-iltana
ole kovaa tungosta. Äänekosken osaston keilailtaa viettämään
on saapunut neljä aktiivista jäsentä.
– Osasto tukee jäsenten liikuntaharrastuksia. Maksamme puolet
Äänekosken ja Suolahden uimahallien kausikorteista. Päätimme juuri,
että maksamme kaupungin omistamien kuntosalien kausikorteista
puolet, osaston puheenjohtaja Mik-

ko Pieksämäki kertoo.
Myös erilaisiin kuntoilutapahtumiin osallistuvia jäseniä tuetaan maksamalla osallistumismaksut, vaikkapa Peurunkahiihdon sekä Huiman patikka- ja pyöräretkien
osalta.
– Olemme panostaneet siihen,
että osaston jäsenten kunto pysyisi
hyvänä ja he jaksaisivat tehdä töitä,
Pieksämäki toteaa.
Äänekosken osasto juhlii 80-vuotista taivaltaan lauantaina 9. marraskuuta hotelli Keiteleessä Suolahdella.

Olavi Valkonen (vas.), Keijo Liimatainen, Mikko Pieksämäki ja Arttu Maukonen
juhlivat 9. marraskuuta Äänekosken osaston 80-vuotista taivalta
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– Osastomme on neljänneksi
suurin Keski-Suomessa, jäseniä on
tällä hetkellä 535, Mikko Pieksämäki kertoo.
Työelämässä mukana olevia jäseniä on reilu 300. Opiskelijajäseniä on yli sata kasvamassa A-maksaviksi jäseniksi. Äänekosken osasto on kasvanut viime vuosina osastojen yhdistymisten kautta. Kuntaliitosten kautta Suolahden osasto sulautui Äänekosken osastoon vuonna 2007. Viime vuonna Konneveden
osasto lopetti toimintansa.
– Kun parikymppisenä menin
ensimmäistä kertaa osaston kokoukseen käymään, siellä kävivät miehet melkein toisiinsa kiinni hallituspaikoista tapeltaessa, Konneveden
osaston jäsenenä ammattiyhdistystouhut aloittanut hallituksen jäsen
Olavi Valkonen hymähtää.
Konneveden osasto sulautumispäätös Äänekosken osastoon oli lopulta hyvin helppo. Osaston toiminnasta oli veto jo hiipunut.
– Vastaväittäjiä ei ollut silloin,
kun teimme lopettamispäätöksen.
Hallituksen kokouksessa kävi kahta-kolmea heppua, joten erimielisyyttä ei päässyt syntymään, Valkonen kuvaa osaston vetäjien väsähtämistä.
Yhdistysväsymystä löytyy
myös harrastustoiminnasta.
– Metsästysseuran kesäkokouksessa oli rutistu, miksi seuran saunaa ei ole vielä valtattu. Siihen oli
joku todennut, että saa sitä talkoihin tulla mukaan, Valkonen sanoo.

”Vaikeinta oli
lähteminen”
Äänekosken osastosta löytyy nuoriakin aktiiveja, kuten osaston sihteeri Elina Hytönen ja nuorisotoiminnasta vastaava Mikko Aho.
– Vaikeinta oli lähteminen.
Osaston touhuissa kuitenkin huomasi nopeasti, ettei nämä ole sen
kummoisempia. Tämän porukka
on ihan mukavaa ja näiden kanssa
on helppo tulla toimeen, muutaman
vuoden toiminnassa mukana ollut
osaston varapuheenjohtaja Arttu
Maukonen kertoo.
Maukonen toivottaakin kaikki
osaston jäsenet tervetulleeksi osaston tilaisuuksiin, vaikka ensin keilaamaan.
– Tällainen keilailta olisi nuorellekin jäsenelle paras tapa tutustua porukkaan rennossa ilmapiirissä. Vaikka kaverin mukana, kyllä
tänne mahtuu, Maukonen usuttaa.
Äänekosken osasto ilmoittelee
toiminnastaan nettisivujen lisäksi
myös Facebookin kautta.
Osaston juhlavuoden tilaisuuden järjestelyt aloitettiin viime toukokuussa.
– Pieksämäen Mikon ja minun
lisäkseni juhlatoimikuntaan kuuluu
Tirkkosen Juhani, osaston rahastonhoitaja Keijo Liimatainen sanoo.
Myös Äänekoskella on osastotoiminnassa ollut vetäjistä puutetta.
– Välillä koko osasto oli käytännössä Juhanin nimissä, Liimatainen
toteaa.
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Ahkiolla
alas
Sairauskohtauksen saanut nos
turinkuljettaja saadaan tunnis
sa turvallisesti maan pinnalle.
Hissinosturilla homma sujuisi
viidessä minuutissa.
Esa Tuominen, teksti ja kuvat

N

oin 40 metrin korkeudessa maanpinnal
ta työskentelevä torninosturin kuljettaja
on saanut sairauskohtauksen kopissaan.
Pelastuslaitos on rientänyt pillit ulvoen paikalle
ja ammattimiesten tehtävänä on hakea kuljettaja
alas hoitoa saamaan.
Tämä oli asetelma, kun Skanskan Kaukajär
ven varikolla Tampereella harjoiteltiin nosturin
kuljettajan pelastamista.
Jos torninosturissa olisi ollut hissi, homma
olisi käynyt nopeasti. Sananmukaisesti napin pai
nalluksella. Mutta kun ei ollut. Kuten Suomessa
ei yleensäkään ole.

Pelastettava tuotiin varovaisesti ahkioon köytettynä maan pinnalle.

Köydet kiinni

Palomestari Timo Korpelan mielestä pelastus
harjoitus sujui suurin piirtein niin kuin pitääkin.
Aikaa meni paljon, mutta pelastajien turvallisuutta
vaarantamatta ei nopeammin voi toimia.
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Nosturinkuljettajan työ on yksinäistä puuhaa.
Korkeuksissa pitää istua yksin kopissaan. Jos siel
lä sattuu sairauskohtaus yllättämään, ei maan pin
nalta noustakaan korkeuksiin kovin helposti anta
maan apua.
Sairauskohtaukset nosturinkopissa ovat har
vinaisia, mutta eivät tavattomia. Erityisesti kuu
mana kesäpäivänä voi lämpötila kopissa kohota
niin korkeaksi, että hyväkuntoinenkin kuljettaja
voi alkaa voida huonosti.
– Henkilön noutaminen nosturin kopista on
pelastajille vaativaa puuhaa. Ennen muuta pitää
huolehtia siitä, että kaikki sujuu turvallisesti ei
kä pelastajista itsestään tule pelastettavia, sanaili
operaatiota johtanut palomestari Timo Korpela
Pirkanmaan pelastuslaitokselta ennen pelastus
töiden alkua.
– Yleensä nosturipelastuksissa pyritään käyt
tämään normaaleja kulkureittejä, jos sellainen
vain on mahdollista. Tällaisia ovat rakennusten

katot tai pelastuslaitoksen nostolaitteet. Köydet
ovat vasta viimeinen vaihtoehto.
Nosturinkopissa kohtauksen saaneen pelasta
minen ottaa aikaa: ensin pitää tehdä hälytys, pe
lastajien tulee rientää paikalle, köydet pitää kiinnit
tää lujasti ja pelastettava on siirrettävä turvallisesti
maan pinnalle. Tähän kaikkeen aikaa humahtaa äk
kiä tunti ja se voi olla kohtalokkaan pitkä viivästys.
Toisaalta ensihoitoavun vieminen koppiin ei
ole myöskään helpoimpia tehtäviä.
– Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että pe
lastustiet työmaalla ovat auki. Pelastajat pitää
myös opastaa paikalle ja heille pitää antaa kaikki
mahdollinen informaatio, mikä operaatiossa tar
vitaan, Korpela painotti.

Pääluottamusmiesten idea
Ajatus pelastusharjoituksesta syntyi pirkanmaa
laisten rakennusliikkeiden pääluottamusmiesten
yhteistapaamisessa.
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– Rupesin sitten harjoitusta järjestämään.
Muistin, että Skanskan varikollahan on sopiva
nosturi. Kun firman johtokin suhtautui ajatuk
seen suopeasti, homma saatiin käyntiin, Skans
kan Pirkanmaan aluepääluottamusmies Heikki
Qvick kertoo.
Pelastuslaitos lähti hankkeeseen mielellään.
Eihän nyt joka päivä pääse harjoittelemaan ai
doissa oloissa torninosturin kuljettajan pelasta
mista.
Ensin neljä pelastajaa kiipesi ketterästi nos
turiin ja ryhtyi kiinnittelemään köysiä. Niille pi
ti löytää sellainen kiinnityspaikka, jossa köysi
varmasti pysyy, sijaitseehan pelastettava monen
kymmenen metrin korkeudessa.
Aikansa köysien kanssa aherrettuaan pe
lastajat siirsivät kuljettajaa esittävän nuken ah
kioon, johon tämä sidottiin. Vihdoin ahkiota
ryhdyttiin liu’uttamaan hitaasti köysien varas
sa maata kohti.
– Todellisia ammattimiehiä nämä pelastajat,
arvioi Heikki Qvick operaation kulkua kun kaik
ki oli ohi.
– Pelastaminen onnistui hienosti, mMutta ai
kaahan tällainen väkisinkin ottaa. Eikä tämä har
joitus missään tapauksessa ollut turha homma,
koska Pirkanmaallekin on tulossa yhä vain kor
keampia rakennuskohteita.
Tämä Pirkanmaan pelastuslaitoksen joukkue toi nosturinkuljettajan turvallisesti alas maan pinnalle.

”Hissittömyyttä ei voi perustella kalleudella”

P

elastusharjoitusta seurasivat silmä tarkka
na nosturinkuljettajat, Lemminkäisellä
työskentelevä Kari Nissilä ja Skanskan Hannu Tuukkanen. Heidän mielestään pelastajat
hoitivat työnsä ammattitaitoisesti, joskin ope
raation pitkä kesto veti miesten ilmeet vaka
viksi.
– Mutta jos nosturissa olisi hissi, ei täl
laisia köysiharjoituksia tarvitsisi järjestää,
miehet jatkoivat yhdestä suusta.
Suomessa ei nosturihissejä ole käytössä
vaan kuljettajat kiipeävät korkeaan asemaan
sa ihan itse. Sen sijaan naapurimaissa Ruot
sissa ja Norjassa on säädetty lailla, että jos
kuljettajan työmaa on korkeammalla kuin 25
metrissä, pitää nosturissa olla hissi.
– Suomessa kokeiltiin NCC:n työmaalla
Helsingissä pari vuotta sitten nosturihissiä.
Sen toimitti virolainen nosturinvuokraaja, jo
ka haki laitteelleen asianmukaiset hyväksyn
nät Suomen viranomaisilta. Mutta se oli vain
kokeilu. Sen jälkeen on torniin taas kiipeilty,
Nissilä muistelee.
Suomessa työnantajat ovat vastustaneet
hissien käyttöönottoa perustellen kantaansa –
yllätys, yllätys – niiden kalleudella. Nissilä ja
Tuukkanen eivät niele perusteluita:
– Miten sen nyt laskee. Käytetyn hissin
saa 15 000 eurolla ja sen voi odottaa toimivan
monta vuotta. Kuukausihinnaksi ei tule kovin
paljon.
– Kun kuljettaja kiipeää torniin aamu
seitsemältä, kaksi kertaa kahvitauolla ja ker
ran ruokatauolla, ja tulee tietysti myös kiipeä
mällä alas, hupenee siihen pian puoli tuntia
työaikaa. Ja joskus kuljettajalle tulee niin sa
nottu pakottava tarve, ihminenhän hänkin
vain on.
– Hissillä matka onnistuisi huomattavas
ti nopeammin. Työn tuottavuus kasvaisi.
Monta kaveria joutuu työmaalla odottele
maan tyhjän panttina kun kuljettaja kiipeää
nosturiin.
– Vaikka kyllä minä voisin kiivetä hissil
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liseenkin nosturiin, se kun on niin tehokasta
hyötyliikuntaa, Hannu Tuukkanen jatkaa
naurahtaen.
Nosturinkuljettajat ottavat puheeksi
myös muodikkaan työurien pidentämisen.
Hissillä voisi myöhentää kuljettajien eläk
keelle siirtymistä, koska iäkkäämpikin työn
tekijä voisi nousta koneella korkealle.
Rakennusliitto on esittänyt, että nostu
rinkuljettajien työterveystarkastukset pitäisi
järjestää joka vuosi nykyisen kerran kolmes
sa vuodessa aikataulun sijaan. Näin voitai

siin ennaltaehkäistä kuljettajien sairauskoh
tauksia.
Tuukkanen ja Nissilä muistuttavat, että
varsinkin talvella tikkaita pitkin nouseminen
vaatii valppautta. Joskus tikkaiden puolat
ovat niin jäässä, että jalka on tuon tuostakin
livetä puolalta.
– Ja millaisen avun hissi toisikaan hätä
tilanteessa. Jos kuljettaja saisi kopissaan sai
rauskohtauksen, olisi hän jo maanpinnalla
kun pelastusauto vasta kaartaa työmaan por
tista sisälle!

Nosturinkuljettajat Hannu Tuukkanen (vas.) ja Kari Nissilä seurasivat tarkasti, kuinka heidän
kollegansa eli nosturinkuljettajaa esittänyt nukke pelastettiin korkealta kopista.
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Mestari ja kisälli Lemminkäisen luolassa. Panostaja Taisto Kilpinen (oik.) siirtää hiljaista tietoaan Lauri Narkaukselle. Taustalla odottavat räjäytystään
kallioseinään viritetyt paukut.

Mestari siirtää hiljaista tietoaan
kisällille kiven sisässä
Panostajilla eivät työt
Oulun parkkiluolassa
hetkeen lopu.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

K

allion seinä näyttää kuin hämähäkin kutomalta verkolta,
jonka keskellä lukki odottaa
saalistaan. Se on kuitenkin ihmisen
tekemä. Verkon ovat kutoneet mestari Taisto Kilpinen ja kisälli Lauri Narkaus.
Verkko löytyi Oulun keskustan
alle louhittavasta pysäköintiluolasta
lokakuun viimeisenä maanantaina.
Siihen mennessä Lemminkäisen
urakkakohteesta maan alta oli louhittu 185 000 kiintokuutiota.
Panostamista, paukkujen ja nallien asentamista sekä virtapiuhojen
vetämistä porarin tekemiin reikiin
riittää vielä pitkään, sillä louhimatta
on vielä noin 100 000 kuutiota, ennen kuin noin 900 peltilehmän luolasto on valmis.
Neljännesvuosisadan Lemminkäisen palveluksessa ollut Taisto
Kilpinen ja kaivosalan tutkintoa
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opiskeleva Lauri Narkaus muodostavat mestari-kisälli-parin. Kilpisen
tehtävä on siirtää arvokasta tietotaitoa Narkaukselle, jotta tämä oppisi
haluamalleen alalle.
– Hyvin on Lauri oppinut ja hallitsee vehkeet, konkari kiittelee.
Lauri Narkaus suorittaa tutkintoaan Kainuun ammattiopistossa.
Opiskeluun kuuluvan työharjoittelujakson hän aloitti kesäkuussa. Harjoittelujakso päättyy heinäkuussa
2014. Sitten on vuorossa näyttökokeen antaminen.

Oulussa kaksi
työparia
Lemminkäinen aloitti vuoden 2013
alusta mentorointi- ja mestari-kisälli-ohjelman, jossa kokenut asiantuntija neuvoo, tukee ja edistää kehityshaluista kokemattomampaa henkilöä työssään siirtämällä hiljaista
tietoa.
Oulun työmaalla on toinenkin
mestari-kisälli-pari, kokenut jumboporari mestarina ja aiemmin tunnelitöitä tehnyt työntekijä kisällinä,
joka halusi ryhtyä poraushommiin.

Työtehtävien vaihtoon kannustaa myös työnantaja. Lemminkäisen mukaan sen sisäisen liikkuvuuden politiikan tavoitteena on tarjota työntekijöille kehittymismahdollisuuksia ja uusia työpolkuja.

Panostajan polut
risteilleet siellä ja täällä
Taisto Kilpinen aloitti oman polkunsa ensiksi maanrakennustöissä, jonka jälkeen hän siirtyi tutun miehen
houkuttelemana Lemminkäiselle.
Panostusta on siitä pitäen riittänyt niin, että työmaiden listaa kuunnellessa meinaa hengästyttää. Niin
monessa paikassa panostajan polut
ovat risteilleet.
Kilpisen ensimmäinen työmaa
oli hänen uransa suurin, vuonna
1994 käyttöön otettu Viikinmäen
jätevedenpuhdistamo Helsingissä.
Panostamista kesti kolme vuotta.
Suurin osa muistakin työmaista on ollut Helsingissä. Kilpinen on
ollut panostamassa pääkaupungin
parkkihalleja, joita sinne on viime
aikoina tullut runsaasti.
– Yhteiskäyttötunneleitakin on

monessa kerroksessa, Kilpinen listaa.
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston laskelman mukaan pääkaupunki on kuin reikäjuusto; sen alla
on jopa kymmenen miljoonaa kuutiometriä erilaisia tunneleita ja muita tiloja.
Maan alla on myös salaisia tiloja, joista ei julkisuuteen huudella.
Jotkut ovat niin salaisia, että niiden
sisällöstä ei ole tietoa edes kiinteistövirastolla.

Panostusta salassa
Hys hys -meininki on tuttua myös
Taisto Kilpiselle. Hän myöntää, että
salaisia maanalaisia kohteita on tehty, mutta siinä kaikki. Kilpisen huulet ovat sinetöidyt.
– Olen joka työmaalla antanut
vaitiololupauksen, etten koskaan puhu niistä kenellekään, en edes perheelleni, Kilpinen kertoo.
Salaisuudet jäävät murtamatta
tälläkin kertaa. Oli miten oli, kallio on työuran aikana murtunut kotimaan lisäksi maailmalla.
Kilpinen oli 1990-luvun pahim-
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Lauri Narkaus on työharjoittelussa
Lemminkäisen parkkiluolan
työmaalla. – Pidän työstäni, mutta
siitä en, että tästä ei makseta
palkkaa, kuten oppisopimuskoulutuksessa, hän sanoo.

man laman aikaan pari vuotta Tansaniassa, paukuttelemassa kalliota
ison vesivoimalaitoksen tieltä Halessa, kolme sataa kilometriä Dar es
Salaamista pohjoiseen.
– Tuttu mestari houkutteli, että
lähdepä sinne, Kilpinen kertoo.
Tansania on ollut Suomen pitkäaikaisin kehitysapukohdemaa.
Niinpä maassa ei voi välttyä törmäämästä muihinkin suomalaisiin
rakentajiin.
– Meidän työmaa oli suomalaisten ja norjalaisten työyhteenliittymä, mutta oli siellä porukkaa myös
talonrakentamisessa ja tiepuolella.

Taisto Kilpinen esittelee hieman rispaantunutta panostajan karttaa, jonka avulla paukut ja nallit menevät oikeisiin
reikiin. – Kyllä tästä saa hyvin selvän, hän vakuuttaa. Tavallisesti kartat ovat siististi muovitaskuissaan.

Ennen Oulun monttuun tuloaan
Taisto Kilpinen paukutteli peruskalliota Hämpin parkkiluolassa Tampereella.
– Siellä oltiin kolme vuotta, Kilpinen havainnollistaa kalliorakentamisen hidasta prosessia.
Muuten Hämppi oli Kilpisen
mielestä selkeämpi kuin Oulun työmaa.
– Se oli sellainen 600 metriä
pitkä pötkö ja 32 metriä leveä, täällä
luolasto on sokkeloinen, hän sanoo.
Kilpinen asuu Lahdessa. Kotonaan hän käy joka toinen viikonloppu junalla.
– Matkaan menee yksi työpäivä, kun lähden täältä kahden maissa ja olen iltayhdeksän aikaan perillä, hän selvittää.

aamusta iltaan.
Pitkän työpäivän Narkaus hyväksyy ja työstäänkin hän pitää,
mutta ei yhdestä asiasta: palkattomasta työharjoittelusta. Siinä ei
ole mitään järkeä. Työnantajillehan systeemi kelpaa mainiosti, sillä työharjoittelua voi verrata moderniin tapaan käyttää ilmaista orjatyövoimaa.
Lauri Narkaus oli ennen nykyisiä opintojaan kiinteistönhoitajana
noin viisi vuotta. Hän hankki ammattinsa oppisopimuskoulutuksen
kautta.
– Kahden vuoden oppisopimusajalta maksettiin tessin mukaista palkkaa, hän kertoo.
Narkaus sai syyskuun puolelle
saakka liiton päivärahaa, mutta kun
se loppui, tilalle tuli Kelan maksama päiväraha. Se ei paljon työharjoittelijaa lohduta.
Narkaus toivookin saavansa vakituisen työpaikan Lemminkäiseltä,
kun tutkintopaperit ovat taskussa.

