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MP2 Itella Oyj

Pääjohtaja Petteri Taalas on Suomen kansainvälisesti arvostetuin ilmasto- ja sääasiantuntija.

Katso koko 100 vuoden sää!

Lisää lämpöä, sateita ja villisikoja
Tässä heti varma sääennuste seuraavaksi sadaksi
vuodeksi: lämpö ja sateet lisääntyvät. Metsästäjät
saavat villisiasta uuden riistaeläimen. Näin arvioi
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas,
itsekin innokas luonnossa kulkija ja metsästäjä.
Heikki Korhonen, teksti
Kimmo Brandt, kuvat

I

lmastonmuutos on ajan iskusanoja. Se lyö vastaan harva se päivä lehdistä ja muista tiedotusvälineistä. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas on maailmanlaajuisesti arvostettu asiantuntija, joka pohtii työkseen ilmaston ja
sään muutosta.
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Hän mukaansa ilmastonmuutos
tuo mukanaan monia, myös myönteisiä muutoksia Suomen luontoon.
Mutta ensin tähän hetkeen. Onko nyt tavallinen talvi?
– Itse asiassa on. Viimeksi kuluneet neljä vuotta tosin olivat poikkeukselliset aikaisempaan kehitykseen verrattuna. Samaan aikaan oli
poikkeavat olot arktisella alueella,
sillä sulaminen on nyt edennyt no-

peammin kuin ennakoitiin. Nyt tutkitaan, mikä vaikutus sillä on ollut
meidän säähän ja erityisesti lumioloihin.
Mikä on virallinen suomalainen
totuus lämpenemisestä?
– Koko maapallon lämpötila on
noussut noin asteen verran sadan
vuoden aikana. Suomessa nousu on
kuitenkin ollut 1,5–2-kertainen.
Eniten on lämmennyt arktinen alue,
joka on aika lähellä Suomea. Siellä
puhutaan 2–3-kertaisista lukemista
verrattuna maapallon muiden osien
lämpenemiseen.
– On siis menossa kehitys, jossa
muutetaan ilmakehän koostumusta
ja samalla muuttuu säätyyppi. Tiettyjä ilmiöitä esiintyy sen takia harvemmin ja tiettyjä useammin.

Kiina tuottaa
meidän päästöjä
Miksi tietokonejärjestelmät eivät ole
voineet ennakoida arktisen alueen
sulamista, vaan se on tullut nopeammin?
– Päästöt ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin. Kiinan päästöt
ovat kasvaneet erityisen paljon ja
siitä on tullut suurin päästöjen
aiheuttaja. Samoin Intia ja muut kasvavat taloudet ovat kunnostautuneet
tässä. Euroopassa päästöt ovat vähentyneet ja Yhdysvallat on pysynyt
suurin piirtein ennallaan.
– Suomen ja muiden länsimaiden teollisuus on siirtynyt suuresti
Kiinaan. Siitä on ollut seurauksena
päästöjen kasvu. Siellä energian tuo-
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Pitkät hellekesät yleistyvät, mutta toisaalta hiihtokelit Etelä-Suomessa huononevat, arvioi Petteri Taalas.

tanto on ollut tehottomampaa ja osa
siitä tulee kivihiilestä.
– Eli hyvin paljon päästöjen
kasvussa on meidänkin kulutusta
taustalla.
– Kiina tietysti omalta osaltaan
keskustelee mielellään siitä, mille
tasolle se voi nostaa henkeä kohti
lasketut päästöt. Ne ovat vielä Yhdysvalloissa korkeammat kuin Kiinassa. Tosin Kiina on nyt saavuttamassa Euroopan maiden tason.
Suurin huolenaihe liittyy maailman maatalouden tuotantomäärään ja vesivarojen riittävyyteen.
Sen lisäksi monet suurkaupungit on
rakennettu rannikolle ja meriveden
pinnan nousu tulee olemaan niissä
harmina. Kun vedenpinta nousee
0,5–1 metriä, ovat suistoalueet vaarassa. Tanskassa ja Iso-Britanniassa
onkin herkkä tilanne tulossa. Itämeren rannikolla taas maa kohoaa
edelleen.
Ilmastoepäilijät sanovat, että tämä on mustamaalailua ja meillä on
ilmasto kylmenemässä?
– Olisin kovin iloinen, jos näin
olisi. Se olisi loistavin tiedeuutinen
vuosikymmeniin. Mutta näitä väitteitä esittävät lähinnä ”keskustelijat”, jotka eivät ole alan asiantuntijoita. He taas ovat valitettavan yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutoksen kanssa pelataan aika suurta riskipeliä.

Pieni on kaunista,
mutta tehotonta
Kannattaako Suomessa lopettaa koivuhalkojen polttaminen, jos Kiina
ei tee mitään?
– Se onkin hyvä kysymys, miten paljon pienen maan kannattaa
olla eturintamassa, jos isot tekijät
toimivat toisin. Meidän metsämme-
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hän ovat myönteisiä ilmastomuutoksessa. Ne imevät noin kolmasosan vuosittain tuotetuista päästöistä. Metsät myös kasvavat koko
ajan, joten puun käyttö ei ole vaarallista. Samoin suot ovat suuri
energiavara.
– Puun ja turpeen käyttöä voisi
verrata vaikka Norjan öljyvarantojen pumppaamiseen. Miksi se on
hyväksytympää?
– Jos saadaan sitova sopimus,
jonka perusteella kaikki maat sitoutuvat päästöjen vähentämiseen, voidaan keskustella myös turpeen käytöstä.
Meille tavallisille ihmisille ilmastomuutoksen torjunta näkyy
niin, että asiantuntijat kokoontuvat
Balille tai muuhun eksoottiseen
paikkaan, puhuvat pari viikkoa mutta mitään ei saada aikaan. Miksi?
– YK-järjestelmä, jonka käsissä
tämä asia on, perustuu yhteisymmärrykseen, konsensukseen. Maiden täytyy olla yhtä mieltä asioista.
Ei Kiinaa tai Yhdysvaltoja voi pakottaa. Tämä on perspektiivikysymys. Toiset katselevat talouskasvua
muutaman vuoden sihdillä, toiset
ihmiskunnan hyvinvointia vaikka
sadan vuoden jaksossa. Valittavasti
ensi vuoden bruttokansantuotteen
kasvu on keskeinen näkökulma poliittisessa päätöksenteossa.
– Ongelma siis tiedetään, mutta
EU:n ulkopuolella ei ole tehty toimenpiteitä. Tässä isot päästäjät ovat
avainasemassa. Vaikka EU-maat lopettaisivat kaikki päästönsä, se ei
ratkaisisi ongelmaa.
– Kiina tosin on vähäpäästöisen, muun muassa aurinkoenergian
kehittämisessä maailman kärjessä.
Tosin tällä hetkellä näyttää, että peruskivihiilellä tuotettua energiaa ei
kuitenkaan korvata sillä vaan se tu-

lee lisänä kulutukseen, kun energian
tarve kasvaa.
Miksei vedetä pitkää johtoa Saharaan ja oteta sieltä aurinkoenergiaa?
– Se muuten on vaihtoehto, jota
pohditaan. Niin pystyttäisiin tuottamaan Euroopalle energiaa, mutta
tietysti siinä on poliittisia kysymyksiä mukana. Mutta vakavia pohdintoja siitä on olemassa.
– Periaatteessa meillä on tekniset keinot ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mutta helppokäyttöisistä,
runsaista energiavaroista luopuminen ei ole helppoa.
Tahto puuttuu?
– Periaatteessa niin. Uudet
energiamuodot maksavat jonkin
verran alussa, mutta vuosikymmenten kuluessa ne ovat hyvä sijoitus.

Lapsenlapset
nauttivat kesästä
Mitä Suomessa tapahtuu metsästäjille ja kalastajille?
– Periaatteessa meidän ilmastomme muuttuu myönteiseen suuntaan. Meillä on tulevaisuudessa keskimäärin lämpimämpää eli me tarvitsemme vähemmän lämmitysenergiaa. Meillä sataa enemmän eli meidän maataloutemme tuottaa paremmin ja metsät kasvavat enemmän.
– Arktinen alue tarjoaa sitten
uusia mahdollisuuksia. Etelässä
hiihtäminen tulee olemaan harvinaisempaa herkkua, kun meille tulee Tanskan tyyppinen ilmasto.
Milloin?
– Puhutaan tämän vuosisadan
loppupuolesta. Lapsenlapset sen näkevät.
Loppuuko rantarakentaminen,
jos veden pinta nousee?
– Ei se Itämeren rannikolla ole
ihan heti käsissä. Se tapahtuu pitkän

ajan kuluessa, ehkä metrin verran
sadassa vuodessa. Meillähän on
muutenkin Itämeressä vedenpinnan
korkeuden vaihtelu suurta. Sinne
pumppautuu välillä enemmän vettä
ja se jää loiskumaan sinne ikään
kuin ammeessa. Kauppatorillahan
on jo loiskunut vesi, sillä tietyt alueet on rakennettu alun perin vähän
väärään paikkaan.
– Rakentamisessa pitää kyllä
varautua siihen, että Suomessa sataa
enemmän. Sadevesijärjestelmät tai
salaojajärjestelmät on kyllä rakennettava entistä paremmin. Myös teiden rakentamisessa se on otettava
huomioon.
– Luonnossa biomassaa siirtyy
pohjoisemmaksi, pusikoitumista tapahtuu jo nyt ja villieläimille tulee
enemmän asuinsijoja. Se voi merkitä myös sitä, että tulee uusia lajeja.
Esimerkiksi villisika alkaa menestyä täällä. Metsästäjän kannalta se
on hyvä uutinen, maanviljelijän kannalta huono. Jänis tai saimaannorppa puolestaan saattavat kärsiä tilanteesta.
– Myös sääennustamisessa meidän on otettava huomioon, että tietyn tyyppisiä säätyyppejä esiintyy
entistä useammin. Esimerkiksi kesän 2010 kaltainen helleaalto esiintyi ”vanhassa ilmastossa” kerran
300 vuodessa. Nykyilmastossa sellainen kausi esiintyy suurin piirtein
kerran 50 vuodessa. 2050-luvulla
sellainen esiintyy keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa.
– Meillä oli jääkauden jälkeen
lämpimämpi ilmasto kuin nyt. Meidän pitäisi siis olla matkalla kohti
kylmempää. Ilmastonmuutos tulee
aiheuttamaan noin tuhannen vuoden poikkeaman tähän kehitykseen
ja sitten me taas jatkamme kohti jääkautta.
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Pääkirjoitus

Helsinki 8.2.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Uuden aallon järjestysmiehet

V

iime viikolla Jyväskylässä mellastettiin
sellaisella mallilla, jollaisesta ei olisi halunnut kuulla demokratian käyttäytymissäännöt opetelleessa yhteiskunnassa. Rehti uusnatsi puukotti miestä selkään, kun häneltä oli
evätty pääsy tilaisuuteen, jossa Äärioikeisto Suomessa -kirjan tekijät, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson sekä toimittaja Mikael
Brunila, olivat puhumassa.
Puukotuksesta pidätetyllä on yhteyksiä äärioikeistolaiseen Suomen vastarintaliikkeeseen,
jonka jäsenet ovat temmeltäneet luotiliivit päällä
muun muassa viime eduskuntavaalien alla Oulussa. Sillä kertaa pahoinpideltiin kokoomuksen paikallinen järjestösihteeri, joka otti valokuvia omis-

ta puoluetovereistaan.
Kokoontumis- ja sananvapaus ovat erittäin
tärkeitä ammattiyhdistysliikkeen toiminnan kannalta. Jos vapaa tiedonvälitys ärsyttää tällä hetkellä uusnatseja, niin minä päivänä jäsentensä oikeuksia puolustava ammattiyhdistystoiminta joutuu äärioikeiston tulilinjalle?
Maailmansotien välillä uusnatsien aatteelliset isoisät pitivät ammattiyhdistystoimintaa epäisänmaallisena. Pahimmassa tapauksessa aktiiviselle työmiehelle järjestyi pala nikkeliä niskaan tai ilmainen kyyditys Neuvosto-Venäjän
rajalle.
Käsittämättömin mölinä Jyväskylän puukotustapauksen tiimoilta on käyty julkisuudessa sii-

tä, että äärivasemmisto olisi provosoinut koko tapahtuman. Kansanedustaja ja Perussuomalaisten
varapuheenjohtaja Juho Eerola on esimerkiksi
ihmetellyt, miksi tapahtumissa, jossa Äärioikeisto Suomessa -kirjasta puhutaan, on aina kahakointia. Eerolan mielestä tällainen riehuminen on
erittäin hyvää mainosta kirjalle.
Parlamentaariseen järjestelmään sitoutuneita
Vasemmistonuoria on hankala tunnistaa äärivasemmistoksi, kokoomukselaisesta järjestösihteeristä puhumattakaan. Juho Eerola on niin hyvää
mainosta suomalaisen sananvapauden puolustamisen tarpeellisuudesta, että Rakennusliitto on
päättänyt tehdä tukitilauksen Äärioikeisto Suomessa -kirjasta.

tiets lokala organisationssekreterare, som fotograferade sina egna partikamrater.
Församlings- och yttrandefriheten är ytterst
viktiga för fackföreningsrörelsens verksamhet.
Om nynazisterna i dag retar upp sig på den fria
informationsförmedlingen så när blir fackföreningsrörelsen som försvarar sina medlemmars rättigheter måltavla för ytterhögern?
Mellan världskrigen ansåg nynazisternas ideologiska farfäder att facklig verksamhet var ofosterländskt. I de värsta fallen fick de aktiva arbetarna en bit nickel i nacken eller en gratis skjuts
till gränsen mot Rådsryssland.
Det mest ofattbara brölandet kring knivhuggningen i Jyväskylä har i offentligheten förts om

huruvida yttervänstern hade provocerat hela händelsen. Riksdagsledamoten och Sannfinländarnas
vice ordförande Juho Eerola har till exempel förundrat sig över varför det på tillställningar, där
man diskuterar boken Äärioikeisto Suomessa, alltid uppstår bråk. Eerola anser att dessa bråk är utmärkt reklam för boken.
Det är svårt att identifiera Vänsterunga, som
förbundit sig till det parlamentariska systemet,
som yttervänster, ännu svårare är det med en organisationssekreterare i Samlingspartiet. Juho
Eerola är en så bra reklam för behovet att försvara den finländska yttrandefriheten att Byggnadsförbundet har beslutat göra en stödbeställning av
boken Äärioikeisto Suomessa.

Den nya vågens ordningsmän

F

örra veckan bråkades det i Jyväskylä på ett
sätt som man inte velat höra i ett samhälle
som har studerat reglerna för uppförande i
en demokrati. En rejäl nynazist knivhögg en man
i ryggen, när han inte släpptes in på en tillställning
där författarna till boken Äärioikeisto Suomessa
(Ytterhögern i Finland), Vänsterungas ordförande
Li Andersson och redaktör Mikael Brunila
talade.
Den person som sitter anhållen för knivhuggningen har kontakter till ytterhögerorganisationen
Suomen vastarintaliike (finska motståndsrörelsen), vars medlemmar har rumlat runt med skottsäkra västar bland annat i Uleåborg före riksdagsvalet. Den gången misshandlades Samlingspar-

Veronmaksajilta tuki harvoille ja valituille

T

yöihmisille ei rakenneta vuokra-asuntoja.
Syyllisetkin on löydetty. Paholaiset löytyvät
kiinteistö- ja rakennusalalta. On helppoa ja
muodikasta todeta rakennusalan yritysten ja asuntorakennuttajien ahneuden tuottavan asuntopulan muuttovoittoalueille. Ei se kuitenkaan näin mene. Kunkin
toimialan yritykset toimivat nimittäin lainsäädännön
määrittämien pelisääntöjen mukaan.
Miten saadaan asuntotuotantoa nopeasti liikkeelle?
Omat käsitykseni ovat luettavissa blogistani. Niitä en
ala toistaa. Arvioinkin esitystä, jonka mukaan valtion
Kruunuasunnot Oy:stä tulisi asuntopolitiikan työkalu, suuri tuottaja, joka pystyisi rakennuttamaan edullisia asuntoja, neliövuokraltaan 11–12 euroa.
Kruunuasunnot Oy perustettiin vuonna 1999. Sille siirtyi 5 300 puolustusvoimien asuntoa, joista sillä
on jäljellä 2 950. Yhtiö tunnetaan pätevästä kiinteistönpidostaan ja remontoinnista. Uudet vuokra-asunnot pitäisi rakentaa yleishyödyllisen tytäryhtiön, AKruunu Oy:n nimiin. A-Kruunu Oy:llä on 206 asuntoa. Sen pitäisi siis kasvaa monikymmenkertaiseksi,
jotta se olisi asuntopoliittinen tekijä.
Pääkaupunkiseudulla 11–12 euron vuokratasoon ei
voi uudistuotannossa päästä. Jos voi, puuttuu laskurista paristo tai toimitaan hyvän haltijan antamilla
valtuuksilla. Valtion tuotantotukea ei vuokra-asuntorakentamiseen nimittäin käytännössä ole. Kuitenkin
rakennuttajan on varauduttava tulevaisuuden remontteihin ja lainanmaksuun sekä alati nouseviin kiinteistöhuollon kustannuksiin sekä leimaveron, kiinteistö-
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veron, lämmityksen, sähkön, veden ynnä muun nouseviin maksuihin. Kunnatkin nimittäin osaavat valtion tavoin laskuttaa.
Tontit ovat tyyriitä eikä niitä synny tarpeeksi.
Kaavamääräykset lisäävät neliöhintoja roimasti. Kaupunkien asuntoyhtiöitä, yleishyödyllisiä yhteisöjä ja
vuokra-asukkaita rasittavat lisäksi kohtuuttoman kalliit vanhat aravalainat, joista valtio perii markkinakorkoihin nähden moninkertaista hintaa.
Esitys Kruunuasuntojen pääomittamisesta edullisten
asuntojen suurtuottajaksi tarkoittaa sitä, että valtion
omistamalle yhtiölle tehtäisiin oma lainsäädäntö ja
omat säännöt, joiden mukaan se voisi toimia vuokraasuntomarkkinoilla. Mitä ilmeisimmin sen pitäisi saada tontit halvemmalla kuin omakustannushinnalla.
Asuntotuotannon rahoitukseen sille järjestettäisiin valtion tuella pitkäaikaista lainaa matalalla korolla. Sen
tulisi saada muita rakennuttajia edullisempaa tuotantotukea eivätkä tiukat kaavamääräykset koskisi sitä.
Suunnitelmana näyttää siis olevan, että veronmaksajien rahaa aletaan pumpata ensi sijassa valtion
asuntoyhtiöön ja sen harvoille ja valituille asukkaille.
Onko mahdollista ja meneekö oikein? Kannattaisiko
sittenkin miettiä toimia, jotka kohdistuvat kaikkiin
tuottajiin ja avittaisivat asuntotuotantoa? Tämä tarkoittaisi yleishyödyllisiä toimijoita koskevien säännösten helpotuksia, rajoitusten kohtuullistamista,
vanhojen aravalainojen ongelman ratkaisua ja asumistuen uudistamista.
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?
Ulkomailla
8. helmikuuta Yhdysvaltain
kansalaisilta kiellettiin matkustaminen ja varojen siirto Kuubaan.
8. helmikuuta Irakin sotavoimat
kapinoivat ja pääministeri Kassem murhattiin.
14. helmikuuta Harold Wilson
valittiin Englannissa labourpuolueen puheenjohtajaksi.
19. helmikuuta Eftan ministerineuvosto ilmoitti, että jäsenmaiden väliset tullit poistetaan vuoteen 1966 mennessä.
20. helmikuuta Yhdysvallat ehdotti Nato-maille Polaris-ydinohjusten sijoittamista eurooppalaisiin sotalaivoihin.

21. helmikuuta yli 500 ihmistä
sai surmansa ja 12 000 menetti
kotinsa maanjäristyksessä Barcen kaupungissa Libyassa.
Kotimaassa
8. helmikuuta sisäministeri Eeli Erkkilä sai sairauden vuoksi
pyytämänsä eron Ahti Karjalaisen hallituksesta ja hänen tilalleen nimitettiin kansanedustaja Niilo Ryhtä.
14. helmikuuta Börje Sundgrenin säveltämä Muistojeni laulu
voitti Eurovision iskelmäkilpailun Suomen osakilpailun
16. helmikuuta Väinö Linna
vastaanotti Oslossa hänelle
myönnetyn Pohjoismaiden neu-

Julkaisija

Rakennusliitto ry

voston kirjallisuuspalkinnon
Täällä Pohjantähden alla -romaanisarjasta.
22. helmikuuta kuukauden kestänyt Helsingin liikennelakko
loppui.
28. helmikuuta vuoden kestänyt
riita Suomen nuorisojärjestöjen
edustajistossa osoitti päättymisen oireita. Järjestöstä eronneet
Maaseudun nuorten liitto ja
Maaseudun varhaisnuorisoliitto
Vesaiset hyväksyttiin SNE:n jäseniksi. Myös muut eronneet
järjestöt ilmoittivat voivansa palata tietyin edellytyksin takaisin.

Päätoimittaja

Jukka Nissinen

Toimittaja/toimitussihteeri

Johanna Hellsten
Heikki Korhonen
Taitto

Aste Helsinki Oy
Tiedottaja

Eeva Pulkkinen
Toimituksen sihteeri

Soile Ahremaa-Luttinen
Toimituksen osoite

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

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

12 kk 30 €

Painopaikka

Sanomapaino Oy, Forssa

Seuraava numero
ilmestyy 8.3.2013
Tähän numeroon tarkoitetun materiaalin on oltava toimituksessa kirjallisena
viimeistään perjantaina 22.2.

2013
Numero

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aineistopäivä
22.02.
to 28.03.
26.04.
24.05.
28.06.
26.07.
30.08.
27.09.
25.10.
29.11.

Ilmestyy

08.03.
12.04.
10.05.
14.06.
12.07.
09.08.
13.09.
11.10.
08.11.
13.12.

Osastojen, ilmoittajien ja avustajien
kannattaa huomioida, että viimeinen
lehden aineiston toimituspäivä on kaksi
viikkoa ennen lehden ilmestymistä.
Ilmoituksia ei oteta puhelimitse!
Osastojen kokous- ja tapahtumailmoitukset toimitetaan
osoitteella:

ilmoitukset@rakennusliitto.fi tai
Rakentaja-lehti/ilmoitukset
PL 307, 00531 Helsinki
Osasto ilmoitusten hinta 1 €/mm.
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Valtio tekee voittoa aravalainoilla
Valtio tienasi viime vuona nettona aravalainajärjestelmästä 130 miljoonaa euroa.
Tavallisten aravavuokra-asuntojen rakentaminen on loppunut lähes kokonaan.
Asuntopula on hyvä bisnes valtiolle, mutta ei asunnontarvitsijalle.
Jukka Nissinen

-Y

leishyödyllistä yhteisöä
voi verrata vankilaan.
Vanki itse perustaa oman
vankilansa, tuo rakennuspääoman
vankilan rakentamiseen. Talokohtaisen rajoitusajan loputtua vangin
kahleet avataan, mutta hänen täytyy
jäädä ikuisiksi ajoiksi liikkumaan
vankilan alueelle, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti kiteytti
Aran päivillä.
Rossilahti puhui jokavuotisissa
Aran päivässä Lahdessa tammikuun
puolivälissä. Asuntoministeri Krista Kiuru (sd.) ei ehtinyt tälläkään
kertaa oman virastonsa järjestämään tapahtumaan, joka kerää asuntorakentamisen tärkeimmät suomalaiset vaikuttajat keskustelemaan
asuntopolitiikan suuntaviivoista.
Viime vuonna aloitettiin aratuotantotuen avulla vain 1 240 tavallisen vuokra-asunnon rakennustyöt. Pääkaupunkiseudulle tästä

määrästä pystytetään vain reilut 300
asuntoa.
Vanhoja aravalainoja on 7,5
miljardia euroa. Niiden keskikorko
on 3,8 prosenttia, mutta korkeimmillaan aravavuokrayhtiöt maksavat
8,5 prosentin korkoa lainoistaan.
– Näissä tapauksissa lainanhoitokulut ovat niin korkeat, että peruskorjauskuntoiset taloyhtiöt maksavat
vain korkoja. Korkeita korkoja on
kauhisteltu hallituskaudesta toiseen
ja samaan aikaan halvalla lainarahaa
saava valtio perii heikoimmassa asemassa olevilta vähävaraisilta ihmisiltä jopa 8,5 prosentin korkoa. On
ainakin syytä kysyä, onko tämä sitä
kohtuuhintaista suomalaista asuntopolitiikkaa, Rossilahti totesi.
Viime vuonna asumistuen menot olivat 1,2 miljardia euroa. Samaan aikaan valtio menetti asuntolainojen verovähennysoikeuden takia puoli miljardia euroa verotuloja.
– Rahoitusmarkkinoilla tapahtuneiden muutosten takia olemme
liukuneet tilanteeseen, jossa asumi-

seen ohjattu tuki annetaan kysyntätukina. Tavallisten vuokra-asuntojen tuki on käytännössä lakannut.
Lieneekö tällä vaikutusta tuotannon
liikkeelle lähtöön, Rossilahti kysyi.
Valtio saa vanhoista aravalainojen koroista ja lyhennyksistä tuloa
reilut 800 miljoonaa euroa. Avustusten ja alikorkotuen jälkeen valtion
budjettiin siirrettiin tuottoa 130 miljoonaa euroa.

Asumistuki pakottaa
liian pieniin asuntoihin
Rossilahden mielestä nykyinen asumistuki ohjaa asukkaita asumaan
ahtaasti uusiin vuokrataloihin, vaikka tarjolla olisi vanhempia ja isompia vuokra-asuntoja. Samaan aikaan
ylikysyntä nostaa nimenomaan
pienten asuntojen vuokratasoa etenkin pääkaupunkiseudulla.
– Kuusi vuotta sitten esittämääni kritiikkiin asunnon kokorajoituksista todettiin, että ne voidaan helposti poistaa. Mutta kun nyt kun

katsoo uutta tilannetta, sama ohjausvaikutus on edelleen voimassa. Valtio ja viranomaistahot tietävät yhä
asukasta paremmin, miten asukkaan on asuntonsa valittava, Rossilahti huomautti.
Tukea maksetaan myös silloin,
kun vuokra-asunnot ovat tyhjillään.
Kunnilla on merkittävä rooli
asumiskustannusten syntymisessä.
Tilastokeskuksen laskelmien mukaan lähes puolet kerrostalon kiinteistöhoitokuluista määräytyy kuntatasolla. Kerrostalojen ylläpitokustannukset ovat nousseet lähes 80
prosenttia vuodesta 2000 lähtien.
Samaan aikaan kuluttajahinnat ovat
nousseet reilulla neljänneksellä.
– Hyvän kiinteistönpidon kannalta vuokra-asuntokannasta saatava tulokertymä ei riitä tarpeellisten
menojen kattamiseen. Ara-asumiseen liittyvä sääntelyviidakko yhdistettynä taloudellisesti vaikeaan
toimintaympäristöön ei houkuttele
alalle uusia toimijoita, Rossilahti
harmitteli.

Kalasataman uudella asuinalueella yritetään omatoimirakentamisella välttää pääkaupunkiseudun liian kalliita asumismenoja.
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Putki- ja ilmastointiasennusalojen
urakkahinnoittelun muutokset

TEE KORJAUS
KALENTERIISI!

V

Oikeat päivät ovat:
maanantai 22.4.
tiistai
23.4.
keskiviikko 24.4.
torstai
25.4.
perjantai
26.4.

iime työehtokierroksella tehtiin putki- ja ilmastointiasennusalojen normituntihinnoittelu määräyksiin muutamia merkittäviä muutoksia. Muutokset tulivat
voimaan siirtymäsäännöksellä ja nyt
on se aika, jolloin on syytä avata hieman tarkemmin mistä on kyse.

Voimaantulo
Muutokset normiaikahinnoittelujärjestelmään tulevat tai tulivat voimaan kunkin työn osalta niissä työkohteissa, joissa tilaajan ja urakoitsijan välillä solmittu urakkasopimus
perustuu 1.4.2012 jälkeen annettuun
ensimmäiseen urakkatarjoukseen.

Erikoisetumieslisä
Uusi erikoisetumieslisä on tarkoitettu niille etumiehille, jotka hoitavat
muitakin kuin työehtosopimuksen
tarkoittamia etumiestehtäviä. Näitä
voivat olla esimerkiksi:
• osallistuminen tilaajan ja urakoitsijan välisiin työmaakokouksiin
• osallistuminen erilaisiin viranomaistarkastuksiin
• osallistuminen työmaalla tapahtuviin katselmuksiin
• osallistuminen työmaalla pidettäviin urakoitsija-, aikataulu-, reikä-, ja risteyspalavereihin
Koska edellä mainitut tehtävät
eivät sisälly normiaikoihin (urakkaan), tulevat ne TES:n mukaan
erikseen korvattaviksi. Ryhtyminen
erikoisetumieheksi vaatii aina kirjallisen sopimuksen ja se on aina
täysin vapaaehtoista.
Sopimuksessa tulee mainita ainakin tehtävien pääkohdat ja valtuudet, joilla erikoisetumiestehtävään
sitoutunut työntekijä toimii. Tehtävien hoitamisesta maksettava palkka
voidaan sopia, mutta niistä maksetaan vähintään henkilökohtaisen
KTA:n mukainen palkka.
Uudella erikoisetumiestehtävällä ja siitä maksettavalla korvauksella ei ole mitään tekemistä vanhan,
edelleen voimassa olevan työehtosopimusmääräyksen kanssa. Etumieslisä tehtävineen ja 5,3 prosentin suuruisine korvauksineen on edelleen
sellaisenaan voimassa. Erikoisetumiestehtävässä on kyse erikseen sovittavasta lisätehtävästä korvauksineen. Erikoisetumiehenä voi toimia
joku muukin kuin työmaan varsinainen etumies.

Urakan jako
Urakan jakoperusteita muutettiin.
Kyse on siitä, kuinka suuren osan
kukin työntekijää saa urakan loppupohjista. Edelleen palkkaryhmissä
2–4 työskentelevät työntekijät jaka-
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vat urakkapohjat tasajaolla. Muutos
koskee palkkaryhmien S ja 1 työntekijöitä. Palkkaryhmän S työntekijät eivät ole loppupohjien jaossa mukana lainkaan. Ainoastaan ulosmaksetut palkat kuluttavat urakkasummaa.
Palkkaryhmän 1 työntekijät saavat aiempaa pienemmän osan urakkapohjista. Kun palkkaryhmien 2–4
työntekijöiden urakan jakopalkka on
15,21 € (palkkaryhmä 3:n perustuntipalkka), on se palkkaryhmän 1 työntekijöillä 50 prosenttia tästä (7,61 €).
Laskentaesimerkki löytyy liiton
internetsivuilta seuraavaa polkua
seuraten: www.rakennusliitto.fi >jäsensivut > sopimusalat > talotekniikka-ala > tietopakki.
Koska urakanjakoperustetta on
muutettu, on tärkeää, että palkkaryhmien S ja 1 työntekijöille ei maksettaisi ulosmaksuna enempää kuin
sopimuksen mukainen ulosmaksu,
joka on palkkaryhmässä S 9,81 €/h
ja palkkaryhmässä 1 12,04 €/h. Tämä on tärkeää siksi, ettei urakan
loppuselvitystä tehtäessä jouduta perimään liikaa maksettua urakkaennakkoa takaisin.

Postissa liitolta saamasi
2013 kalenterin viikko 17 on
mennyt painossa sekaisin.

Pahoittelemme painossa
syntynyttä virhettä.

aikatöissä tulee kyseeseen silloin,
kun jokin työmaa sovitaan tehtäväksi aikatyönä. Edellytyksenä on kuitenkin, että työmaan tulee sisältää
ennakkolaskelman mukaan vähintään sata normituntia.
Lisän suuruus on sovittavissa,
mutta se on kuitenkin vähintään
0,55 €/h. Käytännössä edellä mainittu sadan normitunnin raja tarkoittaa suunnilleen kahta viikkoa ja sitä
pidempään jatkuvia työkohteita, jotka sovitaan tehtäväksi aikatyönä.
Perusteena lisän voimaantulolle
oli se, että aikatöinäkin tehtävissä
työmaissa on samanlaisia etumies-

Työehtoasioiden
palvelunumero on myös
virheellinen, oikea numero
on 020 690 232

tehtäviä kuin urakkapalkkauksella
tehtävissä. Kaikista aikatöistä ei
siis mainittua lisää saa vaan kyseessä tulee olla hieman pidempään
kestävä kohde, jossa mainittu sata
normituntia täyttyy. Lisä koskee
myös tuntilaskutuskohteita, mikäli
edellytyksen muutoin täyttyvät.
Kimmo Palonen
työehtotoimitsija

Urakan päättyminen
ja itselle luovutus
Usein aiheutuu erimielisyyttä siitä,
koska urakka oikein päättyy ja milloin urakkapohjat tulisi maksaa. Tätä varten sovimme työehtosopimuksella niin kutsutulla itselle luovutuksesta. Urakkatyö katsotaan valmistuneeksi sen jälkeen kun itselle luovutus ja mahdolliset korjaukset on
suoritettu.
Itselle luovutus tehdään viipymättä sen jälkeen kun työkunnan
etumies on ilmoittanut työnantajan
edustajalle urakkatyön valmistumisesta. Itselle luovutuksessa tarkastetaan, että työt on suoritettu suunnitelmien mukaisesti valmiiksi saakka. Mahdolliset virheet ja puutteet
korjataan viipymättä.
Mikäli itselle luovutus siirtyy
työnantajasta johtuvasta syystä yli
seitsemän kalenteripäivää, katsotaan urakkatyö kuitenkin valmistuneeksi.
Urakkatyön valmistumisesta
seitsemän vuorokauden kuluessa on
suoritettava urakan loppulaskenta ja
mahdolliset urakkapohjat maksetaan
seuraavana palkanmaksupäivänä.
Lisä- tai muutostöiden, jotka
käynnistyvät alkuperäisen urakan jo
valmistuttua, palkkaustavoista sovitaan erikseen. Nämä työt eivät siirrä
alkuperäisen urakan valmistumispäivää, eivätkä näin ollen saa viivästyttää urakkapohjien maksua.

Etumieslisä aikatöissä
Sopimukseen kirjattiin myös toinen,
täysin uusi etumieslisä. Etumieslisä

Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Luottamusmiehet
18.-20.3. peruskurssi, 1. jakso, Savonlinna.
(15.-16.4. 2 jakso)
Työsuojeluvaltuutetut
11.-15.3. jatkokurssi, 1. jakso.
(15.-19.4. 2. jakso)
Yhteysmieskoulutus
11.-12.3. Uusimaa
25.-26.3. Kuopio
22.-23.4. Oulu
Järjestökoulutus
11.-13.3. Järjestöjohtaminen 1. jakso
(15.-17.4. 2. jakso)
23.-24.3. Rakennusnaisten kurssi
6. –7.4. Nuorisokurssi
Kurssit Kiljavan opiston Siikarannan toimipisteessä ellei toisin mainita.

Ilmoittautumiset viimeistään 3 viikkoa ennen kurssia skannattuna
ay-koulutushakemuksella: koulutus@rakennusliitto.fi
tai: Rakennusliitto/kurssisihteeri, PL 307, 00531 Helsinki
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Rakennusliike Mikko Kurtin rakennusmies Kari Haapakoski esitteli omaa veronumerolla varustettua henkilötunnistettaan.

Jos ei veronumeroa maaliskuun
alussa, ei asiaa töihin
Veronumero löytyy
Lapin rakennustyömailta,
jos ei aina rintapielestä,
niin ainakin kassin
pohjalta.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

-K

yllä se löytyy, se on pakissa, joten ei tarvitse kaukaa hakea, jos tullaan kysymään. Joo, kassin pohjalta löytyy.
Tällaisia vastauksia annettiin
kemiläisen rakennusliike Mikko
Kurtin urakoimalla Länsi-Pohjan
keskussairaalan laajennustyömaalla
veronumeroa koskeviin kyselyihin.
Rakennusliiton Kemin aluetoimitsija Ilpo Hiltula muistutti sairaalan rakentajille, miten käy, jos
harmaan talouden torjujaksi kehitettyä veronumeroa ei yhteisiltä rakennustyömailta löydy maaliskuun
alussa.
– Silloin veronumero on oltava
näkyvillä jokaisella työmaalla. Jos
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sitä ei löydy, työt loppuvat siihen ja
veronumero on haettava verottajalta
tai kotoa, jos se on jäänyt sinne, hän
kertoi.
Verottajan ohjeen mukaan veronumeron on oltava näkyvillä kuvallisessa henkilötunnisteessa. Tunnistetta pidetään rintapielessä, josta se
on heti havaittavissa.
Ainoan poikkeuksen tekevät
työmaalle tilapäisesti tavaraa tuovat
autokuskit. Heiltä ei veronumeroa
vaadita. Tämä koskee myös työmaita, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta omaan
käyttöönsä.

Rekisteröityneitä
lähes neljännesmiljoona
Veronumerorekisteriin on sen avaamisen jälkeen kirjattu lähes neljännesmiljoona rakentajaa. Verohallinnon 22. tammikuuta antaman tiedotteen mukaan veronumerorekisteriin oli merkitty 244 717 henkilöä,
joista 27 098 oli ulkomaalaisia.
Vielä viime elokuun lopussa saman kuun alussa avattuun rekiste-

riin oli merkitty noin 180 000 rakennusalan työntekijää.
Veronumerosta on rummutettu
jo pitkään ennen sen voimaantuloa
viime syyskuussa. Marraskuun
alussa Kemin aluetoimitsijana aloittanut Ilpo Hiltula kiersi lappilaisilla
työmailla selvittämässä, miten viesti oli mennyt jakeluun rakennusliikkeisiin.

Tieto mennyt
hyvin perille
Hiltulan mukaan hyvin oli mennyt,
sillä kaikilla tarkastetuilla työmailla
numero oli esillä. Ketään ei siis tarvinnut lähettää töistä kotiin.
Vilunkejakaan ei havaittu, toisin kuin Etelä-Suomessa, missä
marraskuussa paljastuivat ensimmäiset veronumerohuijaukset. Yhdessä tapauksessa verottaja epäili,
että henkilötunniste ja veronumero
oli väärennetty noukkimalla tiedot
jonkin toisen työntekijän henkilötunnisteesta ja otettu omaan käyttöön.
– Kyllähän näitä pystyy väären-

tämään, Kurtin rakennusmies Kari
Haapakoski hymähti sairaalalaajennuksella ja esittelee omaa, aitoa
veronumeroa.
Väärennöksiin osattiin jo ennen
veronumeron tuloa varautua. Ylitarkastaja Tuomo Karvonen Verohallinnosta kertoi viime elokuussa Oulussa Rakennusliiton luottamushenkilöille käsiinsä saamastaan opinnäytetyöstä, jossa talousrikostuomiota istuva pohdiskeli vankikavereidensa kanssa, miten veronumeron
voisi kiertää näppärästi.
– Väärennös oli todettu ainoaksi keinoksi, Karvonen kertoi Rakentajassa 9/2012.

Veronumero myös
Lumilinnan jääveistäjillä
Työmaamestari Arvo Vaara kertoi,
että Kurtin rakennusfirmassa veronumero otettiin käyttöön heti, kun
se tuli pakolliseksi viime syksynä.
Samaa kertoi myös Lumilinnaa
rakentaneen kemiläisen rakennusliike IP-Heikkilä Oy:n Oulun aluepäällikkö Taavi Heikkilä.
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Veronumeroasia pantiin
meidän firmassa kuntoon
viime syksynä, sairaala
laajennuksella töitä tehnyt
Lapin LVIasennuksen
luottamusmies Kari
Kumpulainen kertoi.

Verohallinto lähettää sitten työntekijöiden veronumerot työnantajalle.
Samalla työnantaja pyytää, että
työntekijät merkitään rakennusalan
veronumerorekisteriin.

Virkamies yllätti

Rakennusliiton Kemin aluetoimitsija Ilpo Hiltula muistutti Mikko Kurtin
rakennusliikkeen työntekijöille, että ilman veronumeroa töitä tekevälle ei
maaliskuun alussa armoa anneta. – Jos töitä aikoo tehdä, veronumero on
haettava verottajalta tai kotoa, jos se on jäänyt sinne, Hiltula tähdensi.

– Veronumero löytyy kaikilta,
myös lumilinnaan jääveistoksia tekeviltä ulkomaalaisilta veistäjiltä,
hän kertoi.
Heikkilä kaivoi rintataskuaan
esitelläkseen oman veronumeronsa.
Aluksi näytti, että sitä ei olekaan, joten hän jo suunnitteli lähtevänsä etsimään sitä jostain, kunnes lopulta
käsi tarttui taskun kätköissä olevaan
muoviläpyskään ja vetäisi sen esiin.
Siinähän se oli. Helpottunut ilme levisi kasvoille.

Rekisteröintiä
pyydettävä itse
Pelkkä veronumero työntekijän rintapielessä ei riitä, vaan sen kanssa

on oltava aktiivinen. Kaikki eivät
ole hoksanneet, että pelkkä veronumero ei riitä, vaan se on aktivoitava
eli toimitettava kirjoihin ja kansiin.
– Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin,
vaan merkintää on pyydettävä erikseen, ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta muistuttaa.
Työntekijä voi esittää pyyntönsä joko puhelimitse tai käymällä
henkilökohtaisesti verotoimistossa
hoitamassa asian kuntoon, Wulff
opastaa.
Työnantaja voi tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti
Verohallinnolta toimittamalla sinne
työntekijöidensä henkilötunnukset.

Rakennusliiton Rovaniemen toimitsija Jarmo Alatarvaksen mukaan
veronumeroasia on hänen kinkeripiirissään hyvällä mallilla.
Sitä hän moitti, että aina ei veronumerolla varustettu henkilötunniste ole ollut näkyvillä.
– Se löytyy, kun pyytää erikseen nähtäväksi, Alatarvas kertoi.
Rekisteröinnissäkään ei ole ollut moittimista. Yksi vuokrafirma
töpeksi asian kanssa.
– Palkanlaskija ei ollut ilmoittanut raksapuolen miehiä veronume-

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI

Hotelli Siikarannassa!
Soita ja varaa lomasi
puh. (09) 867 971

Mitä tapahtuu maaliskuussa?
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Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain

34

€
1 hlö/
vrk/2 hh

Olemme avoinna
myös pääsiäisenä!
Vietä unohtumaton loma ja nauti talven tunnelmasta Hotelli Siikarannassa
Nuuksion kansallispuiston upeissa maisemissa vain 30 minuutin ajomatkan päässä
Helsingistä. Voit ulkoilla, kuntoilla, harrastaa tai rentoutua valoisalla allasosastolla
tai rantasaunassa. Herkulliset buffet-ateriat sisältyvät hintaan.
Etuhinta koskee myös perheenjäseniä, 6 -16v. lapset puoleen hintaan samassa huoneessa
vanhempien kanssa. Etu koskee Rakennusliiton työssä olevia ja työttömiä jäseniä, jäsenkortti
esitettävä saapuessa. Yhden hengen huonelisä 20 €/vrk

LOMA SIIKARANTA
HOTELLI

Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Uudenmaan aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueelta, millä tavalla työsuojeluviranomaiset
aikovat vahtia työmaita maaliskuun alusta, kun veronumero tulee
pakolliseksi kaikilla työmailla?
– Tässä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin maaliskuun jälkeen
on työnteko-oikeuden perusteena tunnistekortti ja veronumero. Jos
sitä ei ole rintapielessä, tarkastaja kehottaa rakennuttajan edustajaa
tai vastaavaa mestaria poistamaan kortittoman ja veronumerottoman
henkilön työmaalta ja palauttamaan työmaa lainmukaiseen tilaan.
Toinen tärkeä asia liittyy siihen, seuraako tunnistekortittomuudesta ja veronumerottomuudesta sakkoa? Jos esimerkiksi sadan hengen työmaalla on yksi työntekijä, jolla ei korttia ole, ei siitä vielä sakoteta. Lähtökohtana on kuitenkin se, että sakotuskäytäntöjä virtaviivaistetaan.
Maaliskuussa järjestetään koko maassa tehovalvontaisku, johon
ottaa osaa myös poliisi. Tarkastuksista ilmoitetaan työmaille etukäteen, sillä tarkastuksella on myös tärkeä viestinnällinen tavoite. Tarkastaja tekee työmaan puutteellisuuksista tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Jos tarkastaja sanoo, että laiminlyönti on merkittävä, poliisi ottaa sakkovihon esiin ja kirjoittaa sakon.
Nyt annetaan selkeä viesti, että veronumeroa valvotaan kunnolla. Laiminlyönneistä on tultava seurauksia, toisin kuin vuonna 2006,
jolloin tunnistekortista tuli pakollinen, mutta sen puuttumisesta ei
seurannut mitään.

rorekisteriin, mutta asia korjaantui,
kun huomautin siitä, hän selvitti.
Viime syksynä Alatarvas löysi
Lidlin remonttityömaalta kuusi
ruotsalaisen yrityksen palkkalistoilla ollutta kroatialaista laattalattioiden tekijää, joilla ei ollut veronumeroa.
– Kävin siellä perjantaina puolen päivän aikaan. Ilmoitin rakennuttajalle, Lidlin rakennuspäällikölle, että tulen maanantaina uudelleen
ja jos veronumeroa ei silloin löydy,
lattiantekijät joutuvat poistumaan
työmaalta, Alatarvas kertoi.
Maanantaina toimitsijaa kohtasi
kaupassa yllätys.
– Miehet seisoivat rivissä ja jokaisella oli suomalainen sosiaaliturvatunnus ja veronumero. Tämä todistaa, että suomalainen virkamies
ei ole aina hidas, Alatarvas nauroi.

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

9

Kaarinan keskustan työmaalla mittamiehen pestiä hoitava Auvo Aalto on ollut Hartela Oy:n palveluksessa jo 30 vuotta, eikä ole koko aikana ollut koskaan
työttömänä ja lomautettunakin vain parisen viikkoa.

Asuinrakentaminen hyvässä
vauhdissa Turun seudulla
Työtä vailla olevien rakentajien määrä Turun alueella
on kasvanut viime syksystä viitisen prosenttia. Siitä
huolimatta synkkyyteen ei ole syytä vaipua, koska
Turun lisäksi myös Kaarinassa on käynnissä useita
isoja asuinrakennuskohteita.
Pekka Kuosmanen, teksti ja kuvat

-V

aikka liike- ja teollisuusrakentaminen onkin hiipunut, niin kaikeksi onneksi asunto- ja saneerausrakentaminen vielä työllistää. Hartela Oy:n
omasta väestä lomautettuna on tällä
hetkellä vain muutama henkilö, lisäksi lomautusvaroituksia on annettu, kertoo pääluottamusmies
Sirpa Ek.
Ekin mukaan Paraisilla sijaitseva elementtitehdas pyörii kyllä täydellä höyryllä.
Samansuuntainen kuva on myös
YIT:n Turun alueen työllisyystilanteesta alueluottamusmies Matti Vatajalla.
– Firman omilla kirjoilla olevista vajaasta sadasta työntekijästä ei
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tällä hetkellä ole yhtään lomautettuna. Sitä vastoin lomautusuhan alla
on kyllä muutama kaveri, Vataja
pohtii.
Elementtitehtaiden työllisyystilanne lienee hyvä mittari rakentamisen vilkkautta mitattaessa. Koska kaikki Turun seudun elementtitehtaat toimivat täydellä teholla, se
kuvannee sitä, ettei alalla ole tällä
hetkellä kovinkaan suurta taantumaa.
Lisäuskoa rakentamisen tulevaisuuteen antaa myös Turun Saramäessä helmikuun alussa tuotantonsa aloittanut uusi, nelisenkymmentä henkilöä työllistävä Mures
Oy:n elementtitehdas, jonka toimialue ulottuu Turusta Tampereelle ja
aina Poriin asti. Sivutuotteena tehdas myy myös valmisbetonia.

Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäen mukaan Kaarinan kaupungilla on tontteja
jopa varastossa.

Vuosia kestäviä
rakennusprojekteja
Kaarinan keskustassa käynnistyi alkutalvesta pitkäkestoinen rakennusurakka, kun Hartela Oy päätti viimeinkin aloittaa keskellä kaupunkia

vuosikymmeniä villinä rehottaneen
tontin rakentamisen.
– Alueelle rakennettaviin taloihin tulee viisi maanpäällistä ja yksi
maanalainen kerros, asuntoja kaiken kaikkiaan 250. Tämä ensimmäisen vaiheen rakentaminen kes-
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tää kaksi vuotta. Jos loput kolme
vaihetta rakennetaan peräkkäin,
alue on valmis vasta reilun seitsemän vuoden kuluttua, rakennustöitä
johtava Vesa Turunen kertoo.
– Riippuu tietysti millainen kysyntä asunnoilla on, eli jos kauppa
käy, rakennusvaiheet joudutaan limittämään ja silloin valmistumisaikataulu nopeutuu. Ainakin tällä hetkellä asunnot tuntuvat menevän hyvin kaupaksi. Eikä ihme, koska tämä paikka on kulkuyhteyksien ja
palvelujen saatavuuden puolesta
ihanteellinen.
Toinen Kaarinassa vuosia kestävä rakennustyö käynnistyi Piispanristillä, jonne YIT:n urakoimana
nousee kymmenen asuinkerrostaloa, joista suurin osa on yrityksen
omaa tuotantoa.
Työmaainsinööri Jukka Vuohijoki kertoo, että ensimmäinen talo
on rakenteilla ja kahden seuraavan
työt alkavat parin viikon kuluttua.
Jos yhtä soittoa saadaan rakentaa,
niin alue on valmis neljän vuoden
kuluttua.
– Kaikkihan on tietysti suhdanteista kiinni, Vuohijoki toteaa.

Kaarinan tonttivaranto on hyvä
Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki
on tyytyväinen Kaarinan tämän hetken tonttien määrään, tontteja kun
on jopa varastossakin. Rakennusmaata tuli ratkaisevasti lisää, kun
kaupunki sai ostaa aivan keskustan
tuntumasta Rauhalinnan kartanon
80 hehtaarin maa-alueen. Alueen

Rakennustöitä johtava Vesa Turunen
on tyytyväinen, että Kaarinan
keskustaan valmistuvilla asunnoilla
riittää kysyntää.

– Varsinkaan näin talviaikaan, kun valujen peittämiset ja lumityötkin kuuluvat
samaan urakkaan, ei tässä hommassa oikein tahdo pärjätä, kritisoi työmaan
yhdysmiehenä toimiva kirvesmies Ismo Aaltokoski monitoimiurakan
hinnoittelua.

suunnittelu aloitettiin heti kaupan
jälkeen ja sille on kaavailtu 1 500
asuntoa.
– Rauhalinnan rakentaminen alkaa aikaisintaan ensi vuonna. Jo
käynnissä olevien keskustan ja Piispanristin työmaiden lisäksi Herrasniityllä on kadut valmiina ja sinne on
jo myönnetty kaksi rakennuslupaa
rivitaloille. Lisäksi useita kerrostalokohteita odottaa vain rakennusliik-

keiden aloituspäätöstä. Asemakaavaa valmistellaan Voivalanrantaan,
jonne tulee rivitaloja. Ja sitten on vielä Lemunniemi, jonne sen valmistuttua tullee noin 8 000 asukasta. Lemunniemestä ei kuitenkaan vielä ole
päätöstä, mutta sen keskustaa lähimpänä olevan alueen rakentaminen alkanee aikaisintaan parin vuoden kuluttua. Lisäksi SRV aloittanee keskustan liike-asuintalojen rakentami-

sen, kunhan liiketilojen päävuokralainen löytyy, Aromäki listaa.
Pasi Aromäen kertoman mukaan ainakin Hartelalla, Skanskalla
ja Satolla on joitakin rakennussuunnitelmia, joista hän ei vielä halua puhua. Kaupungin lisäksi myös rakennusliikkeet omistavat Kaarinassa
paljon maata, joten rakentaminen
jatkuu varmasti vilkkaana tulevaisuudessakin.

Auton huolto- ja korjauspalvelut
– edullisesti ja takuulla!

Korjaamo

Palveluksessasi yli

200

Fixus-korjaamoa
kautta maan!

Määräaikaishuolto- ja korjauspalvelut

Takuu säilyy

Auton tekniikka kestää pidempään ja toimii luotettavammin, kun sitä huolletaan autonvalmistajan suunnitteleman huolto-ohjelman mukaisesti. Auto vaatii huolenpitoa kunnon säilyttämiseksi. Huollata siis autosi
mieluummin ennakkoon ja välty ongelmilta.

Auton takuu säilyy, kun se huolletaan valmistajan
määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti. Fixuspisteissä hoituvat kaikkien yleisten automerkkien
ja -mallien määräaikaishuollot sekä korjaukset.
Omalta Fixus-korjaamoltasi saat kustannusarvion
ja tiedon autosi kunnosta ja korjaustarpeista.