Ilmainen työvoima
kismittää kisälliä

”Jos ei uutta olisi,
tilanne olisi heikko”

Lauri Narkaus asuu Oulun Talvikankaalla, jonne hän suunnistaa
jokaisen työpäivän jälkeen. Lokakuun lopulla Narkauksen ja Kilpisenkin työpäivät olivat pitkiä; nallien ja paukkujen kanssa värkättiin

Oulun parkkiluolan työmaapäällikkö Pentti Nieminen kertoo, että kalliorakentamisen työllisyys on Lemminkäisellä tätä nykyä hyvä.
– Isoja työmaita on muun muassa Ruotsin Kiirunassa ja Tampereel-

Hämpin pötköhalli
ja Oulun sokkelot

la alkavat rantatunnelin rakennustyöt, Nieminen selvittää.
– Jos uusia töitä ei olisi tullut, tilanne olisi heikko, Nieminen sanoo.
Tampereen rantatunnelin sanotaan antavan työtä tuhansille raken-

tajille, mutta siitä ei ole tietoa, tekevätkö sen suomalaiset rakentajat.
Jotain osviittaa antaa se, että
P-Hämpin parkkiluolan tunnelityöt
tehtiin pitkälle ulkomaalaisen työvoiman turvin.

SAK kulttuurirahaston

KULTTUURIAPURAHAT
haettavana

2014

Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäsenet ja
harrastajaryhmät. Kulttuuriapurahojen myönnetään taidepainotteiseen kulttuuriharrastukseen (ei ammattimaiseen taiteen tekemiseen, opiskeluun tai urheiluun). Myönnettävät apurahat ovat n. 200-1000 euroa/hakija. Jos hankkeen
kustannusarvio tai haettu summa on kovin suuri ja muuta rahoitusta ei ole,
arvioidaan, toteutuuko hanke todella apurahan turvin.
Hakemuksessa kannattaa eritellä mahdollisimman tarkasti mahdollisen apurahan käyttötarkoitus. Mukana voi lähettää myös liitteitä, jos ne selkeyttävät
hakemusta.

Hakusovellus ja hakuohjeet löytyvät 1.11.2013 alkaen Kansan Sivistysrahaston
(KSR) osoitteesta www.sivistysrahasto.fi. Internetissä täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2013 mennessä osoitteella:
Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki.

Apurahojen saajien nimet julkaistaan SAK:n kotisivuilla (www.sak.fi) sekä Palkkatyöläisessä ja Löntagarenissa maaliskuun loppuun mennessä. Päätös apurahasta ilmoitetaan saajalle myös henkilökohtaisesti.
Lisätietoja: Merja Lehmussaari, puh 040 504 2152 (merja.lehmussaari@
sak.fi), tai Tarja Kaukovaara, puh. 040 578 1208 (tarja.kaukovaara@sak.fi).
sekä Rakennusliitossa Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076 (sissi.kahkonen@
rakennusliitto.fi).

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
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Saammeko esitellä talven kolme lämmintä TEGERA® - supersankaria.
Vasemmalla TEGERA® 9128 vedenpitävä Thinsulate® -vuorattu
kosketusnäyttökäsine, jonka pito on erinomainen. Keskellä kulutusta
kestävä ja vedenpitävä yleiskäsine TEGERA® 447, sekin Thinsulate®vuorattu. Ja oikealla TEGERA® 684 – pehmeä ja taipuisa yleiskäsine soft
shelliä. Erittäin hyvä istuvuus ja pitävä ote. Kylmät kädet? Ei huolta!

www.ejendals.com
Hinta- ja jälleenmyyjätiedot saat ottamalla yhteyttä Ejendals Suomi Oy:n sähköpostiosoitteeseen: myynti@ejendals.com
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Maiju Räsänen ja Jorma Sivonen ovat molemmat tyytyväisiä koulutuksen tuloksiin.

Satsaus ympäristöturvallisuuteen
Ruduksessa koko henkilökunta käy läpi ympäristökoulutuksen.
Johanna Hellsten

R

uduksen Pohjois-Uudenmaan
pohjoisin valmisbetonitehdas
erottuu jylhänä tornina ympäröivää maaseutua vasten Arolammen kylässä Riihimäellä. Tehtaan
isäntä, Jorma Sivonen kertoo, että
tehdas on ollut toiminnassa 1960-luvulta lähtien. Rinnetehdas on siitä
kätevä, ettei siellä tarvita erillistä
kuljetinta.
Olen tullut tehtaalle kuulemaan
Ruduksen vuonna 2011 aloittamasta
ympäristökoulutuksesta, joka koskee koko yrityksen henkilökuntaa
ja kaikkia yrityksen käyttämiä urakoitsijoita.
– Kun tulin taloon kolme vuotta
sitten, keskusteltiin jo silloin erilaisia turvallisuus- ja ympäristökoulutuksia tarjoavan LIS Groupin kanssa
meille räätälöidystä ympäristökoulutuksesta. Kun samaan aikaan Ruduksen ympäristöohjetta oltiin uusimassa, tuli sopiva tilaisuus lyödä
kaksi kärpästä yhdellä iskulla; uusi
ympäristöohje saataisiin koulutuksella jalkautettua koko henkilökunnalle, ympäristöinsinööri Maiju
Räsänen kertoo.

Öljy- ja kemikaalitorjuntaa
Ensimmäiset ruduslaiset koulutet-
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tiin vuonna 2011. Lähes kaikki ruduslaiset ja suuri osa alihankkijoista
olivat osallistuneet ympäristökoulutukseen vuoden 2013 alkuun mennessä. Esimerkiksi autokuskeille
koulutus kelpaa osaksi pakollisia direktiivikoulutuksia. Jokaiselle työntekijäryhmälle on omanlaisensa
koulutus riippuen siitä, mitä toimipaikassa tehdään.
– Meillä täällä tehtaalla koulutukseen kuuluivat ympäristöohjeet
ja lisäksi erilaisia syventäviä opintoja muun muassa öljyntorjunnasta
ja kemikaalien siivoamisesta, Sivonen kertoo.
Öljyvuotoja syntyy betonitehtailla esimerkiksi hydrauliikkaletkujen katkeamisista.
– Letkurikot ovat aika yleisiä.
Ei siitä montaa litraa vuoda, mutta
kaikki siivotaan. Jos auton tankki
hajoaisi, voisi luontoon päästä satoja litroja öljyä, mutta minä en muista, että niin olisi koskaan käynyt, Sivonen sanoo.
Myös polttoainevarkaiden jäljiltä luontoon voi päästä valumaan öljyä. Tällä betonitehtaalla kävi varkaita viime talvena, mutta Sivosen
mukaan vahinkoa tuli yllättävän
vähän.
– Eivät jättäneet jälkeensä isompaa sotkua, Sivonen toteaa.
Kemikaaleista esimerkiksi betonin huokoistimet imeytyvät nopeasti maahan. Notkistimet jäävät paremmin näkyviin, sillä ne ovat paksumpaa ainetta. Kaikki siivotaan
pois omanlaisilla aineillaan.

Jätehuolto ei valmisbetonitehtaalla ole niin olennainen asia kuin
esimerkiksi elementtitehtailla.
– Betonituotetehtailla syntyy
paljon pakkausjätettä. Siellä työskentelevien koulutuksessa keskitytään enemmän siihen, Räsänen
kertoo.

Ympäristökortti kouraan
Ympäristökoulutusta järjestään Ruduksessa jatkuvasti, sillä aina tulee
uusia työntekijöitä ja uusia urakoitsijoita. Koulutus kestää yhden päivän ja niitä pidetään useimmiten arkipäivisin eli koulutukseen osallistuminen tehdään työajalla.
– Päivä ei ole mitään luennointia, vaan siinä on paljon ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätöitä. Porukka on tykännyt koulutuksesta, Sivonen sanoo.
Koulutuksen jälkeen on loppukoe, jonka läpäisemällä saa Suomen Ympäristöturvallisuuskeskuksen myöntämän ympäristökortin, joka on voimassa viisi vuotta.
– Testissä on päivän aiheista
erilaisia kysymyksiä, joihin pitää
vastata kyllä tai ei. Itse muistan, että osan olisin tiennyt ilman kurssiakin, osaa en. Tärkeintähän ei kuitenkaan ole osata vastata kysymyksiin,
vaan nimenomaan toimia oikein, Sivonen kertoo.
Ympäristökoulutus ei maksa firmalle mansikoita. Räsänen arvioi,
että kurssin kustannukset per työntekijä ovat noin 120 euroa. Päälle

Ruduksen komea betonitehdas
nököttää rinteessä keskellä
maaseutua.

pitää toki laskea myös päivän menetetty työaika.
– Me olemme katsoneet, että kouluttaminen kannattaa. Se on
ihan olennainen osa henkilöstön sitouttamista. Ja sen asennemuutoksen merkitystä, joka tämän koulutuksen kautta on saatu, ei edes voi
laskea rahassa. Jos henkilöstö osaa
toimia oikein onnettomuustilanteessa, voi siinä tulla isoja säästöjä, Räsänen toteaa.

13

Järvelinin raudoituskoukku
löytyy kohta kirjahyllystä
Vääntämänsä raudan määrää Seppo Järvelin ei ole laskenut, mutta tällä NCC:n työmaalla hän ja kaksi muuta raudoittajaa käsittelivät kahden ja puolen
kuukauden aikana rautaa noin 100 000 kiloa.

Yli 40 vuotta rautaa vääntäneellä Seppo Järvelinillä
ei ole pahaa päivää ollut.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

N

CC:n raudoittaja Seppo Järvelin päättelee aamuyhdeksän kahvitaukoaan ja valmistautuu ties monettako kertaa
syöksymään työn kimppuun kerrostalon monttuun, jossa odottaa raudoitussavotta.
Paikalle saapuu työsuojeluvaltuutettu Jekora Vornanen, joka kehottaa laittamaan lehteen, että ”Sepolla ei ole kertaakaan paha päivä”.
Lupaan laittaa. Samaa sanovat
muutkin ncc:läiset mestarista lähtien. Seppo Järvelin tunnetaan miehenä, joka tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen.
– Joo, kenenkään kanssa ei ole
kertaakaan tarvinnut olla napit vastakkain, Järvelin myöntelee hieman
vaivautuneena.
Miehen valoisasta luonteesta
kertoo työmailla usein kuultu tokaisu:
– Kiitoksia niin paljon, että
riittää.
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Jutuntekohetkellä Järvelinillä
oli raudoitusuraa jäljellä puolitoista kuukautta. Eläkkeelle hän siirtyy
marraskuun lopussa. Aikaisemminkin olisi voinut lähteä, sillä Järvelinillä tuli 63 vuotta täyteen 11. marraskuuta.
– Sovin työnantajan kanssa, että
olen kuun loppuun, hän kertoo.
Mitäs sitten, kun jätät työelämän? Koukku naulaan?
– Taidan laittaa raudoituskoukun kehyksiin ja kirjahyllyyn, hän
sanoo nauraen ja esittelee uskollista työkaluaan.

Pankki sulki elementtitehtaan rahahanat
– Nälkä opetti, Seppo Järvelin vastaa kysymykseen, miksi hän valitsi
rakennusalan. Koulutusta hän ei ollut alalle hankkinut, vaan yksikertaisesti kävi kysymässä töitä. Kysely
auttoi, sillä Järvelin pääsi töihin kotikunnassaan Limingassa olleeseen
Kyllösen elementtitehtaaseen vuon-

na 1971. Siellä nuorelle miehelle tarjottiin raudoitustöitä.
– Raudoitin alikulkusillan kansilaattoja ja siitä se lähti, Järvelin
muistelee.
Tuohon aikaan elementtitehtaalla meni hyvin, työntekijöitä oli
useita kymmeniä.
– Meitä oli 30–40 työntekijää
ja töitä riitti ihan tehdä asti. Välillä siellä oli toista sataakin työntekijää, Järvelin kertoo nousun ja kasvun vuosista.
Työmaita riitti 1980-luvun alkupuolelle saakka, kunnes toiminta alkoi vähitellen hiipua. Työntekijät alkoivat aavistella, että kohta tämä päättyy.
– Tavarantoimitukset loppuivat,
liikkeet eivät toimittaneet enää rautaa. Siitä saattoi tehdä johtopäätöksen, että se on loppu.
Lopullinen niitti tuli, kun elementtifirmaa rahoittanut pankki sulki rahahanat. Konkurssi tuli vuonna 1983.

Oulun Rakennuksen kautta
Puolimatkalle ja NCC:lle
Käytännön työssä ammatin oppi-

nut raudoittaja sai töitä Oulun Rakennukselta, joka rakensi aikanaan
useita asuinrakennuksia Oulun seudulla ja Oulun yliopistosairaalan.
Yrityksen menestys kiinnosti valtakunnallisia rakennusliikkeitä niin
paljon, että ne halusivat ostaa sen.
Oulun Rakennus myytiin 1970-luvun lopulla Armas Puolimatkan sodan jälkeen perustamalle rakennusliike Puolimatkalle.
Puolimatka myytiin vuonna
1996 NCC:lle. Kaupan myötä Seppo Järvelinistä tuli NCC:n mies.
Raudoitustöitä Järvelin on tehnyt suurimmaksi osaksi Oulun seudulla.
– Joku työmaa on ollut myös
Ruukissa, hän kertoo.
Etupäässä työmaat ovat olleet
kerrostalokohteissa. Myös teollisuus
on työllistänyt raudoittajaa.
– Muun muassa Stora Enson
Oulun tehtaalla, kun sinne rakennettiin paperitehdas. Siellä en tehnyt rautahommaa, vaan holvin purkua. Raudoittajan työ kun ei ole
pelkkää raudoittamista, vaan siihen
kuuluvat myös valut ja purut, Järvelin selvittää.
– Olen tehnyt jonkin verran va-
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Raudan määrä
jäi laskematta
Kuinka paljon rautaa Seppo Järvelin
on mahtanutkaan vääntää 42-vuotisen työhistoriansa aikana? Mies
miettii hetken, mutta ei pysty vastaamaan.
– En ole laskenut raudan määrää, hän toteaa.
Jotain suuruusluokasta kertoo
tieto viime talvelta, jolloin Järvelin
oli raudoittamassa Caritas-säätiön
palvelutalon työmaalla Oulun Tuirassa.
– Sinne meni 230 tonnia rautaa,
hän kertoo urakkaporukan vääntämästä tavaran määrästä.
Tältä työmaalta Seppo Järvelin
tuli viimeiselle työmaalleen, NCC:n
As Oy Oulun Sofian monttuun viime elokuussa. Kolmen raudoittajan
urakkaporukka oli lokakuun puoliväliin mennessä käsitellyt rautaa
noin 100 000 kilon verran.
– Tässä onkin riittänyt vääntämistä, sillä esimerkiksi talon parkkihalli tulee kahteen kerrokseen,
Järvelin kuvaa urakan laajuutta.

Rauta tulee
sukkelaan

Kouluttautumalla
verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Luottamusmiehet

09.-13.12. LM peruskurssi, Siikaranta

2014:

Luottamushenkilöiden peruskoulutus,
Rantasipi Eden Nokia
20.- 21.1. Yhteysmieskoulutus
20.- 22.1. LM peruskurssi, osa 1
20.- 22.1. TS peruskurssi, osa 1
(peruskurssien toinen osa 10.-11.2.)

ilmoittaudu pian, paikkoja on rajoitetusti!
5.-7.2. Luottamushenkilöiden
täydennyskurssi, Siikaranta
Lisää koulutuksia: www.rakennusliitto.fi

Ilmoittautumiset viimeistään 3 viikkoa ennen kurssia skannattuna
ay-koulutushakemuksella: koulutus@rakennusliitto.fi
tai: RL/koulutus, PL 307, 00531 Helsinki

Keskustassa olevan kerrostalotyömaan tontti on pieni, minkä vuoksi alueelle ei voi varastoida suuria
määriä tavaraa. Kerrallaan rautaa
tulee rekkakuormassa 20–30 tonnia.
– Sen saaminen on soiton päässä
ja sitä ei tarvitse kauan odotella. Kun
olen saanut lanssin valmiiksi, tavaraa
on päässyt heti purkamaan. Muutkin
työmaat ovat menneet saman kaavan
mukaan, Järvelin kertoo.
Järvelin on ollut tyytyväinen
myös ansioihinsa.
– Kyllä sillä toimeen tulee, eivätkä urakat ole kertaakaan kusseet,
hän sanoo.

Toyotalla
jänisjahtiin

Yli 40 vuotta raudoittajana ollut
Seppo Järvelin tunnetaan miehenä,
jolla ei pahaa päivää ole. Hän tulee
kaikkien kanssa hyvin toimeen.
– Koskaan ei ole tarvinnut olla napit
vastakkain, mies myöntää.

luja, että tiedän mitä se on, hän lisää.
Työtä antoi myös Nokia, joka
toi Ouluun it-hypetyksen. Järvelin
on seurannut sittemmin alkanutta
alan tuhoa surullisena.
– Väkeä on laitettu pellolle ja
tehtaita kiinni, hän murehtii.
Järvelin kuuntelee mielenkiinnolla erään toisen muutama vuosi sitten eläkkeelle jääneen rakennusalan ammattilaisen kommenttia,
jonka tämä oli esittänyt eräällä Nokian kiinteistön rakennustyömaalla.
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Seppo Järvelin taittaa työmatkansa Limingasta Ouluun moottoritietä pitkin. Matka kestää liikenteestä
riippuen 20–25 minuuttia.
Järvelin on ajanut vuosia yhdellä
ja samalla automerkillä. Se on japanilainen Toyota. Ensimmäinen malli oli Corolla. Sitten mallit ovat vaihtuneet siihen malliin, että nyt Järvelinillä on menossa 15. japanilainen.
Mistä moinen Toyota-uskollisuus?
– Niissä ei ole ollut mitään vikoja, vaan ovat pelanneet hyvin, hän
perustelee.
Tojolle tulee eläkepäivillä tavallista enemmän käyttöä harrastuksessa eli metsästyksessä.
– Käyn jänisjahdissa Jämy-ajokoirani kanssa. Sain sen 60-vuotislahjaksi, Järvelin kertoo.
Ajokoirakin on matkan varrella
vaihtunut, mutta ei niin tiheästi kuin
auto. Jämy on Seppo Järvelinin neljäs ajokoira.

Jyväskylän aikuisopisto

Maalari tai maalausalan yrittäjä!

Hanki monipuolinen
ammattipätevyys tutkinnolla
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto sopii sinulle, kun haluat pätevöityä ammatissasi tai hankkia lisää osaamista työnjohtotehtäviin. Tutkinnon valinnaisilla
osilla voit suuntautua joko työnjohto- tai kädentaitoihin. Tutkinto suoritetaan
monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opiskeluiden kesto vaihtelee yksilöllisesti,
mutta on yleensä n. 2 vuotta.
Hakijalta edellytetään työpaikkaa ja pintakäsittelyalan peruskoulutusta sekä
vähintään viiden vuoden työkokemusta maalausalalta.
Maalarin ammattitutkinto
Pätevöidy ammatissasi monipuolisesti ja laajasti maalarin ammattitutkinnon
avulla! Hakijalta edellytetään työkokemusta rakennusmaalarin työtehtävistä.
Ammattitutkinnon valmistava koulutus alkaa tammikuussa 2014.
Koulutus alkaa tammikuussa 2014. Hakuaika päättyy 15.12.2013.
Haku sähköisesti sekä lisätietoja www.jao.fi/koulutushaku.
Lisätietoja myös kalevi.pelkonen@jao.fi, puh. 040 341 6231.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.jao.fi

Sen mukaan niihin tiloihin saadaan
joskus mahtavia kirpputorihalleja.
Lausunnosta eivät kaikki pitäneet, mutta myöhempi historia
osoitti, miten hyvin ennustus sattui
kohdalleen.
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– Projektinjohtourakoinnissa riittää ansoja, kun samalla työmaalla kunkin aliurakoitsijan tekemiä kohteita luovutetaan tilaajalle erikseen, Oulun kaupungin
rakennusvalvonnan laatupäällikkö Pekka Seppälä sanoo.

”Euron kiilto silmissä syntyy huonoa laatua”
Vuoden rakennustarkastaja Pekka Seppälän
mielestä projektijohtoinen rakentaminen on
luonut monta loukkua,
joiden korjaaminen
tulee kalliiksi.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

O

ulun kaupungin rakennusvalvonnan laatupäällikkö
Pekka Seppälä ei niele aika ajoin pintaan nousevia lausuntoja siitä, että rakentamisen huono laatu johtuisi tekijöiden alhaisesta moraalista.
Vuoden rakennustarkastajaksi valittu Seppälä on samaa mieltä kuin Rakennusliiton hallitus, joka otti asiaan kantaa viime talvena,
jolloin rakentamisen laadusta käytiin kiivasta keskustelua.
Liiton mielestä laadun tappaa
kiire rakennustyömailla, kun töitä tehdään päällekkäin ja väärässä
järjestyksessä. Rakennusalan työntekijä ei saa tehdä työtään niin hyvin kuin osaa. Töitä paiskitaan usein
keskeneräisten suunnitelmien pohjalta, urakat on pilkottu niin pieniksi palasiksi, että kenelläkään ei ole
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kokonaisnäkemystä työmaan tilanteesta.

It-huumassa taloja pystyyn
fysiikan lakeja uhmaten

”Tekemiselle ei
anneta aikaa”

Seppälä on tehnyt saman havainnon.
Oulussa tehtiin 1990-luvun it-huuman aikaan kahdeksankerroksisia
toimistotaloja vauhdilla, noin puolessa vuodessa, minkä seurauksena
riski kosteusvaurioille oli suuri.
– Tekijätkin sanoivat, että ei tämä voi toimia näin. Rakennuksia
tehtiin rakennusfysiikan lakien vastaisesti, Seppälä kertoo.
Hänen mielestään sääntöön,
jonka mukaan betonin kuivumisaika on sentti per viikko, ei kannata
suuresti luottaa. Kuivumiseen vaikuttavat monet asiat.
– Olosuhteet sisällä, mikä on
lämpötila ja suhteellinen kosteus
sekä betonin vesi-sementti-suhde,
Seppälä luettelee esimerkkeinä.
Pahimpia paikkoja kosteuden
kehittymisen kannalta ovat välipohjat ja vastaavat tiiviiden pintamateriaalien sisälle jäävät rakenteet.
– Jos ne jäävät kosteiksi ja niiden päälle asennetaan muovimatto, liimat ja tasoitteet alkavat erittää myrkkyjä ja muita epäpuhtauksia. Sen korjaaminen on työlästä ja
kallista, Seppälä sanoo.
Kosteudenhallinta on oma taiteenlajinsa. Jos tätä ei oteta huomioon
jo suunnitteluvaiheessa ja työlle ei anneta aikaa, seuraukset ovat tuhoisat.

Seppälä on samaa mieltä. Syypää
löytyy koko rakennusprosessista:
tilaamisesta, suunnittelusta, työmaatoteutuksesta ja ylläpidosta sekä käytöstä.
– Taustalla on asennevamma,
joka on johtanut siihen, että tekemiselle ei anneta aikaa. Euron kiilto
silmissä tehdään töitä puutteellisten
suunnitelmien pohjalta ja liian kireällä aikataululla.
Suunnitelmat saattavat myös
muuttua kesken kaiken.
– Esimerkiksi kauppakeskus,
joka on suunniteltu teräsrakenteelle,
muuttuukin tarjouslaskentavaiheessa yhtäkkiä betonirakenteiseksi ja
uudelle järjestelmälle jää riittämätön suunnitteluaika, Seppälä suomii.
Rakenteen muutos ei näy aikataulussa, vaan se pysyy entisellään,
teräsrakenteen mukaan laskettuna. Niinpä aikataulusta tulee liian
kireä ja se vaikuttaa rakentamisen
laatuun.
Rakennusliiton havaintojen mukaan kiire näkyy erityisesti kosteudenhallinnassa. Märkä betoni ja
kastuneet eristeet johtavat siihen,
että kosteusvaurioilta ei vältytä.

– Hyvä tilaaja osaa arvioida laatutason ja hyvä suunnittelu ottaa sen
huomioon.

Projektijohtaminen
täynnä ansoja
Rakennusliitto arvostelee nykyistä urakoiden pilkkomista lyhytnäköiseksi puuhaksi. Pilkkomista tehdään, jotta rakentamisen kokonaishinta saadaan näyttämään halvalta
ja tähän täkyyn tilaajat valitettavan
usein tarttuvat.
Työmaalla olevilla aliurakoitsijoilla ei aina ole töissä rakentamisen ammattilaisia. Urakoiden ketjutusten avulla piilotetaan vastuu lopputuloksesta.
2000-luvulla yleistynyt ja
KVR-urakoinnin syrjäyttämiseen
tähtäävä projektinjohtourakointi on
kuvaava esimerkki siitä, mihin ketjujen rakentaminen johtaa.
– Niissä riittää ansoja, kun samalla työmaalla kunkin aliurakoitsijan tekemiä kohteita luovutetaan
tilaajalle erikseen, Seppälä toteaa.
Hän ottaa esimerkiksi kylpyhuoneen teon, joka pilkotaan muutaman firman kesken.
– Yksi tekee seinärakenteet, toinen vedeneristyksen ja kolmas laatoittaa seinän ja lattian.
Kaikkein parasta olisi, että yksi
ja sama firma ja vielä sama työnte-

Rakentaja 11/2013

kijä tekisi työn alusta loppuun, koska jokaisessa vaiheessa tehdään seuraavan työvaiheen pohjat.
– Jaettu vastuu on hämärä ja
kiistelty asia, Seppälä sanoo.
– Tässä tavassa haetaan pikavoittoja euron kiilto silmissä. Tällainen kyllä kysyy hyvän tekijän
ammattiylpeyttä, jos hänen ei anneta tehdä työtänsä niin kuin haluaa,
eikä hänelle anneta aikaa tehdä sitä
kunnolla, laatupäällikkö lisää.

Kuivaketjua
rakentamiseen
35 vuoden kokemuksen rakennusalalla hankkinut Pekka Seppälä
palkittiin viime keväänä Vuoden
rakennustarkastajan tittelillä. Sen
myönsi Rakennustarkastajayhdistys.
Taustalla oli Seppälän rooli
rakentamisen laadunvalvonnassa. Seppälä on ollut runsaat kymmenen vuotta kehittämässä ennakoivaa laadunohjausta uusien pientalojen rakentamiseen ja korjausrakentamiseen. Suuret kohteet ovat
olleet ohjauksen kohteena reilut
pari vuotta.
Seppälä korostaa rakentamisessa kuivaketjuajattelua. Idea syntyi
elintarvikepuolelta, jossa eväät tuottajalta kauppaan kuljetetaan kylmäketjussa.
Jos se katkeaa, elintarvikkeet
menevät pilalle.
– Sama malli toimii rakentamisessa. Jos kuivaketju menee poikki,
työ on pilalla, kun villat kastuvat
sateessa. Tässä vaiheessa pitäisi hälytyskellojen soida. Villat on sitten

Kiivastahtinen rakentaminen kysyy rakentajan ammattiylpeyttä. – Tekijä on puun ja kuoren välissä, laatupäällikkö
Pekka Seppälä huomauttaa.

helppo vaihtaa kuiviin, kun rakenteet ovat vielä kesken, Seppälä huomauttaa.

Homekorjaukset
joskus liian rajuja
Seppälä on yrittänyt ehkäistä riskin
paikkoja myös korjausrakentamisen puolella. Hänen mielestään ho-

mekorjaukset ovat joskus liian rajuja
toimia. Syynä on voimakas homeiden pelko, joka on ymmärrettävää.
Seppälän mukaan joskus olisi
järkevää miettiä, voisiko remontteja tehdä kevyemmälläkin kädellä,
esimerkiksi kapseloinnilla, jota on
käytetty eri puolilla maata kiinteistöjen saneerauksissa.
Menetelmässä esimerkiksi vä-

lipohja täytteineen suljetaan kaasutiiviillä polyuretaanikuitukankaalla
ja päälle asennettavalla tasoitteella.
Ongelmat jäävät kapselin taakse.
– Kapselointi ei tee autuaaksi, mutta silläkin voidaan saada syy
poistetuksi. Luonnollisesti vaurioituneen rakenneosan uusiminen on
ensisijainen toimenpide, Seppälä
toteaa.

Merkillisen reilu.

Hankook-akku 62 Ah
30

Luotettava ja tehokas akku.

Lumiharja / jääkaavin
Max-Is

936-56219

Pituus 53 cm.

°

923-5553

790

7800
Jääkaavin Mid-Is

Sisätilalämmitin
SlimLine 1400 W
Ainutlaatuinen tukijalka, ei
asennusta auton verhoiluun.
930-1768030

66

00

Maan laajin varaosaketju!

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

Tukeva ja laadukas jääkaavin.

- 2-120 Ah
- 12 V
- Latauksen lähtöjännite 2 V
- Latausvirta 0,8 – 3,6 A
- Kolme eri latausohjelmaa
- IP65

923-5568

297-10-SM1236U

24 h ajastinkello suojaluukulla. Enimmäiskuormitus
16 A / 3500 W. Pienin ajastusaika 15 min.

6900
UUTUUS

295

Ajastinkello ulko- / sisäkäyttöön
922-A

500
fixus.fi

Tarjoukset voimassa 30.11.2013 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Jani Heino (oikealla) ja Kauko Manninen esittelevät laivaprojektia mielellään. Moni nuori on löytänyt paatista uuden motivaation kouluun ja työelämään.

Paatti, joka tuo toivoa
Apu ilman rajoja ry
opettaa nuoria työelämän
tavoille.
Johanna Hellsten

N

uorisotakuu tai ei nuorisotakuuta. Aina on olemassa
se joukko nuoria, jotka eivät
ole ihan löytäneet omaa paikkaansa
työssä tai koulutuksessa. Motivaatio puuttuu tai sitä ominta kiinnostuksen kohdetta ei ole löytynyt. Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama, Toivo ry:n vetämä nuorisotyöllisyysprojekti ohjaa tällaisia nuoria
muun muassa Apu ilman rajoja -yhdistyksen laivankunnostustyömaalle Helsingin Kalasatamaan oppimaan uusia taitoja.
– Meille tulee työvoimatoimistosta työttömiä nuoria, jotka kaipaavat vähän enemmän apua suunnan
löytämiseen. Meidän tehtävänämme
on heidän ohjaamisensa ja sellaisten
ratkaisujen löytäminen, joilla heitä
saisi aktivoitua. Apu ilman rajoja ry
on yksi ratkaisuista, sosiaaliohjaaja
Jani Heino Toivo ry:stä kertoo.
Apua ilman rajoja -vapaaehtois-
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järjestö on toiminut kahdeksan vuotta. Yhdistyksellä on omistuksessaan
entinen merentutkimusalus, jossa se
järjestää erilaisia työhönoppimiskursseja vapaaehtoisvoimin. Laivassa opetetaan metallialan töitä, kuten kaasu- ja valokaarihitsausta, levysepän, koneasentajan, putkiasentajan, laivan ilmastointiasentajan ja
laivapuusepän töitä. Vapaaehtoisina
opettajina nuorille toimivat laivainsinöörit, konemestarit, putkimiehet
ja hitsarit.
– Täällä tehdään samoja hommia kuin isoissa risteilyaluksissa,
mutta pienemmässä mittakaavassa.
Nyt on kolmas vuosi töitä menossa,
eläkkeellä oleva putkiasentaja ja yhdistyksen perustaja Kauko Manninen kertoo.

Töihin opetellaan alusta asti
Mannisen paatille päätyvät ne nuoret, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa. Monella jo työelämän perustaidot vaativat viilausta.
– Se lähtee jo siitä, että aamulla oikeasti tullaan töihin, ajoissa
ja työvarusteet päällä. Myöhästelijöiltä minä olen kysynyt, ”Mitä jos
olisit linja-autonkuljettaja ja tuli-

Kauko Manninen aloitti hyväntekeväisyysuransa jo aikoja sitten. Aluksi
yhdistys rahtasi Suomesta erilaisia avustuspaketteja venäläisiin lastenkoteihin
ja vanhustentaloihin.
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lut. Sittemmin säännöstä on onneksi luovuttu.
Yhdistys on myös vääntänyt
kättä TE-toimiston kanssa siitä, että pääkaupunkiseudullakin työttömille nuorille tarjottaisiin mahdollisuutta suorittaa työturvallisuuskortti ja tulityökortti, kuten esimerkiksi Vihdissä.
– Jostain syystä se ei ole mahdollista Kehä III:n sisäpuolella. Eivät työnantajat palkkaa työkokeiluun, jos ei tällaisia kortteja ole,
Manninen valittaa.
Kiinnostuneita työnantajia ei
muutenkaan ole liiaksi asti.
– Iso osa minun työstäni menee
sellaisten työnantajien etsimiseen,
jotka olisivat valmiita ottamaan
töihin vähän enemmän apua vaativia nuoria. Se ei ole helppoa. Näitä työnantajia on liian vähän. Siksi
Apua ilman rajoja -järjestö on meillekin tärkeä, Jani Heino toteaa.

Jännä laiva
Vanhalla merentutkimusaluksella on jännittävä historia. Se oli pitkään huumejengin käytössä, kunnes Helsingin kaupunki takavarikoi aluksen. Kun Manninen ensimmäisen kerran astui laivaan, oli näky karmiva.
– Laiva oli niin täynnä roskaa,
että sitä vietiin kaatopaikalle rekkalasteittain. Käytettyjä neulojakin oli
varmaan miljoona ja niiden kerääminen oli vaarallista. Me siivosimme pahimmat roskat pois ja uitimme
laivan Herttoniemestä tänne Kalasa-

Toivo ry
Toivo ry on vuonna 1997 perustettu suhde- ja vuorovaikutustaitojen edistämisyhdistys.
Toivolla on tällä hetkellä
on käynnissä Ely-keskuksen
rahoittama Tartu tilaisuuteen
– Marssi menestykseen -hanke, jossa ohjataan nuoria helsinkiläisiä työttömiä.
Yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani on työosuuskunta Osuuskunta Toivo, joka
on ideologisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaali- ja
terveysalan yritys.
Osuuskunnan palveluvalikoima sisältää muun muassa kuntoutusta, työnohjausta
ja koulutusta.

tamaan, Manninen kertoo.
Tällä hetkellä laivassa tekee töitä neljä nuorta. Siellä on tehty viime
aikoina lähinnä purkutöitä. Seuraavaksi on vuorossa levyjen vaihto ja
rungon hiekkapuhaltaminen.
– Nyt on opetettu nuoria hitsaamaan. Ei tällaista laivaa olisi kannattanut lähteä kunnostamaan, vaan
tehdä kokonaan uusi laiva. Se ei kuitenkaan ole pointtina. Nyt opetetaan
rauhassa töitä, eikä kiirehditä. Jos
tekisin tätä pelkän laivan valmistumisen vuoksi, olisi tämä jo ensi kesänä merillä, Manninen sanoo.

Kova on homma saada vanhasta laivasta merikelpoinen. Remontoinnissa
oppii kaiken mitä oppisi ison risteilijänkin kimpussa.

sit myöhässä töihin? Moni myöhästyisi omista töistään sinun takiasi”,
Manninen kertoo.
Mannisen mukaan esimerkiksi
viime keväänä laivalle tulleet nuoret olivat vielä arkoja ja hiljaisia. Nyt
heillä menee hyvin. Kaksi nuorta on
juuri päässyt opiskelemaan; toinen
rakennuspuolen logistiikkaa, toinen
metalliartesaaniksi. Motivaatio löytyi vanhaa laivaa laittaessa.
– Vähän alta kymmenen vuoden aikana olemme saaneet lukuisia nuoria työelämään ja koulunpenkille. Tänne ei ole vielä tullut yhtään
sellaista nuorta, jota ei olisi saatu tekemän yhdessä töitä. Motivaatio-ongelmia voi aluksi olla, mutta ne menevät ohi. Jotkut nuoret soittelevat
edelleen minulle. Toisilla menee paremmin, toisilla huonommin.
Mannisen mukaan tiedot ja taidot voi kuka tahansa oppia, mutta se
on motivaatio, joka ratkaisee.
– Kai sekin jotain tästä meidän
projektistamme kertoo, että kaikki
nuoret halusivat jatkaa, kun sopimukset loppuivat syyskuussa.
Mannisen pinnaa on vaikea
polttaa. Hän ei ole esimerkiksi koskaan huutanut kenellekään nuorelle.
– Ei siitä olisi mitään apua kenellekään. Se ei olisi hyväksi nuorille; yhtä hyvin he voisivat sitten jäädä
samalla rahalla kotiin makaamaan.
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Ei avustusta mistään
Apua ilman rajoja ry ei saa minkäänlaista rahallista tukea toiminnalleen. RAY:ltä tuli hylkypäätös,
eikä Helsingin kaupunki auta millään tavalla, vaikka se tuuppaakin
nuoret mielellään laivaa kunnostamaan. Joiltakin yrityksiltä yhdistys
on saanut erilaisia tavaralahjoituksia. Esimerkiksi ABB on luvannut
laivaa varten generaattorin, kunhan
projekti etenee.
– Talveksi joudutaan ehkä panemaan paatti kiinni, kun rahat eivät
riitä. En minä pysty pienellä eläkkeelläni tätä loputtomiin pyörittämään, Manninen sanoo.
– Puhutaan nuorisotakuusta,
mutta minä olen jo kaksi vuotta yrittänyt saada edes 15 minuutin tapaamista työministeri Lauri Ihalaisen
kanssa. Se ei ole onnistunut. Hänellä on liian kiire. Minulla olisi monta asiaa, joista haluaisin keskustella
ministerin kanssa.
Yksi ongelma on byrokratia.
Aluksi laivaa tulivat kunnostamaan
maahanmuutajanuoret Diakonissalaitoksen kautta. TE-keskus ei voinut lähettää sinne työttömiä nuoria.
TE-keskus nimittäin vaati vielä jokin aika sitten, että yhdistyksellä,
joka järjestää esimerkiksi työssäoppimista, on oltava palkattu työntekijä. Tällaista yhdistyksellä ei ol-

Mikä

on
Dustcontrol?
#!

Uusi! DC 3900 Twin eco

Tunnetko nimen Dustcontrol? Onnea!
Se tarkoittaa, että olet ammattilainen, joka
asettaa korkeat vaatimukset laitteelleen.
Dustcontrol yhtiöissä olemme tehneet työtä
ilmanpuhtauden kanssa yli 40 vuotta ja
tiedämme kaiken pölystä. Siksi kaikki
teollisuusimurimme on varustettu HEPA
H13 suodattimilla, jotka suodattavat
kaikkein pienimmätkin ja vaarallisemmatkin
hiukkaset. Huolehdi keuhkoistasi - valitse
teollisuusimuri, jonka valmistaa Dustcontrol.

Lue enemmän www.dustcontrol.fi
ja www.dustsuckers.fi
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PALLISTI
ja
JALLISTI

Joulupukin kiertäessä aattona kaikkien maailman lasten luona
vuorokauden aikana reissun pituudeksi tulee 466 miljoonaa
kilometriä. Tuolla saldolla luulisi lohkeavan porovaljakkokisailijoiden ykkösranking. Kuva: Compic/ Kaisa Siren

Joulupukki, tuo verraton
maailmanennätysmies

P

allisti:Nyt se on taas täällä.
Joulu. Ainakin jos kauppakeskuksissa loputtomalta
nauhalta soiviin pukkijollotuksiin on
luottaminen. Noin kahdettatuhannetta kertaa Jeesuksen syntymäjuhla
vietetään, vaikka ehkä viisikymmentä kertaa on päästy markkinahumut vääntämään. Onhan jouluun
oikeasti vielä puolitoista kuukautta
aikaa, mutta joskus sekin hehkutus
on valitettavasti aloitettava. Altistuminen valkopartarenkutuksille tosin on työsuojeluasia ajatellen kauppakeskusten myyjäraukkoja.
Jallisti: Lahjoja pitää hommata, kiljuville kakaroille ja vaateliaille vaimoille. Pehmeitä paketteja
kannattaa suosia kaikista puheista
huolimatta. Sieltä kun voi oikeasti
tulla tarpeellisia liikuntaromppeita
kovien lasisten laulukirjojen sijasta,
jotka aikuisille aiheuttavat lähinnä
pahaa mieltä ja samalla tietävät
kunnon kokonaisvaltaista romahtamista.
Pallisti: Toivoisi kyllä kaikkien
aikojen ylivoimaisesti kovimman
urheilusuorituksen vuosittain tekevän Joulupukin heivaavan nuo pullot hiiteen. Kun tällä veteraanisporttaajalla on virtaa kiertää maailma
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porovaljakkoreellä vuorokaudessa,
on se kohtuullisen monen hatunnoston arvoinen suoritus. Toisaalta
herra saattaa latautua koko vuoden
tähän koetukseen. Tankkaukset,
psyykkaukset ja vastaavat urahtelut
menevät rutiinilla.
Jallisti: Onneksi kriittisin joulunaika on sellainen, että ähkyn saa
vain ruuasta. Kun muuten urheiluhullulle tulee makeaa mahan täydeltä melkein jokaisena ajankohtana taivaskanavien ja nettilähetyksien ansiosta.
Pallisti: Jos sitten ei erehdy katsomaan Venäjän KHL-lätkää, siellä
kun jouluaattona on matseja. Itänaapurilla on oma kalenterinsa ja joulukemut vasta tammikuussa. Mutta tapaninpäivänä paahdetaan tanssaushommien ohella täysillä jo toisenlaisten harrasteiden parissa ainakin
Brittein saarilla jalkapallokatsomoiden täyttyessä. Se on futisfanin joulun huipentuma, juuri sinä päivänä
käytiin ensimmäinen varsinainen
seurojen välinen ottelu reilut 150
vuotta sitten.
Jallisti: Englannissa katsojat
eivät muuten paljoa häkelly siitä,
että tuleeko pelin aikana räntää
naamalle. Lehterit täyttyvät kelissä

kuin kelissä karskin meiningin hengessä. Lajin juuret kun ovat työväenluokassa. Taannoin joulupyhät olivat ainoat vapaapäivät, jolloin kentän vierelle duunari saattoi päästä. Jos kyllä on asia erikseen, jotta huimilla lipunhinnoilla
pienipalkkaiset ihmiset on sieltä
nykyään häädetty.
Pallisti: Tänä jouluna sama
häätämisilmiö toistuu senkin takia, kun monet firmat mukavasti
ajoittavat saneerausaaltonsa joulua
edeltäviin viikkoihin. Irtisanomislappu kädessä sitten joudutaan kotona möllöttämää. Todellisuutta karkuun, glögistä känni ja kuusi nurin.
Jallisti: Suomalaisessa urheilukentässä todellisuuspakoista ainaista joulua on saanut viettää jääkiekko, joka on ollut monen lemmikki. Menestystä on tullut, jäähallit ovat täyttyneet yleisöstä ja sponsorit päässeet syöttämään ja juottamaan asiakkaitaan aitioihin. Ehkä
viime vuonna urheilulaji ei saanut
lahjoja samalla tavalla, kun itse onnistui tupeksimaan ylimielisellä väkivaltamälläyksellä hommansa.
Pallisti: Joo, ehkä tietyille pampuille ja muille tappeluksien sallijoille soisi annettavan risuja. Niitä-

hän vanhan ajan nuuttipukit tuhmureille kantoivat.
Jallisti: Erilaisen joulun ovat
saaneet viettää ainakin nuoret huippujääkiekkoilijat, koska junnujen
MM-kisat ovat tavanneet käynnistyä heti pyhien jälkeen. Ja jossain
päin Kanadaa tai Venäjää on mennyt sangen monen amisviiksisen
lätkäjätkän joulut. Suklaakonvehtimässäilyitä tuskin on päässyt harrastamaan valmentajien rautaisten
katseiden alla.
Pallisti: Jopas sitä halveerataan
noita miehisyyden ensimerkkejä,
jotka tosin näin marraskuussa joulua odotellessa olla muotia. Tällaiset
movember-pensselihassuttelut antavat sitten puheenpartta sekoilurikkaissa pikkujouluissa, joita aikansa
vietettyä on hyvä jatkaa tipattomaan
tammikuuhun.
Jallisti: Noh, juurihan lihaton
lokakuu päättyi. Kinkunnälkäisenä
proteiinin ystävänä en tosin sitä viettänyt. Kun pitää tuota kehon polttoainetta eli hiilihydraatteja saada tasapainossa lihaksien kannalta ensiarvoisen tärkeän proteiinin kanssa.
Sitä ei juuri iduista tule.
Olli Kohonen
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Laulujoutsenia pesueineen.