Huollamme kaikki merkit
Huolto-ohjelmat vaihtelevat merkeittäin ja malleittain.
Fixus-korjaamopisteissä huollot ja korjaukset sujuvat
kilpailukykyiseen hintaan ja takuuvarmasti. Fixus-ketjun korjaamot käyttävät huolloissa ja korjauksissa alkuperäistä vastaavia osia tai merkkivaraosia.
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Palvelevat Fixus-korjaamot löydät:

fixus.fi
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Vuosaaressa sijaitseva taloyhtiö on valtava kokonaisuus. Kontteja on yllättävän vähän, sillä urakoitsijat ovat pystyneet hyödyntämään autotalleja ja kellaritiloja
tavaran säilytyksessä.

Isolla linjasaneeraustyömaalla
on omat hankaluutensa
Aikataulujen tiukkuus ja
kieliongelmat näkyvät
putkiporukan arjessa
vuosaarelaisella työ
maalla.
Johanna Hellsten

V

uosaaressa on tällä hetkellä
käynnissä pääkaupunkiseu
dun suurin linjasaneeraus
työmaa. Lähes 500 asuntoa käsittä
vä kohde on parivuotinen projekti,
joka on nyt edennyt jo yli puolivälin.
Koko kohteen pitäisi valmistua jou
lukuun loppupuolella.
Putkiset Oy:n putkiporukka on
työskennellyt työmaalla vuoden
verran. Pääurakoitsija Lemminkäi
nen on jakanut työmaan kahteen eri
osaan projektin valtavan koon takia.
Putkiporukka on jaettu samalla ta
valla kahtia. Toisella työt valmistu
vat heinäkuun lopulla, toisilla hom
mia riittää vielä joulukuulle asti.
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– Meillä on nyt meneillään jo
yhdeksäs talo. Toisella ryhmällä on
vielä pari isoa pistetaloa tehtävänä,
porukan nokkamies Jari Viita Put
kiset Oy:stä kertoo.
Taloissa tehdään linjasaneeraus
ten kanssa samaan aikaan sähköre
montti. Lisäksi asukkaat ovat tilan
neet remontteja keittiöihinsä.
Putkiremontti tehdään perintei
sin menetelmin, eli kaikki menee
vaihtoon. Talojen vanhat kupariput
ket olivat kyllä vielä ihan hyvässä
kunnossa, mutta galvanoidut teräs
putket olivat ruostuneet haperoiksi
ja paikoin puhki. Rakennuksissa oli
ollut vesivahinkoja, putkia oli paik
kailtu ja vedetty osin uusiksi.

Aikataulussa pitäisi pysyä
Vuosaaren työmaata tehdään koval
la tahdilla. Työmaalla on viikon vä
lein edellisen luovutus ja seuraavan
aloitus. Aikataulussa on pysytty
kohtuullisen hyvin, mutta se on vä
lillä teettänyt putkimiehille melkoi
sesti töitä.

– Yksi iso toivomus meillä olisi
tällaisella työmaalla: että kaikki te
kijät olisivat aikataulussa. Meille tu
lee kiire ja sama kertaantuu kaikille
niille, jotka tekevät loppuvaiheen
töitä, työmaan yhteysmies Mika
Nivalainen Putkiset Oy:stä sanoo.
Viidan mukaan aikataulu tökkii
vähän joka vaiheessa tekijöiden ket
jua. Ainoastaan purkutyöt tapahtu
vat tiukasti aikataulun mukaan. Sii
nä vaiheessa, kun pitäisi olla val
mista, niin huomataan, että kaikki
ei olekaan vielä kuivunut.
– Pääurakoitsijalta tulee kyllä
riittävästi aikataulutietoa, mutta se
tieto ei ihan pidä paikkaansa. Lista on
kyllä seinällä, mutta me pääsemme
aloittamaan vasta, kun työhön varattu
aika on jo pääosin ohi, Viita sanoo.
Yhtä linjaa kohden on putki
miehille teoriassa varattu kaksi
viikkoa aikaa. Todellisuudessa heil
le annetaan vain muutamia päiviä
aikaa tehdä työt valmiiksi.
– Kun luovutukset lähestyvät,
niin sitten on paria päivää ennen hir
veä hässäkkä. Toisaalta se on tietys

ti ihan normaalia rakennustyömaal
la, Nivalainen sanoo.
– Aikataulu on vedetty aika tiu
kille. Isommat muutokset aikatau
luihin johtuivat pääosin joulun py
histä. Piti saada kerralla 18 asuntoa
valmiiksi, kun normaalisti samassa
ajassa tehdään kuusi. Siinä kiristyi
kaikilla pinna, työmaan vastaava
mestari Petri Ojaksela Lemmin
käisestä sanoo.
Ojakselan mukaan myös ensim
mäisen pistetalon kohdalla tuli yllä
tys, sillä se, minkä piti olla piirus
tusten mukaan elementtitalo, osoit
tautuikin paikallavaletuksi.
– Siellä piti tehdä paljon enem
män piikkausta ja roilotuksia, kuin
alunperin oli ajateltu. Se oli ehkä
konkreettisin asia, joka viivästytti
tämän talon osalta valmistumista
kahdella viikolla.
Ojakselan mukaan työmaa on
suunniteltu siten, että kylpyhuoneis
sa eivät häärää samaan aikaan eri te
kijät.
– Esimerkiksi sähkömies ja put
kimies eivät ole koskaan samaan ai
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kaan kylpyhuoneissa. Tilat ovat ah
taat, joten se on parempi niin, Ojak
sela sanoo.

Viestintä tärkeää
Jo aivan alkupäässä työmaata Lem
minkäisessä huomattiin, että projek
tiin tarvitaan erillinen viestijä.
– Kohteessa on oma toimistoin
sinöörinsä, joka keskittyy infoon.
Huomasimme työmaan jo käynnis
tyttyä, että sellainen tarvitaan. Sitä
ennen me mestarit hoidimme infoa,
Ojaksela kertoo.
Työmaalla on lukuisia aliura
koitsijoita ja osa asukkaista asuu ko
ko remontin ajan asunnoissaan. On
siis tärkeää, että viesti kulkee ja että
se on ymmärrettävää.
Jari Viidan mukaan yksi hanka
luus työmaalla on kieli.
– Suuri osa työmaan muusta
väestä on muita kuin suomalaisia.
Pääosin virolaisia. Lemminkäisen
omia miehiä taitaa työmaalla olla
neljä. Vain sähkö ja putkiurakoitsi
jan miehet ovat kaikki suomalaisia,
Viita sanoo.
Se on aiheuttanut jonkin verran
kieliongelmia muiden aliurakoitsi
joiden kanssa. Useimmiten paikalla
on kuitenkin tulkkaustaitoinen hen
kilö.
– Esimerkiksi virolaisen laatta
porukan nokkamies puhuu täydelli
sesti suomea. On siellä kyllä joita
kin, jotka eivät puhu. Siksi heillä on
oma työnjohto, jonka kautta viesti
menee eteenpäin, Ojaksela sanoo.
Työmaalla järjestetään viikoit
tain urakoitsijapalaveri, mutta varsi
naiset työporukat eivät ole niissä
mukana. Viidan mukaan yhteistyötä
voisi helpottaa samanlainen käytän
tö millainen esimerkiksi Skanskalla
on työmaillaan.
– Niiden työmaalla oli joka vii
kon perjantaina tilaisuus, jossa sel
vitettiin ne asiat, jotka piti tehdä

Kupari kiiltää. Vanhat putket on pystytty pitämään käytössä sen aikaa, että uudet saadaan toimintaan.

seuraavan viikon aikana. Se, että
työporukallekin olisi yhteispalave
reja, auttaisi kyllä.
Asukkaat ovatkin sitten aivan
oma lukunsa.
– Me emme pahemmin joudu
olemaan asukkaiden kanssa tekemi
sissä. Niitä näkyy hyvin vähän tääl
lä työmaalla, sillä suurin osa on
muuttanut remontin tieltä pois. Ei
ole osunut kohdalle hankalia asuk
kaita. Rakennuspuolelle ehkä enem
män. Se, mitä olemme asukkaita
nähneet, niin hyvin on mennyt.
Olemme saaneet kehujakin, Niva
lainen kertoo.

Jari Viita on nokkamiehenä toiselle putkiporukalle. Hänen mielestään
aikataulut ovat välillä putkimiehille turhan kireät toisten myöhästelyn takia.
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Putkiset Oy:ssä ei ole järjestetty
erityistä koulutusta asukkaiden koh
taamisessa.
– No onhan meillä toki se, että
on 30 vuotta tehty näitä hommia,
Viita sanoo naureskellen.
– Ei meillä oikein ikinä ole ollut
mitään ongelmia. Mestariinhan ne
ottaa yhteyttä, jos on jotain problee
maa. Ja mehän päästään aina kar
kuun työmaalta, kun ei olla mukana
loppupäässä hommaa, Viita jatkaa.
Ojakselan mukaan asukkaat
ovat olleet pääosin tyytyväisiä.
– Onhan täällä 500 asuntoa ja
500 erilaista persoonaa, joiden

kanssa toimiminen vaatii pitkäjän
teisyyttä. Pari vaikeaa tapausta on
ollut, mutta niistäkin on selvitty. Se
on vain vaatinut aikaa.
Nekin osakkaat, jotka ovat
päättäneet jäädä asuntoihinsa re
montin ajaksi, ovat ymmärtäneet
esimerkiksi sen, että purkaminen on
kaikkein inhottavin vaihe. Lamelli
talojen asukkaat joutuvat kuuntele
maan sen jokaisen linjan osalta.
Työmaa on käynnissä myös lauan
taisin. Silloin asukkaille pitää erik
seen ilmoittaa, jos asuntoon tullaan
tekemään jotain.

Mika Nivalainen sanoo, että on aika tyypillistä, että näissä hommissa on
paineen tuntua. ”Kunhan se pysyy putken sisällä, eikä tule ulos...”
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Työsuojeluvaltuutettu Veli Hyttinen (vas.) ja Ali Karjalainen näyttävät mallia suojalasien käytössä.

Kajaanilaista torninostureiden juhlaa
Kajaanissa Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen tontilta löytyy kainuulaisittain harvinainen
näky. Uutta vesiliikuntakeskusta rakennetaan kahden
torninosturin avustuksella.

Jukka Nissinen

K

ajaanissa Kaukametsän vesiliikuntakeskuksen työmaa
on harvinaisen pitkäkestoinen, sillä pohjustustöihin on ryhdytty marraskuussa 2011. Vesiliikuntakeskus on aikataulun mukaan tarkoitus avata keväällä 2013 ja koko
urakan pitäisi valmistua vuoden
2014 alkupuolella.
Pääurakoitsijana on kajaanilainen RPK Rakennus Kemppainen
Oy, joka voitti urakan pari miljoonaa euroa halvemmalla tarjouksella.
Koko rakennusurakan arvo on reilut
yhdeksän miljoonaa euroa. Työsuojeluvaltuutettu, kirvesmies Veli
Hyttinen tuli syyskuussa työmaalle.
– Tänään tuli neljä uutta kaveria
töihin. Työmaalla on tällä hetkellä
viitisenkymmentä työntekijää.
Työsuojeluvaltuutetun kannalta
nosturit ovat hyvä asia, sillä tavaran
turha kanniskelu kerroksiin jää vähemmälle. Nostureiden lisäksi työmaalla on käytössä Hiab-auto.
– Takakulmaan ei muuten yllä,
Hyttinen kertoo vähän mutkikkaamman pohjaratkaisun tuomista
kommervenkeistä.
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Hyttinen on ollut RPK:n palkkalistoilla jo 15 vuotta.
– RPK on Kainuun suurimpia
rakennusurakoitsijoita. Kauimmaiset työmaat ovat nyt Nurmeksessa ja
Suomussalmella.
Työturvallisuuden kannalta iso
työmaa on mennyt yhtä isompaa
haaveria lukuun ottamatta hyvin.
Jalkansa loukannut rakennusmies
on jo palannut työmaalle takaisin.
Työmaan yhteysmies, kirvesmies Seppo Kaikkonen tuli ensimmäistä kertaa Kaukametsän työmaalle jo joulukuussa 2011.
– Viime talvena olin tammimaaliskuussa rivitalotyömaalla, kun
täällä oli louhintatyöt käynnissä.
Näillä näkymillä olen loppuun asti
tällä tontilla, vajaat pari vuotta
RPK:n leivissä ollut Kaikkonen kertoo.
Vesiliikuntakeskuksen rakentaminen poikkeaa tavallisesta talonrakentamisesta etenkin siinä, että saumanauhan laittoa on piisannut erityisen paljon.
– Samaa rakentamistahan tämä
on, mutta toteuttamisessa on erilaisia ratkaisuja, Kaikkonen kiteyttää.
Kaikkonen ei ole vielä miettinyt

Työmiehet Sakari Oksa (edessä) ja Tommi Rönkkö miettivät,
tuliko suojakaulus oikealle puolelle töpseliä.

millaisia tes-vinkeitä pitäisi vuoden
päästä ruveta koettelemaan.
– Peruspalkkoja pitäisi nostaa
edelleen. Urakoita meillä ei pääse
tekemään.

Kolmekymppiset
puuttuvat työmaalta
Kirvesmies Arto Moilanen on ollut
jo kahdeksatta vuotta RPK:n pääluottamusmiehenä. RPK:n työsuhteet ovat yleensä pitkiä, Moilanenkin on tullut taloon kesällä 1996.
– Meillä on töissä parisataa ra-

kentajaa. Toistakymmentä kaveria
on nyt lomautettuna ja alle kymmenelle on tullut ehdollinen lopputili.
Tällä hetkellä on käynnissä seitsemän työmaata.
RPK:n rakentajien ikäjakauma
näyttää vähän kamelinselältä. Firmaan on tullut viime aikoina parikymppisiä kavereita, kolmekymppisiä on vähänlaisesti ja viidenkympin
korvilla olevia ammattimiehiä on
taas merkittävä määrä.
– Nuorten työllistyminen on hyvä asia, itsellänikin on ollut nuoria
kavereita työparina. Ne nuoret, jotka
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RPK:n piikkauksessa meneillään
sukupolvenvaihdos

Putkiasentaja Ari Kauppisella on aikaisempaa kokemusta uimahallin
saneerauksesta.

Vesiliikuntakeskuksen työmaan yhteysmies Seppo Kaikkonen (vas.) tuli
ensimmäistä kertaa Kaukametsän työmaalle joulukuussa 2011. Työparina
nostimessa Pekka Kemppainen.

ovat jääneet meille, ovat halukkaita
oppimaan, Moilanen on tyytyväinen
uuteen tekijäsukupolveen.
Moilasen mielestä ensi tes-kierroksella kannattaisi kokeilla, millaisella väännöllä ruokarahan saisi
työnantajan maksettavaksi.
– Verotuksen kautta siitä ei saa
kuin pari euroa, Moilanen muistuttaa.

Putkitöitä
urakalla
Vesiliikuntakeskuksen lvi-urakointi
on kajaanilaisen LVI Aitta Oy:n vastuulla.
– Tämä on minulle ensimmäinen uimahalli uudiskohteena, aikaisemmin olen ollut Heikinhallin saneerauksessa, urakkaporukan vetäjä, putkiasentaja Ari Kauppinen
kertoo.
Putkiasentajan kannalta uimahallissa riittää erilaisia järjestelmiä,
viemäröintiäkin on pelkästään kolmea eri sorttia.
– Pitää hoksata kuvasta mihin
putkeen mitäkin menee. Tämä on
mielenkiintoinen työmaa, Kauppinen huomauttaa.
Pientä ongelmaa asennuksessa
on ollut oikeanlaisten kannakkeiden
löytämisessä, sillä vesiliikuntakeskuksessa käytetään paljon erilaisia
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kemikaaleja. Lisätöitä on tuonut
myös tavallista tarkempi kiinnikkeiden ja katkojen vesitiiviys.
Kauppinen on LVI Aitan luottamusmies. Meneillään on jo kolmas
kausi.
– Sitä ennen olin työsuojeluvaltuutettuna toistakymmentä vuotta.

Eläkeläisellä
on paha mieli
Työmies Sakari Oksa potee huonoa
omaatuntoa. Mies on jo eläkkeellä,
mutta siitä huolimatta on työmaalla
sähköroikkia rassaamassa.
– Valtiovalta sanoo, että pitäisi
tehdä pitkään töitä. Ajattelen kuitenkin niin, että nuoremmille pitäisi olla töitä. Sitä paitsi Paltaniemen hautausmaalta löytyvät ne kaikki korvaamattomat.
Onneksi verottaja muistaa eläkkeellä töitä tekevää ihan mukavalla
veroprosentilla. Oksa maksaa kuitenkin mielellään ylimääräiset verot. RPK:n yleismiesjantusen hommia Oksa on tehnyt kymmenkunta
vuotta.
– Minulla lukee työsopimuksessa hienosti, että kirvesmies. Rakennusmestari Okkosen Mikko sanoi
minulle aikoinaan: naulanlyöjiä on
jo niin paljon, että sinulle löytyy
muutakin työtä.

Teemu Mikkonen on käytännössä saanut piikkauskoneen
suvunperintönä.
– Näin kävi, että päädyin
samoihin hommiin samaan
yhtiöön isännän kanssa. Ammattikoulussa ei ollut vielä tiedossa harjoittelupaikkaa ja isä
ehdotti, että kysyisin Kajaanin
keskussairaalan diagnoosiosaston työmaalle töihin. Menin sinne ja siellä lyötiin piikkauskone kouraan.
Kaukametsän vesiliikuntakeskuksen työmaalla Mikkonen touhuaa muurari Seppo
Parviaisen apumiehenä.
– Olin jo ensimmäisessä
kesätyöpaikassa Sepolle apuri- Teemu Mikkonen on tällä kertaa
na. Radio pitää tuoda työmaal- muurari Seppo Parviaisen
le, ei sen puheita kestä kuun- apumiehenä.
nella, Mikkonen leukailee.
Mikkonen pääsi kesällä armeijasta ja työpaikka löytyi saman tien
RPK Rakennukselta tutun mestarin kautta. Tosin vastaava mestari oli
juuri lomilla, mutta sana oli sen verran kulkenut, että tuuraava mestari otti nuoren miehen töihin. Mikkosella on plakkarissa rakennusalan ammattikoulututkinto.
– Tästä se uraputki on lähtenyt. Ennen armeijaan menoa olin kolme kuukautta tässä yhtiössä työharjoittelussa ammattikoulun loppuvaiheessa. Kaksi viikkoa ennen harjoittelun loppumista mestari tuli
kysymään, mitä aioin tehdä kesällä. Sanoin, että lähden kotiin Corollaa tuunaamaan. Mestari sanoi, että älä lähde vielä, jätä kamppeet tänne. On täällä sen verran hommia.
Teemun isä, rakennusmies Hannu Tolonen lapioi lunta RPK:n
Kajaanin keskussairaalan laajennustyömaan katolla.
– Tämä on minulle viimeinen työmaa, tässä menee ehkä maaliskuulle, Tolonen laskeskelee.
Tolosen ensimmäinen varsinainen rakennustyömaa oli Kostamuksessa 1982. Sitä ennen oli takana töitä metsurina ja rekkakuskina.
– Moni houkutteli puutavaran ajoon, mutta se olisi ollut sellaista
yön-päivän hommaa.
Tolonen ei lämpene nykyiselle yksityisyrittämisvouhotukselle.
– Tässä työssä on ollut hyvä puoli, että tietää milloin päivä loppuu ja millainen tili on tulossa. Moni puhuu yksityisyrittämisestä ja
sitähän pitää silloin koettaa. Olen katsonut autohommissa, että se ei
ole helppoa.

Käsivamma hiontahommista
Tolonen on lähdössä eläkkeelle lähes
terveenä.
– Minulla on perintömetsäpalsta,
siellä on aina metsänhoitotöitä tehtävänä, Tolonen kertoo oman hyötyliikuntavinkkinsä.
Ainoa varsinainen terveysongelma löytyy oikeasta kädestä.
– Siitä pamahti lihas poikki niin
mitättömässä hommassa kuin Heikinhallin urheilusalin puulattian hionnassa. Hiomakone jynkytti jatkuvasti
ja ihan lopussa se paksahti, Tolonen
Hannu Tolosen kuntoiluun
kuuluu metsäpalstan hoitoa.
kertoo.
Käsi kuitenkin pelaa, vaikkei
siitä löydykään enää täyttä voimaa.
Tolosen uran hankalin rakennustyömaa temmellettiin Iisalmessa,
jossa tehtiin kerrostalon remonttia asukkaiden seassa.
– Talo oli tehty vuonna 1954 ja remontoimme sitä 2006. Kyllä nämä työt ovat muuten menneet, kunhan ei ole yrittänyt kahta päivää
kerrallaan eteen eikä taaksepäin.
RPK:n hommissa Hannu Tolonen on ollut vuodesta 1984 muutamaa lyhyttä poikkeusta lukuun ottamatta. Firman yhtenä parhaana
puolena Tolonen pitää sitä, että isoja työvehkeitä, kuten nostureita ja
muita nostimia on ollut tarpeeksi käytössä.
Pojalleen Tolonen olisi suositellut mieluummin sähköalan töitä,
mutta isän neuvot eivät ottaneet onkeen.
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Professori Cynthia Estlundin mukaan odotettavissa on lisää levottomuuksia kiinalaisilla työpaikoilla, ellei työntekijöiden edustusta jollakin tapaa ratkaista.
Kuva: Alice Neffe.

Kiinassa ammattiliitto on
puolueen käsikassara
Vaatimukset työntekijöiden demokraattiselle
edustukselle maan ainoassa sallitussa ammattiliitossa
ovat kasvamassa.
Johanna Hellsten

H

elsingin yliopistossa järjestettiin tammikuun alkupuolella seminaari, joka käsitteli Kansainvälisen työjärjestön,
ILO:n perussopimuksen toteutumista Kiinassa, Kiinan työlainsäädäntöä ja kiinalaisten työntekijöiden oikeuksia.
– Levottomuudet kiinalaisten
työntekijöiden ja työnantajien välillä
ovat olleet kasvussa jo vuosien ajan.
Työntekijät alkavat olla vahvemmin
tietoisia omista oikeuksistaan ja he
ovat myös alkaneet oppia toimimaan yhdessä epävirallisissa protesteissa, professori Cynthia Estlund
New Yorkin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta sanoo.
Osin levottomuuksien takia Kiinan työlainsäädäntöä on kehitetty
ahkerasti viime vuosina. Kiinaan on
muun muassa perustettu erityisiä tribunaaleja, joihin työntekijä voi tehdä valituksen esimerkiksi epätasa-
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arvoisesta kohtelusta tai siitä, että
työnantaja ei noudata työsopimuslakia. Ongelmana on ollut se, että tribunaaleilla on liikaa juttuja käsittelyssä, eikä työläisillä ole ollut mahdollisuuksia saada kunnollista lainopillista apua.
Lainsäädäntö ei ole ratkaissut
kaikkia ongelmia ja levottomuuksia
syntyy yhä. Nyt kun lainsäädännön
myötä työntekijöiden oikeudet ovat
kuitenkin parantuneet, ovat työntekijöiden vaatimukset alkaneet koskea oikeuksien lisäksi etuja.
– Työntekijät ovat alkaneet vaatia parempaa palkkaa ja etuja. Nyt
kysymys on siitä, miten työntekijät
voisivat neuvotella näistä asioista?
Kiinassa on vain yksi ammattiliitto,
eikä työntekijöillä ole lakko-oikeutta, Estlund sanoo.

Ammattiliiton rahoitus
tulee työnantajapuolelta
Kiinassa monopoli työntekijöiden

edustuksessa työehdoista sovittaessa on ACFTU:lla. Kiinassa ei ole oikeutta muodostaa vapaita ammattiliittoja. Historiassa ACFTU:n tehtävänä on ollut työvoiman pitäminen
kurissa, terveenä ja tuottavuus kasvussa. Se ei ollut valtava ongelma
vielä siinä vaiheessa, kun pääosa
kiinalaisista yrityksistä oli valtiollisia. Nyt Kiinan markkinoilla toimii
kuitenkin valtava määrä yksityisiä
yrityksiä ja todellisia konflikteja
syntyy.
– Vuosien 2008–2011 välillä
solmittiin useita työehtosopimuksia,
mutta työntekijät eivät juuri päässeet
osallistumaan neuvotteluihin. Kyseessä oli lähinnä minimityöehtojen
sopimisesta, tutkija Mimi Zou Oxfordin yliopistosta sanoo.
Liitto ei kanna vastuuta työläisistä, eikä se ole heille vastuussa.
– Ammattiliitto on puolueen
hallinnassa, ja sen paikallistoimijoilla on läheiset suhteet yritysten
johtoon. Se on huono edustamaan itse työntekijöitä, Estlund toteaa.
Osa samaa ongelmaa on siinä,
että AFCTU:n rahoitus tulee työnantajilta, ei työntekijöiltä.
– Siitä on alkanut nousta kri-

tiikkiä. Lisäksi liitto edustaa yritysten kaikkia työntekijöitä, myös johtoa. On alkanut syntyä vaatimuksia
liiton roolin uudistamisesta, Estlund
kertoo.
AFCTU:n johtoa ei valita demokraattisesti, eikä myöskään sen paikallistoimijoita. Johdon valitsevat
puolueen kaaderit ja yritysten johto.
– Monet liiton yritystason johtajat ovat korkeita johtajia itse yrityksessä, Estlund kertoo.

Huono ammattiliitto
ei estä konflikteja
Koska ACFTU ei oikein edusta
työntekijöitä, se ei toimi myöskään
hallinnon kannalta kovin hyvin, sillä se ei pysty estämään konflikteja
työvoiman ja yritysten välillä.
– Työntekijät ovat historiallisesti saaneet lisää oikeuksia aiheuttamalla hankaluuksia työnantajille esimerkiksi lakkoilemalla. Sitä kautta
syntyy neuvottelujärjestelmiä. Toimiva työehtosopimusjärjestelmä
synnyttää rauhaa, Estlund kertoo.
Edellytyksenä sille olisi kuitenkin se, että työntekijät kokevat liiton
oikeasti edustavan heitä. Levotto-
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muudet ja lakkoilu eivät ole Kiinassa
ammattiliiton organisoimia tapauksia, vaan ne lähtevät liikkeelle epävirallisia teitä.
– Liiton olisi oltava vastuussa
työntekijöille. Kun työntekijät oppivat epävirallisissa protesteissa toimimaan yhdessä, seuraa hankaluuksia ja vaaratilanteita, jos valtio yrittää suoraan tukahduttaa työntekijöiden protesteja. Ammattiliitot ovat
hyvä ratkaisu tähän ongelmaan, Estlund sanoo.
– Se vaatisi kuitenkin sitä, että
työntekijät voisivat luottaa ammattiliittoon. Liiton pitäisi kyetä siis todellisuudessa saamaan aikaan pa-
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rannuksia työntekijöiden oloihin. Jos näin ei ole, ei ammattiliitolla ole myöskään valtaa lopettaa esimerkiksi lakkoja, Estlund jatkaa.
Koska työnantajapuolella on
niin paljon vaikutusvaltaa ammattiliitossa, on liitto joillakin alueilla ja
sektoreilla esimerkiksi estänyt työntekijöiden palkkojen nousua.

Miten tästä eteenpäin?
ACFTU on Kiinassa ainoa peluri,
eikä vapaista liitoista ainakaan vielä
käydä virallista keskustelua. Vaatimuksia ruohonjuuritason demokratiasta kuitenkin on jo.

– Yritysjohdon vaikutusta liitossa pitäisi vähentää ja käydä demokraattiset vaalit työntekijöiden edustuksesta siinä. Joitakin yrityskohtaisia demokraattisia vaaleja on jo järjestetty eurooppalaisissa yrityksissä, mutta ne on toteutettu lähinnä levottomuuksien ehkäisemiseksi.
Niissäkin vaaleissa on ollut melko
tarkkaan säädeltyä, kenestä voi tulla
työntekijöiden edustaja. Yrityksissä
on kuitenkin huomattu, että neuvottelut työntekijäpuolen kanssa on helpompaa, jos työntekijöiden edustajilla on kollegoidensa tuki takanaan,
Estlund kertoo.
Esimerkiksi taiwanilainen elek-

troniikkavalmistaja Foxconn on ilmoittanut sallivansa demokraattisten ay-vaalien järjestämisen tehtaillaan. Foxconnin tehtaille on ollut jo
vuosien ajan vakavia konflikteja
työntekijöiden lakkoilun ja mellakoinnin takia.
– Tällä hetkellä ay-vaalit ovat
vielä vain jonkinlainen varoventtiili konfliktitilanteessa, mutta voiko
niistä tulla pysyvä ja laajempi järjestely, jää nähtäväksi. Lisääntyvätkö konfliktit vielä entisestään, jos
AFCTU ei demokratisoidu? Se tie
voi johtaa myös hankalampiin poliittisiin konflikteihin, Estlund arvelee.
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Työmaat vähissä Meri-Lapissa
Kemissä on pystyssä vain yksi torninosturi ja keväällä
sulava lumilinna. Outokummun investointi valmistui,
joka viides rakentaja on työttömänä Lapissa. Toivo
laitetaan biodieseltehtaaseen.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

L

appilaisten rakennusmiesten
työllisyystilanne ei näytä hyvältä. Viimeisimpien tilastojen mukaan joka viides rakentaja on
läänissä työttömänä.
Työllisyysluvut rumenivat, kun
Outokummun terästehtaan yli 400
miljoonan euron investointi, ferrokromisulaton rakennustyö, valmistui viime syksynä.
– Se antoi työtä 900 ulkopuoliselle ihmiselle, joiden joukossa oli
paljon rakentajia, Rakennusliiton
Kemin aluetoimitsija Ilpo Hiltula
kertoi.
Tämän jälkeen meno Kemi–
Tornio-alueella on hiljentynyt. Nä-
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kyvimmät työmaat Kemissä olivat
tammikuussa Länsi-Pohjan sairaalan laajennustyömaa ja kivenheiton
päässä sisäsatamaan noussut 18. lumilinna.
Sairaalaa laajennetaan ensi syksyyn asti, mutta lumilinna antoi työtä lumirakentajille vain hetkeksi.
Sairaalan betonirakenteet jäävät
pystyyn ainakin sadaksi vuodeksi,
mutta tammikuun lopulla avattu lumilinna sulaa viimeistään vappuun
mennessä pois.

”Hektinen ja
hikinen työmaa”
Lumilinnaa urakoi kemiläinen rakennusliike IP-Heikkilä, jolla on ko-

kemusta lumilinnarakentamisesta
vuodesta 1998. Linnan rakentamisessa ei pitkään aikailtu.
– Linnaa päästiin rakentamaan
joulun ja uuden vuoden välipäivinä,
ja nyt kaikki alkaa olla valmista,
projektia vetävä firman Oulun aluejohtaja Taavi Heikkilä kertoi muutama päivä ennen 26. tammikuuta
olleita avajaisia.
Alle 300 000 euron urakkakohteessa töitä paiski työmaalla kymmenkunta lumirakentajaa, joille on
kertynyt lumirakentamisesta melkoinen määrä tietämystä ja ammattitaitoa.
Ilpo Hiltula ihmetteli erään linnan salin katon pinnan tasaisuutta.
Syy selvisi, kun Heikkilä kertoi, että ensiksi asennettiin ilmalla täytetty pussi, jonka päälle tehtiin sitten
”lumivalu”. Jälki oli niin tasainen,
että harvemmin sellaista näkee betonivaluissa.
Yksi kokemusta lumirakentamisesta hankkineista on Oulun am-

mattikorkeakoulussa maanrakennuspuolen insinööriksi opiskeleva
Juha-Matti Alatalo. Hän oli rakentamassa jo viidettä lumilinnaa.
– Kaikenlaista rakentamista on
ollut, lumen polkemista ja lapioimista ja linnan oviaukkojen veistämistä sekä muottien kanssa värkkäämistä, Alatalo kertoi.
Työ on vuosi vuodelta helpottunut, kun tietää, mitä ja missä pitää
kulloinkin tehdä. Työ on hektistä ja
hikistä.
– Pitkää päivää on tehty, aamuseitsemästä iltapäiväneljään ei aina
riitä, Alatalo selvitti.
Lumen kanssa puljaaminen
vaatii kunnon varusteet, ja sellaiset
työnantaja oli hankkinut.
– Olemme saaneet alusasut sukkia myöten ja haalarit. Pipo on pitänyt hankkia itse, Alatalo kertoi.
Alatalo valmistuu rakennusinsinööriksi keväällä. Puljaako hän lumilinnan kimpussa taas ensi vuonna?
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Rakennusmiehet Mika Mikkonen (vas.) ja Jukka Kauppi pakertavat sairaalan laajennuksella loppukesään.
Syksyn työmaat ovat vielä arvoitus.

Kemissä oli tammikuussa pystyssä
vain yksi torninosturi, rakennusmies
Jarmo Sorvojan takana sairaalan
laajennustyömaalla.
Maanrakennusinsinööriksi opiskeleva Juha-Matti Alatalo oli rakentamassa viidettä Kemin lumilinnaa.
Ensi talvena hän ei ehkä enää rakenna lumilinnoja, jos valmistuttuaan saa oikeita töitä.

– Jaa-a. Ehkä en tule uudelleen,
jos pääsen niin sanottuihin oikeisiin
töihin. Mutta onhan se mahdollista,
jos muuta ei ole, Alatalo mietiskeli.
Uusista työmaista ei ollut tietoa
IP-Heikkilälläkään. Taavi Heikkilä
kertoi, että urakkalaskennassa ei
kohteita juuri ole.
– Jotain on laskennassa Oulussa. Torniossa on yksi liikehuoneiston teko ja Kemissä on juuri valmistunut terveysaseman vesikaton korjaus, Heikkilä kertoi.

Sairaalan laajennus
ainoa työmaa
Toinen kemiläinen rakennusliike,
Mikko Kurtin firma, aloitti LänsiPohjan sairaalan laajennustyön viime syksynä. Laajennuksen myötä
muun muassa sairaalan ensihoito- ja
patologian osasto saavat uudet tilat.
Neljälle ambulanssille tehdään tallit.
Työmaalla hääri kymmenkunta
Kurtin työntekijää sekä jokunen ali-
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urakoitsijan duunari.
Työmaamestari Arvo Vaara
kertoi, että Prisman remonttityömaalla oli puolikymmentä työntekijää, Keminmaan Kallijärvellä uurasti rivitalotyömaalla pari.
Ja siinäpä ne kohteet taisivat ollakin.
– Laskennassa ei ole oikein mitään, Vaara huokaili.
Sairaalalaajennus valmistuu
loppukesällä. Mikä on tilanne sitten,
siitä ei tiedä vielä kukaan mitään.
– Eiväthän nuo kerro meille mitään, rakennusmiehet Kari Haapakoski ja Mika Mikkonen sanoivat.
Jos töitä ei siunaannu jatkossa,
pelättävissä on, että väkeä lomautetaan.
Vuonna 2005 Kurtille tullut Mika Mikkonen kertoi olleensa lomautettuna kerran. Joutenoloa kesti
puoli vuotta.
– Muuten töitä on ollut koko
ajan, hän kertoo.
Viitisen vuotta Kurtilla ollut

Jukka Kauppi muisteli olleensa lomautettuna muutamia viikkoja.

Biodieseltehtaasta
työtä 200 rakentajalle
Aluetoimitsija Ilpo Hiltula kertoi,
että YIT:llä oli loppusuoralla yksi
kerrostalon työmaa Kemin keskustassa. Siellä tehtiin tammikuussa sisustustöitä.
Lapin Teollisuusrakennus oli
aloittelemassa Kemin uuden paloaseman rakennustöitä. Sen on määrä valmistua lokakuussa. Siihen asti palomiehet joutuvat odottelemaan hälytyksiä parakeissa vanhan paloaseman
home- ja kosteusongelmien vuoksi.
Torniossa ja Tervolassa tehdään
vanhusten palvelukotia, Kemin Koivuharjulla on menossa Tornion Remonttipalvelun kerrostalon saneeraus, Hiltula listasi.
– Lapin tunturialueella ei ole isoja kohteita alkamassa, Hiltula kertoi.
Hänen mielestään Kemin ja

Tornion alueelle tarvittaisiin nyt ainakin yksi iso investointi, joka tietäisi työtä isolle joukolle rakentajia.
– Kemin Ajokseen on pitkään
suunniteltu biodieseltehdasta, joka
antaisi työtä parille sadalle rakentajalle, Hiltula totesi.
Kyseessä on Metsäliiton, nykyisen Metsä-Groupin ja Vapon 500
miljoonan euron laitos, joka tuottaisi puuraaka-aineesta 100 000 tonnia
biodieseliä vuodessa.
Tehdashanke koki takaiskun,
kun Metsä-Group ilmoitti viime kesänä yllättäen vetäytyvänsä puuhasta. Sen mielestä investointi ei ole
tarpeeksi kannattava.
Vapo sai investointiaan varten
viime vuoden lopulla EU:lta liki 90
miljoonan euron tukipäätöksen. Vielä puuttuu noin 400 miljoonaa euroa.
– Täytyy toivoa, että MetsäGroupin tilalle löytyy uusi kumppani ja biodieseltehtaan rakentaminen
alkaisi mahdollisimman pian, Ilpo
Hiltula sanoi.
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Ensimmäisen kerran Marko Hämäläinen käytti sahaa puolitoistavuotiaana, jolloin hän sahasi sohvanjalkaa poikki.

Rakennuskolmion uusi luottopakki
oppi käden taidot jo pienenä
Marko Hämäläinen:
”Sahasin sohvanjalkaa
poikki puolitoista
vuotiaana.”
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

R

aahelaisen rakennusliike Ra
kennuskolmion luottamus
miesportaassa tapahtui vuo
denvaihteessa vahdinvaihto. Kaksi
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toista vuotta leiviskää hoitanut Reino Honka luovutti ja Marko Hämäläinen otti luottopakin hommat
haltuunsa.
Kirvesmies Hämäläisellä on te
kemisen meininki ollut verissä pie
nestä pitäen. Hän heiluttelee käsiään
kuin varmemmaksi vakuudeksi ja
tekee paljastuksen:
– Puolitoistavuotiaana sahasin
sahalla sohvanjalkaa poikki. Näp
rääminen on ollut aina sydäntä lä
hellä, luottamusmies kertoo nyt jo

tapaukselle naureskellen.
Pikkunaperolla oli sahapuuhien
jälkeen totiset paikat. Toruja riitti,
mutta ei sen kummempaa. Traumo
ja ei ole mielen sopukoihin jäänyt.
Luottamusmiehen toimeen so
lahtaminen sujui vaivattomasti, sillä
Hämäläinen on seurannut läheltä
edeltäjänsä työtä. Reino Honka pitää
seuraajaansa pätevänä tehtäväänsä.
– Tulevaisuus on nuorissa, Hon
ka toteaa.
Honka päätti viime syksynä et

tä hän ei enää asetu ehdolle luotta
musmiesvaaliin. Hämäläinen valit
tiin tehtävään äänestyksen jälkeen,
selvällä ääntenenemmistöllä.
Seuraajalle ei Hongan mukaan
ole pahemmin tarvinnut neuvoja
tehtävään antaa. Asiat ovat sujuneet
työnantajan kanssa.
– Ainahan pientä säätämistä on
ollut, mutta se kuuluu asiaan. Vään
tämistä on ollut, kun tieto ei ole aina
mennyt perille niin kuin olisi pitä
nyt, Honka kertoo.
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Marko Hämäläinen istuu Raahen
ammattiopiston neuvottelutoimikunnassa. Hänen mielestään
rakennusalaa opiskelevien ammattikoululaisten ei kuulu työharjoittelussa tehdä siivoustöitä. – Parhaiten
työn oppii, kun sitä tekee ammattimiehen kanssa, hän sanoo.

lonrakentajan ammattiin opiskele
vat ovat tehneet mm. pienkerrosta
lon Kanavapuistoon ja saneerauksia
sekä rakentaneet omakotitaloja yk
sityisille henkilöille.
Hämäläinen kertoo, että pari
vuotta sitten kaksi ammattikoulu
laista osallistui rivitalon rakentami
seen Pyhäjoella.
– He pääsivät tekemään kunnon
töitä. Opiskelijat levyttivät seiniä ja
tekivät saunan koolauksia samalla
tavalla kuin ammattimieskin, Hä
mäläinen selvittää.
– Tämä on hyvä juttu opiskeli
jan kannalta, sillä pelkällä teoria
tunnilla ei opi mitään, hän sanoo.
Hämäläinen ei suinkaan vähek
sy teorian opiskelua. Tunneilla omak
suu rakennusalan perustiedot ja saa
tietoa mm. työturvallisuudesta ja
alan laatuvaatimuksista.
– Paras oppi tulee kuitenkin
työmaalta, Hämäläinen sanoo.
Hän itse valmistui Raahen am
mattiopistosta kirvesmieheksi vuon
na 2001.

Tuplapalkka
oli yllätys

Työnantaja on Marko Hämäläi
sellekin tuttu. Hän on ollut Raken
nuskolmion leivissä yli kymmenen
vuotta, vuodesta 2001 lähtien.
– Olin ensiksi kesätöissä suurel
la vesikattotyömaalla. Kävin sitten
armeijan ja tulin takaisin, luotta
musmies kertoo.

ollut ja seuraava on ilmeisesti touko
kuussa, hän kertoo.
Marko Hämäläinen kuuluu Ra
kennusliiton Raahen osasto 222:n
hallitukseen, jossa hän toimii myös
osaston nettisivuvastaavana, sekä
Oulun aluejärjestön hallitukseen
Reino Hongan varamiehenä.

Koulutus edessä,
liittovaltuusto tuttu paikka

”Ammattikoululaiset
eivät ole siivoojia”

Pyhäjoella asuvalle Marko Hämä
läiselle on luvassa koulutusta luotta
musmiestehtävään. Sitä on tarjolla
onneksi lähellä, Oulussa, josta on
muutenkin saatavissa tarpeen tullen
apua liiton toimitsijoilta.
Rakennusliiton toimintaa Hä
mäläinen on päässyt seuraamaan lä
heltä, sillä hän istuu vuonna 2011
aloittaneessa liittovaltuustossa. Val
tuuston toimikausi kestää vuoteen
2015.
– Kaksi valtuuston kokousta on

Marko Hämäläinen on ollut kolme,
neljä vuotta Raahen ammattiopiston
neuvottelutoimikunnassa. Tämä
tehtävä on ollut hänelle mielenkiin
toinen ja antoisa.
– Siinä on päässyt tutustumaan
opiskelijoiden maailmaan. Heidän
asemansa kaipaa tuntuvaa paranta
mista, Hämäläinen toteaa.
Erityisesti hän on panostanut
siihen, että työharjoittelussa olevat
opiskelijanuoret saavat tehdä oi
keasti sitä työtä, jota varten he ovat
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hankkimassa koulutusta.
– Heidän on saatava harjoitella
alalla jo olevien ammattimiesten
kanssa, eikä vain siivota paikkoja,
Hämäläinen huomauttaa.
Takavuosina oli valitettavasti
tapana, että opettajat saattoivat kus
kata joukon opiskelijoita jollekin
työmaalle ja jättää heidät päiväksi
keskenään.
Hämäläinen muistuttaa, että
tällainen käytäntö on turvallisuus
riski.
– Mitäs sitten, jos sattuu tapa
turma, hän kysyy.

”Paras oppi
tulee työmaalta”
Marko Hämäläisen mukaa tilanne
on muuttunut myönteiseen suun
taan. Opiskelijat tekevät työtä am
mattioppilaitoksien omilla työ
mailla.
Raahen ammattiopistossa ta

Työstä ei Marko Hämäläisellä ole
Rakennuskolmiolla ole ollut puutet
ta. Vaikka ajat ovat välillä olleet
Raahen seudullakin vaikeita, lomau
tuksia ei ole ollut.
Muutenkin asiat on hoidettu fir
massa työntekijöiden kannalta hy
vin.
– Palkat maksetaan tessin mu
kaan ja ajallaan, Hämäläinen ker
too.
Kerran on käynyt niinkin, että
Hämäläinen sai palkkansa tuplana.
Myös lomarahat maksettiin kahteen
kertaan. Syynä oli inhimillinen vir
he, joka korjattiin heti, kun se huo
mattiin.
– En kerinnyt tuhlata rahoja,
Hämäläinen nauraa.

Metsästys ja
kalastus mieleistä
Vapaaajallaan Marko Hämäläinen
harrastaa metsästystä ja kalastusta.
Metsästysreissuilla tähtäimessä ovat
sorsat ja metsälinnut.
Kalaa Hämäläinen pyytää
muun muassa Tenojoelta, jossa hän
on käynyt kesäisin 1990luvun alus
ta lähtien.
– Olin ensimmäisen kerran Te
nolla seitsemänvuotiaana isän kans
sa ja jäin koukkuun, hän kertoo.
Omaakin perhettä on siunaantu
nut; vauhtia ja vipellystä riittää toi
sella vuodella olevan tytön kanssa.
Mahdollisia timpurin taitojaan
ei jälkikasvu ole vielä esitellyt. Soh
vanjalat ovat toistaiseksi ehjät.
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Laatoituksen ja
muurauksen
näyttökoe
kertaheitolla
Tammi–helmikuun vaihteessa Vantaan ammattiopisto
Varian muurausalan opiskelijat painavat kasaan 64
tunnin näyttötyörupeamaa.

Laura Kauppinen kysyy Timo Aaltoselta neuvoa laatoituksen
yksityiskohdista.

Jukka Nissinen

V

arian ammattiosaston muurausosastolla Tennistiellä on
lähes harras tunnelma. Työn
alla ovat laatoituksen ja muurauksen
näyttötyöt.
Vantaalainen muurariopiskelija
Juuso Juutilainen on saanut jo oman
näyttötyönsä valmiiksi, kun muissa
työpisteissä käy vielä kova vilske.
– Aika moni opiskelija on ollut
kipeänä ja töitä olisi valmistunut samaan aikaan muillakin, Juutilainen
kieltäytyy luokan priimuksen tittelistä.
Yksi syy Juutilaisen muuraustöiden valintaan oli se, että sisätiloissa on mukavampi tehdä hommia
kuin muottitöitä ulkona loskassa ja
pakkasessa.
– Pääsen pieneen rakennusliik-
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keeseen töihin heti koulun jälkeen.
Olen tehnyt kaikki työharjoittelujaksot siinä firmassa. Luvassa on
etupäässä timpurin töitä. Olen oppinut aika paljon vanhemmilta työntekijöiltä, Juutilainen kertoo.
Juutilaisella on armeijaan meno
ensi vuoden tammikuussa.
Myös Tino Hagertia muuraushommat kiinnostivat timpurin töitä
enemmän.
– Isä on tehnyt rakennushommia jonkin verran ja kummisedällä
on rakennusfirma eli suvussa on rakennustaustaa jonkin verran, Hagert
miettii omaa lähtemistään rakennusalan opintoihin.
Ammatinvalintavaiheessa rakennusalan lisäksi Hagertilla oli
vielä vaihtoehtoina ensihoitajakoulutus ja sähköala.
– Rakennusala tuntui kuitenkin

Tino Hagertilla oli pari muutakin
ammattivaihtoehtoa peruskoulun
jälkeen, mutta rakennusala tuntui
luontevimmalta valinnalta.

luonnollisimmalta vaihtoehdolta,
olen ollut rakennustöissä mukana
pienestä asti. Ensimmäisen talven
jälkeen, kun oli ollut työharjoittelussa, tiesin millaisiin hommiin tuli
lähdettyä, Hagert nauraa.

Koululla oppii
muurauksen alkeet
Talonrakennuksen koulutusohjelmassa opiskelijat valitsevat ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen
minkä tutkinnonosan mukaan opintoja jatketaan.
– Muuraamista opinnoissa on
aika vähän, muurausta ja laatoitusta
kumpaakin kymmenen opintoviikkoa, mistä teorian osuus on kaksi
opintoviikkoa. 450 tunnissa pitäisi
opettaa muuraamaan, tekemään liimakiveä, rappaamaan, laatoitta-

maan, vedeneristämistä ja tasoittamaan. Se on hirveän pieni tuntimäärä, mutta on se edes jotain, muurauksen opettaja Timo Aaltonen kiteyttää.
Aaltonen on perustellut muurauksen valitsemista rakennusalan
opiskelijoille ammattitaidon monipuolistamisella. Omakotitalotyömaalla tulee vastaan vähintäänkin
märkätilojen seinien muuraus.
– Rakennuttaja on aivan innoissaan, kun kaveri osaakin muurata itse, eikä tarvitse hankkia muuraria
viikoksi töihin, Aaltonen sanoo.
Opiskelijamäärät muurauspuolella vaihtelevat vuositasolla yhden
ja kahden luokan välillä. Enimmillään muurausryhmään mahtuu 16
opiskelijaa. Tilat eivät taivu isompien ryhmien kouluttamiseen.
Aaltosen mielestä nykyiseen ra-
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Laatoitusta harjoitellaan kymmenen opintoviikon verran.

kennusalan perustutkintoon kuuluu
tarpeeksi työssäoppimista. Variassa
mietitään parhaillaan aineopintojen
upottamista mahdollisuuksien mukaan harjoittelujaksojen yhteyteen.
– Opiskelijat tekisivät sähköisesti opintotehtäviä. Samalla aineopettajia tulisi työssäoppimiseen
mukaan, Aaltonen kertoo.

Näyttö koululla tasapuolisuuden vuoksi
– Muuraustyön näytöt olen halunnut
ammattikoulun tiloissa siksi, että se
olisi tasapuolinen kaikille opiskelijoille. Työmailla on hankala järjestää näyttöjen tekeminen niin, että ne
voisi tehdä yhden opintojakson puitteissa. Se menee hankalaksi jo sen
takia, että näyttöjen teko ajoittuu talviaikaan, Aaltonen huomauttaa.

Rakentaja 2/2013

– Näyttötyöt tehdään oikeilla tavaroilla, jotta ei jää väärää käsitystä
materiaaleista, Aaltonen tähdentää.
Varialla näyttö tehdään yhtenä
työnä, mutta siinä arvostellaan laatoitus ja muuraus erikseen.
– Jos muuraus menee huonosti,
mutta sen pystyy rappaamalla oikaisemaan, niin opiskelija tulee tavallaan uutena laatoitusvaiheeseen ja
siitä osiosta voi saada arvosanaksi
parhaan kolmosen, Aaltonen kertoo.
Kaikki opiskelijat lähtevät tavoittelemaan kolmostasoa.
– Päästäkseen helpommalla
moni haluaisi lähteä tavoittelemaan
vain ykköstä, vaikka kykeneekin
kolmoseen. Kolmosesta voidaan tarvittaessa tiputtaa tasoa alaspäin,
Aaltonen toteaa.
Juuso Juutilaisen näyttötyö on jo valmis.

23

Tero Kinnunen (vas.) ja Pertti Räsänen kakkukahveilla valmistujaisjuhlassa.

Opintoputkesta putkiasentajan
ammattitutkintoon
Tero Kinnunen sai putkiasentajan ammattitutkinnon
valmiiksi joulukuussa 2012 vähän mutkikkaamman
opintorupeaman jälkeen.
Esko Peiponen, teksti
Markku Rinskoi, kuva

T

ero Kinnusen alkuperäinen
opintie kulki peruskoulusta
merkonomiopintoihin ja sieltä
asepalvelukseen. Intin jälkeen Kinnuselle ei löytynyt koulutusta vastaavaa työtä, vaan autonkuljettajan
paikka Tekmannin LVI-osastolta.
Vuoden autonkuljettajana tehtävissä Kinnunen pääsi vuonna
2004 oppisopimuskoulutukseen
suorittamaan putkiasentajan perustutkintoa Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Autonkuljettajan homissa
Kinnunen oli tutustunut LVI-alan
tarvikkeisiin, mikä helpotti alussa
pääsemään sisälle putkiasentajan
maailmaan.
Alussa kuitenkin suurin osa
putkityömaan töistä olivat outoja.
Kinnusen mielestä putkiasentajan
oppisopimuskoulutuksessa pitäisi
olla valmistava koulutus, jonka keskeisiä sisältöjä olisivat työturvallisuus rakennustyömaalla, piirustus-
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ten lukeminen, asennustekniikoiden
perusteet ja työkalujen tuntemus.
– Pystymetsästä työmaalle tullut opiskelija on suuri työturvallisuusriski työmaalla ja osaamattomuudesta syntyvä turhautumisen
riski voi aiheuttaa opiskelumotivaation heikkenemistä, arvioi Tero Kinnunen.