Jään reuna ei pysy paikallaan
Talvi tulee vähitellen
koko syksyn ajan.
Antti Koli, teksti ja kuvat

P

uiden kaljuuntuminen, päivän lyheneminen
ja tuulen purevuus tarkoittavat talven tuloa. Meri sinnittelee kylmää vastaan, mutta
antaa lopulta periksi ja jäätyy. Joinakin vuosina
viimeinen vaihe voi olla nopea. Muutos syksystä
talveen on vaikuttava ja ainakin rannan eläinten
kannalta mielenkiintoinen.
Suomi jäätyy pohjoisesta alkaen. Pienet vedet
ja saaristo jäätyvät vakaammin kuin meri, yleensä ensimmäinen kerta onnistuu. Avoin meri jäätyy
monimutkaisemmin. Lämpötilojen lisäksi tuulten
vaikutus on merkittävä.
Helsingin melko avoimet rannat kasvattavat
jääpeitettään lähinnä pohjoistuulten aikaan. Etelän tai lounaan tuulten aallokko estää jään muodostumisen. Ne tuovat myös mukanaan lämmintä vettä ja ilmaa.
Viime vuonna jää tuli Helsinkiin yhtäkkiä
muutamassa yössä tuulten käännyttyä pohjoiseen
joulukuun alussa. Tavallisesti jään reuna elää. Se
liikkuu tyynessä ja kylmässä ulommas eli etelään,
tuulella tai lämpimällä jää sulaa ja reuna siirtyy
sisemmäs. Toisinaan jään reuna on kova, usein
riitteinen ja luminen, vähitellen koveneva.
Lämmin, siis nolla-asteinen meri savuaa ilman ollessa selvästi sitä kylmempää. Usva on toinen sana kosteuden kertymiselle ilmaan juuri veden pinnan yläpuolelle. Joulukuussa tarvitaan
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Lumisade on kuorruttanut kyhmyjoutsenet.
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Merikotka saalistamassa.

Ilmastonmuutos ja jää
Entisen malliin, jopa entistä tehokkaammin
etenevä ilmastonmuutos vaikuttaa jääpeitteeseen. Se esimerkiksi lyhentää jääkautta
ja heikentää jäitä. Vuosisatojen aikana tietynlaiseen vuodenkulkuun sopeutuneille
eläimillä tulee ongelmia, jopa kohtalokkaita. Esimerkiksi silloin kun ensin on pitkään
liian lämmintä ja sitten yhtäkkiä tavallisen
kylmää. Ilmastonmuutos lisää ääri-ilmiötä,
kuten talvimyrskyjä tai pitkiä kylmän kausia. Ääri-ilmiöt ovat eläimille, jopa ihmisille vaarallisia.

Sinisorsia merisavun kehystämänä.

ruokailua. Ne polkevat vettä pöllyttäen levää tai
noukkivat pitkällä kaulalla ruuan suoraan pohjasta ja kivien kupeilta.

Sorsa, sotka, alli

Isokoskeloita jään reunalla.

vähintään kymmenen asteen pakkanen savun
muodostumiseen. Merisavu on Helsingissä komea vain muutamana päivän vuodessa. Veneilijät, jos sattuvat olemaan silloin merellä, näkevät
selkeästi vain parin metrin päähän.

Muutto vähitellen
Veden peittyminen kovaan kanteen ajaa vesilintuja etelään. Ne syövät joko kasveja, leviä tai niiden
seassa olevia pieneliöitä. Linnut kadottavat yhteyden ruokaansa ja ovat pakotettuja lähtemään.
Kylmä ei isompia lintuja vaivaa. Ihminen ei
kovin pitkään pysty sukeltelemaan joulukuussa
ilman lämmityslaitteita, vaikka olisi mimmoiset
kuivapuvut. Pikkuinen sotka tai isompi joutsen ei
huomaa mitään veden kylmyydestä.
Marras-joulukuussa on jäljellä enää viipyilijöitä. Vesilinnut uivat ja lentävät ravinnon saatavuuden mukana. Mikäli jää ajaa ne liian ulos
ja syvään veteen, niiden on uitava tai lennettävä
muualle, vaikka Viroon tai Ruotsiin.
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Lintuja, esimerkiksi joutsenia saattaa jäätyä
kiinni ja kuolla liiallisen viipymisen seurauksena. Toisaalta isot joutsenet usein vain kyhjöttävät
jäällä samassa paikassa jopa päiviä ilman suurempaa ongelmaa. Kuolleet ja vahingoittuneet ovat
varisten, merilokin, ketun ja merikotkan ruokaa.
Jään reuna onkin Helsingissä varmin tapa nähdä merikotka.
Viime vuonna Vuosaaressa kotkahavainto oli
varma jään reunan kulkiessa edestakaisin rannan lähellä. Kallahdessa, mikä on jo lähellä ulkomerta, parhaana päivänä saattoi nähdä kolme
kotkaa. Ne lentelivät Santahaminan, Laajasalon
ja Itäkeskuksen yllä. Välillä kotka vaani nukkuvia joutsenen poikasia, välillä jahtasi onnistumatta koskeloa.
Osa laulujoutsenista lentää suoraan rannikkomme yli, osa jää aina pienissä ryhmissä meren jäätymistä odottamaan levää ja vesikasveja
ruokaillen. Usein kyseessä on perhe eli yksi tai
kaksi valkoista aikuista ja muutama vielä harmaa
poikanen. Ohut jää ei haittaa joutsenen uintia tai

Joutsenen lisäksi näkyviä lintuja ovat sinisorsat
ja erilaiset sotkat. Sorsista osa on luomuja, ei pullaversioita. Telkät sukeltavat huoletta kylmässä
vedessä, samoin tukkasotkat. Joskus harvoin näkyy lapasotka. Isokoskelot lentelevät eestaas, toisinaan merikotka perässään.
Talvipuvussaan vaatimattoman näköisiä alleja on hieman ulompana sankoin joukoin sukeltelemassa. Allia sanotaan jään reunan linnuksi,
se elää koko vuoden kylmässä. Ne eivät ui aivan
kiinni rannikon jään reunassa vaan hieman ulompana. Selvästi ne kuitenkin kuuluvat jäänreunan
rannikkolinnustoon. Viimeisillä laineilla voi lillua tuhansia alleja samassa parvessa. Pikkuruinen
koskikara on virtaavien vesien spesialisti, mutta
talvella se toisinaan katsoo meren rannan virtavedeksi.
Tukkasotkat ja isokoskelot ovat vähentyneet.
Silti niitä näkee loppusyksyllä ja talvella aikaisempaa helpommin. Syy on talvien leudontumisessa ja jään huonoudessa. 1970-luvulla lajit talvehtivat kokonaan eteläisellä Itämerellä tai Ruotsin rannikolla.
Suomeen jäämisessä on riskinä meren yhtäkkinen jäätyminen. Silti vesilinnut yrittävät talvehtia mahdollisimman lähellä pesimäalueitaan ollakseen ensimmäisinä reviiriä valtaamassa. Esimerkiksi kyhmyjoutsenia on kuollut paljon ankariksi yltyneiden talvien aikana parina viime vuotena.
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Maakokouksen yleiskeskustelussa
jokainen pääsi kertomaan mielipiteensä
tulevista tes-tavoitteista.

Rakentajat ideoivat korotusten lisäksi la
Rakennusliiton maakokouksessa Jyväskylässä käytiin
hyvää keskustelua seuraavan työehtosopimuksen
tavoitteista.
Heikki Korhonen

R

akennusliitto jäi ulos keskistetystä työmarkkinaratkaisusta ja käy omat tes-neuvottelut ensi vuoden alussa.
Monet maakokouksen evästykset ovat koko rakennusalaa koskevia ja niiden rahallinen kustannusvaikutus olisi varsin vähäinen, ellei
peräti olematon. Kyse on enemmän
alan sisäisistä toimintamalleista tai
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periaatteista, joita muuttamalla koko ala kehittyisi.
Maakokouksen evästykset otetaan nyt liitossa ja sen ammattialojen työryhmissä tarkempaan käsittelyyn ennen työehtosopimustavoitteiden asettamista. Neuvottelut uusista sopimuksista alkanevat tosissaan tammikuun puolessa välissä.
Rakennusalan työehtosopimukset
päättyvät helmikuun lopussa.
Rakennusliiton toisen puheen-

johtajan Kyösti Suokkaan mukaan
rakentajilla on edelleen tavoitteita
paljon.
– Ei tämä maailma ole valmiiksi tullut, vaikka välillä tuntuu, että
joillekin se on jo valmis.
Rakennusliiton puheenjohtajan
Matti Harjuniemen mukaan kukin
liitto arvioi omasta lähtökohdastaan
ja tarpeistaan lähtien sen, millä kierroksella ja millaisessa sopimuksessa
se on mukana.
– Siihen ei meidän kannata siihen sen enempää sanoa. Arvostetaan muitten ratkaisuja.
Harjuniemi muistutti, että Rakennusliitto pyrkii edelleen sopimaan asioita.

– Ei kysymys ole sen kummallisemmasta vastalauseesta tai halusta
olla desperadona lauman ulkopuolella. Kysymys on siitä, että meillä on perinteiseksi muotoutunut linja tehdä työehtosopimuksia. Se tarkoittaa sitä, että kun me teemme
tes-sopimuksia, niin ihmisiä on siinä hommassa mahdollisimman paljon mukana.
– Meillä ei ole mitään tarvetta ottaa tavoitteita ulkoa, vaan me
mietimme aina, mikä on meidän jäsenistölle siinä tilanteessa fiksuinta
ja parasta. Koetetaan saada työehtosopimuksia aina joka kierroksella eteenpäin.
Harjuniemi ihmetteli sitä, että
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Kalle Hyötynen,
osasto 10 Tampere
– Urakkatyön lisääminen on hyvä tavoite ja siihen täytyy pyrkiä.
Useissa isoissa firmoissa se on aika hankalaa, koska pääurakoitsijan
työntekijöitä saattaa olla kymmenen ja aliurakoitsijoiden työntekijöitä 90. Se hajottaa urakkaporukat.
Manu Kivisaari,
osasto 1 Helsingin kirvesmiehet
– Pääurakoitsijoiden luottamusmiehen tiedonsaantia tulee helpottaa
edunvalvonnan takia. Kulunvalvontaan pelisäännöt ja siihen liittyen
tietosuoja- ja tiedonsaantioikeudet.
Nämä asiat tulisi sitoa kaikkiin tespöytiin työrauhan ehdoksi.
– Pää- ja alueluottamusmiehen
ja valtuutettujen työstä vapautukseen pitää huomioida tehtäväalueen
laajuus ja yrityksen koko.
– Palkkatilastot vaihtelevat yrityksittäin paljon. RT kerää jäsenyrityksiltään kattavaa dataa. Tämä data on myös saatava luottamusmiesten käyttöön. Varaluottamusmiesten ja valtuutettujen työsuhdeturva
on mainittava tessissä ainakin tuurauksen yhteydessä.
Mika Kivioja,
osasto 10, Tampere
– Hämeen alueen osastojen yhteistoimintapalaveri käsitteli maakokousasioita. Palkankorotuksia tietysti halutaan tunti- ja urakkapalkkoihin.
– Kannattaa olla tarkkana taloyhtiöiden hallituksissa ja laittaa
urakkatarjouspyyntöihin maininta, että eteenpäin kilpailutus tai aliurakointi on sallittua vain taloyhtiön
hallituksen luvalla.
Johanna Elonen,
osasto 2 Helsingin maalarit
– Jätkät ja naiset ovat henkisesti aika väsyneitä tähän moneen kertaan
tekemiseen. Ongelmana on valvonnan puute. Odotan kuin kuuta nousevaa, että rakennusmestarikoulutus
tulee takaisin. Rakennustyömailla ei
enää ole osaavaa työnjohtoa.

aadullisia tavoitteita
liitot ajautuvat keskusteluun, jonka
mukaan maa päätyy kaaokseen liittokierroksella.
– Se ei pidä paikkaansa. Liittokierroksellakin pystytään tekemään järkevästi sopimuksia pienellä väännöllä ja puristuksella, mutta koko lailla rauhallisissa olosuhteissa.
– Meidän täytyy miettiä, miten
saamme lisättyä urakkatyön määrää.

Luottamusmiesten
tiedonsaanti kuntoon
Rakentajat toivat omissa puheenvuoroissaan esiin työpaikkojen käytäntöjä ja selviä parannusehdotuk-
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sia. Tässä poimittuja palasia käydystä keskustelusta.
Pasi Paavilainen,
osasto 043, Pori
– Haluan, että tästä kokouksesta
lähtee viesti päättäjille, nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Meidän on puututtava alihankintaketjun epäkohtiin alusta, keskeltä ja
loppupäästä. Ketjun jokainen osa
on tarkastettava. Palkkoja polkevat alihankintayritykset on pantava boikottiin. Epärehellisesti toimiville yrityksille on määrättävä
urakointikielto niin pitkäksi aikaa,
kunnes kyseinen firma on maksanut
palkkarästinsä.

Johanna Elonen.

Kalle Hyötynen.

Manu Kivisaari.

Pentti Leskinen,
osasto 210 Meri-Lapin rakentajat
– Olemme aina erottautuneet työehtosopimusneuvotteluissa ja meitä katsotaan sen takia nurjalta puolelta. Me olemme rehellisellä työllä nostamassa tätä maata, kiitos liiton hallitukselle ja liiton johdolle,
kun ei lähdetty keskitettyyn tuloratkaisuun.
Pauli Nousiainen,
osasto 42 Hyvinkää
– Minun mielestä rakennusalan
kaikkiin palkkaryhmiin pitää saada
korotukset. En nyt tässä sano prosenttejakaan enkä summia, mutta
myös näihin verottomiin kulukorvauksiin pitäisi saada myös korotuksia.
– Rakennustyö on fyysisesti kuluttavaa hommaa. Minun mielestäni työterveyshuoltosopimukset ovat
aivan alakantissa. Firmoilla on ilmeisesti erilaisia työterveyshuoltosopimuksia. Minun mielestä ne pitäisi vähintään saada johonkin minimitasoon ja ehdottomasti kattavammiksi.

Jussi Sakari.

Aulis Aakko.
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Esko Matinlauri,
osasto 059 Oulu
– Yleinen hintakehitys on suurin
piirtein kahden prosentin luokkaa.
Kauanko menee siihen, kun meidän
pitää kysyä, paljonko pitää maksaa,
että me saamme tehdä töitä?
– Mitä meillä on pöydässä leivän päällä? Onko siinä mitään muuta kuin hyvin ohuesti margariinia?

Sari Luopa.

Reijo Kettunen.

Aki Haapanen.

Matti Harjuniemi
– Veronumerojärjestelmä on jo nyt
tuonut osan harmaasta taloudesta valoisan talouden piiriin. Meidän täytyy jatkaa sillä tiellä. Minä
olen vakuuttunut siitä, että järjestäytyneen ja laillista työtä suosivan
ja laillista työtä tekevän rakennusteollisuuden työntekijän etu on ilman
muuta se, että harmaa talous saadaan kontrolliin.
– Harmaan talouden pelitila
meidän alalla kapenee entisestään
ja se tietää meille parempia ansiomahdollisuuksia, parempia työtilaisuuksia ja suurempaa määrää työtilaisuuksia.
Risto Järvi,
osasto 086 Kokkola
– Pistetään työehtosopimukseen
suositus ruokarahan maksamisesta sitoutettuna johonkin kilometrimäärään.
Veli- Matti Poola,
osasto 041 Seinäjoki
– Mikäli työnantaja on järjestänyt
työntekijälle kuljetuksen ja työntekijä käyttää sitä, ei mitään korvausta suoriteta. Kuljetukset tapahtuvat
työajan ulkopuolella ja työaika on
tässä työehtosopimuksen mainittu
säännöllinen työaika.
– On tullut tällaisia tapauksia
vastaan, että firman puolesta on järjestetty joku kuppanen Transit, jolla kuskataan porukkaa. Edes kuljet-

tajalle ei makseta pitkästä työmatkasta korvausta. Ei makseta, vaikka
työpäivä venyy 11 tuntiin.

ta inflaation verran eli puhutaan jostakin vajaasta kahdesta prosentista.
Silloin oltaisiin nollassa.

Hannu Pihlajaniemi,
osasto 041 Seinäjoki
– Tänä päivänä tulee paljon aliurakkafirmoja työmaille ja me emme pysty tekemään kokonaisurakoita. Meillä ei ole enää päteviä nokkamiehiä, he ovat pikkuhiljaa siirtymässä eläkkeelle. Nokkamiesten
kouluttaminen tulee olemaan tosi
tärkeä asia tulevaisuudessa.

Timo Kallio,
osasto 043 Pori
– Tilaajavastuulain puitteissa pitäisi tilaajavastuutarkastajien olla edes
vähän kiinnostuneita palkoista.
Kaikkia lippuja ja lappuja ne pyytelevät ja antavat jopa mittaviakin
sakkoja, mutta ei ne välitä, mitä jätkät saa palkkaa.
– Telinetyöhön pitäisi työehtosopimuksella saada jonkun näköistä rotia, etteivät telinemiehet olisi aina ykkös- ja kakkospalkkaluokissa.
– Meillä on erittäin hyvä yleissitova työehtosopimus. Minun mielestäni isännätkin pitäisi saada ymmärtämään, että yleissitova työehtosopimus on tärkeä. Jos eivät isännät enää pidä omilla kirjoillaan yhtään miestä, niin yleissitovuus häipyy. Ehdotankin, että työehtosopimukseen tulee määritelmä: pääurakoitsijalla pitää olla vähintään puolet omilla kirjoillaan.

Tapio Vainikainen,
osasto 091 Kuopio
– Mehän ei olla mikään viiniteollisuus, joka joutuu kilpailemaan rajojen ulkopuolella. Meillä on varaa
rohkeasti korottaa palkkoja.
Tapani Pohjola,
osasto 043 Pori
– Kaupunkien urakkatarjoukset menevät ihan alta lipan. Siinä jo näkee,
että firmat eivät maksa silloin kaikkia maksuja eikä asiallista tuntipalkkaa.
Kyösti Suokas
– Ei veronumero tätä ongelmaa poista, mutta kyllä se tilannetta parantaa. Nyt meillä on kuitenkin tunnelin päässä valoa, saamme tilanteen
jollakin lailla hallintaan. Tähän astihan tämä on ollut ihan vapaata pudotusta.
– Totta kai ne, jotka haluavat
huijata järjestelmää ja teettää pimeää työtä, löytävät kaiken näköisiä konsteja. Sanoisin, että Suomeen
ollaan tällä hetkellä luomassa maailman parasta valvontajärjestelmää.
Pertti Snicker,
osasto 393 Oulun putkimiehet
– Kun puhutaan nollaratkaisusta,
niin silloin palkkojen pitäisi nous-

Matti Piirainen,
osasto 1 Helsingin kirvesmiehet
– Luottamusmiesten tiedon saanti
kuntoon ja toimintaoikeuksia on parannettava. Emme onneksi ole keskitetyssä tuloratkaisussa. Neuvottelut vaativat tietenkin muutakin kuin
luottamusmiesten toimintaa. Se vaatii koko jäsenistön aktiivisuutta ja
ponnekasta esiintymistä niiden tavoitteiden puolesta, mitä me työnantajalta vaadimme.
– On aika merkillistä, että me
maksamme osan näistä palkankorotuksista veronalennuksina ja sitä kautta pahennamme valtion verokertymätilannetta. Se johtaa automaattisesti leikkauksiin ja sitä kautta monen ihmisen elintaso
laskee.