Hitsauskoulutusta
liian vähän
Hyviä oppimiskokemuksia tuli perustutkinnon aikana etenkin omilta
työpaikkaohjaajilta Hannu Savolaiselta ja Jukka Vinskalta. Kinnunen kiittää heitä hyvästä opettamisesta, pitkämielisyydestä opetustilanteissa ja oikeanlaisen työmoraalin iskostamisesta.
Kinnunen piti puutteena ajallisesti liian lyhyttä oppilaitoksessa
suoritettua hitsauskoulutusta. Hitsausosio vaatisi, että opintonsa aloittanut opiskelija pääsisi tekemään pitkäksi aikaa pelkästään hitsaustöitä

työmaalla. Tämän päivän työmaalla
se ei ole mahdollista, joten hitsauskoulutusta pitäisi järjestää oppilaitoksessa. Hyvä opiskeluaikana hankittu hitsaustaito parantaa opiskelijan sijoittumista työmarkkinoille.
Kinnusen mielestä oppisopimuskoulutus on hyvä koulutusmuoto, koska opiskeluajalta saa palkkaa,
työmaalla oppiminen on tehokasta
tekemisen kautta ja oppilaitoksessa
järjestettävät teoriaopinnot liittyvät
työmaalla tehtäviin asennustöihin.
Lisäksi koulutuksessa hyvää oli ryhmän yhteishenki. Opiskelijat olivat
eri yrityksissä töissä, jolloin kokemusten jakaminen opiskelijoiden
kesken erilaisista käytännöistä opetti paljon.
Työnantaja vaihtui yritysfuusion takia Tekmannista Lemminkäiseksi. Putkiasentajan ammattitutkinnon suorittaminen tapahtui suurelta osin työmaanäytöillä ja ongelmana oli löytää oikeanlaisia työtehtäviä, joiden avulla tutkintoon liittyvät näytöt sai tehtyä.

Ensin remontti, sitten
erikoisammattitutkinto

paritalosta. Perheeseen syntyi kaksi tytärtä, Melina ja Melinalle sisko, jonka ristiäiset ovat vielä pitämättä. Vanhan omakotitalon remontointi ja lasten hoito veivät paljon aikaa opiskeluilta. Kinnunen
arvelee, että ammattitutkinnon
suoritus riittää ainakin vähäksi aikaa ja esimerkiksi putkiasentajan
erikoisammattitutkinnon aika voi
olla myöhemmin.
Kinnunen pitää työssään työn
haasteellisuudesta, vaihtuvista työympäristöistä ja kohtuullisesta palkkauksesta. Lisäksi hyvänä asiana
Tero Kinnunen mainitsee hyvät työkaverit ja työnjohdon. Esimiesten
toiminnassa kiitettävää on hyvän
työilmapiirin luominen.
Vähemmän miellyttävää työmaan olosuhteissa ovat kylmyys, sade, viima, pöly, melu ja pimeys.
Asentajalta vaaditaan toisinaan
asennetta vaikeissa olosuhteissa.
Kinnusen Tero osallistuu aktiivisesti Rakennusliiton toimintaan ja
hän on Rakennusliiton osasto 394:n
hallituksen jäsen. Rakennusliiton
kesäpäivät ovat olleet parhaimpia
kokemuksia.

Ammattitutkinto-opintojen aikana
Kinnusen Tero hankki puolikkaan
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ARDEX-OPISTON
MAKSUTTOMAT KEVÄÄN 2013 KURSSIT
KATSO KOULUTUSKALENTERI JA ILMOITTAUDU

WWW.ARDEX.FI
TAI SOITA 09 6869 140

Alkuvuoden kursseja:
SISÄILMAKORJAUSTEN
TYÖTEKNIIKAT klo 8.45--14.00
Kosteuden, radonin ja haitta-aineiden
hallintaan.

13.2.
14.2.
20.2.
28.2.
6.3.

keskiviikko
torstai
keskiviikko
torstai
keskiviikko

Espoo
Turku
Kuopio
Espoo
Kotka

MÄRKÄTILAPÄIVÄ klo 8.45--16.00
Hyväksytään henkilösertifioinnin
täydennyskoulutuksena.

12.2.
12.2.
19.2.
20.2.
21.2.
26.2.
5.3.
8.3.

tiistai
tiistai
tiistai
keskiviikko
torstai
tiistai
tiistai
perjantai

Espoo
Turku
Kuopio
Seinäjoki
Kokkola
Espoo
Kotka
Porvoo

KURSSIPALAUTE 2012:
TEKNINEN NEUVONTA
PUH. 09 6869 140

100 % osallistujista
suosittelee!
99 % sai ARDEX-kurssilta
vinkkejä, joiden avulla voi
välttää virheitä
rakennusprojekteissaan.
(Tutkimuslaitos Reconos Ky, 2012)
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Customilla kruisaillen
Jättimäinen pyörä pitää käynnissä sellaista ääntä, että se tuntuu luuytimissä asti.

Markku Houtsonen
perusti moottoripyörä
kerhon, jossa custom
pyörä on kuningas.
Johanna Hellsten

S

usikoira Rolle poseeraa ylvää
nä Custom Rangers MCC
moottoripyöräkerhon logossa.
Samainen epeli häärää pitkin pork
kalalaisen omakotitalon pihaa, joka
kuuluu Markku Houtsoselle sekä
hänen vaimolleen Mia Alfströmille. Houtsonen ja Alfström ovat cus
tompyöräihmisiä selkäytimiään
myöten.
– Olin 13vuotias, kun sain en
simmäisen kokemukseni moottori
pyörästä. Se oli Ifa. Sillä ajelin koti
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pihalla ja sivuteillä. Se oli hauskaa.
Sama moottoripyöräinnostus oli
kaikilla kylän pojilla, Houtsonen
kertoo harrastuksensa alkuajoista.
Tällä hetkellä Houtsonen ajaa
kustomoidulla 1800kuutioisella
Victory Visionilla. Se painaa 450 ki
loa, ja siinä muun muassa pakki ja
stereot.
Houtsosen vaimo Alfström
aloitti oman moottoripyöräharras
tuksensa vasta kolmisen vuotta sit
ten. Ensimmäinen pyörä oli
650kuutioinen Honda Deuville.
– Mutta en tykännyt siitä ja
ajoin sillä vain yhden kesän. Ny
kyinen pyöräni on 750kuutioinen
Honda Shadow Spirit, Alfström sa
noo.
Pariskunnalla tulee vuosittain
ajoa jopa 30 000 kilometriä. Viime
kesänä kilometrejä kertyi vähem

män, vain noin 12 000, huonojen ke
lien takia.
– Pääosin ajokilometrejä tulee
ulkomailla, koska Suomi on jo ko
luttu läpikotaisin. Täällä ei oikein
ole enää nähtävää. Viime vuonna
ajoimme vähän Suomessakin, kun
lähdimme Lofooteille. Ja on se Nor
jakin jo aika tuttu, kun olen siellä
kiertänyt jo 1970luvulta lähtien,
Houtsonen sanoo.
Ensi kesänä pariskunnan nokka
osoittaa kohti etelää; tarkoituksena
on käydä katsastamassa Ranska,
Monaco ja Portugali.

Jokainen kokoaa mieleisensä
Custommoottoripyörien harrastajia
on Suomessa runsaasti.
– Varmaan suurin osa suoma
laisista motoristeista ajaa custom

pyörillä. Se johtuu pitkälti Harley
Davidsonien suosiosta. Custompe
rinne lähti liikkeelle Indiana ja HD
pyöristä. Ne ovat legendaarisimmat
moottoripyörät maailmassa, Hout
sonen sanoo.
Custompyörien tenho perustuu
siihen, että jokainen voi tehdä pyö
rästä mieleisensä.
– Niiden rakentelumahdollisuu
det ovat valtavat, vain taivas on raja
na. Osia saa Suomesta hyvin, vaikka
ne joudutaankin osittain tilaamaan
Jenkeistä, Houtsonen kertoo.
Houtsonen on vaihtanut Victo
ryynsä suunnilleen kaiken, mikä
vain on mahdollista. Se on koottu
pyörän myyneessä Espoon Bike
worldissä uutena, eli hän ei ole itse
rakentanut pyöräänsä, vaan suunni
tellut siihen tehdyt muutokset.
Custompyörät eivät Houtsosen
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sanojen mukaan ole nuorten poikien
harrastus, sillä nuoret suosivat enem
män kyykkypyöriä. Se ei myöskään
ole erityisen halpa harrastus.
– Aika arvokasta puuhaahan se
on. Mutta onhan rantamökin ja ve
neen ostaminenkin kallista. Halval
lakin pääsee custompyörään kiinni,
jos ei osta uutta, Houtsonen sanoo.
Pyörän huoltoon ei mene sen ih
meemmin aikaa, mutta kiillotuk
seen sitäkin enemmän.
– Aina reissussakin on löydyttä
vä pesupaikka. Auto saa olla mikä
on, mutta pyörän on kiillettävä, Alf
ström naureskelee.

Custom-kuskit ovat
yhtä suurta perhettä
Isoa osaa moottoripyöräharrastuk
sessa näyttelevät motoristien omat
tapaamiset ja erilaiset ajot. Toissa
kesänä Houtsonen ja Alfström ajoi
vat Euroopassa yhdeksän maan läpi.
Tuolloin heillä oli vielä allaan
1800kuutioinen Goldwing. Vaikka
he ajoivatkin lenkit kahdestaan, he
pysähtyivät tapaamisisssa eri puolil
la Eurooppaa.
– Kun kävi neljässä tapaamises
sa, sai merkkidiplomin merkin lii
veihin, joka kertoo siitä, että on
kiertänyt saman kesän aikana tietyt
lenkit, Alfström kertoo.
Tapaamisiin Euroopassa osal
listui 300–500 Golwingharrastajaa
eri puolilta maailmaa.
– Väenpaljous on vähän maasta
kiinni. Tapaamisissa ei tunneta titte
leitä eikä niistä puhuta. Ajajissa on
lääkäreitä, tuomareita, asianajajia.
Kaikenlaisista taustoista, mutta sillä
ei ole mitään väliä. Se, mikä näitä
herroja ja rouvia yhdistää, ovat cus
tom ja matkapyörät, Houtsonen
kertoo.
Hänen mukaansa kaikki cus
tomkuskit ovat kavereita keske
nään.
– Sitä tapaamisten tunnelmaa
on vaikea sanoin kuvata. Se on se
yhtenäisyyden tunne, ollaan kuin
yhtä suurta perhettä, vaikka olisit
missä päin maailmaa tahansa.
Suomessa järjestetään paljon
custommiitingejä.
– Suunnilleen kaikki custom
kerhot järjestävät niitä. Hymyilevän
Motoristin Kevätpäivä on yksi suu
rimmista tapahtumista. Sen järjes
tää tänä vuonna Ladies’ Bike Club

Pyörän pitää kiiltää. Aina.
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Markku Houtsonen on intohimoinen custom-pyörämies.
Houtsosen vuoden 2012 Victory Visionia on Suomessa
rekisteröitynä vain seitsemän kappaletta.

WIMA Finland Jyväskylässä, Hout
sonen kertoo.
Kevätpäivä on tarkoitettu kai
kenlaisille pyörille.
Custom Ranges MCC:n ko
koontumisiin voivat osallistua kaik
ki kerhot, jotka ajavat custompyö
rillä.
– Järjestämme sen 14.–16.6.
2013 Emolahdessa Pyhäjärvellä.
Odotamme suurta osallistujajouk
koa, koska tämä homma perustuu
vain custompyöriin ja niitä tässä
maassa riittää, Alfström sanoo.

Kerho perustettiin
tarpeeseen
Mikä sai parivaljakon perustamaan
oman moottoripyöräkerhon? Yksi
vastaus löytyy siitä, että Suomessa
kerhot ovat pääosin merkkikohtaisia.
– Olimme molemmat jäseniä
kerhossa, jossa oli edustettuna kaik
ki pyörämallit, kyykyt, matkapyörät
ja customit. Se ei vaan toiminut. Se
ajatusmaailma on niin erilainen.
Siellä katseltiin Markun Goldwingiä
aina vähän ihmeissään, Alfström
kertoo.
Ajatus oman kerhon perustami
sesta lähti, kun Alfström oli ostanut
nykyisen pyöränsä. Hän googletteli
sopivaa customkerhoa itselleen,
mutta ei löytänyt sopivaa.
– Sitten me päätettiin Markun
kanssa perustaa sellainen itse. Siinä
oli alkuun kova byrokratia. Yhdis
tyksen perustamispaperit tulivat
varmaan kolmeen kertaan ensin ta
kaisin, Alfström jatkaa.
Kirjainyhdistelmä MCC kerhon
nimessä tarkoittaa sitä, että siinä
ovat kaikki custompyörät sallittuja
ja siinä on jäseninä myös naisia. Ei
kä pelkästään jäseninä. Alfström on
kerhon puheenjohtaja, ja myös vara
puheenjohtajana on nainen. Ei aivan
tyypillinen asetelma suomalaisissa
motoristikerhoissa.

Mia Alfström ei enää istu moottoripyörän kyydissä, vaan
ajaa omalla kustomoidulla pyörällään. Ja tietysti myös
toimii puheenjohtaja Custom Rangers MCC:ssä.

– Akkavalta on hyvä juttu, Alf
ström kommentoi.
Kerho valitsee itse jäsenensä.
Jäsenyyden edellytyksenä on se, että
omistaa custompyörän ja että saa
suositukset kahdelta kerhon jäsenel
tä, ellei hakijaa sitten tunneta muu
toin.
– Meillä on tällä hetkellä 47 jä
sentä. Tarkoituksena ei ole kasvattaa
kerhosta valtavan suurta. Tavoittee
na on sellaiset 150 jäsentä. Isomman
kerhon pyörittäminen on valtavan
ongelmallista, koska isossa ihmis
joukossa on ikuinen törmäys mieli
piteiden välillä. Pienessä kerhossa
kaikki jäsenet myös tuntevat toisen
sa. Siihen perustuu viihtyminen mu
kana kerhon toiminnassa, Houtso
nen sanoo.
Kerhossa on pyöriä suunnilleen
kaikilta moottoripyörämerkeiltä.
Kerholaisten keskiikä huitelee jos
sain 45–50 ikävuoden paikkeilla.
Kerhon pyörittämisessä on kova
homma.
– En olisi uskonut, miten paljon
sitä työtä on. Satoja ja satoja tunteja.
Pitää käydä pankkitileillä tarkista
massa jäsenmaksuja, hoitaa kerho
merkit ja supportmerkit lähetyk
seen, hoitaa tapaamisien järjestelyjä
ja niin edelleen Alfström kertoo.
Ja kun kerholla on omat tpaidat,
hupparit, liivit, mukit, pyyhkeet, lip
pikset ja liput, on niidenkin saami
sessa jäsenille oma hommansa.
Yhdistyksellä on kahdeksanjä
seninen hallitus, joka kokoontuu täl
lä hetkellä 2–3 kuukauden välein.
Kerho on jaettu neljään osaan il
mansuunnan mukaan. Osastot saa
vat kerholta rahaa esimerkiksi kah
vitilaisuuksien ja viikonlopunvietto
jen järjestämiseen. Kesäisin osastot
järjestävät miitinkejä viikoittain.
– Esimerkiksi meillä täällä
Porkkalassa on aivan ihana kioski,
jossa usein tavataan. Motoristeille
han aina syntyy joku sellainen oma

tapaamispaikka, Alfström sanoo.

Ennakkoluuloista eroon
Alfströmin mukaan kerhon liiviä
käytetään lähes aina ajaessa ja eri
tyisesti tapaamisissa. Se on sääntö,
josta ei poiketa. Liivin käytössä on
kuitenkin omat ongelmansa.
– Liivin käyttö aiheuttaa ennak
koluuloja. Minulla on vanha äitikin,
joka ei vieläkään oikein ymmärrä
tätä liivin käyttöä ajaessa, Alfström
sanoo.
Houtsosen mukaan ennakko
luuloinen suhtautuminen liiviä käyt
täviin motoristeihin on Suomessa
hyvin tyypillistä, ja siitä olisi aika
päästä eroon.
– Ennakkoluulot perustuvat pal
jolti liivin kantamiseen. Kukaan, jo
ka ei ole kiinnostunut moottoripyö
ristä, ei tiedä merkkiasioista ja mis
tä se juontaa ja kuinka kaukaa his
toriasta. Moottoripyöräkerhoilla on
maailmanlaajuisesti aika samanlai
set säännöt; kunnioitetaan omaa ja
muiden kerhoa. Sinä edustat sitä
kerhoa, jonka liiviä kannat. Kun ajat
pyörällä vaikka huoltoasemalle, se
et ole sinä ”Kalle”, vaan kerho. Si
nun käyttäytymistäsi seurataan. Jos
mokaat, palautetta kyllä tulee, Hout
sonen sanoo.
Millä ennakkoluuloja saisi sit
ten muutettua?
Houtsonen rohkaisee kaikkia
moottoripyöristä kiinnostuneita tu
lemaan katsomaan, kun tapaamisten
yhteydessä moottoripyörät ajetaan
letkassa esimerkiksi kylän torille.
– Tulkaa katsomaan hienoja
pyöriä ja juttelemaan pyörän omis
tajien kanssa. He ovat kaikki taval
lisia, parrakkaita töissä käyviä her
rasmiehiä rouvineen eri ammatti
aloilta. He vain haluavat harrastaa
custompyörillä ajelua, suunnitella
yhdessä niiden rakentamista ja viet
tää yhdessä laatuaikaa.
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Kyllä nyt hymyilyttää. Taisto Puurunen ja Taisto Latvalehto poseeraavat ennen puolimaratonia, joka juostiin Pudasjärvellä tehtailija Paavo Kuismasen muistolle.

Eespäin Taistojen tietä
Taisto Latvalehto ja
Taisto Puurunen
ryhtyivät vetelyksistä
maratoonareiksi.
Johanna Hellsten

R

ankkaa fyysistä työtä tekevän ihmisen on helppo huijata itseään, että työ pitää kovassa kunnossa ja uuman hoikkana.
Valitettavasti näin ei ole. Huonot
elämäntavat eivät tasaannu harkkoja
nostelemalla. Päinvastoin; jos illat
kuluvat sohvalla röhnöttäessä HK:n
Sininen suussa, voi olla aika varma
siitä, että työkykykin alkaa kärsiä.
– Minulla oli 1990-luvun puolivälissä ne suomalaisen miehen perushuonot elämäntavat; viinaa, tupakkaa, huonoa ruokaa ja makailua
sohvalla työpäivän jälkeen. Painoa
oli yli sata kiloa, Taisto Latvalehto
kertoo.
Sitä on tänä päivänä vaikea uskoa, sillä hiukan alta viisikymppinen muhoslainen kirvesmies on todella hoikassa kunnossa. Rasvaprosentti oli viimeisimmän mittauksen
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mukaan vähän päälle seitsemän, joka vastaa jo melko kovatasoisen
juoksu-urheilijan rasvaprosenttia.

Korkea verenpaine
ja rasvamaksa
Latvalehto kertoo, että huonot elämäntavat tulivat lopulliseen stoppiinsa terveysongelmien takia.
– Ensimmäinen vakava merkki
oli korkea verenpaine. Maksani oli
myös täysin rasvoittunut. Lääkäri
sanoi, että vaihtoehtoja ei ole. Joko
muutan elämäntapojani tai kuolen,
Latvalehto sanoo.
Latvalehto muistelee aamurutiinejaan ennen elämänmuutosta.
– Kun nousin sängystä, join
kahvia tyhjään mahaan ja sitten menin pihalle tupakille. Oksennushan
siitä tuli monena aamuna.
Elämäntapojen muuttaminen ei
ole mikään helppo pikkujuttu. Latvalehto joutui aloittamaan aivan
nollasta. Ensimmäinen kävelylenkki sai jalat verille. Juokseminen olisi ollut mahdotonta miehen elopainolla.
– Ensimmäinen kävelylenkki
oli kymmenen kilometriä. Muutama

kuukausi siinä meni, että kävely alkoi tuntua helpolta.
Pikkuhiljaa hän alkoi jaksaa
tehdä myös juoksulenkkejä. Ensimmäiset olivat viiden kilometrin pyrähdyksiä, nyt Latvalehto juoksee
kuutena päivänä viikossa 10–25 kilometrin lenkkejä. Pisimmät lenkit
ovat 32 kilometriä. Lisäksi Latvalehto hiihtää talvessa 500–1 000 kilometriä.
Latvalehto ei jättänyt muutosta
koskemaan vain liikuntaa. Koko
ruokavalio meni samalla remonttiin.
HK:n Sininen vaihtui terveellisempiin vaihtoehtoihin.
– Syön paljon vihanneksia, kalaa ja vähärasvaista lihaa. Annoskoot ovat myös pienempiä. Ei työmaalla ole vaikeaa syödä terveellisesti. Moni ihmettelee, miten näillä
kevyemmillä eväillä jaksaa töissä,
mutta kun keho tottuu pienempiin
annoksiin, niin hyvin jaksaa.
Latvalehdon mukaan työpaikalla on ollut elämänmuutoksen kannalta kannustava ilmapiiri. Työnantaja muun muassa maksaa juoksukisojen osallistumismaksuja. Eivätkä
työkaveritkaan ole piruilleet elämänmuutoksesta.

– Jos ne näkisivät minut juoksutrikoissa, niin sitten voisi tulla vähän sanomista, Latvalehto toteaa
naureskellen.

Lomakuva herätti
Pudasjärveläinen mittakirvesmies
Taisto Puurunen kertoo, että avioeron jälkeen 1990-alussa elämä siirtyi kymmeneksi vuodeksi baaritiskille.
– Sitten tapasin työreissulla Torniossa naisen, jolla oli urheilutausta,
samoin kuin hänen koko suvullaan.
Naisen isä oli ollut TUL:n alaisen
seuran juoksuvalmentajanakin. Hänen kanssaan aloin liikkua kevyesti.
Kevyt liikunta ei kuitenkaan
riittänyt makeasta tykkäävän miehen vyötärönympäryksen kaventajaksi.
– Olimme vuoden 2006 syksyllä Rodoksella. Katsoin minusta otettua kuvaa, jossa näkyi iso maha ja
paksu kaula. Samana syksynä ostin
juoksulenkkarit.
Puurunen aloitti vuonna 2006
kevyellä kävelyllä ja sitten juoksemalla ystävänsä koiran kanssa Tornionjoella talvisaikaan. Askel alkoi
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Taisto Puurusen mukaan kavereiden kanssa on kiva juosta, sillä siinä syntyy
leikkimielestä kilpailua, joka kirittää maaliin.

keventyä, ja lenkit muuttua juoksulenkeiksi. Vuoden 2007 syksyllä
mies juoksi Levillä ensimmäisen
maratoninsa. Kehitys oli siis todella
nopeaa.
– En minä edes hirveän paljon
treenannut. Keväällä 2007 pudotin
painoa 12 kiloa. Painan nykyään
noin 63 kiloa, Puurunen kertoo.
Puurusella on ollut tapana juosta koko talven läpeensä. Aiemmin
talvilajina toiminut hiihto on jäänyt
pois. Piikkilenkkitossuilla pystyy
juoksemaan talvellakin. Nyt hän on
kuitenkin sitä mieltä, että ehkä se
20 astetta pakkasta on hyvä raja.
Hän juoksee viikossa 70–110 kilometriä.
– Treenikaudella pitäisi pyrkiä
juoksemaan 130 kilometriä viikossa, mutta se riippuu paljon siitä, saako esimerkiksi flunssia. Flunssaisena ei pidä lähteä juoksemaan ollenkaan.
Puurunen on edelleenkin makean ystävä, mutta juostessa kaloreita palaa sitä vauhtia, ettei rasvaa
enää ehdi kertyä vyötärölle.

Ei oo heleppoo
Ei ole mikään pikkujuttu panna koko elämäntapaansa uusiksi. Se vaatii
sisua ja jaksamista, sillä tuloksia ei
tule salamannopeasti. Ihmedieeteillä voidaan päästä nopeasti tuloksiin,
mutta kadonnut rasva palaa takaisin
nopeasti, jos kyseessä ei ole koko
elämänkatsannon muuttaminen.
– Palkinto ei tule kerralla. Se
tulee selkeimmin näkyviin vasta
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50–60-vuotiaana. Jos ei ole pitänyt
ajoissa huolta kunnostaan, alkaa silloin tulla ongelmia, Puurunen sanoo.
Latvalehto sanoo olevansa huolissaan omanikäisistään kavereista,
joilla on painoa 120 kiloa ja jotka
ovat jo nyt Kelan kuntoutuksissa terveysongelmien takia.
– Elämäntapamuutos vaatii
aluksi kovaa itsekuria. Puntari on
hyvä kirittäjä. Kun vaa’alla käy kerran viikossa ja näkee painon tippuvan, se kannustaa jatkamaan. Minulla on aina mukana se Rodoksella
otettu valokuva. Olen päättänyt, että
siihen tilanteeseen en enää ikinä palaa, enkä suosittele sellaista kenellekään, Puurunen sanoo.
– Alku oli todella rankkaa, mutta päätin, että en anna periksi, Latvalehto toteaa.
Kumpikaan miehistä ei usko ihmedieetteihin, kuten esimerkiksi
karppaukseen.
– Se taitaa olla vähän semmoinen muotijuttu, eikä kuulemma kovin terveellistäkään, miehet tuumaavat.

Juosten voittoon
Taistot ovat tunteneet toisensa vähän
yli kolme vuotta. Jaettu maratonharrastus on vienyt myös yhteisille treenipoluille. Kaverien kesken myös
pieni kilpailuvietti kirittää harrastusta.
– Meitä on sellainen neljän hengen juoksuporukka, jolla käydään
yhdessä juoksutapahtumissa, vaikka

Ennen Taisto Latvalehdolle maistui viina, tupakka ja lenkkimakkara.
Nyt maistuu maraton ja sydän ja maksa kiittävät.

asummekin eri paikkakunnilla,
miehet kertovat.
Miesten mukaan juoksutapahtumat ovat mukavia, kun niissä näkee tuttua porukkaa ja kaverien
kanssa voi ottaa pientä kisaa.
– Ikäsarjat maraton-kisoissa
ovat hyvä juttu. Voi juosta kavereiden kanssa yhdessä, eikä tarvitse silti keskenään kisata voitosta. Juoksuharrastuksen alussa ei pärjää kärjelle ollenkaan, mutta se antaa kummasti virtaa, kun sijoitukset alkavat
pikkuhiljaa parantua. Kisoissa on
hienoa porukkaa, ei mitään viinan
kanssa läträäjiä, Puurunen sanoo.
Miesten mukaan jokaisesta ei
tarvitse tulla maratoonaria. Pienemmilläkin muutoksilla elämäntapoihin saa jo tuloksia aikaan.
– Eihän sitä mikään pakko ole
kilpailla. Eivät kaikki jaksa lähteä
juoksemaan raskaan työpäivän jälkeen parinkymmenen kilometrin
lenkkiä. Liikunta voi olla kevyttä
kävelyä, uintia, allaskävelyä tai
vaikka kevyttä hiihtelyä, Latvalehto
sanoo.
Sekä Puurusella että latvalehdolla on seuraavana tavoitteena alittaa maratonissa 3.10 aika. Toukokuun Tervamaraton näyttää, kuinka
miesten käy.
– Pitkällä matkalla minä päihitän tuon Latvalehdon, lyhyemmällä
matkalla hän voittaa minut, Puurunen toteaa.
Miehet juoksevat eri ikäsarjoissa, sillä Latvalehto on hiukan Puurusta nuorempi. Kisat voi silti juosta
yhtä matkaa.