Kyösti Suokas (vas.) ja Matti Harjuniemi vetivät maakokouksen yleiskeskustelua. Auli Myllykangas toimi maakokouksen sihteerinä.
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Pinja Toivonen.

Työelämän asiantuntijatutkinnon suorittajat kukitettiin maakokouksessa. Ari Harlamow kertasi opiskelijoiden
näkemyksiä tutkinnosta ja opiskelusta.

– Jos me puhumme reaaliansion
noususta, niin silloin pitäisi puhua
4–5 prosentista vähintään. Eikä silloinkaan vielä kauheasti oltaisi plussan puolella.
Jari Mäkitalo,
osasto 043 Pori
– On hienoa, että henkilökohtainen
palkanlisä on pakollinen, mutta minä en saa sentillä ostettua kaupasta yhtään mitään. Aika moni nuori törmää siihen, että annetaan yksi
sentti henkilökohtaista palkanosaa.
Siihenkin voisi jonkun minimisumman laittaa. Viisi senttiä on paljon
kivempi, kuin yksi sentti. Sillä saa
jo yhden irtokarkin.
Sami Strandman,
osasto 494 Joensuu
– Kulunvalvontahommassa pitää olla hyvin kriittinen, ettei meille tule
jotkut helkkarin sirukortit niskaan.
Tämä vaatii hirveen laaja-alaisen
selvityksen, mihin me ollaan oikeasti menossa.

jöitä, jotka ovat 5–6 vuotta roikkuneet kakkosessa ja heidät aina lomautetaan tarvittaessa. Sitten he tulevat taas keväällä uudestaan kuin
muuttolinnut uusina työntekijöinä.
Työhistoriaa ei oteta koskaan huomioon.
– Ehdotan aikakattoa palkkaryhmittelyyn. Nuoret hikeentyvät tosissaan, kun ei koskaan pääse
palkkauksessa eteenpäin.

korvaavaa työtä tai sitten maksetaan
palkka kotiin.

Kyösti Suokas
– Meillä oli aikanaan vuosirajoja
tessissä. Silloin taas oli ongelma,
kun ei päässyt ylempään palkkaryhmään ennen kuin oli vuodet lusittu.

Sini Partinen,
osasto 100 Hämeenlinna.
– Lähestulkoon kaikki tänä kesänä
alalle tulleet tekee töitä alipalkalla.
EK on aina väläytellyt, että 80 prosenttia minimipalkasta voisi maksaa
työelämään tuleville nuorille. Minä
olen sitä mieltä, että ei todellakaan
siihen kelkkaan.

Pinja Toivonen,
osasto 357 Sotkamo
– Työnantajat lomauttavat säästösyistä osan työntekijöistään ja sitten
loppuporukka saa painaa hirveällä
kiireellä tosi pitkää päivää. Tietenkin siitä seuraa, että kroppa on tiukoilla.

Pasi Valve,
osasto 094 Turku
– Ehdottaisin, että poistetaan vuosilomien laskennasta lauantai.

Aki Haapanen, osasto 391
Turun putkimiehet ja eristäjät.
– Nämä kilpailukyvyt on ihan höpöhöpöjuttuja. Ihan puhujasta riippuu, mitä se tarkoittaa. Tässä vaiheessa järjestäytymisasteen pitää
olla korkea. Rakentaminen on hiljentynyt hetkeksi. Korjausvelka,
asuntopula kasvaa koko ajan. Töitä on tulossa.

Lassi Kirjavainen,
osasto 490 Nunnanlahti
– Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen varahenkilöillä ei ole
tosiasiassa irtisanomissuojaa ja heidät on helppo lempata pihalle.

Kyösti Suokas
– Me emme ota vastaan yhtään heikennystä tessiin. Työnantajille on
sanottu joka kerta, että ensimmäinen heikennys tulee hävityn lakkotaistelun jälkeen.

Reijo Kettunen,
osasto 034 Imatra
– Olen huolestunut maalareitten
palkkaryhmittelystä. On kumma
juttu, kun kakkos- ja kolmosryhmä pussittautuu niin, että siellä on
kaikki. Siitä eteenpäin ei tuppaa
pääsemään. On sellaisia työnteki-

Jussi Sakari,
osasto 10 Tampere
– Talvi taas lähestyy ja meillä on liitossa aika kirjava käytäntö eri sopimusaloilla korvattavista sääestepäivistä. Tehdään yhteinen linjaus ja
selkeät rajat. Tehtäisiin työnantajalle selväksi, että joko järjestetään

Kyösti Suokas
– Se on nimenomaan sovittu, ettei
henkilökohtaista kokoaikaista sirua
tule niskaan.
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Esko Matinlauri.

Petri Hämäläinen,
osasto 10 Tampere
– Tuon rakennus-, kone- ja raudoitusjaoston terveiset tänne tes-tavoitekeskusteluun. Varavaltuutettujen
työsuhdeturvan parantaminen, urakkatyön lisääminen ja korotukset kirjapalkkoihin ovat tärkeitä tavoitteita.

Aulis Aakko,
osasto 350 Haapavesi
– Pannaan kaikki korotukset taulukoihin ja tehdään yksivuotinen sopimus. Jos tehdään kaksivuotinen sopimus, niin toiselle vuodelle pitää
jo ottaa sitten 4–5 prosentin korotus ja se pitää lyödä käytännön palkkoihin.

Risto Järvi.

Veli- Matti Poola.

Sari Luopa,
osasto 177 Lahti
– Minä olen kyllästynyt kuuntelemaan sitä, että kuinka helvetin huonot ajat meillä nyt on. Jonkun pussiinhan ne rahat joka tapauksessa
menee. Hoidetaan niin, että ne tulevat meidän pussiin.
Timo Aro,
osasto 540 Uusimaa
– Tuossa otettiinkin jo pakkaspäivät
esille. Siinä pitäisi sitten sopia se, että mitä siinä maksetaan, koska työnantajat ovat riitauttaneet tulkinnan.
Esko Huhtala,
osasto 123 Rauma
– Laitetaan korotukset taulukoihin
ja henkilökohtaisen palkan osuus
vähintään 50 senttiin.

Pertti Snicker.
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Eläkeiän nostaminen on myrkkyä rakentajille
Heikki Korhonen

R

akentajat vastustavat erittäin voimakkaasti eläkeiän nostamista nykyisestä 63 vuodesta.
– Eläkeikää nostavat varmaan toivovat, että meille 55 vuotta täyttäneille rakentajille lähetettäisiin eläkkeen sijaan myrkkypilleri. Sen
ohessa voisi olla kirje, että ota tämä, me nostamme sinun eläkkeesi tästä lähin.
Näin tiivisti Esko Matinlauri Oulusta rakentajien evästykset eläkeikää pohtiville asiantuntijoille ja keskusjärjestöjohtajille.
Rakennusliiton Jyväskylässä koolla ollut maakokous lähetti myös omat terveisensä
päättäjille, etteivät rakentajat hyväksy eläkeiän
korottamista. Yli 400 rakentajan mielestä eläkeiän kaavamainen nosto 65 vuoteen kohtelisi kansalaisia eriarvoisesti. Se kasvattaisi työmarkkinoilla pärjäävien hyvätuloisten eläkkeitä, mutta ajaisi pienituloisia ja vähän koulutettuja ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle ja työttömyyteen.
Rakentajat ovat seuranneet huolestuneina
keskustelua siitä, että "kestävyysvaje" pakottaisi nostamaan nykyisen eläkkeelle jäämisen
alarajan esimerkiksi 65 vuoteen. Rakennusliitto kannattaa nykyistä joustavaa eläkkeelle siirtymistä 63–68-vuotiaana.
– Vähimmäiseläkeiän nostamiselle ei ole
perusteita, korostavat rakentajat.
Nykyinen eläkkeen suuruuden määrittelevä malli takaa sen, että järjestelmän rahoitus
kestää joustavan eläkkeelle siirtymisen ihmisten eliniän kasvaessa.

Myös työttömyysturva heikkenisi
Myös eliitin suunnittelema ikääntyviin työttömiin kohdistuva työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden teilaus lakaisisi työmarkkinoilta putoavat luukulta toiselle ja lopulta hyväntekeväisyyden varaan.
Reilusti alle 20-vuotiaina työuransa aloittaneilla työntekijöillä on oltava edes työttömyysturvan takaama mahdollisuus siirtyä työ-

– 59-vuotiaitten työttömien työttömyysturvaa
ei saa heikentää, Tea Vikstedt muistuttti
eläkekeskustelun lomassa.

elämästä työeläkkeelle, kun työtä ei ole tarjolla. Rakennusliitto vastustaa lisäpäiväoikeuden
poistoa ja muita heikennyksiä.
Keskistetyssä työmarkkinaratkaisussa sovittiin, että käytännössä eläkeratkaisu tehdään
ensi vuonna työmarkkinajärjestöjen kesken.
Se nuijitaan eduskunnassa pöytään vuoden
2015 eduskuntavaalien jälkeen, kun uusi hallitus aloittaa toimintansa. Tämä hallitus ja eduskunta eivät uskalla tätä ratkaisua tehdä, vaan se
potkii palloa eteenpäin.
Poliitikot haluavat myös vetäytyä vastuusta ja he tuovat lainsäädäntöön sen neuvottelutuloksen, mihin eläkeneuvotteluissa työmarkkinajärjestöjen kesken on ennen vaaleja päädytty.
– Meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että joskus päästään ihan oikeasti kunniallisesti ansaitulle eläkkeelle, sanoi puheenjohtaja Matti Harjuniemi Jyväskylässä.
Harjuniemi vahvisti sanomaansa todellisuuden tilastoilla.

Niiden mukaan heikoimmin tienaavaan
viidennekseen kuuluva mies kaatuu hautaan
noin 68-vuotiaana. Se viidennes, joka tienaa
parhaiten elää 84-vuotiaiksi. Jos heikoimmassa asemassa olevien olisi sinniteltävä lähinnä työmarkkinatuen tai toimeentulotuen
varassa 65 vuoteen, niin silloin vaikeutetaan
erittäin paljon niitten ihmisten asemaa, jotka ovat tässä maassa kaikista heikoimmassa asemassa.
– SAK:laisen ammattiliiton ja koko
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen asia on
olla heikomman puolella. Nyt tässä kohtaa tällä ay-liikkeellä on tilaisuus näyttää, millä puolella se on ja asettua sitä käsittämättömän kovaa vyörytystä eläkeiän kaavamaista nostoa
vastaan.
– Eläkeiän kaavamaisella nostolla ei nimittäin paikata ollenkaan suomalaisen yhteiskunnan kestävyysvajetta tai, että ei sillä paikata julkisen sektorin alijäämiä. Sillä ei ole
mitään tekemistä tämmöisten asioitten kanssa niin.

40 vuoden työura jo alle 60-vuotiaana
Kalle Hyötynen Tampereelta kannatti vahvasti eläkeiän pitämistä nykyisellään.
– Ei voi olla niin, että mekaanisesti nostetaan eläkeikää parilla vuodella eikä katsota yhtään sitä, minkä ikäisenä on työhön menty, mitä työtä on tehty ja kuinka kauan.
– On täysin eri asia, jos on rakentajana
mennyt suoraan ammattikoulun penkiltä töihin. Silloin jo alle 60 -vuotiaana on tehnyt 40
vuotta raskasta duunia. Toinen saattaa opiskella 35-vuotiaaksi ja tehdä kevyttä toimistotyötä.
Johanna Elonen Helsingistä aikoi pitää asiasta elämää ainakin SAK:n valtuustossa.
Tea Vikstedt Helsingistä korosti, ettei
SAK:lta voi hyväksyä muuta vastausta kuin sen,
että 63–68-systeemi on hyvä ja siitä ei tingitä.
– Myöskään 59-vuotiaitten työttömien
työttömyysturvaa ei saa heikentää. Jos SAK
tämän vastauksen antaa, niin me olemme tyytyväisiä.

Juha Lappi,
osasto 028 Varkaus
– Esittäisin meille palkankorotuksen minimiksi 2,5 prosenttia, koska
inflaatio on kahden prosentin luokkaa.
Jari Jääskeläinen,
osasto 1 Helsingin kirvesmiehet
– Olisiko vihdoinkin aika saada ehdollinen irtisanominen tästä lomautuksen yhteydestä pois? Se on raakaa peliä työmaalla kun, jollekin jää
Musta Pekka käteen, että kiitos sulle
ei ole enää käyttöä.
Juha Partanen,
osasto 1 Helsingin kirvesmiehet
– Meillä osastossa kaksi asiaa nousi ylitse muiden. Olisiko tämä nyt se
kierros, jolloin me saataisiin tämä
sairasajan palkka tälle vuosituhannelle? Eli saataisiin sieltä karenssipäivä pois niin kuin muillakin on.
Samoin ilmoitusvelvollisuus lyhyen
sairauden ja lapsen hoidon kohdalla. Lasten kanssa joutuu välillä olemaan kotona ja se tuntuu aika rankalta, kun yhden päivän rankkari on
siinä päällä odottamassa.
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Pasi Valve.

Sami Strandman.

Pauli Nousiainen.

Timo Kallio.

Tapio Vainikainen.

– Meillä osastossa laskettiin, että 75 sentin korotus palkkaluokasta
riippumatta kaikille.
Ari Shemeikka,
osasto 213 Nastola.
– Käsitykseni mukaan vuokratyövoima on tarkoitettu vain ja ainoastaan tilapäisten ruuhkahuippujen
tasaamiseksi. Miten voi olla mahdollista, että tuoteteollisuusyritysksen työvoimasta kaksi kolmasosaa
on vuokratyöläisiä ja tilauskirjat on
silti kaksi vuotta eteenpäin täynnä.

Rakentaja 11/2013

Statiivi

SIEVI

U
UUT

US!

STAR
ROLLER

CTC

CTC

Star Roller+ S3

Star Roller XL+ S3

43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

VA ATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN
Uutuus Star Roller vastaa vaativimpiinkin haasteisiin. Nilkkavammojen ehkäisemiseksi varren nilkkaosa on tuettu viskoelastisella Memory foam -pehmusteella, joka on kehitetty toimimaan Sievin muista malleista tutun Boa®-kiristysmekanismin kanssa. Nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin nauhamekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ja kohdistaa tuen oikeaan kohtaan. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolosuhteissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä.
Star Rollerin metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi lämpiminä. Teräksinen naulaanastumissuoja antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan.

Olemme mukana Finnsecmessuilla Helsingissä
13.-15.11.2013. Tervetuloa
tutustumaan mallistoomme
osastolla 6a73.

Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As. • Puh. (08) 488 11 • Fax (08) 488 1200 • info@sievi.com • www.sievi.com

SIEVI_STARROLLER_RAKENTAJA_141013.indd 1
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Rakennusliitto ja Kansan Arkisto keräävät

Ratkaisut

muistoja työolosuhteista

Päivähoitopula näkyy Käpylän vanhainkodin rakennustyömaalla 2.9.1950.
Kuva: Yrjö Lintunen

Rakennusliitto täyttää 90 vuotta
vuonna 2014. Juhlan kunniaksi
rakennetaan Rakennusliiton kesäpäiville Savonlinnaan 7.- 8.6.2014
näyttely, joka esittelee rakentajien
työolosuhteita ja niiden muutoksia.

Nyt onkin aika kerätä omakohtaisia muistoja aihepiiristä. Keruussa
syntyneet muistelmat talletetaan
Kansan Arkistoon myöhempää
tutkimusta varten.

Muistoja toivotaan erityisesti näistä aihepiireistä:
Työolosuhteet ja työhyvinvointi:
Millaista oli rakentajan työ urasi
alkuaikoina ja kuinka olosuhteet
ovat muuttuneet? Millaisia olivat
esimerkiksi työmaat ja parakit,
työvälineet,
työpaikkaruokailu,
reissutyöt, virkistystoiminta ja
työtaistelut. Onko jokin asia mennyt parempaan suuntaan tai huonommaksi?

Niitä käytetään myös mahdollisuuksien mukaan kesäpäivien näyttelyssä. Näyttely kiertää Työturvallisuus ja työsuojelu:
myös muissa tapahtumissa.
Kuinka työturvallisuus on muutMuistelmia toivotaan niin van- tunut vuosien varrella? Aihepiirehemman kuin nuoremmankin jä mm. suojavarusteet ja -ohjeet,
polven rakentajilta. Myös uudem- työtapaturmat, vaaralliset aineet
mat 2000-luvun kokemukset kiin- (esim. maalit, liuottimet, asbesti).
nostavat kovasti.

Muistelukset voi voi lähettää 31.1.2014 mennessä osoitteeseen:
Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona (.doc, .docx, .rtf tai .pdf –muodossa) osoitteeseen
sissi.kahkonen@rakennusliitto.fi
Mukaan liitetään nimi ja yhteystiedot sekä muistelijan syntymävuosi ja
ammatti sekä mielellään puhelinnumero. Lisäksi on mainittava, mikäli
kertojan nimeä ei saa käyttää Rakennusliiton 90-vuotisnäyttelyn yhteydessä. Kaikkien kirjoituksia lähettäneiden kesken arvotaan mukavia
palkintoja.
Lisätietoja: reetta.laitinen@kansanarkisto.fi, 044 721 030 2,
Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki















































































































































































































































































HÄMEENLINNA 8.–9.2.2014

Retki globaalin tuotannooilnle.
tehdassaleihin ja takapih
GERARDO
ILARI JOHANSSON zAD
LI
IGLESIAS ARMAN A
pA
TARJA HALONEN SIR SSÄÄ
Ä
pIETIKÄINEN NELJÄ
JyRKI RAINA
SAID IqbAL…

ILMOITTAUDU HETI! SASK.FI
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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.

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

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

Lappi/13

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

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

Itä-Suomi/04

Oulu/14

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

Palvelunumerot:
690
690
690
690

231
232
230
250

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

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

Aluetoimistot
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

Rakentaja 11/2013

Häme/03

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

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

020
020
020
020

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

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

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

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

Rautatienkatu 40
90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

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

Satakunta/07

Kainuu/10

Turku/09

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

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

Kymi/06

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

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

Uusimaa/01

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
TES-asiat 020 690 324
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!

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

Uudenmaan
rakentajaveteraanit

Avoin keskustelutilaisuus to 19.11.
klo 11, Uudenmaan aluetoimiston
kokoustila, Siltasaarenkatu 4, katu
taso, Helsinki. Aiheena: Helsingin
budjetti, peruspalvelujen hoito.
Keskustelussa mukana kaupungin
valtuutetut Sirpa Puhakka (vas.) ja
Yrjö Hakanen (skp). Kaikki asiasta
kiinnostuneet tervetuloa!
Joululounas ke 11.12. klo 13, Puisto
kulma, Talkootie 4, Hiekkaharju,
Vantaa. Ilmoittautumiset: Sairanen
p. 050 538 1783 tai Nurminen p. 040
542 5232. Avec mukaan. Tervetuloa!
Hallitus

Veteraanitapaaminen pe 29.11. klo 12
Siikarannassa. Bussi lähtee klo 10
Uudenmaan aluetoimiston edestä,
Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Ruokai
lu klo 11. Käsitellään ajankohtaisia
asioita. AMK:n hallinnon lehtori Ee
ro Kärkkäinen luennoi eläkepolitii
kasta ja vanhuspalvelulaista. Raken
nusliiton edustaja paikalla. Tule ta
paamaan rakentajatovereita ja otta
maan kantaa asioihin. Kuluista vas
taavat ammattiosastot 10 €/osallistu
ja. Ilmoittautumiset viimeistään pe
22.11. Esko Kokkonen p. 040 487
2624, Urho Peltonen p. 050 544 3036
tai urho.peltonen@suomi24.fi.
Veteraanityöryhmä

Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Päijät-Hämeen osastot
066, 177, 405, 604

Kirveskerho 55

Kokous ke 20.11. klo 13, Birger Jaar
lin katu 12 A, Hämeenlinna. Kahvi
tarjoilu. Tervetuloa!

Kainuun rakentajaveteraanit

Syyskokous to 14.11. klo 12, Kai
nuun aluetoimiston alakerta, Pohjo
lankatu 28 A, Kajaani. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Voileipä ja
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Pikkujoulut ti 3.12 klo 14, Sammon
kotilounas, Sammonkatu 8, Jyväsky
lä. Säästöpankki Optia sponsoroi ja
tulee esittelemään pankkia. Lounaan
hinta jäsenelle ja avecille 5 €/hlö, jo
ka maksetaan ovella. Sitovat ilmoit
tautumiset viimeistään ti 26.11.,
Raimo p. 040 768 8811 tai Kaarlo
p. 050 542 7290. Tervetuloa!
Hallitus

Turun rakentajaveteraanit

Nuutinpäivän risteily 13.–14.1.2014.
Lähdemme perinteiselle Nuutinpäi
vän risteilylle Turusta Tukholmaan
ja takaisiin. Kokoontuminen ma
13.1.2014 klo 8 Viking Linen termi
naaliin, laiva lähtee 8.45. Paluu ti
14.1.2014 klo 7.35. Majoitus 2 hen
gen hyteissä. Matkan hinta 30 €/hlö,
joka sisältää ruokailut. Ilmoittautu
miset viimeistään ke 4.12. Turun
aluetoimistoon ma–to klo 8.30–12 ja
13–16.30, pe klo 8.30–12 ja 13–15.30
p. 040 705 9472. Lisätietoja Reijo
Palmgren p. 041 543 7141.
Opinto ja kulttuurijaosto
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Yhteinen syyskokous to 14.11. klo 18,
ravintola Wanha Herra, Laaksokatu
17, Lahti. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Tulethan paikalle ajoissa, päättämään
osaston yhteisistä asioista.
Hallitus

Osastot: 244 Kurikka, 289
Jurva–Teuva ja 319 Jalasjärvi

Yhteinen syyskokous pe 15.11. klo
19, Kurikan Työväentalo, Kiikkulan
tie 5, Kurikka. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (yhdistyneen osaston
toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvi
tarjoilu. Tervetuloa
Hallitukset

Os. 001, Helsingin
kirvesmiehet

Syyskokous la 30.11. klo 12, Raken
nusliiton kokoustila, 2. krs, Siltasaa
renkatu 4, Helsinki, Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Toimitilan uusi osoite: Purpurinpolku
7–9, 00420 Helsinki, Kannelmäki.
Hallitus

Os. 003, Helsinki

Syyskokous la 30.11. klo 10, Uuden
maan aluetoimiston tilat, Siltasaa
renkatu 4, katutaso, Helsinki. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
alustaa aluepäällikkö Vilppu Oikari
nen. Kokouksen jälkeen ruokailu,
ravintola Sävel. Tervetuloa!
Hallitus

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) käsitellään muut mahdolliset asiat.

Os. 004, Helsingin
sisäkattoasentajat

Syyskokous ke 27.11. klo 17, Allun
Grilli, Myyrmäentie 2, Vantaa. Kah
vitarjoilu. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Syyskokous ke 11.12. klo 18, osaston
toimitilat, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toi
mihenkilövalinnat vuodelle 2014) se
kä muut esille tulevat asiat. Tilanne
katsauksen pitää osaston puheenjoh
taja Kalle Hyötynen. Kahvitarjoilua.
Hallitus

Os. 005, Helsinki

Os. 014, Turun maalarit ja
mattomiehet

Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset

Os. 015, Turun kirvesmiehet

Syyskokous la 23.11. klo 13, ravinto
la Mc Arthur, Mannilantie 37, Jär
venpää. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 12.
Hallitus

Syyskokous ke 20.11. klo 17.30, Uu
denmaan aluetoimiston kokoustilat,
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsin
ki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvi
tarjoilu.
Pikkujouluristeily 6.–8.12. Tukhol
maan, Silja Symphony. Laiva lähtee
pe 6.12. klo 17 Eteläsatamasta,
Olympiaranta 1. Mukaan mahtuu 50
nopeinta. Omavastuu jäseneiltä 25 €/
hlö, maksetaan osaston tilille
FI6580001871013000. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset viimeistään ke
20.11., soitot iltaisin klo 17.30–21,
matkajohtaja Raivo p.041 548 1807.
Venäjänkielinen lastenteatteri la
28.12. klo 14, Morosko Aleksandrovs
kin teatteri. Mukaan mahtuu 30 no
peinta. Ilmoittautumiset viimeistään
su 1.12., Gennadi p. 040 750 5933.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 010, Tampere

Ammattialajaostojen yleiset
kokoukset, joissa asetetaan ehdok
kaat os. 10:n toimihenkilöiksi ja
edustajiksi toimikaudelle 2014,
sääntöjen määräämällä tavalla.
Paikka: osaston toimitilat,
Sorinkatu 4 A, Tampere.
Betonituotejaosto to 14.11. klo 16.30.
Vedeneristysjaosto ti 19.11. klo 16.
Kirvesmiesjaosto ke 27.11. klo 16.30.
Rakennus-, raudoitus- ja konemiesjaosto to 28.11. klo 16.30.
Kokoukset ovat jaostojen yleisiä
kokouksia, joihin jokainen os.10:n
jäsen voi ammattinsa mukaisesti
osallistua.

Syyskokous ma 25.11. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokous ke 27.11. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 016, Turku

Syyskokous ti 19.11. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää aluetoimit
sija Juha Valonen. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 022, Kerava

Syyskokous ti 12.11. klo 18.30, ra
vintola Wanha Weijari, Savio, Koivi
kontie 10, Kerava. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 023, Hyrylä

Syyskokous la 7.12. Viking Line
XPRS laivalla. Lähtö klo 11.30 Ka
tajanokalta. Ruokailu laivalla 11.45.
Kokous laivalla Tallinasta lähdön
jälkeen. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Saapuminen Helsinkiin klo 20.30.
Hinta jäsenille ja puolisolle 20 €/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
pe 22.11. mennessä Jari Laakso
p. 050 585 9334.
Hallitus
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Os. 025, Kemi–Tornion
maa- ja vesirakentajat

Syyskokous la 23.11. klo 18, Tornion
Kaupunginhotelli, Itäranta 4, Tornio.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 028, Varkaus

Syyskokous la 30.11. klo 10, ravinto
la Kaksi Ruusua, Ahlströminkatu 25,
Varkaus. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 032, Kitee

Syyskokous la 16.11. klo 12, Karjalan
Kievari, Lappeenrannantie 18, Kesä
lahti. Esillä sääntöjen määräämät asi
at (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 034, Imatra

Syyskokous ma 18.11. klo 18, Ayta
lon yläkerran kokoushuone, 2. krs,
Esterinkatu 11, Imatra. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin
matto- ja parkettimiehet

Syyskokous ti 19.11. klo 16, ammat
tiosastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Syyskokous pe 15.11. klo 19, osaston
toimisto, Vapaudentie 32–34, Seinä
joki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 046, Hämeenlinna

Liput jääkiekko-otteluun pe 29.11.
klo 18.30 otteluun HPK–Ässät. Liput
noudettavissa puoli tuntia ennen ot
telun alkua eteläpäädystä tai muuten
sovittuna aikana. Ilmoittautumiset
viimeistään pe 22.11. klo 16 jälkeen,
Tapani Harju p. 040 715 3826 tai
tapani.harju@aina.net.
Lippuja 30 kappaletta!
Syyskokous pe 13.12. klo 18, kerho
ravintola Seiska, Suomen kasarmi
rak. 7, Hämeenlinna. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014), keskustel
laan osaston toiminnan jatkumisesta
sekä muut esille tulevat asiat. Sitovat
ilmoittautumiset ruokatarjoilun
vuoksi viimeistään su 1.12., Jyrki
Mutta p. 0400 816 911 tai jyrki.mut
ta@aina.net. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 047, Lohja

Syyskokous ke 20.11. klo 17.30, osas
ton toimitilat, Kauppakatu 8, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
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sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä

Os. 079, Porvoo

Syyskokous ma 25.11. klo 18, Keski
Suomen aluetoimiston kokoustila,
Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sään
töjen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Tilannekatsauk
sen pitää aluepäällikkö Juhani Man
ninen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän
maalarit ja mattomiehet

Syyskokous/Pikkujoulut pe 22.11.
klo 18, Cygnaeuslukion sauna/ko
koustilat, Wilhelm Schildin katu 2,
Jyväskylä. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen jatkamme
pikkujouluilla. Hyvät tarjoilut.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 053, Oulu

Pikkujoulut la 7.12. klo 18, Ravintola
Katrilli, Kumpulantie 1, Peltola, Oulu.
Omavastuu jäseniltä ja puolisoilta on
15 €/hlö. Hintaan sisältyy ruoka ja
kaksi drinkkilippua. Mukaan mahtuu
70 ensimmäistä. Ilmoittautumiset
viimeistään pe 29.11. Niko Kusmin
p. 044 343 9188 tai Mika Soronen
p. 040 747 7861. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 055, Järvenpää

Syyskokous to 14.11. klo 19, Järjestö
talo, Kartanonotie 39, Järvenpää.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 060, Kouvola

Syyskokous ke 20.11. klo 18, Kymen
aluetoimisto, Salpauselänkatu 60,
Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Hallitus

Os. 064, Alavus

Syyskokous pe 13.12. klo 17.30,
ABC Alavus, kabinetti, Piirantie 1,
Alavus. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Mukana aluepäällikkö Janne Kemp
painen. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet

Syyskokous to 21.11. klo 18, Pohjan
maan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu
43, 65100 Vaasa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari

Syyskokous su 15.12. klo 13 Toimi
talolla, Ahlströminkatu 10, Pietar
saari. Esillä sääntöjen määräämät

Syyskokous la 16.11. klo 13, osaston
toimisto, Sibeliuksenbulevardi 36,
Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 097, Lohjan kirvesmiehet

Syyskokous to 21.11. klo 18, osaston
toimitilat, Kauppakatu 8, Lohja. Esil
lä sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 099, Kajaani

Syyskokous to 21.11. klo 19, Laitilan
ABC:n kokoustilat, Kauppakatu 8,
Laitila. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu.
Hallitus

Syyskokous/Pikkujoulut la 7.12.
klo 17, hotelli Kajaani, Kuukkeli,
Onnelantie 1, Kajaani. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat.
Pikkujoulut klo 19, hotelli Kajaani,
pidetään syyskokouksen jälkeen.
Liput voi ostaa Kuukkelista hintaan
12 €/hlö. Puoliso mukaan!
Hallitus

Os. 081, Hanko

Os. 100, Hämeenlinna

Os. 080, Vakka-Suomen
rakentajat

Syyskokous ma 25.11. klo 18, Metal
lin toimisto, Esplanadi 83, Hanko.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 082, Nokia

Syyskokous ti 12.11. klo 18, osaston
toimisto, Pirkkalaistori 8 C, Nokia.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 083, Keuruu

Syyskokous su 1.12. klo 14, Kama
nan kahvilaravintola Myllytuuli,
Kangasmannilantie 4, Keuruu. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kokous
aloitetaan lounaalla. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 086, Kokkola

Syyskokous pe 22.11. klo 18, Hotel
Seurahuone, Torikatu 24, Kokkola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallituksen järjestäytymiskokous
syyskokouksen jälkeen, jonka
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 091, Kuopio

Syyskokous la 30.11. klo 10, hotelli
Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16,
Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Paikalla rakennusliiton ItäSuomen
suuraluepäällikkö Marko Niskanen.
Kokouksen jälkeen lounas!
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 095, Vaasa

Syyskokous pe 13.12. klo 18, Koti
rannan Työväentalo, Kustaalantie 82,
Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen iltapala.
Tervetuloa!
Hallitus

Pikkujoulut la 30.11. klo 18, Wisa
hovi, Kanakouluntie 5, Hämeenlin
na. Omavastuu jäsenille seuralaisi
neen 20 €/hlö, sisältäen glögin, jou
luruuan ja orkesterin. Paikkoja va
rattu 100 nopeimmalle. Lippuja lii
ton toimistosta p. 040 575 8349 tai
Rampe Leppänen p. 050 413 3283.
Tervetuloa!
Syyskokous su 1.12. klo 14, hotelli
Cumulus, Raatihuoneenkatu 16–18,
Hämeenlinna. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille tule
vat asiat. Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Perhepikkujoulut su 8.12. klo 14,
Viisarin Työväentalo, Viisarintie 28,
Hämeenlinna Puuro ja kahvitarjoilu.
Lapsille ohjelmaa. Joulupukki vie
railee juhlassa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit
ja mattomiehet

Kuukausikokous ti 19.11. klo 18,
Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu
18, Pori. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Syyskokous to 5.12. klo 18, Sata
kunnan aluetoimisto, Liisankatu 18,
Pori. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen lähdemme yh
dessä ruokailemaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 102, Oulun maalarit
ja mattomiehet

Syyskokous ke 20.11. klo 18, Oulun
aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Ou
lu. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 14.12. klo 19, Kaup
patorin Kahvilamakasiini, Aittatori,
Aitta 1, Oulu. Perinteinen jouluateria
ja ohjelmaa. Hinta 10 €/hlö. Ilmoit
tautumiset viimeistään ti 10.12.
Tommi p. 0400 953 416. Paikkoja
35:lle. Jäsenet ja avecit tervetuloa!
Hallitus

Os. 103, Kuopio maalarit
ja mattomiehet

Syyskokous ke 27.11. klo 18, Kuopi
on aluetoimisto, Vuorikatu 42, Kuo
pio. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
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sekä muut esille tulevat asiat. Toimitsi
ja paikalla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallituksen järjestäytymiskokous
syyskokouksen jälkeen.
Pikkujoulut la 7.12. klo 15, Kuopion
aluetoimisto, Vuorikatu 42, Kuopio.
Paikkoja 25 henkilölle. Ilmoittautu
miset viimeistään pe 29.11., Pertti
p. 050 365 4164 tai Toni p. 050 375
9341.
Hallitus

Os. 151, Orivesi

Syyskokous la 16.11. klo 11, Cafe
Herkkuhetki, Anttilantie 6, Orivesi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvi
tarjoilu.
Hallitus

Os. 154, Loviisa

Syyskokous la 30.11. klo 11, osasto
jen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsin
ki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous 17.11. klo 13, Loviisan
Safcafe, kabinetti, Länsikaari 1,
Loviisa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa
lounaan osallistujille. Paikalla mah
dollisesti aluejärjestön toimitsija.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 115, Heinola

Os. 155, Somero

Os. 123, Rauma

Os. 156, Harjavalta

Os. 104, Helsingin
asfaltti- ja pikimiehet

Syyskokous to 14.11. klo 18 toimis
tolla, Savontie 3, 2. krs, Heinola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokous ke 20.11. klo 18, hotelli
Cumulus, Aittakarinkatu 9 Rauma.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Paikal
la Rakennusliiton talouspäällikkö
Markku Koskinen. Kokouksen jäl
keen ruokailu.
Hallitus

Os. 124, Toijala

Syyskokous la 16.11. klo 14, Metso
lasali, Valtatie 5, Toijala. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu ravintola Leskirou
vassa ja klo 16 keilausta viihdekes
kus Huvilassa.
Hallitus

Os. 126, Kauklahti

Syyskokous to 28.11. klo 18, kerho
talo Puikkari, Hansatie 4, Espoo.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi

Syyskokous pe 22.11. klo 18, Sokos
hotelli Vaakuna, Koskikatu 4, Rova
niemi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu.
Pikkujoulut to 5.12. klo 19, hotelli
Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Ro
vaniemi. Lisätiedot ja ilmoittautumi
set ja maksu viimeistään pe 22.11.
Lapin aluetoimistolle, Maakuntakatu
15, Rovaniemi.
Hallitus

Os. 150, Forssa

Syyskokous to 21.11. klo 18.30, Hä
meentie 18, Forssa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille tu
levat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Syyskokous ke 20.11. klo 17, Tori
tupa, Joensuuntie 10, Somero. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokous la 30.11. klo 13, hotelli
Hiittenharju, Hiittenharjuntie 1,
Harjavalta. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kokous aloitetaan ruokailulla.
Hallitus

Os. 161, Kajaanin maalarit
ja mattomiehet

Syyskokous/Pikkujoulut la 7.12.
klo 17, hotelli Kajaani, Onnelantie 1,
Kajaani. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014), nimetään osaston edustaja sel
vitystyöryhmään, jossa käsitellään
osastorakenteen muutosta koko Kai
nuun alueella sekä muut esille tule
vat asiat. Kokouksen jälkeen vietäm
me pikkujouluja. Pikkujouluruokai
lun omavastuu 10 €/hlö, peritään
paikan päällä.
Hallitus

Os. 162, Kouvolan maalarit
ja mattomiehet

Syyskokous su 24.11. klo 13, hotelli
Cumulus, Kokoushuone, Kouvolan
katu 11, Kouvola. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Osanottajille tarjotaan
ruoka. Tervetuloa!
Hallituksen järjestäytymiskokous
syyskokouksen jälkeen.
Hallitus

Avd. 168, Vasa

Höstmöte ti 19.11. kl 18, vid Bygg
nadsförbundet, Storalångatan 43,
Vasa. Behandlas i stadgarna nämda
ärenden (val av funktionärer för år
2014) samt övriga aktuella ärenden.
Mat efter mötet.
Styrelsen

Os. 174, Karjaa

Syyskokous to 21.11. klo 18, Työ
väentalolla. Esillä sääntömääräiset
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.

Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Avd. 174, Karis

Höstmöte to 21.11 kl 18 på Folkets
Hus. Behandlas i stadgarna nämda
ärenden (val av funktionärer för år
2014) samt övriga aktuella ärenden.
Matservering. Välkommen!
Styrelsen

Os. 185, Toholampi

Syyskokous to 14.11. klo 18 Minttu
talo, Kirkkotie 419, Toholampi. Esil
lä sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoi
lu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 186, Oitti

Syyskokous to 21.11. klo 18, Hausjär
ven Niklandia, Honkarannantie 92,
Oitti. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Syysko
kouksen jälkeen hallituksen järjestäy
tymiskokous ja sen jälkeen ruokailu.
Puolisot mukaan ruokailuun.
Hallitus

Os. 190, Lohja

Syyskokous pe 13.12. klo 18, ravin
tola Amarillo, Vihdinkatu 1, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Ilmoit
tautumiset ruokailun takia viimeis
tään ke 4.12., AriPekka Löfberg
p. 040 569 7750.
Pikkujoulut la 30.11. klo 18, Nei
donkeitaan keilahalli, Runokatu 1,
Lohja. Keilailun jälkeen ruokailu
noin 20.30 ravintola Oliver’s, Kaup
pakatu 5–9, Lohja. Ilmoittautumiset
viimeistään to 21.11., AriPekka Löf
berg p. 040 569 7750.
Hallitus

Os. 197, Pieksämäki

Syyskokous to 28.11. klo 18, osaston
toimistolla. Savontie 1, Peieksämäki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvi
tarjoilu. Tervetuloa!
Joululounas su 15.12. klo 11–15 Lo
matrio, Kangasniementie 18, Naara
järvi tai ma–to 16.–19.12. klo 11–14
Savonsolmu, Toikantie 9, Pieksämä
ki. Esittäkää jäsenkortti kassalla.
Uimahalli, yksi 10 kerran sarjakort
ti/jäsen omavastuu työssä olevalle 15
€. Muille 10 €. Esittäkää jäsenkortti
kassalla.
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi

Syyskokous/Pikkujoulut la 7.12.
klo 14, Äkäshotelli, Äkäsentie 10,
Äkäslompolo. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille tule
vat asiat.
Pikkujoulut klo 19, samassa paikas
sa. Ilmoittautumiset viimeistään pe
22.11., Eugen Parviainen p. 040 550
9282 tai eugen_parviainen@hotmail.
com. Lisätietoja osaston kotisivuilta:
http://tunturilappi.200ry.rakennus
liitto.net/.
Hallitus

Os. 208, Suonenjoki

Syyskokous to 21.11. klo 17.30, ra
vintola Valkoapila, Keskuskatu 1,
Suonenjoki. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Pikkujouluruokailu to 5.12. Koske
lon matkailukeskus, Ysitie 3399,
Suonenjoki. Hinta 5 €/hlö, makse
taan paikan päällä.
Hallitus

Os. 209, Tornio

Syyskokous la 23.11. klo 14, Tornion
Järjestötalo, Kemintie 53, Tornio.
Esillä sääntöjen määräämät asiat (toi
mihenkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu!
Hallitus

Os. 210, Meri-Lapin rakentajat

Syyskokous la 23.11. klo 14, Tornion
Järjestötalo, Kemintie 53, Tornio.
Yhteinen syyskokous os. 209 Torni
on kanssa. Paikalla toimintaalue
päällikkö Juha Kauppinen ja aluetoi
mitsija Ilpo Hiltula. Tämän jälkeen
osastot siirtyvät omiin kokoustiloi
hin. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Bussi
kuljetus paikan päälle. Aikataulusta
ilmoitetaan myöhemmin. Tarjolla
pientä purtavaa. Tulkaa joukolla mu
kaan päättämään rakentajille tärkeis
tä asioista ja valinnoista.
Hallitus

Os. 212, Loimaa

Syyskokous su 24.11. klo 13, Työ
väentalo, Satakunnantie 57, Loimaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 213, Nastola

Syyskokous to 14.11. klo 18, Puusep
pien toimisto, Timpurintie 2, Nasto
la. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu Aylin
ravintolassa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 215, Parkano

Syyskokous ma 9.12. klo 18, Sakki
la, Keskuskatu 6, Parkano. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali

Syyskokous to 14.11. klo 18, ARa
kennus Niemelä Oy:n tilat, Putkikatu
14, Naantali. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 222, Raahe

Syyskokous la 23.11. klo 13, Raahen
Hovi, Kirkkokatu 28, Raahe. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Rakentaja 11/2013

Os. 223, Raahe

Syyskokous la 23.11. klo 13, Raahen
Hovi, Kirkkokatu 28, Raahe. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 234, Kuusamo

Syyskokous to 28.11. klo 18, Sokos
hotelli Kuusamo, Kirkkotie 23, Kuu
samo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 236, Kangasala

Syyskokous ke 20.11. klo 17, Tredun
Kangasalan toimipiste, ravintola
Eveliina, Sahalahdentie 22, Kangas
ala. Tilaisuus aloitetaan ruokailulla,
jonka jälkeen kokous alkaa noin 18.
Tilannekatsauksen pitää aluepäällik
kö Jukka Lindgren. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski

Syyskokous to 14.11. klo 18.30,
KSS:n OP:n kerhohuone, Juankos
kentie 18, Juankoski. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat.
Pikkujouluruokailu la 14.12. klo 19,
ravintolahotelli Ruukin Kievari,
Juankoskentie 10, Juankoski. Ilmoit
tautumiset viimeistään to 5.12.,
Erkki Venäläinen p. 040 840 4641.
Hallitus

Os. 241, Paimio

Syyskokous la 23.11. klo 11, ravinto
la Femme/Mäenpään grilli, Vistantie
45, Paimio. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Lounastarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 265, Tikkurila

Syyskokous ti 3.12. klo 18, Puisto
kulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014),
keskustelua mahdollisesta Vantaan
osastojen yhdistymisestä sekä muut
esille tulevat asiat. Pullakahvitarjoi
lu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 268, Muurame

Syyskokous to 28.11. klo 18, ravinto
la Muurmanni, Virastotie 5, Muura
me. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvi
tarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Hallitus

Os. 270, Kuhmo

Syyskokous ti 12.11. klo 17, ravintola
Eskobar, Kainuuntie 84, Kuhmo. Esil
lä sääntöjen määräämät asiat. Paikalla
toimintaaluepäällikkö Juha Kauppi
nen. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014),
käsitellään osaston liittymistä perus
tettavaan Kainuun osastoon sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Rakentaja 11/2013

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Syyskokous la 23.11. klo 12, os. 001
Helsingin kirvesmiesten toimitilat,
Purpurinpolku 7–9, 1.krs, Kannel
mäki. Huomioikaa osoite! Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 283, Viiala

Syyskokous ti 10.12. klo 18, Viialan
Sampola, Vakkistentie 5, Akaa. Esil
lä sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Alpo p. 044 307 5361. Osaston jäsen
puolisoineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 327, Alahärmä

Siirtyminen toiseen osastoon.
Osasto on vahvistanut 17.10. pidetys
sä syyskokouksessa aiemmassa, 17.9.
pidetyssä kokouksessa esitetyn ehdo
tuksen liittyä osasto 064:än ja pyytää
jäseniään kääntymään vuodenvaih
teen jälkeen jäsenasioissa os. 064:n
Alavuden puoleen.
Osaston viimeinen jouluruokailu
pe 29.11. klo 19.30 Härmän kylpyläs
sä. Jäsenet ja avecit tervetuloa!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Simo
p. 040 581 6229.
Hallitus

tie 66, Vuokatti. Osallistumismaksu
jäseneltä ja avec:lta 10 €/hlö. Ilmoit
tautumiset viimeistään su 1.12.,
Timo Oikarinen p. 044 595 0007.
Hallitus

Os. 359, Kalajoki

Syyskokous la 23.11. klo 11, hotelli
Rantakalla, Matkailutie 150, Kalajo
ki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2014), päätetään osaston lakkautta
misesta ja yhdistymisestä toiseen
osastoon sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 363, Puolanka

Yleinen kokous/Jouluruokailu
la 23.11. klo 12, Sinikan lounaspal
velu, Kauppakatu 7, Haapajärvi.
Esillä osaston toiminnan lakkautta
minen ja liittyminen os. 351 Niva
laan. Jouluruokailu klo 13–15 sa
massa tilassa jäsenille. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 331, Vilppula

Syyskokous ti 19.11. klo 18, ravinto
la Isabella, Keskuskatu 7, Vilppula.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous to 28.11. klo 17, Työttö
mien yhdistyksen tilat, Keskuskatu
3. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2014). Käsitellään osaston lakkautta
minen/uuden ammattiosaston perus
taminen tai liittyminen Kajaanin os.
099:n sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 291, Outokumpu

Os. 339, Ikaalinen

Os. 374, Tohmajärvi

Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Os. 378, Orimattila

Os. 343, Savonlinnan putkija ilmastointiasentajat

Os. 379, Polvijärvi

Os. 286, Haapajärvi

Syyskokous la 16.11. klo 12, Alan
gonkatu 1, Outokumpu. Esillä sään
töjen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut la 23.11. klo 18, hotelli
Malmikumpu, Asemakatu 1, Outo
kumpu. Ilmoittautumiset viimeistään
ma 18.11., Seppo p. 050 521 1570.
Hallitus

Os. 295, Ylivieska

Syyskokous la 14.12. klo 12, uima
hallin kokoustilat, Närhitie 2, Yli
vieska. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 297, Ruovesi

Syyskokous to 14.11. klo 18,
Työväentalo Sointula, Museotie 1,
Ruovesi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 310, Rautalampi

Syyskokous la 16.11. klo 10, ravinto
la Kaleva, Kuopiontie 6, Rautalampi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2014), käsitellään osaston lakkautta
minen sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi

Syyskokous la 23.11. klo 13, ravinto
la Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia

Pikkujoulut la 23.11. klo 19, ravin
tola Ansa ja Oiva, Kauppatie 5, Lai
hia. Ilmoittautumiset viimeistään ke
13.11., Pentti p. 050 585 6711 tai

Syyskokous su 17.11. klo 14, ST1
Sammi, Kolmostie 670, Ikaalinen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2014), käsitellään osaston lakkautta
minen sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous ti 26.11. klo 18, hotelli
Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jy
väskylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Syyskokous/Pikkujoulut pe 22.11.
klo 17, kylpylähotelli Casino, Kylpy
laitoksentie 7, Savonlinna. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä

Syyskokous su 17.11. klo 18, osaston
toimisto, Vasantie 11, Sodankylä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut pe 6.12. klo 17.30,
ravintola Kiisa, Tähtitie 5, Levi.
Lähtö linjaautoasemalta. Sitovat
ilmoittautumiset pe 15.11. klo 18–19
p. 0400 193 881 tai 040 760 3512.
Hallitus

Os. 357, Sotkamo

Syyskokous ti 26.11. klo 17.30, ho
telli Vuokatinhovi, Vuokatinhovintie
15, Vuokatti. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodella 2014), asiaa mahdollisesta
osastojen yhdistämisestä sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen yhtey
dessä ruokailu. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 7.12. klo 18, Naapur
invaaran Lomakeskus, Pohjavaaran

Syyskokous pe 15.11. klo 18, ravin
tola Kotipirtti, Talluksentie 26, Toh
majärvi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokous pe 15.11. klo 18, Humi
seva, Karkkulantie 34, Orimattila.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ilta jatkuu
saunomisen merkeissä. Tervetuloa!
Hallitus
Syyskokous ma 18.11. klo 18, Mika
Siimestön luona, Polvijärventie 57,
Polvijärvi. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 383, Suomussalmi

Syyskokous to 5.12. klo 19, ravintola
Kultainen Kukko, Kauppakatu 4,
Suomussalmi. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 18.
Hallitus

Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous/Pikkujoulut la 30.11.
klo 12, osastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitä
vät työehtotoimitsija Kimmo Palo
nen ja aluetoimitsija Niko Räsänen.
Tarjolla pikkujoulupurtavaa sekä
juotavaa. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 391, Turun
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous pe 22.11. klo 17, Turun
aluetoimiston alakerta, Uudenmaan
katu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
sauna ja pientä purtavaa.
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkiasentajat ja -eristäjät

Syyskokous la 16.11. klo 12, Tampe
reen toimiston kokoustilat, Sorinkatu
4 B, 2. krs, Tampere, (ovisummeri).
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Tilan
nekatsauksen pitää työehtotoimitsija
Kimmo Palonen. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 393, Oulun
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous ti 26.11. klo 17, hotelli
Cumulus, Kajaaninkatu 17, Oulu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Iltapala. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 394, Kuopion
putkimiehet ja -eristäjät

Pikkujoulut la 14.12. klo 19, Kylpy
lähotelli Rauhalahti, Katiskaniemen
tie 8, Kuopio. Myös avec. Mukaan
mahtuu 30 ensimmäistä. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset, Pekka p. 040
524 9756.
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous to 28.11. klo 17.30, Kes
kiSuomen aluetoimisto, Yrjönkatu
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille tule
vat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 399, Mikkelin putkimiehet
Syyskokous la 30.11. klo18.30, Tek
nograanin saunatilat, Graanintie 5,
Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen sauna lämpimä
nä. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 18.
Hallitus

Os. 400, Kotkan putkimiehet
ja -eristäjät

Syyskokous to 21.11. klo 18, Kotkan
Seurahuone, Fransmanni, Keskuska
tu 21, Kotka. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014)sekä muut esille tule
vat asiat. Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 402, Vaasan
putkimiehet

Syyskokous pe 15.11. klo 18, Koti
rannan Työväentalo, Kustaalantie 82,
Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
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Sauna lämpimänä. Tarjoilua.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 403, Kainuun putkimiehet
Syyskokous pe 22.11. klo 18.30 ho
telli Kajaani, Onnelantie 1, Kajaani.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut pe 29.11. klo 19, Scan
dic hotel Kajanus, Koskikatu 3, Ka
jaani. Osallistumismaksu 15 €/hlö,
maksetaan paikan päällä. Jäsenet
puolisoineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 404, Porin
putkimiehet ja -eristäjät

Syyskokous ke 13.11. klo 18, ravin
tola Liisanpuisto, Liisankatu 20, Po
ri. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen
putkimiehet

Syyskokous/Pikkujoulut pe 29.11.
klo 18.30, City Hotel, Pekankatu 9,
Rovaniemi. Kokouksen jälkeen vie
tämme pikkujouluja. Ilmoittautumi
set ruokailun takia viimeistään pe
22.11., jyrki.lipponen@pp.inet.fi tai
puh 040 579 6521 Ruokailuun on
paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 416, Virrat

Syyskokous to 21.11. klo 18, kahvila
Marjaana, Keskustie 6, Virrat. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi

Syyskokous su 1.12. klo 15, Finns
backan kerhohuone, Kuninkaantie
5–7, Kirkkonummi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi

Syyskokous su 1.12. klo 16, hotelli
ravintola Kurenkoski, Kauppatie 7,
Pudasjärvi. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014), päätetään osaston tule
vaisuudesta, joko jatkaminen oma
osastona tai liittyminen toiseen osas
toon. Paikalla aluetoimitsija Esa Nis
kanen. Tilaisuuden jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 441, Mäntyharju

Syyskokous ke 11.12. klo 18, Mänty
harjun ABC, kabinetti, Pentinpolku
2, Mäntyharju. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 452, Taivalkoski

Syyskokous la 23.11. klo 12.30, Jala
van pirttikahvila, Mikonkuja 2, Tai
valkoski. Esillä sääntöjen määrää

mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi

Syyskokous su 17.11. klo 18, Palo
asema, Rantatie 10, Petäjävesi. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 459, Vantaa

Syyskokous pe 22.11. klo 18, Puisto
kulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
alussa ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä

Syyskokous to 21.11. klo 19, Shell
Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1,
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu ja arvonta.
Hallitus

Os. 473, Hyrynsalmi

Syyskokous/Pikkujoulut to 5.12.
klo 17, ravintola Hallan Saaga. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Aluejärjes
tön edustaja paikalla. Tervetuloa!
Pikkujoulut klo 19, samassa paikas
sa. Osasto tarjoaa jouluruuan. Sito
vat ilmoittautumiset viimeistään su
1.12., Arto p.050 352 2767. Jäsenet
puolisoineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 475, Nilsiä

Syyskokous la 16.11. klo 13, Mantun
talo, Vesitornintie 1, Nilsiä. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi

Syyskokous la 30.11. klo 14, Työ
väentalo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 489, Oulun maa- ja
vesirakentajat

Syyskokous la 16.11. klo 11, Oulun
aluetoimiston kokoushuone, Rauta
tienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Kokouk
sen jälkeen päivällinen. Lisäksi ko
koukseen osallistujat pääsevät osas
ton pikkujouluun ilmaiseksi.
Pikkujoulut la 7.12. klo 19, ravintola
Tarantella, Ratamotie 16, Oulu.
Paikkoja rajoitetusti. Sitovat ilmoit
tautumiset viimeistään su 17.11., Ta
pani Pitkänen p. 0400 637 583 tai ta
panipitkanen@gmail.com. Omavas
tuu 10 €/hlö, joka maksetaan osaston
tilille FI75 8000 1001 3564 10.
Hallitus

Os. 495, Uurainen

Syyskokous su 17.11. klo 12, Parman
ruokala, Uuraistentie 529, Kangas
häkki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus.

Os. 496, Parikkala

Syyskokous ma 25.11. klo 18, hotelli
Lohikontti, Melkoniementie 2, Sär
kisalmi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 507, Kaavi

Syyskokous/Jouluateria la 7.12. klo
13, Rantatie 6, Kaavi. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jäl
keen jouluateria. Sitovat ilmoittautu
miset viimeistään pe 22.11., Pekka
Tuomainen p. 050 540 0263.
Hallitus

Os. 522, Merikarvia

Syyskokous pe 22.11. klo 18, Palo
asema, Lounasvaarantie 1, Merikar
via. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 533, Turun maa- ja
vesirakentajat

Syyskokous la 30.11. klo 12, Turun
aluetoimiston alakerran kokoustila,
Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen pientä purtavaa ja sauna kuu
mana. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 541, Tampereen
maanrakentajat

Syyskokous ti 26.11. klo 17, Hämeen
alueen Tampereen toimiston kokous
tilat, Sorinkatu 4 B, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014) sekä
muut esille tulevat asiat. Tilannekat
sauksen pitää aluetoimitsija Bo
Berglöv. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä

Syyskokous la 16.11. klo 11, Mata
rankeskus, kokoustila Talvikki, Ma
tarankatu 6, Jyväskylä. Esillä sään
töjen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 546, Mikkelin
maarakentajat

Syyskokous/Pikkujoulut la 30.11.
klo 17.30 Sokos hotelli Vaakuna, Ur
polakabinetti, Porrassalmenkatu 9,
Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut klo 19.30, ravintola Frans
manni, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli.
Hinta 20 €/hlö. Ilmoittautumiset vii
meistään pe 22.11., p. 0400 597 882.
Hallitus

Rakentaja 11/2013

Os. 547, Lahti

Os. 603, Turun muurarit

Os. 548, Kouvolan maansiirto

Os. 608, Tampereen muurarit

Syyskokous pe 22.11. klo 18, ravin
tola Torero, kabinetti, Rautatienkatu
15, Lahti. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat (toimihenkilövalinnat vuo
delle 2014) sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus
Syyskokous la 16.11. klo 11, ravinto
la Rosso, Kauppalankatu 3, Kouvola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat. Ruoka
tarjoilu. Tervetuloa!
Jouluinen ateria pe 29.11. klo 18,
Kymen Paviljonki, Helsingintie 408,
Kuusankoski. Osasto tarjoaa. Ilmoit
tautumiset viimeistään ke 20.11.,
Mikko p. 045 131 6722. Mieluiten
tekstiviestillä, viestiin nimi/nimet.
Varattu 30 paikkaa.
Hallitus

Os. 550, Kajaanin maansiirto

Syyskokous/Pikkujolut pe 22.11.
klo 17.15, hotelli Kajaani, Kuukkeli,
Onnelantie 1, 87100 Kajaani. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimi
henkilövalinnat vuodelle 2014), käsi
tellään myös Kainuun osastojen
mahdollinen yhdistyminen sekä
muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut klo 19, hotelli Kajaani.
Sitova ilmoittautumiset viimeistään
su 17.11., Jouni Heikkinen p. 0400
607 995.Mukaan sopii 30 ensim
mäistä!
Hallitus

Os. 553, Pohjois- ja
Itä-Ikaalinen

Syyskokous la 16.11. klo 15, Ikaalis
ten Kylpylä klubisauna, Hämyläntie
2, Ikaalinen. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 14.
Hallitus

Os. 554, Etelä-Kymi

Syyskokous su 24.11. klo 16, hotelli
Leikari, Haminantie 261, Kotka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2014)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Syyskokous ke 20.11. klo 18, Turun
aluetoimiston kokoustila, Uuden
maankatu 6 a, Turku. Esillä sääntö
jen määräämät asiat (toimihenkilö
valinnat vuodelle 2014) sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Syyskokous ma 25.11. klo 18, va
kuutusyhtiö Turvan tilat, Järvensi
vuntie 3, Tampere. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalin
nat vuodelle 2014) sekä muut esille
tulevat asiat. Iltapalaa.
Alueelliset yhteiset pikkujoulut pe
29.11. klo 18, os. 010:n tiloissa, So
rinkatu 4 A, Tampere. ilmoittautu
miset Pertti Salolle p.040 729 7989.
Muurarit joukolla mukaan!
Hallitus

Os. 611, Pohjanmaan muurarit

Syyskokous ke 20.11. klo 18, Ilmajo
en Kestikartano, Kartanontie 5, Il
majoki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014), päätetään osaston toiminnan
lakkauttamisesta sekä muut esille tu
levat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 614, Oulun muurarit

Syyskokous ti 19.11. klo 18, Oulun
aluetoimiston kokoustila, Rautatien
katu 40, Oulu. Esillä sääntöjen mää
räämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2014) sekä muut esille tule
vat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 636, Kuopion muurarit

Osaston päättäjäispäivälliset
su 17.11. klo 16.30, kylpylähotelli
Rauhalahti, Katiskaniementie 8,
Kuopio. Tervetuloa!
Hallitus

ONNEA

80 vuotta

Pelkonen Eino Armas 11.11.,
Ilmajoki.
Os. 294, Koskenkorva

Os. 559, Kannus

Syyskokous pe 15.11. klo 18, ravin
tola JailHouse Cafe, Valtakatu 7,
Kannus. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu. Toivotaan runsasta
osanottoa!
Hallitus

Os. 579, Kouvola putkimiehet

Syyskokous pe 15.11. klo 18, hotelli
Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kou
vola. Esillä sääntöjen määräämät asi
at (toimihenkilövalinnat vuodelle
2014) sekä muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää aluepäällik
kö Kari Lapatto.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Rakentaja 11/2013

KUOLLEITA
Arola Mauno Akseli
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Mauno Akseli Arola kuoli 16.9.2013.
Hän oli syntynyt 22.6.1916 ja liitty
nyt Rakennusliiton jäseneksi
1.4.1936.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski
Holopainen Ilpo
Osastomme puheenjohtaja toiminut
Ilpo Holopainen kuoli 8.9.2013. Hän
oli syntynyt 17.3.1954 ja liittynyt Ra
kennusliiton jäseneksi 22.2.1988.
Muistoa kunnioittaen
Os. 060, Kouvola

Juntunen Tauno Valfrid
Osastomme pitkäaikainen jäsen Tau
no Valfrid Juntunen kuoli 17.7.2013.
Hän oli syntynyt 28.9.1928 ja
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.8.1961.
Muistoa kunnioitten
Os. 098 Mikkelin maalarit

SAARROT

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/
VOIMASSAOLEVAT:
• Aiari Grupp Oü
• AJE Ehitüs Oü
• Alfaport Grupp Oü
• Alnar Järvi Oü
• ”Artexx” Steplewski Artur
• Aryhmä Asennus Oy
• Oy Aureli Ltd
• Autlan Projekt Oü
• Balticale Oü
• Betamer Eesti Oü
• Carinaland Oü
• Concord Group Oü
• Degtab Oü
• Detroit Oü
• Edmonton Oü
• Efira Invest Oü
• Egerton Oü
• Ehiter Arendus Oü
• Eikner Oü
• Elkotek Oy
• Enner Ehitus Oü
• EteläSuomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
• EU Finnes
• Eurobuild Group Oü
• Europe Ehitüs Oü
• Eu Steinbau Oy
• Faskom Oy
• Fatmus Ehitus Oü
• Feluko Oü
• FHU ”PMBUD”
• Fin Purkajat Oy
• Fincity Oü
• FinlandiaMaalaus ja Målning Ky
• Garantmeister Oü
• GorolBud Oy
• GS Invest Oü
• Harts Ehitus Oü
• Hausland Oü
• Helmhold Oü

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

HennoInvest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
MarsalisEhitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
PU Eristys Oy
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
SiivousExpertit 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
TTarvike Oy
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS

ISÄNPÄIVÄLOUNAS
10.11. klo 11.30–13.00
Maistuva runsas buffetpöytä 25 €/aikuinen,
lapset 4–12 v. puoleen hintaan.
Hotelli Siikaranta, Naruportintie 68, 02860 Espoo

puh. (09) 867 971, email: myynti@siikarana.fi
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ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

AIKUISKOULUTUSTA

RAKENNUSLIITON
MIKKELIN TOIMISTO MUUTTAA!
Uusi osoite 28.10. alkaen: Vuorikatu 11 A 6, 50100 Mikkeli.