Kansa kasvaa
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastojen mukaan yli puolet suomalaisista
25–64-vuotiaista oli ylipainoisia vuonna 2011.
Ylipainoisten osuus Suomen kansalaisista on kasvanut
tasaisesti jo 1990-luvun alusta
lähtien.
Ylipaino on yksi aikuistyypin diabeteksen tärkeimmistä
riskitekijöistä. Suomessa on jo
300 000 diagnosoitua diabeetikkoa, ja diagnosoimattomia
arvellaan olevan yli 200 000 lisää.
Ylipaino lisää myös riskiä
sairastua sydän ja verisuonitauteihin, astmaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, dementiaan,
masennukseen, uniapneaan,
kihtiin, sappi- ja haimasairauksiin sekä useisiin syöpiin.
Lihavuus tulee myös kalliiksi: Lihavien henkilöiden terveysmenot vuodessa ovat
THL:n arvion mukaan keskimäärin vähintään 25 prosenttia
korkeammat kuin normaalipainoisilla henkilöillä.
Arvioilta 1,4−7 prosenttia
Suomen terveysmenoista johtuu
lihavuudesta.
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Rakennustyömaat hiljenevät 12. helmikuuta

K

aikki Rakennusteollisuuden
työpaikat ja työmaat Suomessa hiljenevät tiistaina 12.
helmikuuta kello 13. Syynä on hiljainen hetki viime vuonna rakennusaloilla työtapaturmissa kuolleiden muistolle.
Hetken alkaessa kello 13 työt
lopetetaan kaikissa Rakennusteollisuuden työpaikoilla ja työmailla.
Rakentajien hiljaisella hetkellä
halutaan kiinnittää huomiota siihen,
että kuolema vierailee rakennusteollisuuden toimialojen työpaikoilla ja
työmailla aivan liian usein. Viime
vuonna aloilla menehtyi tapaturmaisesti kymmenen henkeä. Kuolemantapausten lisäksi alalla sattuu
lukuisia tapaturmia, jotka johtavat
pysyvään vammautumiseen ja työkyvyttömyyteen.
– Rakennusalalle sattuneiden tapaturmamääriä tarkasteltaessa voidaan päätellä, että rakennusalan työsuojelun toteutumisessa on tapahtunut polarisaatio. Toisaalta on olemassa hyviä rakennusalan yrityksiä,
joissa työsuojelun taso on parantunut
ja työtapaturmien määrä on vähentynyt. Toisaalta meillä on aikamoinen
joukko rakennusalan yrityksiä, joissa työsuojeluosaaminen, resurssit ja
ennen kaikkea yleinen asenne työsuojeluun on erittäin heikossa jamassa, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.
Hyvä työsuojelun taso koostuu
monista asioista. Onnistunut ja toi-

miva työsuojelu on yhdistelmä todellisia käytännön toimia ja oikeaa
asennetta. Hyvällä yhteistoiminnalla voidaan vähentää työtapaturmia,

kuolemantapauksia ja ammattitauteja. Työpaikan yleinen siisteys ja pölyttömyys sekä oikeat työvälineet
ennaltaehkäisevät ammattitautien

syntymistä. Työsuojelun tasoa on
mahdollista nostaa ja suunnitelmallisella toiminnalla voidaan saavuttaa nollatapaturman taso.

Hiljainen hetki
rakennusalan työmailla
12.2.2013 klo 13.00

Tyst
stundhetki
på
Hiljainen
byggarbetsplatserna
rakennusalan työmailla
12.2.2013
12.2.2013 kl.
klo13.00
13.00

Tiistaina 12.2.2013 klo 13.00 vietetään hiljainen hetki, jossa halutaan
muistaa rakennusalan työpaikoilla työtapaturman uhriksi joutuneita.
Hiljaisella hetkellä muistutetaan, että vuonna 2012 rakennusalalla
menehtyi 10 henkilöä tapaturmaisesti.
Kuolemantapausten lisäksi työmailla sattuu paljon tapaturmia, joista
liian monet johtavat pysyvään vammautumiseen ja työkyvyttömyyteen.
Työsuojeluyhteistoiminnalla voidaan vähentää työtapaturmia, kuolemantapauksia ja ammattitauteja. Työsuojelun tasoa on mahdollista
nostaa ja suunnitelmallisella toiminnalla voidaan saavuttaa 0-tapaturman taso.

Tisdagen 12 februari 2013 kl. 13.00 hålls en tyst stund då vi minns
dem som råkat ut för ett arbetsolycksfall på arbetsplatserna inom
byggbranschen. Med tysta stunden påminner vi om att tio personer år
2012 dog i ett olycksfall inom byggbranschen.
Utöver dödsolyckorna sker det många olycksfall på byggena. Alltför
många av dem leder till bestående handikapp och arbetsoförmåga.
Med hjälp av arbetarskyddsverksamheten kan vi minska antalet
arbetsolycksfall,dödsolyckor och yrkessjukdomar. Det är möjligt att
höja nivån på arbetarskyddet och genom planmässig verksamhet kan
vi nå en nivå med noll olycksfall.
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Hauskaa työpäivää!

K

ylmä ja pimeä maanantaiaamu, kello näyttää 6.45.
Kävelen sisään työmaakoppiin, murahdan työkavereille jotain
”huomenta” etäisesti muistuttavaa ja
marssin suoraan kahvinkeittimelle,
tuolle kaikkien työmaiden taukotilojen sydämelle. Kuppi täyteen kahvia ja ääntä kohti. Paitsi että muki ei
hievahdakaan pöydästä.
Väkisinkin tilanne alkaa naurattaa, kun koko porukka yrittää pidellä pokkaansa huonolla menestyksellä. Tietenkään kenelläkään ei ole
aavistustakaan tästä mystisestä pikaliimaonnettomuudesta, mutta mitäpä sitä ”syyllisiä” etsimään, työmaapila teki tehtävänsä. Jokaisen
aamu parani hetkessä, edes sen yhden hymyn verran.
Osallistuin muutama viikko sitten työhyvinvointia käsittelevälle
kurssille. Kurssin aikana selvisi, että työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat edelleenkin asioita, joihin panostetaan liian vähän. Vaikka
työhyvinvointiin liittyvät oleellisesti esimerkiksi työturvallisuus, työlainsäädännön noudattaminen, ergonomia ja työn kuormittavuustekijät, vähintään yhtä paljon on myös

merkitystä työssä viihtymisellä ja
työyhteisöllä. Työyhteisöllä on ehkä
jopa suurempi vaikutus työssä jaksamiseen, kuin osaamme aavistaakaan.
Tämän vuoden alussa työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveydellisistä syistä oli 39 000 ihmistä.
Vaikka luku pitää sisällään kaikki
mielenterveyteen liittyvät syyt, niin
uskallan epäillä, että liian monen
masentuneen, loppuun palaneen tai
paniikkihäiriöstä kärsivän työkyvyttömyyteen on vaikuttanut työpaikan huono ilmapiiri, jopa suoranainen kiusaaminen.
Koska lähes kaikilla meillä on
kokemusta työyhteisöön kuulumisesta, meistä jokainen voi myös tehdä jotain hyvän ilmapiirin eteen. Jokaisella työpaikalla on omat tapansa, kirjoittamattomat sääntönsä ja
toimintamallinsa. Rakennusalalla
me-henkeä usein luodaan leikkimielisellä naljailulla, itseironialla ja
käytännön piloilla. Ja laulamalla.
Kovaa, nuotin vierestä, mitä vaan,
koska vain!
Omalla työpaikallani yhteishenkeä luodaan esimerkiksi pelaamalla
kortilla perjantain lounaan tarjoajat.
Huhu tosin kertoo, että tappioputki
voi joskus venyä viikkojenkin mittaiseksi… Myös käytännön pilat
ovat arkipäivää. Jos paketoit joku aamu työkaverin eväsbanaanin ruodarinteipillä, ei kannata ihmetellä kun
työkaluliivin taskut ovat täynnä lusikoita ja sokerinpaloja. Myös itselleen
täytyy osata nauraa.
Mutta mikä sitten on suurin ihmisiä yhdistävä tekijä? Ruoka! Joten
tuokaa sitä pullaa töihin edes kerran
vuodessa!
Sini Partinen
Nuorisotyöryhmän jäsen

Raudoittaja Rapen
muistelmat
Tuomas Marjamäki: Simo Salminen
– Se se vaan on sillä lailla.
WSOY

a ansainnut.
Kiitämme: Simo on kirjalttnsuu
suurimpia leipureita.
Hän on suomalaisen ku laitorin
a uusjakoa, joka pilasi
nt
91
19
en
od
Vu
e:
m
tim
oi
M
elämän.
Simon ohella monen muunkin
Jyri Vasamaa

Tuomas Marjamäen kirjoittamassa Simo Salmisen elämänkertakirjassa kerrotaan meille rakentajille
läheisen hahmon, Raurottaja Rape
oli yksi tämän monilahjakkuuden
suosikkihahmoja. Simo olisi halunnut päästä tekemään Rape ja Ritu
-sketsejä uudelleen, mutta unelma ei
koskaan toteutunut. Hänen mukaansa hahmosta olisi voinut olla ainesta
enempäänkin.
Kirja kertoo myös miten meille
rakentajille tuttu hanuristi Reino
Bäckström lähti jo 13-vuotiaana
säestämään Simoa keikoille. Yhteistyötä ja ystävyyttä on kestänyt yli 50
vuotta.
Spede Pasasta Simo muistelee
pelkästään hyvällä. Hän pysyi Pasasen uskollisena aseenkantajana loppuun asti ja näytteli roolinsa pää
pystyssä. Spede maksoi aina enemmän kuin olisi edes uskaltanut pyytää ja yhdessä tehtyjä elokuvia kertyi kaikkiaan 36.
Ainoastaan kansainvälisestikin
palkitun Practical English in Practice -kieliohjelmaparodian kakkuvitseistä jäi hänelle huono muisto. Hänen mieleensä muistuivat sota-ajan
kurja ruoka ja kova nälkä sekä kotoa
omaksutut hyvät tavat. Salminen ei
pitänyt siitä, että ruualla leikitään.
Hän ei koskaan sietänyt edes amerikkalaiselokuvia, joissa koomikot
putoilivat taikinatiinuihin ja pyöriskelivät jauhoissa.
Simon työura alkoi 12-vuotiaana satunnaisilla tsupparin töillä. Ansiot tuplaantuivat hänen päästessä
kesällä Kristilliselle Yhdistykselle
kengänkiillottajan hommiin. Tuosta
kesätyöstä löytyy myös kuva tästä
kirjasta.
Seuraavana kesänä Simo ja hänen veljensä Antti kiinnostuivat uimahypyistä, mikä vei heidät mukaan Helsingin Työväen Uimareiden
joukkoihin. Simo Salmisen urheiluura ei ollut ollenkaan vaatimaton.
Hän hyppäsi sekä pellehyppyjä että
normaaleja uimahyppyjä rinnakkain. Vuonna 1957 tuli Pohjoismaiden pellehyppymestaruus ja vuonna
1959 hän saavutti uimahyppyuransa
arvokkaimman merkkipaalun, suorien kerroshyppyjen Suomen Mestaruuden. Tästä raportoi Ilta-Sanomat
28. heinäkuuta 1959 otsikolla Pellemestarin paukku. Uimahyppyuraa
kertyi kaikkiaan 25 vuotta.

Leipomosta Ateneumiin
ja sieltä Speden talliin
Konditoriaura lähti käyntiin Vik-
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strömin leipomolla kondiittorioppilaana. Siellä työskennellessään hän
valmistui kondiittorimestariksi.
Vikströmiltä hän siirtyi Suomen
toiseksi suurimpaan leipomoon Columbiaan. Hän vastasi kaikista erikoistöistä, joita valmistettiin tilausten perusteella. Yhden ensimmäisistä isoista tilauksista teki 50-vuotisjuhliaan viettänyt Sanoma Osakeyhtiö. Juhlatoimikunta otti Columbiaan
yhteyttä ja halusi syntymäpäiväkakun päälle yhtiön logon, mustan silhuetin leijonasta, joka työntää paperirullaa ja pitää suurta sulkakynää
taskussaan. Simo jätti kokonaan
luonnoksen tekemättä ja muotoili
marsipaanista kolmiulotteisen veistoksen, jonka päällysti lehtikullalla.
Lopputulos näytti virheettömältä
kultaiselta patsaalta, joka oli kuitenkin syötävää.
Sanoma Osakeyhtiön pomo oli
täysin ällistynyt ja pomo passitti Simon Ateneumiin. Yhdeksi kondiittoriuransa huippuhetkistä Simo
mainitsee Rauma-Repolalle neuvostojohtajan vierailun kunniaksi
veistetyn tankkilaiva Neftegurskin,
johon hän muun muassa asensi pikkuruisista ikkunoista loistavat sähkövalot. Leipurinuraa kesti 20
vuotta.
Leipomoalan kokemuksesta oli
hyötyä, kun Simo innostui 1978 lasitaiteesta. Sula lasi muistutti aivan
karamellimassaa, jota hän oli muovannut paljon leipomossa. Ero oli
vain siinä, ettei karamellimassa ollut niin polttavan kuumaa. Sitä kun
pystyi käsilläkin muotoilemaan. Lasia ei voinut muokata kuin hehkuvan
punaisena ja jos hehku loppui, lasi
oli jo liian kovaa.
Spedeen Simo tutustui tämän
ollessa kuuluttamassa pellehyppynäytöksissä. Kun Spede sitten rupesi väsäämään ensimmäistä omaa
elokuvaa, X-Paronia yhdessä Risto
Jarvan ja Jaakko Pakkasvirran
kanssa, hän halusi ehdottomasti mukaan Simo Salmisen.
Speden toiseen elokuvaan Millipilleriin, ujutettiinkin Simon
vuoksi pellehyppykohtaus, jossa
esiintyi hänen pellehyppykerhonsa,
Härvelin vesipellet. Simo itse käveli
ponnahduslaudalta altaaseen Speden stunt-miehenä toimineen pellehyppääjän kanssa lehmäksi pukeutuneena.

Laulajan ura
Huhtikuussa 1966 ovat Salmiset kylässä Pasasilla. Spede ja Simo kirjoittavat sketsejä ja katsovat TV:tä,
jossa Vesa-Matti Loiri niminen
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nuorukainen laulaa protestilauluja.
Kun muita ideoita ei oikein olllut,
pojat päättävät tehdä oman Rotestilaulun. Simo aloitti:
– Se se vaan on sillä lailla, että
tässäkin maassa on paljon mälsää.
Samassa kumpikin oli inspiraation vallassa. Spede kyseli Simolta
uusia säkeitä ja kirjoitti ylös kaiken
saman tien. Simon runoileman säkeen jälkeen hän vuorostaan runoili
oman säkeen.
Noin kymmenen minuutin
rankan työn jälkeen homma oli
valmis. Laulusta tuli yksi vuoden
1966 suurimmista hiteistä, ja sitä
seurasivat muun muassa Keltainen
jäänsärkijä, Raikulipoika, Pornolaulu, Minä olen paakari, Tenkkatenkka poo, Alle lujaa ja Suurena
miehenä.

Loiri tulee mukaan
Robin Hoodin tarua mukailevaa
keskiaikaista Noin 7 veljestä -seikkailukomediaa tehtäessä tuli eteen
pieni ongelma. Linnanherran huoviksi oli ajateltu laulavaa kasakkaa
Viktor Klimenkoa, koska tämä
osasi ratsastaa. Ere Kokkonen kävi
suosionsa huipulla olevan Klimenkon juttusilla, mutta sai tylyn ei-vastauksen.
Tämän jälkeen käännyttiin nuoren Vesa-Matti Loirin puoleen. Spede olisi alun pitäen halunnut Loirin
mukaan, mutta Ere ja Jukka Virtanen eivät vasemmistoleiman takia
halunneet häntä mukaan.
Kun Vesku kuitenkin valittiin ja
innostui vielä improvisoimaan,
Huovin roolia kasvatettiin merkittävästi. Hänen roolinsa kasvoivat elo-

Vielä mahtuu
talvipäiville!

kuva elokuvalta merkittävästi ja pian Spede, Simo ja Vesku olivat kolmikko, jonka nimet kuullessaan
yleisöä alkoi jo valmiiksi naurattaa.
Kirja sisältää paljon hauskoja ja vähemmän hauskoja tapahtumia elokuvan ja TV-viihteen kulissien takaa.

vaimo, tytär, Spede Pasanen ja muut
tärkeät ihmiset, jotka kannustivat,
yllyttivät ja antoivat aina rehellisen
palautteen.
Kun Spede Show loppui, Simo
etääntyi Pasasesta. Sen päälle Simon elämän käytännön asioista huolehtineen Maritankin kanssa tuli
ero, hänen ympäriltään puuttuivat
yhtäkkiä ne ihmiset, joiden takia
hän oli eniten ponnistellut.
Marjamäen tukijoukkopohdinnoissa on varmaan vinha perä, sillä
juuri ystävien ansiosta Simo sai
myöhemmin elämänilonsa takaisin.
We love Simo Salminen -tapahtumassa Salossa 2010 hän oli kokenut
selvän käänteen parempaan. Silloin
alkoi myös tämän kirjan kirjoittaminen.

Alamäki
Simo Salmisen elämä oli mukavan
nousujohteista 1980-luvun loppuun
asti, kunnes alkoi luja alamäki. Tuli
taloushuolia vuoden 1991 devalvaation myötä, jotka johtivat asunnottomuuteen, ihmissuhdeongelmiin ja
masentumiseen.
Hän nostaa menestyksen tekijöiksi tukijoukot Simon ympärillä.
Niitä olivat Simon vanhemmat, veli,

Ratkaisut:

R

akennusliiton talvipäivät 15.–16. maaliskuuta Vuokatissa,
Sotkamossa. Erihintaista ja tasoista majoitusta löytyy vielä
niin mökeistä, hotelleista kuin urheiluopistoltakin.

Jokaiselle jotakin
Lauantain ohjelma on monipuolinen. Tarjolla on keilailua, letun paistoa, moottorikelkka-ajelua, kahvakuulailua ja paljon
muuta. Pilkkimistäkin pääsee kokeilemaan. Himopilkkijät älkää vaivautuko, sillä kyse on tällä kertaa lajiin tutustumisesta.
Kaikki edellä kuvatut aktiviteetit ovat talvipäivävieraille maksuttomia. Vuokatin rinteet ovat laskettelijoiden käytössä erikoishintaan. Myös Katinkullan Kylpylään pääsee jäsenkorttia
näyttämällä normaalia edullisemmin.
Iltaa vietetään huippusuositussa Naapurivaaran Huvikeskuksessa. Ennen ovien avautumista muulle tanssikansalle rakentajien talvipäivien osallistujilla on noin tunnin mittainen
yksityistilaisuus. Illan tanssimusiikista vastaavat Finlanderstanssiorkesteri ja Pekkaniskan Pojat. Kultakurkuilla on mahdollisuus esiintyä karaokebaarissa. Hotelleilta on ilmainen yhteiskuljetus Naapurivaaralle.
Sunnuntaiaamupäivä on pyhitetty illan riennoista toipumiselle ja omaehtoiselle liikkumiselle.

Junassakin vielä tilaa
Edullisimmin talvipäivämatkan tekee, vielä rattoisassa seurassakin, Helsingistä perjantaina 15.3. kello 16.12 ja sunnuntaina
17.3. kello 15.18 Kajaanista lähtevissä junissa. Paikkavaraus tulee tehdä 20. helmikuuta mennessä (talvipaivat@rakennusliitto.fi). Ateriasetti kuuluu myös matkapaketin hintaan menomatkalla.
Lisätietoja niin talvipäivien ohjelmasta, majoituksesta
kuin junamatkoista löydät Rakennusliiton kotisivuilta www.
rakennusliitto.fi.
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Olivatko Leijonakatraan pennut pilvessä vai ei?
Herra tietää, mutta Kalervo Kummolalla on
useampia mielipiteitä samasta asiasta.
Kuva: Compic / Mauri Ratilainen

Raivokas pilvi yllätti suomalaisen urheilun

P

allisti: Katsoin vastikään
klassikkoleffan. Robert de
Niro oli siinä kovanaamoista
tiukin, vaikka jokseenkin vinksahtanut nyrkkeilijä. Ei ollut ollenkaan
huono nimi elokuvalle: Kuin raivo
härkä.
Jallisti: Suomen urheilukentillä, tai paremminkin niiden ympärillä, on vain raimo härkä. Helsingin
IFK:n lätkävalmentamisen pestikseen ottanutta Raimo Summasta ei
tunneta kaikista tasaisimpana kaverina. Kovin kliseinen on ilmaisu tulisieluisesta kaverista, mutta tällä
kertaa ehkä oikeaan osuva.
Pallisti: Melkoisen kohun saivat aikaan myös Summasen ilmeisesti, kenties ja mahdollisesti toimittajakunnalle kertoilemat tarinat Venäjän KHL:n kannabiskohuista.
Eräs suomalainen media kun sai
mielestään jutuille tarpeeksi vahvan
selkänojan, pisti se tarinan eetteriin
ja kohu alkoi. Sitä on nyt tullut jo
korvista ja joukkoviestintuuteista
ulos, että suomalaiset MM-jääkiekkoilijat olisivat jossain vaiheessa lähimenneisyydessä ottaneet pienet
pössäytykset.
Jallisti: Lehtimiehet ovat olleet
melkoisen tarkkana siitä, että pilvessä leijuneiden leijonien henkilöllisyyksiä ei ole täräytetty julki. Tosin
johtolankoja on ripauteltu ympäriin-
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sä niin paljon, että nimet paljastuvat
tarvittaessa noin kolmessa sekunnissa ystävämme Googlen avulla.
Ehkä näin on. Mutta kukaan ei halua joutua turhanpäiten käräjille.
Pallisti: Siellä kun pitää myös
seistä sanojensa takana ja yleensä
puhua totta. Jos valat vannoo, niin ei
passaa sekoilla samalla tavalla kuin
Jääkiekkoliiton Kalervo Kummola. Aluksi koko tapaus oli Kummolan mielestä "aivan saatanan typerää
jätkiltä". Mutta seuraavana päivänä
kaikki kiistettiin raivokkaalla tavalla. Eräs nimeltämainitsematon taho
ilmoitti, että Kummola puhuu vain
kuumaa ilmaa ja pullanmurua.
Jallisti: Anonyymia hommaa,
mutta sehän soppaan sopii. Mutta
alle vuorokauden homma oli kieltämättä kääntynyt päälaelleen ja kaikki kiellettiin, ehkä tosin B-näytteessä oli jotain mukamaste vilahtanut.
Tosin koko kuviossa kyseessä ei ollut dopingtestistä, vaan ilmeisesti
terveystarkastuksessa esiin vilahtaneista näytteistä.
Pallisti: Kieltäminen, viha,
kaupankäynti, masentuminen ja hyväksyntä. Tämä psykologien kaava
rankkojen kokemuksien käsittelemisestä ihmismielen sisällä kävi toteen
lätkän pelaajien Myssygatessa. Koko homman dopingiksi lyöminen on
pikkaisen nurinkurista, koska kan-

nabis ei taida urheilijan suorituskykyä juuri parantaa.
Jallisti: Kyllä, jossei sitten tarkoituksena ole osallistua hihittämisen tai sönköttämisen MM-kilpailuihin. Mutta kannabiskohun yhteydessä livahti julkisuuteen hieman
tietoa siitä, että lätkänpelaajat käyttävät muutenkin erilaisia kemiallisia
yhdisteitä. Tosin muoti-ilmiöksi urheilijoiden parissa nousseilla unilääkkeillä yritetään kai laittaa kone
kiinni toviksi. Taitaa kannabiksenkäryttelystä raukea olo tulla, mutta
tohtorit eivät kuitenkaan marihuanaa unilääkkeeksi kirjoittele.
Pallisti: Näinpä, kipuun kuitenkin joskus. Mutta lienee vähintäänkin yhtä kyseenalaista, vaikka toki
laillista, tämä unipillereiden popsinta. Ylikierroksilla käyviä kehot taintuvat teollisesti tsopikloneilla ja tematsepaameilla, mutta eivät aidosti
lepää.
Jallisti: Ja kun vauhtia pitäisi
aamulla taas olla, niin mieli ja vähän jalatkin ovat kuin se tönkkösuolattu silli. Ei kovin hyvä juttu. Ojasta allikkoon ja niin pois päin.
Pallisti: Eivät nuo päihteet ole
muutenkaan ihmisille sopivia juttuja. Niistä paasaaminen on hieno
asia. Ei pääse unohtumaan sekään,
että tuoreiden huhupuheiden mukaan hallitus veisi kaljahanat pois

jääkiekko-otteluista. Lapsia kun ei
tule alistaa viinan uhriksi noin vain
virkamiesten suunnitelmien mukaan.
Jallisti: Jalo ajatus, mutta taitaa
tuo viinalle altistuminen tapahtua
ennen kaikkea kotona kuin lätkäkatsomoissa. Mutta miten muuten rajoittaa viinan juomista kuin nostamalla hintaa tai rajoittamalla saatavuutta? Valistus ja kasvatus ovat
tuoneet lähinnä eurooppalaiset juomatavat suomalaisten lisäksi. Perjantaikossun lisäksi tissutellaan pari
viinipulloa pitkin viikkoa.
Pallisti: Urheilijalta lähtee ainakin lämäri tiukimmin ihan selvin
päin. Aikuinen tietenkin saa elämäänsä käyttää kuten haluaa, mutta
luopuminen heroiinista, viinasta ja
kaikista muistakin päänsekoittimista teki ainakin Jere Karalahdesta
melko kovan jätkän. Kun nautti vuosien aikana paljon muutakin kuin
kansalaisluottamusta, niin ehkä selvästä elämästä nauttii kaiken sen
jälkeen enemmän. Silti voi pelata
ihan raivona.
Jallisti: Mutta se on kai erilaista raivoa. Järkevä raivo on energistä
ja saattaa viedä johonkin lopputulokseen, mutta tolkuton sekoiluraivopurkaus on eri juttu.
Olli Kohonen
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Rakennusala syöksyi
suurtyöttömyyteen
Heikki Korhonen

R

akennusala syöksyi tammikuun aikana suurtyöttömyyteen. Tammikuun lopussa rakentajien työttömyys nousi valtakunnallisesti jo 18,5 prosenttiin, joka on 4,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin joulukuussa.
Tammikuun lopussa työttömänä oli lähes 11 000 rakentajaa. Kuukaudessa työttömyyspäivärahaa saavien rakentajien määrä lisääntyi vajaalla 3 000:lla.
– Arviot siitä, että talvella työttömyys kipuaa yli 23 prosenttiin, alkavat vahvistua. Tämä on nyt kylmää kyytiä rakentajille, sillä uudisrakentaminen on syöksynyt kohtalokkaasti, sanoo Rakennusalan työttömyyskassan puheenjohtaja Matti
Harjuniemi.
Työttömyys nousi eniten tammikuussa Oulun ja Kainuun alueilla. Oulussa nousua kertyi 8,1 prosenttiyksikköä. Nyt vajaat 22 prosenttia Oulun läänin rakentajista saa
ansiosidonnaista päivärahaa. Kainuussa työttömyys pompahti lähes
31 prosenttiin. Tässä on nousua joulukuuhun verrattuna 8,7 prosenttiyksikköä.
Prosentuaalisesti pienin nousu
ja pienin työttömyys ovat edelleen

Uudellamaalla, jossa työttömyys
nousi 11,3 prosenttiin (+2,8 prosenttiyksikköä).

Viime vuotta pahempaa
Työttömyys on nyt selvästi pahempaa kuin vuosi sitten. Vuosi sitten
työttömyyskassan jäsenistä oli alle
16 prosenttia vailla työtä. Tuolloin
työtä etsi yli 9 300 rakentajaa.
Työttömyys on lisääntynyt nopeasti kaikkialla Suomessa. Tilanne
vaikuttaa poikkeuksellisen vaikealta jo sen takia, että vuokra-asuntotuotanto on hyytynyt todella pahoin.
Rakennusliiton suurimmalla
alalla eli talonrakennuksessa työttömyys nousi nyt 19,2 prosenttiin. Samoin työttömyys koettelee voimakkaasti maalausalaa, jossa joka neljäs
liiton jäsen on työttömänä.
Tietyöt ovat perinteisesti keskitalvella vähissä, joten asfalttialalla
työttömyys on 53,9 prosenttua.
Betoniteollisuudessa työttömiä
on 13,9 prosenttia, kalkki- ja sementtiteollisuudessa 9,8 prosenttia
ja kivenjalostuksessa 33,7 prosenttia.
Sen sijaan putki- ja eristysalalla
töitä on riittänyt sen verran, että
työttömyys on pysynyt alle kymmenessä prosentissa.

Työttömyyskassa toimii tehokkaasti
Työttömyyden kovasta kasvusta huolimatta Rakennusalan
työttömyyskassa käsittelee
edelleen kaikki hakemukset
varsin nopeasti, muutamassa
päivässä.
Hakemukset, joihin ei tarvinnut pyytää lisäselvityksiä,
käsiteltiin 6,8 päivässä. Viimeisimmän tilaston mukaan

Rakennusalan kassa oli viime
vuonna suurten kassojen tehokkain. Kaikkien rakennusalan hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli kymmenen päivää.
Rakennusalan työttömyyskassa teki viime vuonna yli
60 000 työttömyysturvaan liittyvää päätöstä.

Eräiden kassojen keskimääräisiä käsittelyaikoja:
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IAET-kassa

13,8 päivää

JHL:n kassa

15,0 päivää

Paperityöväen kassa

23,9 päivää

Metallityöväen kassa

14,3 päivää

Puu -ja erityisalojen kassa

35,9 päivää

YTK

13,6 päivää

Pyyntöjä on, tilauksia ei
Viime viikkoina rakennusalalla on
ollut lähinnä huonoja uutisia, konkursseja ja tuotannon lykkäämisiä.
Betoniteollisuudessa talvi on hyvin
poikkeuksellinen. Tehtailla on tilauksia vähän, mutta tarjouspyyntöjä
runsaasti. Ihmiset eivät uskalla tai
halua tehdä päätöksiä.
Talouden epävarmuus heijastuu
voimakkaasti betoniteollisuuden
toimintaan. Rakennushankkeita on
jäissä poikkeuksellisen paljon ja se
heijastuu alan työllisyyteen.

Esimerkiksi Kyyjärvellä toimivalla Betset Oy:llä lomautukset
ovat päällä. Samaan aikaan tarjouspyyntöjä erityisesti kaupan ja rakennusaloilta on liikkeellä runsaasti. Toimitusjohtaja Hannu Löytönen pitää tilannetta hyvin poikkeuksellisena.
– Tarjouspyyntöjä on kovasti,
mutta tilauskantaa on vähän heikonlaisesti eli talvi on hyvin poikkeuksellinen. En osaa sanoa mistä tämä
tilanne johtuu.

Mitä maksaa soitto Eteran
asiakaspalveluun?
Jukka Nissinen

Rakennusliiton eläkeläisjäsen soitti
pari viikkoa sitten työeläkeyhtiö
Eteran puhelinpalveluun. Hän ihmetteli, miksi puhelun jonotuksen
alussa ei kerrota, mitä jonottaminen
maksaa. Eteran nettisivuilta ei asiasta löytynyt myöskään mitään mainintaa.
– Jonotus maksaa saman kuin
varsinainen puhelu. Puhelinpalvelunumeromme eivät ole varsinaisesti
maksullisia, Eteran palvelupäällikkö Outi Pekkarinen sanoo.
Eteran eläkeneuvonnan palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa eläkkeenhakijoille ja
eläkkeensaajille normaalin matkapuhelun tai paikallispuhelun verran.
Eteran palvelunumeroihin soitetaan eläkeasioihin liittyen vuosittain 40 000 puhelua.

– Ajoittain puhelinpalveluumme
saattaa joutua jonottamaan, jos käynnissä on pitempiä puheluita. Keskimääräinen jonotusaika on meillä alle
minuutin, Pekkarinen laskee.
Etera lupaa korjata nettisivujen
puheluhinnat jonotuksen osalta.
– Tämä oli hyvä asiakaspalaute,
emme olleet osanneet ottaa tätä huomioon, Pekkarinen kiittää asiakasta
valppaudesta.
Eteran nettisivujen kautta voi
myös esimerkiksi hoitaa eläkeasioitaan, laskea tulevan eläkkeensä ja
hakea tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta.
– Tarjoamme nettipalveluita,
jotka ovat siinä mielessä hyviä, että
voi rauhassa vaikka arvioida omaa
tulevaa eläkettään. Mutta me menemme tässä aina asiakkaan ehdoilla ja palvelemme myös puhelimitse,
Pekkarinen muistuttaa.
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Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

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

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

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

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

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

Häme/03

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlinkatu 18 B,
13100 Hämeenlinna
TES-asiat 020 690 324
Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
TES-asiat 020 690 324

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

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

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

Itä-Suomi/04

Palvelunumerot:
020
020
020
020

690
690
690
690

231
232
230
250

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

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
TES-asiat 020 690 246
Mikkelin toimisto
Porrassalmenkatu 13,
50100 Mikkeli
TES-asiat 020 690 246

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

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

Aluetoimistot

Kainuu/10

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

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
Salpauselänkatu 60 C,
45100 Kouvola
TES-asiat 020 690 246

Lappi/13

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi
TES-asiat 020 690 325
Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi
TES-asiat 020 690 325

Oulu/14

Rautatienkatu 40
90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

Satakunta/07

Liisankatu 18,
28100 Pori
TES-asiat 020 690 324

Turku/09

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

Uusimaa/01

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245
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RAKENNUSLIITON JÄSENTEN
TYK-KUNTOUTUS
kurssinumero 50340

Kuntoutus koskee maalareita, muurareita, rakennustyöntekijöitä, kirvesmiehiä,
raudoittajia, rakennussiivoojia, vesieristäjiä ja LVI-asentajia. Kuntoutukseen
on mahdollisuus hakeutua, mikäli olet vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa (myös lomautetut voivat hakea).
TYK-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet
ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet tai joilla on
työkyvyttömyyden uhka lähivuosina. TYK- kuntoutuksen tavoitteena on ensisijaisesti
mahdollistaa se, että kuntoutujat jatkavat omassa työssään.
Mikäli koet täyttäväsi edellä mainitut kriteerit ja olet halukas panostamaan itse oman
työkykysi ylläpitoon sekä olet valmis sitoutumaan noin kahden vuoden mittaiseen
kuntoutusprosessiin – tule mukaan.
Lääkärintodistuksen saamiseksi ota yhteyttä omaan työterveydenhuoltoon tai kunnalliseen terveyskeskukseen. Lääkärin kanssa voit keskustella kuntoutuksesta ja tarkistaa
täyttyvätkö kurssille pääsyn kriteerit. Kurssi on osallistujille maksuton ja Kela maksaa
kuntoutusjakson ajalta kriteeriensä mukaisesti kuntoutusrahaa. Kurssin kokonaispituus
on 33 vrk ja se toteutetaan viidessä jaksossa noin kahdenvuoden aikana yhteistyössä
Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Kurssiajankohdat:
Selvitysjakso osa l
Selvitysjakso osa II
l - valmennusjakso
II- valmennusjakso
Päätösjakso

06.05.2013 - 13.05.2013
05.08.2013 - 09.08.2013
16.12.2013 - 19.12.2013
05.05.2014 - 09.05.2014
10.11.2014 - 19.11.2014

Hakua varten hakija täyttää kuntoutushakemuksen (KU 10).
Hakemuksen liitteenä tulee ainakin olla:
1) Lääkärin B-lausunto
Ja jos mahdollista, niin myös:
2) Työterveyshuollon täyttämä lomake
”Työterveys-/työterveyshuollon selvitys- TYK- toiminta (KU 10)
3) Esimiehen täyttämä lomake ” Esimiehen selvitys- TYK- toiminta (KU 10)
Lomakkeet saat työterveyshuollosta, Kelan toimistosta tai Kelan internetsivuilta
www.kela.. . Täytä hakemus ( KU 102 ) huolellisesti (varsinkin kohdat 7 ja 10) ja
toimita se liitteineen (ainakin lääkärin B- lausunto) 25.2.2013 mennessä esivalintaa
varten osoitteeseen: Härmämedi Oy, tth Tanja Saukko, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä.
TYK- kuntoutuksesta voit kysellä tarkemmin Härmän Kuntokeskuksesta:
Sosiaalityöntekijä Kaija Mustajärvi puh. 06- 4831 440,
kaija.mustajarvi@harmankuntokeskus.. tai
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija
Sami Sarsama puh. 040- 505 7468,
sami.sarsama@harmankuntokeskus..

Härmän Kylpylä
Vaasantie 22
62375 YLIHÄRMÄ
www.harmankuntokeskus..
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Nojatikkailla työskentely
ON KIELLETTY!
Nojatikkaita käytettäessä
on käsien oltavana
vapaina, eikä niissä
saa kantaa mitään.
Nojatikkaiden on
ulotuttava
riittävän paljon
saavutettavan
tason yläpuolelle
(n. metrin ylitys).

Kuva ja graafinen suunnittelu Teppo Jokinen.

Nojatikkaat on
tuettava alhaalta ja
ne on kiinnitettävä
ylhäältä.

Telinetorstai 2013.indd 1
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12.11.2012 9.54
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.

Ammattiosastojen kevätkokoukset

Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston kevätkokouksessa:
a) käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista asioista.

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

Os. 006, Helsingin kone- ja
korjausmiehet
Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Kokous ke 20.2. klo 13, Birger
Jaarlinkatu 12 A, Hämeenlinna.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Kokoontuvat joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14 Rakennusliiton
Keski-Suomen aluetoimistossa,
Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Tule tapaamaan muita rakentajaveteraaneja!
Veteraanijaosto

Osastot: 060 Kouvola ja
579 Kouvolan putkimiehet

Yhteiset pilkkikilpailut la 2.3. klo
9–13 Haukkajärvellä. Lähtö Kuivalan kyläyhdistyksen rantapaikasta,
Rantojanpolku 24. Opastus Utin
ABC:ltä–Kuivalantietä–Rantojankujaa. Osastojen väliset sekä sisäiset
kilpailut. Ilmoittautumiset paikanpäällä. Hyvät palkinnot. Tervetuloa!
Järjestelyistä vastaa os. 579.
Hallitukset

Os. 001, Helsingin
kirvesmiehet

Kevätkokous ke 6.3. klo 18, Mäkelänkatu 8, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu 17.30.
Hallitus

Os. 002, Helsingin maalarit

Stukkokurssi 9.–10.3. Tiimitupa,
Viides linja 3, Helsinki. Kurssi alkaa
molempina aamuina klo 10. Omat
lastat mukaan. Ilmoittautumiset viimeistään to 28.2., Pirjo Perkiökangas p. 041 538 2383. Kurssi on maksuton ja sisältää ruokailut.
Opintojaosto

Os. 003, Helsinki

Veteraanitapaamiset jatkuvat.
Tapaamiset alkavat klo 11, Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto,
Siltasaarenkatu 4, katutaso.
Ajankohdat ja teemat: ma 4.3. EUkriisin taustoja Esko Seppänen, ma
8.4. verotusasiat, ma 6.5. terveyspalvelut. Loppuvuoden teemat päätetään keväällä: ma 7.10., ma 4.11., ma
2.12. Tapaamisten lisäksi vuoden aikana järjestetään muutakin toimintaa. Tervetuloa!
Puheenjohtaja Aarne Hana p. 044
273 7615.
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Kevätkokous to 28.2. klo 17, Rakennusalan työttömien tilat, Kalasatamankatu 6, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tiedustelut ajo-ohjeista
kokouspaikalle p. 040 548 5145.
Torninosturinkuljettajat ja asentajat
Uudenmaan alueelta tervetuloa!
Hallitus

Os. 010, Tampere

Kevätkokous ke 20.2. klo 18, osaston kokoustilat, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi pitää tilannekatsauksen. Osaston
uuden lipun käyttöön vihkiminen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 011, Tampereen maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous ma 25.2. klo 17, Sorinkatu 4 A, 1.krs, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 015, Turun kirvesmiehet

Kevätkokous ke 20.3. klo 18, Rakennusliiton Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 016, Turku

Kevätkokous ti 19.3. klo 18, Rakennusliiton Turun aletoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää toimitsija Juha Valonen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 022, Kerava

Kevätkokous ti 12.2. klo 18.30, ravintola Wanha Weijari, Koivikontie
10, Savio, Kerava. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 025, Kemi-Tornion
maa- ja vesirakentajat

Kevätkokous la 23.2. klo 19, Tornion Kaupunginhotelli, Itäranta 4, Tornio. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Kevätkokous to 28.2. klo 19, Torikatu 5. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18.
Hiihtokilpailut su 10.3. klo 12,
Lykylammen hiihtomajalla. Perinteinen tyyli, kaikki sarjat. Ilmoittautumiset puoli tuntia ennen kisapaikalla. Pakkasraja -17 astetta. Jäsenet
perheineen tervetuloa!
Urheilujaosto
Pilkkikilpailut la 23.3. Seitarannassa. Ilmoittautumiset klo 8. Sarjat:
alle 18 v., yleinen, veteraanit yli 60 v.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 028, Varkaus

Kevätkokous ke 20.2. klo 18, ravintola Amanda, Forum, Pirkankatu 4,
Varkaus. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kevätkokous pe 22.2. klo 19, osaston toimisto, Vapaudentie 32–34, Seinäjoki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous ke 20.2. klo 17, Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 061, Veteli

Viisi ilmaista uintikertaa. Osasto
tarjoaa jäsenilleen 31.5. asti mahdollisuuden viiteen ilmaiseen uintikertaan Vetelin uimahallilla. Todistaaksesi jäsenyytesi varaudu esittämään
jäsenkorttisi uimahallin kassalla.
Hallitus

Os. 069, Riihimäki

Jäsenhuoltopäivystys lauantaisin
klo 13–14, seuraavasti: 16.2., 13.4.,
10.8., 12.10., 14.12., osaston toimitilat, Kauppakuja 5 A, 3 krs, Majakka,
Riihimäki, p. (019) 735 256. Puhelimessa tiedote, viestit puretaan kerran viikossa. Riita-asiat suoraan
aluetoimistoon toimitsijalle. Käyttäkää valtakunnallisia palvelunumeroita: ma–to klo 8.30–16.30 ja pe 8.30–
15.30, työehtoasiat 020 690 232, jäsenasiat 020 690 231 ja työttömyyskassa-asiat 020 690 230.
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari

Kevätkokous la 2.3. klo 13 toimitalolla. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 077, Mikkeli

Pilkkikilpailut la 9.3. klo 9.30–13.
Kokoontuminen ja ilmoittautumiset
klo 9 Visulahden rantasaunalla.
Sarjat: miehet lapset ja naiset.
Tarjolla mehua, makkaraa ja kahvia.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 082, Nokia

Kevätkokous ti 26.2. klo 18, osaston
toimisto, Pirkkalaistori 8 C, Nokia.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 091, Kuopio

Kevätkokous la 23.2. klo 10, hotelli
Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16,
Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Paikalle toimitsija Matti Leinonen.
Kokouksen jälkeen lounas.
Hallitus

Os. 094, Turku

Kuukausikokoukset pidetään joka
kuukauden ensimmäinen torstai klo
18, Rakennusliiton Turun aluetoimiston kokoustilat, Uudenmaankatu 6 a,
Turku.
Kuukausikokous to 7.3. klo 17.30.
Käsitellään esille tulevat asiat.
Kevätkokous to 7.3. klo 18, Rakennusliiton Turun aluetoimiston alakerta, Uudenmaankatu 6 a Turku. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Pientä purtavaa.
Tervetuloa!
Kotisivut: http://osasto094.rakennusliitto.net/tapahtumat/
Hallitus

Os. 095, Vaasa

Kevätkokous pe 8.3. klo 18, Kotirannan Työväentalo, Kustaalantie 82,
Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Iltapala ja sauna.
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Rakennusalan saunailta pe 15.2.
klo 18, HTY:n saunatilat, Linnankatu 3 B, pohjakerros, Hämeenlinna.
Tarjolla makkaraa ja olutta.
Oma saunapyyhe. Tervetuloa!
Kevätkokous ma 18.2. klo 18.30,
Rakennusliiton Hämeenlinnan aluetoimisto, Birger Jaarlin katu 18 B,
Hämeenlinna. Esillä sääntöjen
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määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen
pitää aluetoimitsija Jari Kostiainen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 2.3. klo 9–13
Aulangon ulkoilumajalla. Ilmoittautumiset klo 8.30 alkaen. Sarjat: miehet, naiset ja lapset. Kilpailukalana
ahven, lapsilla kaikki kalat.
Makkaratarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfaltti- ja
pikimiehet

Kevätkokous to 7.3. klo 17, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi

Kevätkokous to 28.2. klo 18, Nordea
neuvottelutila, yläkerta, Rovakatu 17,
Rovaniemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 150, Forssa

Kevätkokous to 14.3. klo 18.30, Hämeentie 18, Forssa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 155, Somero

Kevätkokous ti 5.3. klo 17, Toritupa,
Hämeentie 1, Somero. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os.160, Kerimäki

Kevätkokous ma 18.2. klo 18,
Osuuspankin kokoustilat, Hälväntie
2, Kerimäki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 185, Toholampi

Kevätkokous ti 26.2. klo 18, Ritjan
Keidas, Ullavantie 1, Toholampi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Osaston uusi puheenjohtaja Janne
Rantanikunen p. 0500 798 750.
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi

Kevätkokous la 9.3. klo 13, hotelli
Ylläsrinne, Hotellitie 6, Yllästunturi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 210, Meri-Lapin rakentajat
Kevätkokous pe 1.3. klo 18, hotelli
Merihovi, Lokki-kabinetti, Keskuspuistokatu 6, Kemi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Mukana suuraluepäällikkö Juha Kauppinen ja aluetoimitsija
Ilpo Hiltula. Kokouksen jälkeen
osallistujille tarjotaan kahvit ja
pientä purtavaa.
Hallitus
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Os. 222, Raahe

Os. 324, Ähtäri

Kevätkokous la 2.3. klo 12, Raahen
Hovi, Kirkkokatu 28, Raahe. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous pe 22.2. klo 18, Urheilutalo, Sepäntie 19, Ähtäri. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tuleva asiat.
Hallitus

Os. 234, Kuusamo

Kevätkokous su 17.2. klo 14, St1
Sammi, Kolmostie 670, Ikaalinen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous pe 22.2. klo 18, Sokos
Hotelli Kuusamo, Kirkkotie 23,
Kuusamo. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 241, Paimio

Kevätkokous ti 12.2. klo 18, ravintola Femme/Mäenpään grilli, Vistantie
45, Paimio. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Kevätkokous la 23.2. klo 12, Kirvesmiesten toimitilat, Mäkelänkatu 8,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tuleva asiat.
Hallitus

Os. 286, Haapajärvi

Kevätkokous la 16.2. klo 12, Työväentalo, Kuusaantie 15, Haapajärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, käsitellään osaston tulevaisuuden suunnitelmat sekä muut esille tulevat
asiat. Paikalla aluetoimitsija.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi

Kevätkokous ke 27.2. klo 18, ravintola Duetto, Pekontie 3, Nurmijärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 295, Ylivieska

Kevätkokous la 9.3. klo 14, Ylivieskan Uimahallin kokoustilat, Liikuntakeskus, Närhitie 2, Ylivieska. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tuleva asiat.
Hallitus

Os. 297, Ruovesi

Kevätkokous ke 13.2. klo 18, Työväentalo Sointula, Museotie 1, Ruovesi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tuleva asiat.
Hallitus

Os. 302, Yläne

Kevätkokous pe 22.2. klo 18.30,
ravintola Kestihovi, Haverintie 12,
Yläne. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat,
kevään Riikan matka.
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi

Kevätkokous la 2.3. klo 13, ravintola Old Fox, Sorakuja 2, Siilinjärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Osasto
tarjoaa kokoukseen osallistujille
lounaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 339, Ikaalinen

Os. 349, Matinkylä

Kevätkokous ma 11.3. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4,
Espoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tuleva asiat.
Hallitus

Os. 350, Haapavesi

Kevätkokous la 9.3. klo 12 Jäähallilla, Hakakuja 5, Haapavesi. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä

Kevätkokous su 24.2. klo 18, osaston toimisto, Kitisenrannan koulu,
Vasantie 11, Sodankylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 361, Lehtimäki

Kevätkokous pe 15.2. klo 18, OP:n
kokoushuone, Kirkonkyläntie 3,
Lehtimäki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tuleva
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 365, Rautavaara

Kevätkokous pe 15.2. klo 18, hotelli
Tiilikka, Kuusitie 2, Rautavaara.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Perinteiset pilkkikilpailut la 23.2.
Lähtö klo 8 Virastotalon parkkipaikalta, Uimalankatu 1. Palkintoja ja
makkaratarjoilu.
Toimihenkilöt 2013. Puheenjohtaja
Pasi Anttila p. 0400 409 543, varapuheenjohtaja Tapani Kantola p. 040
501 3455, sihteeri Kari Partala p.
040 583 8602, taloudenhoitaja Markku Pajala p. 045 651 1951. Hallituksen jäsenet: Mikko Hömmö, Jussi
Malinen, Miikka Myllykangas, Toni
Mäenpää, Jukka Nikkinen, Pasi
Nyman, Arttu Sierimo.
Hallitus kokoontuu parittomina
viikkoina tiistaisin klo 16.30, Sorinkatu 4 A. Paitsi kesä- ja heinäkuussa.
Osaston jäsenet ovat tervetulleita
seuraamaan kokouksia.
Veteraanikerho Juntturit, puheenjohtaja Rauno Viljanen p. 050 594
4168. Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 12.,
Sorinkatu 4 A. Paitsi heinä- ja elokuussa. Kaikki veteraanit ovat tervetulleita keskustelemaan, kahvittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia!
Hallitus

Os. 394, Kuopion
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous ke 20.2. klo 18, Rakennusliiton Itä-Suomen alueen
Kuopion toimiston alakerran kokoushuone, Vuorikatu 42, Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous to 21.2. klo 17.30,
Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous ti 19.2. klo 18, hotelli
Cumulus Hämeenlinna, 2. krs,
kokoustilat, Raatihuoneenkatu 16,
Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 400, Kotkan
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous to 21.2., klo 18, Kotkan
Seurahuone, Kaivokatu 16, Kotka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
osaston lopettaminen tai yhdistyminen. Osasto tarjoaa ruuan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kuukausikokous ke 13.2. klo 18,
Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimisto, Pitkäkatu 43, Vaasa. Käsitellään esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 403, Kainuun putkimiehet
Kevätkokous pe 15.2. klo 18.30, hotelli Kajaani, Onnelantie 1, Kajaani.
Esillä sääntöjen määräämät asiat,
osaston mahdollinen lakkauttaminen
ja yhdistäminen suurempaan osastoon sekä muut esille tulevat asiat.
Hiihtokilpailut pe 5.4. klo 18
Vimpelin valaistulla.
Pilkkikilpailut la 20.4. klo 8.
Kokoontuminen kauppatorille, jossa
päätetään kilpailupaikka.
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen
putkimiehet

Kevätkokous pe 15.2. klo 18, Rakennusliiton kellarissa, Korkalonkatu 18, Rovaniemi, käynti takapihan
kautta. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pullakahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 416, Virrat

Kevätkokous to 14.2. klo 18, kahvila-konditoria Marjaana, Keskustie 6,
Virrat. Esillä sääntömääräiset asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi

Kevätkokous su 17.2. klo 18 Paloasemalla. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 459, Vantaa

Kevätkokous pe 22.2. klo 18,
Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
alussa ruokailu. Tervetuloa!
Risteily 19.–20.4. Tallinnaan, Silja
Euroopalla. Lähtö klo 18.30 Länsisatamasta, paikalle vähintään 30 min
ennen lähtöä. Hinta jäseniltä 10 €/
hlö ja avec 30 €/hlö, mihin sisältyy:
hytti, illallinen ja aamiainen. Ilmoittautumiset viimeistään pe 15.3.,
Olli p. 050 350 9612.
Hallitus

Os. 489, Oulun maa- ja
vesirakentajat

Kevätkokous la 2.3. klo 11, Rakennusliiton Oulun aluetoimiston
kokoushuone, Rautatienkatu 40,
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 495, Uurainen

Kevätkokous su 17.2. klo 12, Parman
ruokala, Kangashäkki. Kahvitarjoilu.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 541, Tampereen
maanrakentajat

Kevätkokous to 21.2. klo 17, Rakennusliiton Hämeen alueen Tampereen
toimiston kokoustilat, Sorinkatu 4 B,
Tampere. Esillä sääntöjen asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 546, Mikkelin
maarakentajat

Kevätkokous ke 20.2. klo 19, Rakennusliiton Itä-Suomen alueen Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 13,
Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 548, Kouvola

Kevätkokous su 10.2. klo 12, ravintola Rosso, Kauppalankatu 3, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 2.3. Kokoontuminen klo 8 Kiltatien Nesteellä. Paikka
sovitaan lähtiessä. Kimppakyydit.
Hallitus

Os. 547, Lahti

Kevätkokous pe 1.3. klo 18, ravintola Torero, kabinetti, Rautatienkatu
15, Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 550, Kainuun konemiehet
Kevätkokous la 2.3. klo 13, Vuokatinhovi, Vuokatinhovintie 15 Vuokatti. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, käsitellään myös Kainuun
osastojen mahdollista yhdistymistä
sekä muut esille tulevat asiat. Osasto
tarjoaa ruokailun. Ilmoittautumiset
Kalle Herranen p. 044 300 8382.
Hallitus
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Os. 553, Pohjois- ja
Itä-Ikaalinen

Kevätkokous la 16.3. klo 16, Rantasipi Ikaalinen, klubisauna, Hämyläntie 2, Ikaalinen. Esillä sääntömääräiset asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

100 vuotta

Saukko Aune 5.2., Lahti.
Os. 066, Lahti

Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
www.rakennusliitto.fi

Os. 559, Kannus

Kevätkokous/yleinen kokous
pe 1.3. klo 18, ravintola Cavaliere,
Asematie 2, Kannus. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä päätetään
osaston toiminnan lopettamisesta ja
siirtymisestä Kokkolan osastoon.
Ruokatarjoilu. Toivotaan runsasta
osanottoa!
Hallitus

Lämpimät kiitokset osastolle 011
osanotosta Pekka Harjulan poismenon johdosta.
Sinikka, Harri ja Pasi.