MENESTYS SYNTYY
OSAAMISESTA

asi!

ammattitaito

Toimisto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 8.30–12.00 ja 13.00–16.30.

mään
Lähde kehittä

Tupaantuliaiskahvit maanantaina 4.11. tarjotaan toimistoaikana.

Talonrakennusalan ammattitutkinto

y Onko sinulla työelämän kautta kertynyttä osaamista? Talonrakennusala
tarjoaa uudisrakentamisen lisäksi mielenkiintoista ja haastavaa työtä
rakennusten peruskorjauskohteissa. Laajentunut ammattiosaaminen
parantaa työn saanti- ja ansiomahdollisuuksia.
y Koulutus sopii kaikille talonrakennusalalla työskenteleville, joilla on työkokemusta rakennusalalta.

Tervetuloa!
Rakennusliiton Mikkelin toimisto

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
On hanget korkeat nietokset, vaan joulu,
joulu on meillä...

Pohjois-Suomen toiminta-alue tarjoaa
joulukahvit ma 16.12. seuraavasti:
Kajaanin toimisto, Pohjolankatu 28 A
Kemin toimisto, Keskuspuistokatu 50
Oulun toimisto, Rautatienkatu 40
Rovaniemen toimisto, Maakuntakatu 15

klo 9–16
klo 9–16
klo 9–16
klo 9–16

y Koulutus antaa valmiudet hallita tavanomaisten rakennusprosessien lisäksi
myös alan vaativimmat työt. Lisäksi voit toimia myös työkunnan etumiestehtävissä.
y Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on alan ammattitutkinto tai sitä
vastaavat tiedot ja taidot sekä vankka työkokemus.
Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn
ohessa. OPH:lle tilitettävät tutkintomaksu on 58 €, muutoin koulutus on
maksutonta. Hae koulutukseen: www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri
y Lisätietoja: Ari Hassinen, p. 0500 881 465
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
PL 199 (Kaislakatu 3), 80101 Joensuu
www.pkky.fi/aiko

Lämpimästi Tervetuloa!

Hämeenlinnan toimistolla Joulukahvit!
ma 16.12. klo 8.30–15
Birger Jaarlin katu 18 B, Hämeenlinna
Lämpimästi Tervetuloa!

TYÖTÄ VASTAAVAA
KOULUTUSTA
Katso ajankohtainen
koulutustarjonta netistä
www.faktia.fi/koulutukset

Perkiöntie 9, 30300 Forssa
puh. 040 347 4000
asiakaspalvelu@faktia.fi
yrityspalvelut@faktia.fi

Tampereen toimistolla Joulukahvit!
ma 16.12. klo 8.30–15
Sorinkatu 4, Tampere
Lämpimästi Tervetuloa!

TAPAHTUMIA

HOTELLI SIIKARANTA KUTSUU

PIKKUJOULUIHIN!
DINNER DANCE AND DRINK
Sis. jouluisen
juoman,
illallisbuffetin
ja tanssit.

34 €
/hlö

• 15.11. ja 22.11.
Helli Uusitalo
ja Unikuva
• 29.11. ja 5.12.
Ulla-Jaana
Riekkoniemi Trio

Majoitustarjous vain 38 €/hlö/2hh.
Sis. runsas aamiainen, sauna ja uinti.

HOTELLI SIIKARANTA

Varaa
09 867 971

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO I WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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POHJANMAAN ALUEJÄRJESTÖ KUTSUU
METSÄSTÄJÄT RUSAKKOJAHTIIN!
la 30.11.
Jalasjärvi, kokoontuminen klo 8 Riistan majalla.
Opastus kolmostieltä, Mantilasta noin 5 km Jalasjärven keskustasta
Tampereen suuntaan.
Säännöt: Valtion metsästyskortin vuodelle 2013–2014 lunastaneet ovat oikeutettu
ja rusakkojahtiin. Ajojahti tapahtuu ns. city-jahtina, jolloin koiria ei käytetä
ajojahdissa apuna. Ajossa ovat siis miehet ja naiset. Ajomiehiltä ei
metsästyskorttia vaadita.
Aika:
Paikka:

Aluejärjestö tarjoaa osallistujille ruokailut, sekä osallistumismaksut.
Ilmoittautumiset viimeistään ti 26.11., Tapani Talja p. 050 342 0996.

Tervetuloa!
Os. 319, Jalasjärvi
Rakennusliiton Pohjanmaan aluejärjestö

Rakentaja 11/2013

LOMIA

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT
2014

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 koolltaan noin 37 m². Asunnoissa on makuuhuone, oleskelutila, keittomahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa sijaitsevat ravintola, vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.
Tanssien hyvälle mielelle 20.–25.1.2014

Kokeillaan erilaisia tanssimuotoja, luentoja ja vesijumppaa.
Omavastuu täysihoidolla 110 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 29.11.2013

Luontoliikuntaviikko 5.–10.5.2014

Luontoliikuntaviikon aikana tehdään luontopolkuretkiä ja mm. seurataan lintujen pesimistouhuja. Omavastuu täysihoidolla 110 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.3.2014

Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

Virtaa ja voimaa arkeen, mietitään elämän arvoja, uusia kokemuksia sekä kerätään
hyvää mieltä liikunnasta ja luonnosta.
Omavastuu täysihoidolla 110 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 31.10.2014

Lomakoti Lomapirtti
Uistinkuja 6
76100 Pieksämäki
p. 040 731 9062
www.lomapirtti.fi
Virkistysviikko 9.–14.6.2014

Irtaudu arjesta ja suuntaa Vangasjärven rannalle luonnon rauhaan. Ystävällinen
henkilökunta ja lämminhenkinen tunnelma luovat hyvän pohjan onnistuneelle lomalle.
Lomapirtillä voit hemmotella itseäsi erilaisilla maksullisilla hoidoilla. Tilat soveltuvat
liikuntarajoitteisille. Omavastuu täysihoidolla on 100 €/lomajakso ja matkakulut.

Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito, yksilöidyt lomaohjelmat.
Aikuisten omavastuu lomajaksosta 110 € ja lapset lapset alle 16-vuotta maksutta.
Lisäksi matkakulut. Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220
10420 Pohjankuru
www.kisakeskus.fi
Liikuntaviikko 14.–19.7.2014

Kisakeskus on monipuolinen liikunnan, elämänilon ja hyvinvoinnin keskus.
Vinkkejä liikunnan ja ravinnon merkityksestä koko perheen päivittäiseen hyvinvointiin.
Hakuaika päättyy 23.5.2014

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Vekaraviikko 9.–14.6.2014

Kesäjakso vietetään perheen ja lasten ehdoilla unohtamatta aikuisten omia liikunta- ja
vapaahetkiä. Ohjelmassa mm. luontopolkuretki, perherastirata, letunpaistoa, kahvinuotioretki jne.
Hakuaika päättyy 31.3.2014

Syyslomaviikko 20.–25.10.2014

Hengähdystauko syksyyn koko perheelle. Lomajakson ohjelmassa mm. syyslomakuvia,
katukorista, lyhtybingo-liikuntaa, makkaranpaistoretki, vesi- ja keppijumppaa, lapset
aarteen jäljillä.
Hakuaika päättyy 29.8.2014

Vekaraviikko 22.–27.12.2014

Lomajakso jolloin joulupukki vierailee lomakeskuksessa. Ohjelmassa mm. koko
perheen olympialaiset, moottorikelkka-ajelua lapsille, askartelua, kuusen- ja joulupipareiden koristelua, joulusaunat, soihtumäenlaskua.
Hakuaika päättyy 31.10.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

Hakuaika päättyy ke 30.4.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
LOMAJAKSOT 2014
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Omavastuu 62,50 €/lomajakso ja lapset alle 16-vuotta maksutta. Lisäksi matkakulut.
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Harppaus hyvälle tuulelle

Jaksoilla painotus on mielen ja kehon hyvinvoinnissa.
Ohjelmassa luentoja, tietoiskuja ja liikuntaa.
18.–23.5.2014
15.–20.9.2014

Hakuaika päättyy 28.3.2014
Hakuaika päättyy 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

LIITON VETERAANILOMAT
2014
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain.
Lomat on kiintiöity alueittain ja ne järjestetään kolmessa kohteessa Härmän Kylpylässä,
Kylpylähotelli Rauhalahdessa 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 osiosta: Jäsenasiat > Loma-asiat > Eläkeläisten lomat.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Härmän kuntokeskus 21.–27.4.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan,
Satakunnan, Turun, Kainuun, Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet.
Veteraanille lomaviikko on maksuton, matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso
maksaa lomasta 320 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.2.2014

Kylpylähotelli Rauhalahti 12.–18.5.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Itä-Suomen, Kymen,
Satakunnan, Turun ja Kainuun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on
maksuton, matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso maksaa lomasta 390 €
ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.3.2014

Hotelli Siikaranta 15.–21.9.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen,
Satakunnan ja Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton,
matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso maksaa lomasta 360 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

Rakentaja 11/2013
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi
työvoimatoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäi
värahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin
olet ollut työttömänä työnhakijana työvoima
toimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttö
myyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuu
tettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa
vähintään 34 työttömyyttä edeltävää viikkoa
ja on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työssä
oloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna
oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työt
tömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on mak
settu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 34 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin ka
lenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia.
Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan
työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerä
tä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi il
moittautumista edeltäneen, 28 kuukauden
mittaisen tarkastelujakson aikana. Lisäksi
edellytetään, että työstä maksettu palkka on
ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei
alalla ole työehtosopimusta, palkan on oltava
kokoaikatyöstä vähintään 1 103 euroa kuu
kaudessa.
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy,
kun henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli
kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä.
Työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta,
kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uu
delleen. Myös se, jos henkilö toimii palkansaa
jakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjä
nä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon
voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päiväraha
hakemuksen toimittaessaan annettava työttö
myyskassalle selvitys työttömyyttä edeltä
neestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä työssä
olosta että mahdollisesta työmarkkinoilta
poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodis
tuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen al
kamis ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin
olisi aina hyvä saada tieto pidetyistä vuosilo
mista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työn
antajan ytunnus. Myös kopiot irtisanomis
tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa
työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi
viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot tarvi
taan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä
ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vä
hemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodis
tuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja pal
kat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssä
oloehtoon eikä palkanmääritykseen.
– Useita töitä rinnakkain tehtäessä, on
palkkatodistuksessa ilmoitettava työtuntien
määrä viikoittain, koska näissä tilanteissa
palkanmäärittelyyn voi ottaa enintään vain
40 tunnin palkan.

Hakemuksen täyttäminen
• Päivärahaa haetaan ansioturvan päi

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

Päivärahan hakeminen
• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän

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

RAKENNUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSA,
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös aluetoimistoihin ja joillakin
paikkakunnilla osaston taloudenhoitajalle.
Rakennusalan työttömyyskassa
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Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast som arbetssökande

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

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

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

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

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

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

TV:n menevää ohjelmistoa:

George Harrison

Teema 21.00 sunnuntai 10.11.
Kaksiosainen dokumentti kertoo The Beatles -yhtyeen kolmanneksi tärkeimmästä jäsenestä George Harrisonista (1943–2001). Hänet muistetaan erityisesti hitistä Something, joka on toiseksi eniten cover-versioita synnyttänyt
Beatles-kappale. Se on myös ainoa Harrisonin sävellyksistä, joka on julkaistu Beatles-singlen A-puolena. Levy-yhtiö RCA esitteli vinyylisingle-formaatin samana vuonna kuin Jake Nyman syntyi. Dokumentin ohjaaja Martin
Scorsese oli tuolloin kuusivuotias.

Soittakaa Paranoid!

Laitakaupungin valot

Simpsonit

TV1 21.05 sunnuntai 10.11.
Suomalaisen Aki Kaurismäen ohjaustyö kertoo yövartija Koistisesta (Janne Hyytiäinen), jota kavala nainen vedättää. Sivuosassa nähdään maailman
kahdeksas ihme: tupakoiva kitara (kuvassa). Sillä soittelevan Tokelan bändi
liittyy löyhästi vuosina 1992–1999 valmistuneeseen tv-sarjaan Melrose Place, joka kertoo Los Angelesissa sijaitsevan rakennuksen juonittelevista asukkaista. Sarjan tuotanto aloitettiin uudelleen vuonna 2009, mutta paluu jäi yhden kauden mittaiseksi.

Yle Teema 21.00 lauantai 16.11.
Teemalauantain nimi viittaa Black Sabbathin hittiin, jonka sanat on vetäissyt
hatustaan Geezer Butler (kuvassa). Kirjanpitäjäksi opiskellut mutta basistina paremmin menestynyt Butler ideoi myös vuoden 1983 kiertueen Stonehenge-lavasteet, jotka innoittivat Spinal Tap -elokuvaa. Soittakaa Paranoid!
-huudahduksen isänä taas pidetään Juho Juntusta, joka on soittanut bassoa
onanoivasti nimetyssä Beat the Meat -yhtyeessä. Juntuselle myönnettiin Puupäähattu vuonna 2008.

Sub 20.30 tiistai 19.11.
Sub harppaa edelle aikaansa esittämällä Simpsonien ystävänpäivän erikoisjakson jo marraskuussa. Bart kohtaa jaksossa entisen tyttöystävänsä, mutta
menettää tämän, koska ei ymmärrä naisten ajatuksenjuoksua. Sitä hänen on
opeteltava brittiläisistä romanttisista komedioista. Jaksossa vieraileva Max
Weinberg on paitsi rumpali myös jääkiekkojoukkue New Jersey Devilsin fani. Devils on voittanut Stanley Cupin vuosina 1995, 2000 ja 2003. Joukkueessa ei pelaa suomalaisia.

Kiitämme
Guggenheimissa:

Top 10 syytä
boikotoida
Linnan juhlia:

Moitimme
Guggenheimissa:

1. Manukaan ei mene.
2. Tampere-talo ei ole linna.
3. Televisiosta tulee Linnan
juhlat.
4. Buffet-pöytää on
pienennetty.
5. Taloyhtiö ei jousta
saunavuoroissa.
6. Boolia on laimennettu.
7. Tänä vuonna ei tanssita.
8. Linnatuomio jatkuu.
9. Mielenosoitus osuu samalle
päivälle.
10. Ei tullut kutsua.

•
•
•
•

Syventää kulttuurikeskustelua.
Asemoi Suomen maailmankartalle.
Työllistää rakennusväkeä.
Lisää pääkaupungin
kahvilatarjontaa.
• Maksaa vain 130 miljoonaa.

•
•
•
•
•
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Sapettaa tiedostavaa väkeä.
Sotkee vasemmisto–oikeisto-jakoa.
Tuhoaa hyvän parkkipaikan.
Rohmuaa Kiasman kävijät.
Ei sovi täkäläiseen mielenlaatuun.

Historioitsija Teemu
Keskisarja kertoi
omasta työurastaan
Helsingin Sanomissa
23. lokakuuta.
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Palkankorotukset ja kilpailukyky

S

uomen talous on käytännössä pötköllään. Viime kuussa ulkomaan vienti aleni 11 prosenttia viime vuoden tilanteeseen verrattuna. Myös muu Eurooppa rypee.
Etelä-Eurooppa on luultavasti syvimmässä lamassa toisen maailmansodan jälkeen.
Kaikkialla käytetään samoja kikkoja,
alennetaan palkkoja ja rikkaiden veroja sekä
heikennetään palveluita. Niillä kuulema saadaan kaivattua kilpailukykyä ja siten kykyä
maksaa velat. Valtioiden velkakriisi onkin
eräs suurimmista ongelmista. Kreikan velkataakka on noussut lähes 160 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Espanja, Italia ja pari muuta maata seuraavat uskollisesti jäljessä. Jopa
Suomen valtion nettovelka hipoo 50 prosentin tasoa. Eurooppa on siis kriisissä, meillä ei
ole varaa syödä.
Yhdysvallat taas porskuttaa surutta. Heille ei kestävyysvaje ole ongelma, onhan valtion
velka vain reilut sata prosenttia kansantulosta.
Japani taas talousuutisten mukaan yllätti
talouskasvullaan, yli kolme prosenttia vuodessa. Kyseessä on lähes velaton valtio, velkaa on
vain reilut 200 prosenttia kansantulosta.
Mikä erottaa USA:n ja EU:n taloudet? Yhdysvaltain keskuspankki ostaa valtion velkakirjoja 85 miljardin dollarin edestä kuukaudessa. Siis setelirahoittaa valtion menoja. Yhdysvaltain keskuspankin tehtäviä ovat inflaation torjunta ja työllisyyden ylläpito.
Euroopan keskuspankin ainoa tehtävä on
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inflaation torjunta. Siinä se on onnistunut hyvin. Talous ei ole ylikuumennut. Suomeksi sanottuna on helppo estää lehmää lihomasta, kun
ampuu sen.
Japanin talousihmeen taustalla eivät suinkaan ole Kiinan kommunistisen puolueen
loikkarit, jotka opettavat kapitalisteille kuinka talouden toimeliaisuutta kohennetaan. Takana on paljon yksinkertaisempi oppi. Valtio
työllistää ihmisiä ja siten kasvattaa kulutusta.
Kulutuksen rahoittamiseen käytetään yksinkertaista keinoa. Keskuspankin lainoitusta.
Keskuspankki rahoittaa valtiota 85 miljardilla
eurolla kuukaudessa. Keskuspankkirahoituksen seurauksena Japanin valuutan arvo alenee
ja kilpailukyky kasvaa.
Kotimainen kulutus taas estää kauppataseen ylijäämän syntymisen, mikä nostaisi jenin arvoa muihin valuuttoihin nähden. Japanin mallista voidaan käyttää nimitystä keynesiläinen talouspolitiikka, jota rahoitetaan
funktionaalisella rahoituksella. Se näyttää
toimivan.
Mikäli siis suostumme alentamaan palkkaa nopeammin kuin Japanin ja USA:n keskuspankit kykenevät kirjoittamaan nollia ykkösen perään, EU:n ja Suomen kilpailukyky
kasvaa ja vienti alkaa vetää. Tätä on työnantajapuoli innolla esittänyt. Ei ole juolahtanut
mieleen tinkiä voitoista, vaikka EK:n edeltäjät ensimmäisenä olivat vonkaamassa EU-jäsenyyttä.

Ongelmana vaan on se, että talojen hinta
määräytyy markkinoilla. Jos palkat alenevat,
rakennuskustannusten ja myyntihinnan erotus
valuu tonttien hintoihin. Seuraa kiinteistökupla. Siitä taas seuraa pitkällä aikavälillä lama,
kuten muutamat pankit ovat jo varoitelleet.
Palkkojen täytyy siis vastata rakennusten
myyntihintaa. Joensuussa myydään jo uusia
kerrostalohuoneistoja yli 4 000 euron neliöhintaan. On suuri riski, että osa hinnasta pullistaa kiinteistökuplaa.
Asia voidaan korjata helposti. Maksetaan
raudoittajille tuotantopalkkiota tuhat euroa
neliöltä. Tällöin asunnon hinta ja palkkakulut vastaavat toisiaan. Aikaa myöten muidenkin alojen palkat korjaantuvat, jos alkuun saadaan raudoittajien ansio vastaamaan asuntojen
käypää arvoa.

Punakynä
Auvo Rouvinen
Kitee
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# MADE IN SWEDEN

KOKOVALJAS 1128
ON KÄÄNTEENTEKEVÄ UUSI LAATUVALJAS
AMMATTIKÄYTTÄJILLE. VALJAS ON SUUNNITELTU
MAHDOLLISIMMAN MUKAVAKSI JA HELPPOKÄYTTÖISEKSI. VALJAASSA ON USEITA SÄÄTÖPISTEITÄ,
JOIDEN AVULLA VALJAS ON HELPPO SÄÄTÄÄ
TARKASTI KÄYTTÄJÄN MITTOJEN MUKAAN.
JALKAHIHNOJEN UUSI, INNOVATIIVINEN MUOTOILU VÄHENTÄÄ KEHON ALAOSIIN KOHDISTUVAA PAINETTA, JA D-RENKAAT VALJAAN
SIVULLA MAHDOLLISTAVAT TYÖKALUJEN
VARMISTAMISEN PUTOAMISEN VARALTA.
1128 ON MONIPUOLINEN KOKOVALJAS,
JOKA SOVELTUU MONENTYYPPISIIN
TYÖTILANTEISIIN.
LUE LISÄÄ CRESTOSTA JA TUTUSTU
TUOTTEISIIN OSOITTEESSA: WWW.CRESTO.FI

Cresto AB suunnittelee ja kehittää käyttäjäystävällisiä ja innovatiivisia putoamisuojainratkaisuja korkealla työskentelyyn.
Cresto kuuluu osana Skydda konserniin. Skydda on Pohjois-euroopan johtava henkilönsuojainten myyjä. www. cresto.fi