Os. 579, Kouvola

Kevätkokous pe 15.2. klo 18, Hotelli
Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Paikalla työehtotoimitsija Kimmo
Palonen. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit

Muurarien talvipäivät 2.–3.3.,
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi,
Joensuu. Bussikuljetus järjestetty.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 15.2.,
Tapio Knuuttila p. 0400 473 246.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 603, Turun muurarit

Harjula Pekka
Osastomme pitkäaikainen jäsen ja
entinen puheenjohtaja Pekka Harjula
kuoli 3.1.2013. Hän oli syntynyt
13.11.1941 ja liittynyt Rakennusliittoon 1.10.1965.
Muistoa kunnioittaen
Os. 011, Tampereen maalarit ja
mattomiehet
Landen Birger
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Birger Landen kuoli 10.1.2013.
Hän oli syntynyt 6.6.1936 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.7.1972.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski

Muurarien talvipäivät 2.–3.3.,
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi,
Joensuu. Bussikuljetus järjestetty.
Ilmoittautumiset viimeistään la 9.2.,
Timo Tuominen p. 0500 631 351.
Tervetuloa!
Hallitus

Merta Aleksanteri
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Aleksanteri Merta kuoli 8.1.2013.
Hän oli syntynyt 9.9.1925 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.11.1955.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

Os. 608, Tampereen muurarit

Myllylä Seppo Juhani
Osastomme pitkäaikainen jäsen Seppo Juhani Myllylä kuoli 17.12.2012.
Hän oli syntynyt 20.4.1938 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1960.
Muistoa kunnioitten
Os. 395, Jyväskylän putkimiehet ja
-eristäjät

Muurarien talvipäivät 2.–3.3., Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi, Joensuu. Bussikuljetus järjestetty. Ilmoittautumiset viimeistään ma 18.2.,
Veli-Matti Vimpeli p. 0400 625 661.
Hallitus

Os. 626, Jyväskylän muurarit

Kevätkokous ke 6.3. klo 18, Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimiston kokoushuone, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pulla- ja kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 636, Kuopion muurarit

Kevätkokous ti 12.2. klo 18, Rakennusliiton Itä-Suomen alueen Kuopion toimisto, Vuorikatu 42, Kuopio.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT

Mäkinen Jorma Juhani
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Jorma Juhani Mäkinen kuoli
10.12.2012. Hän oli syntynyt
24.9.1947 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.11.1968.
Muistoa kunnioittaen
Os. 397, Hämeenlinnan putkimiehet
Tittonen Alvar Matias
Osastomme pitkäaikainen jäsen Alvar Matias Tittonen kuoli 21.12.2012.
Hän oli syntynyt 4.4..1929 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.5.1958.
Muistoa kunnioitten
Os. 395, Jyväskylän putkimiehet ja
-eristäjät
Tonteri Martti Juhani
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Martti Juhani Tonteri kuoli 5.1.2013.
Hän oli syntynyt 2.6.1948 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1971.
Muistoa kunnioittaen
Os. 288, Nurmijärvi
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Aiari Grupp Oü
AJE Ehitüs Oü
Alfaport Grupp Oü
Alnar Järvi Oü
”Artexx” Steplewski Artur
A-ryhmä Asennus Oy
Oy Aureli Ltd
Autlan Projekt Oü
Balticale Oü
Betamer Eesti Oü
Carinaland Oü
Concord Group Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Etelä-Suomen kiinteistö
ja autohuolto Oy
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
FHU ”PM-BUD”
Feluko Oü
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
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Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

SUPERRAKSA-TALVIPÄIVÄT YLLÄKSELLÄ
Oulun, Kainuun ja Lapin 18–35-vuotiaat
Rakennusliiton jäsenet!

Aika:
1.–3.3.
Paikka:
Ylläs
Majoitus: 2–4 hengen huoneissa/huoneistoissa

SuperRaksa talvipäivät kokoaa jälleen Rakennusliiton ja SuPer-liiton
perus- ja lähihoitajanuoret yhteen. Talven vauhdikkaimmassa tapahtumassa saat sopivan annoksen ay-tietoa ja paljon uusia ystäviä. Ohjelma sisältää myös hauskanpitoa ja pientä kisailua Ylläksen talvisissa
maisemissa.
Tapahtumaan on varattu 80 paikkaa 40/liitto.
Omavastuu 30 €/hlö, joka sisältää: matkat, ruuat, majoitukset ja
koulutusmateriaalit.
Paikan päälle bussikuljetus reitein:
Oulu–Kemi–Tornio–Ylläs–Tornio–Kemi–Oulu ja
Kuusamo–Rovaniemi–Ylläs–Rovaniemi–Kuusamo.

Hinta:

TALONRAKENNUSALAN
URAKKAHINNOITTELUN KOULUTUS
Itäinen toiminta-alue
Rakennusalan urakkahinnoittelu on uudistunut ja vain urakkatyötä lisäämällä voit
parantaa vuosiansiotasi. IItojen tapahtumissa käydään läpi työkunnan säännöt,
urakkatyömääräykset ja urakan laskenta rakennusalanurakkahinnoittelun laskuria
käyttäen (atk-pohjainen). Aiheena myös rakennusalan tes-muutokset 2013.
Tilaisuuksissa tarjotaan ruoka.
Paikka

Kuopio
Iisalmi
Joensuu
Savonlinna
Lappeenranta
Mikkeli

Aika

ti 12.2. klo 17.30
ke 13.2. klo 17.30
to 14.2. klo 17.30
ti 19.2. klo 17.30
ke 20.2. klo 17.30
to 21.2. klo 17.30

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimi, osoite ja puhelinnumero.
Tarkempi matkaohjelma toimitetaan ilmoittautuneille postitse.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään pe 15.2.,

Lauri Haikola p. 0400 869 638 tai lauri.haikola@rakennusliitto.fi.

Paikka

liiton kokoustilat, Vuorikatu 42
osaston toimisto, Riistakatu 14
liiton kokoustilat ,Torikatu 30
Spa Hotel Casino, Kylpylaitoksentie 7
Cumulus, Valtakatu 31
liiton kokoustilat, Porrassalmenkatu 13

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ti 12.2.,

Matti Leinonen p. 050 5373 695.

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö

VÄLI-SUOMEN NUORISOKURSSI HIMOKSELLA
Keski-Suomen ja Pohjanmaan 18–35-vuotiaat
Rakennusliiton jäsenet!

Aika:
22.–24.2
Paikka:
Himos, Jämsä
Majoitus: 2 x 10 hengen mökeissä

Väli-Suomen suuralueen nuorisokurssi kokoaa Raksanuoret taas
Himoksen keväisiin maisemiin. Tule keräämään tietoa liiton nuorisotoiminnasta ja löydä tiesi päästä vaikuttamaan!

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN
RETKEILYPÄIVÄT 8–9.6., Lappeenranta
Perinteiset rakennustuoteteollisuuden työntekijöille, eläkeläisille ja perheen jäsenille
suunnatut retkeilypäivät ovat Lappeenrannassa.
Paikka: Etelä-Karjalan liikuntakeskus, Pelitie 36, Lappeenranta.
Ohjelma:

klo 11.00
klo 12.00

Tervetulokahvit
Päivien avaus ja kilpailut: salibandy, eko-aseammunta, saappaan- ja
tikanheitto sekä köydenveto.
klo 15.00 Risteily m/s Camilla, Saimaalle.
klo 19.00 Illallinen ja palkintojen jako Hotelli Lappee.
Illalliskorttin hinta 35,50 €/hlö, varaukset p. 040 511 0866.
Majoitus: Hotelli Lappee, Brahenkatu 1, Lappeenranta.
Hinnat:
55 € hlö/kahden hengen huoneessa, 90 € yhden hengen huone.
Varaukset viimeistään pe 3.5. suoraan hotellista p. 010 762 1020
tai sales.lappee@sok.fi.
Tervetuloa kesäiseen Lappeenrantaan!
Os. 173 Lappeenranta, p. 040 511 0866
Rakennusliiton Kymen aluejärjestö, p. 050 347 7999

Kurssi on liiton jäsenille ilmainen. Kun ruoka, opiskelumateriaalit ja
matkat korvataan, niin miksipä et lähtisi?
Ei ole merkitystä oletko lomautettuna, työelämässä vai opiskelemassa,
olet tervetullut, kunhan jäsenyys on kunnossa.
Paikkoja rajoitetusti!

VALTAKUNNALLINEN
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJIEN
TAPAAMINEN

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään pe 15.2.,

Lauri Haikola p. 0400 869 638 tai lauri.haikola@rakennusliitto.fi.

Aika:
la 25.5. klo 16.30 – su 26.5. klo 16.30
Paikka: Risteily Helsinki–Tallinna–Helsinki, M/S Silja Europa.

Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalissa 25.5. klo 16.30.

Aiheena: Alan ajankohtaiset asiat. Tapaaminen on tarkoitettu Rakennusliittoon
Hinta:

kuuluville ajoneuvonosturin- ja kurottajankuljettajille.
Matkan hinta kahden hengen hytissä on 76 €/hlö, johon sisältyy buffetpäivällinen sekä -aamiainen.
Matka laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. Tiedustele jo ennakkoon
oman osastosi päätöksiä majoitus- ja matkakulujen korvaamisesta.
Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi tai uudenmallinen
henkilötodistus.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 19.4.,

Rakennusliitto/Matti Korhonen matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai puh. 050 566 5273.
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KUTSU RAKENNUSLIITON
ITÄ-SUOMEN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2013
Aika:
la 23.3. klo 10.00, tulokahvit alkaen klo 9.30
Paikka: Hotel Atlas, Haapaniemenkatu 22, Kuopio
Asiat: Käsitellään sääntöjen 5 §:n määräämät asiat.
Palkitaan vuoden 2012 ammattiosasto ja luottamusmies.
Mukana Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Kokousedustajille tarjotaan tulokahvit, lounas sekä maksetaan matkakorvaus
linja-autotaksan mukaan.
Tervetuloa!
Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö ry:n hallitus

PILKKIMESTARUUSKILPAILUT
Uudenmaan alue
la 9.3. klo 10–14
Ilmoittautumiset klo 9.15-9.50 kokoontumispaikalla.
Paikka: Seurasaarenselkä, Helsinki
Kokoontuminen Taivallahdessa Eteläisen Hesperiankadun ja Hiekkaran
nantie risteys. Puhelinluettelon karttasivu 26 A1.
Siirtymisaika 30 minuuttia molempiin suuntiin.
Sarjat: Nuoret (alle 18-v.), naiset, miehet: yleinen (yli 18– 60-v.),
ikämiehet (60–70-v.), veteraanit (yli 70-v.),
joukkueet: osastojen välinen joukkuekilpailu 3 jäsentä/joukkue
Kilpailukalana ahven.
Aika:

Yhdyshenkilöt: Veijo Huotari p. 044 303 1046 ja Reijo Seitajoki p. 050 324 9953.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö

PILKKIKILPAILUT
Kymen alue

RAKENTAJA-AMMATTILAISTEN
TAPAAMINEN LEVILLÄ
Kutsumme Pohjois- ja Väli-Suomen toiminta-alueiden työikäisiä jäseniä järjestyksessään kolmanteen rakentaja-ammattilaisten tapaamiseen.
Aika:
11.–14.4.
Paikka: Levi
Majoitus: Hotelli Sirkantähti
PE 12.4. KOULUTUSTA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

la 9.3. klo 9.00–12.00
Ilmoittautumiset klo 8.00–9.00
Paikka: Haminan matkustajasatama, Tervasaari
Perinteiset aluejärjestön pilkkimestaruuskilpailut pidetään merellä
Haminan matkustajasatama Tervasaaressa.
Sarjat: Veteraanit, naiset, nuoret, yleinen ja osaston joukkue/3 hlö.
Tarkemmat ohjeet kilpailujen alussa.
Aika:

Tervasaaressa Vanhalla Tullimakasiinilla tarjolla ilmoittautumisen
yhteydessä aamukahvit klo 8.00 ja keittolounas kilpailujen jälkeen.

Aiheena: Työttömyysturva, työsuojelu, sosiaalilainsäädäntö, Rakennusliitto luotta-

mushenkilön tukena ja internet luottamushenkilön apuna.

Keskustelua avaavat:

Mikko Grönqvist työttömyyskassan johtaja, Johanna Ruohola etuuskäsittelijä, Tapio Jääskeläinen työsuojelusihteeri, Tiina Nurmi-Kokko sosiaalisihteeri, Matti Harjuniemi puheenjohtaja, Seppo Lopakka aluetoimitsija.

Tervetuloa kalastamaan ja kilpailemaan!
Lisätietoja os. 78, Hamina p. 0400 652 331 tai Kymen aluejärjestö p. 050 347 7999.

Jäsenille, joilla ei ole voimassaolevaa luottamustehtävää, on varattu
mahdollisuus lomavuorokauteen ajalla 11.–12.4. Henkilökohtaisesti
kustannettavan puolihoitovuorokauden hinta on 45 €/hlö.

PILKKIKILPAILUT
Pohjanmaan aluejärjestö

LA-SU 13.–14.4. RAKENTAJA-AMMATTILAISTEN TAPAAMINEN
Mukana: Rakennusliitosta Matti Harjuniemi, Mikko Grönqvist, Johanna Ruohola,

Tapio Jääskeläinen, Tiina Nurmi-Kokko sekä toiminta-alueen toimitsijoita.
Eterasta Mauri Kivistö, Turvasta Seppo Koskinen.
Ohjelma: Tapahtumassa on yhteisiä alustuksia sekä teemapajatyöskentelyä.
Kurssistipendi:
Opintorahastot maksavat tapahtumaan osallistuville kurssistipendin 80 €.
Kuljetukset:

Kuljetukset tapahtumaan toteutetaan yhteiskuljetuksin linja-autoilla.
Linja-autot lähtevät Jyväskylästä, Seinäjoelta, Vaasasta ja Oulusta.
Linja-autojen reitit aikatauluineen tulee ilmoittautuneille sähköpostiin
maaliskuun loppuun mennessä.
Tapahtuma on jäsenillemme maksuton. Kustannuksista vastaavat
Rakennusliitto sekä ammattiosastot.

Aika:
la 9.2. klo 10.00–14.00, siirtymäaika 30 min molempiin suuntiin.
Paikka: Kalajärvi, Peräseinäjoki
Sarjat:

Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 8.45 alkaen.
Yleinen, naiset, veteraanit yli 55-v., nuoret alle 18-v.,
suurin kala, pienin kala. Kilpailukalana ahven.

Tiedustelut: Veli-Matti Poola p. 040 830 8184.
Järjestelyistä vastaa: Os. 041, Seinäjoki.

Rakennusliiton Pohjanmaan aluejärjestö

Ilmoittautumiset viimeistään pe 8.3., www.rakennusliitto.fi, linkki ilmoittautumis-

sivuille tai puhelimitse: Pohjois-Suomi p. 020 690 249 ja Väli-Suomi p. 020 690 248.

Tiedustelut: Janne Kemppainen p. 020 774 3405 (ei viikolla 9).

PILKKITAPAHTUMA

Turun alueen rakentajille ja heidän perheenjäsenilleen!
Aika:
la 23.2. klo 9–12
Paikka: Maskun Maanpään rannassa, Maanpääntie 170.

Pilkkivarusteiden lisäksi varaudu omin eväin, grillausmahdollisuus.
Rakennusliiton hallituksen jäsenet Timo ja Väinö
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ELÄKELÄISTEN LOMAT 2013
Liiton veteraanilomat

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAVIIKOT
Vekaraviikko 22.–27.7.

Urheiluopisto Kisakeskus, Pohja (Raasepori)

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
www.kisakeskus.fi

09.–15.9.

Hakuaika päättyy pe 26.7.2013

Aikuisten omavastuu 5 vrk:n täysihoitolomasta on 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Matkakuluja ei korvata.
Hakuaika päättyy 31.3.

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Kymen, Satakunnan, Turun, Keski-Suomen, Hämeen
ja Itä-Suomen alueen eläkkeellä oleva vapaajäsenyyden saavuttanut jäsen, joka ei
aiemmin ole ollut liiton veteraanilomalla. Veteraanille lomaviikko on maksuton ja mukaan
tuleva puoliso maksaa lomasta 260 €. Matkakuluja ei korvata.

Vekaraviikko 23.–28.12.

Valituille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com

Aikuisten omavastuu 5 vrk:n täysihoitolomasta on 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Matkakuluja ei korvata.
Hakuaika päättyy 30.9.

Hyvinvointilomat ry:n lomaviikot
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)

www.lomakeskushuhmari.com

Hakemusten palautus:

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Majoitus on ennalta suunniteltu toteutettavaksi loma-asunto/pariskunta tai yksin tulevat 2 henkilöä/loma-asunto.
Päärakennuksessa sijaitsevat ravintola, vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä
liikuntatila.

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki.

Vesiviikko eläkeläisille 11.–16.8.
Vesiliikunnasta hyvää oloa haluaville. Luentoja vesiliikunnasta ja veden tärkeydestä.
Monipuolista liikuntaa unohtamatta.
Omavastuu 5 vrk:n täysihoitolomasta on 110 €. Matkakuluja ei korvata.
Hakuaika päättyy pe 31.5.2013

Lisätietoja kaikista lomista:
Lomavastaava puh. 020 774 3012
tai sirpa.ahonen@rakennusliitto.fi
http://www.rakennusliitto.fi/terveena_tyoelamassa
lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

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

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

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

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu)
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december)
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.
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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
Small talkin alkeet, osa 52:

Kortit
T

ässä luvussa osallistumme
kasino Baabelin avajaisiin
jossain päin Suomea. Opimme käyttämään erilaisia kortteja sekä rakentavasti että purkavasti.

Luomukortti + natsikortti
PIA: Minä olen nykyään kasvissyöjä. Toivottavasti täällä tarjoillaan
luomuruokaa.
VÄINÄMÖ: Eivät nämä ole
mitkään Hitler-vegaanien kemut,
mutta luomulihaa löydät meikäläisen lahkeesta.
EIJA-RIITTA: Toiveeni toteutui eilen, kun minulta kysyttiin paperit lähikaupassa! Kiittelin kovasti
ja hohottelin niin että minua huomattavasti nuorempi myyjäherra häkeltyi ja löi kassakoneeseen olutshampoon hinnan mäyräkoiran sijasta. Eli on tässä kieltoyhteiskunnassa hyviäkin puolia.
VÄINÄMÖ: Oliko siinäkin hyviä puolia, kun juutalaisista tehtiin
keskitysleireillä saippuaa?

VIP-kortti5
VÄINÄMÖ: Hei häiskä, täällä on
jono!
HÄISKÄ: Ettekö te tiedä, kuka
minä olen?
VÄINÄMÖ: No ei ainakaan
muisteta.
HÄISKÄ: Nimeni on Bond, James Bond.

Homokortti
VÄINÄMÖ: Ei Yhdysvaltain joukkomurhista voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että Suomessa on kiellettävä metsästys- ja urheiluaseet. Turvallisuus pysyy riittävällä tasolla,
jos pyssyt pidetään lukituissa kaapeissa, tai kainalokotelossa kuten
minun tapauksessani.
PAAVO: Eikö olisi jo sinunkin
aika tulla ulos kaapista.

Joulukortti + vammaiskortti +
natsikortti
EIJA-RIITTA: Usein käy niin, että
juuri siltä henkilöltä tulee joulukortti,
jonka on sinä vuonna pudottanut pos-
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tituslistaltaan. Ja seuraavana vuonna
käy sitten päinvastoin. Postimerkkeihin menevät rahat voisi panna suoraan Punaisen ristin joulupataan.
PIA: Kammottavaa miten sinä
väheksyt näkövammaisten tekemää
taidetta. Tuolla asenteella siinä padassa on pian hakaristi.

Rasismikortti + sovinismikortti + koirakortti

ILKKA: Oletko katsellut Koirakouluttaja Tanja Karpela -ohjelmaa?
Se blondi on varsinainen rotunainen!
PIA: Pitäisikö ihmisiä muka jalostaa kuin koiria? Enkä hyväksy sitä, miten alistat naisen miehiselle
katseelle.
ILKKA: Minä nimenomaan
tarkoitan, ettei ole blondia karvoihin
katsominen.

Yhteisökortti + imperialismikortti + Turku-kortti
EIJA-RIITTA: Oletteko katselleet
New Orleansiin sijoittuvaa Tremesarjaa? Se kertoo koskettavasti, kuinka yhteisö toipuu luonnonkatastrofista. Myös sarjan musiikki on ihanan
elämänmyönteistä.
PAAVO: Treme on mielestäni
liian amerikkalainen sarja, enkä ylipäänsä ymmärrä, miksi Yle rahoittaa hankinnoillaan kulttuuri-imperialismia. Tietysti jos vaikka Turku
palaisi tuhkaksi, niin saisihan siitä
näyttävän elokuvan, mutta tuskin
esimerkiksi vantaalaiset jaksaisivat
seurata viikkotolkulla turkulaista
rakennusurakointia.

Tremessä löytyy yhteinen sävel. Olisipa meilläkin hirmumyrskyjä.

Orwell-kortti + ajokortti +
rasismikortti
EIJA-RIITTA: Isoveli valvoo nykyään joka paikassa. Kävin jonottamassa uuden passin, ja siihen vaadittiin sormenjälki. Passikuvan piti
olla mustavalkoinen, eikä se ollut
yhtään näköinen.
VÄINÄMÖ: Vielä rumemmalta
sinä näytät ajokortissa. Ja jos Suomi
ei miellytä, muuta johonkin värilliseen maanosaan ja heiluttele siellä
sormeasi.

Kirjastokortti + elitismikortti
ILKKA: Oletko katsellut Koirakouluttaja Tanja Karpelaa? Siinä entinen
kansanedustaja muuttuu koirakouluttajaksi. Metamorfoosi on kuin jostain seksikkäästä antiikin tarusta.
PIA: Sinä kysyit tuota jo kerran.
Enpä ole vaivautunut katsomaan,
mutta olen surullisena seurannut,
kuinka Suomen kirjastolaitosta ajetaan alas, vaikka juuri tällaisina aikoina pitäisi panostaa kansan sivistystyöhön.
ILKKA: Koulutuksesta ohjelmassa on nimenomaan kysymys. Sinuna en suhtautuisi noin alentuvasti
mäyräkoiriin.

Ässäkortti + kalastuskortti
ANTTI: Minä olen jo ihan ventti.
JAKAJA: Kauniita unia, mutta
me pelataan Black Jackiä. Sinulla on
joko kahdeksan tai kahdeksantoista.
EIJA-RIITTA: Sinun pitäisi
syödä jotakin. Maista sushia.
ANTTI: Tärkeintä on, että saadaan pelisäännöt selviksi.

Ilmastokortti + lapsikortti +
kortistokortti + viinakortti +
nostalgiakortti + verokortti +
Ikea hei -kortti
PIA: Tiedän että napajäätiköiden sulaminen saattaa pysäyttää Golfvirran, mutta meidän perheessä Volkswagen Golf on kyllä välttämätön,
koska eihän lapsia voi viedä julkisiin kulkuvälineisiin työttömien
juoppojen keskelle, ja toisaalta keskustan viehättävät kivijalkakaupat
on korvattu moottoriteiden varteen
rakennetuilla rumilla ostoskeskuksilla, joissa myydään kertakäyttökrääsää. Toivottavasti edes hengitysilma paranee, kun tupakkaveroa
taas nostetaan.
ILKKA: Enpä usko. Ikeasta ostamani pierutyyny meni äsken rikki,
kun joku istui sen päälle.
Tommi Pietarinen

Liberalismikortti + narsismikortti + suomettumiskortti
PIA: Viime aikoina Suomi tuntuu
jotenkin koventuneen. Se kertoo
mielestäni yleisesti koventuneista,
talousliberalismin arvoista.
PAAVO: Nyky-Suomi on myös
hyvin narsistinen. Kahdeksanosainen elämäkerta Urho Kekkosesta ja
neljä osaa Kekkosen päiväkirjoja
ovat jättäneet jälkensä Suomen
psyykeen. Kutsuisin ilmiötä suomettumiseksi, ellei termiä jo käytettäisi. Sopisiko juhanistuminen?

Ote Paavo Seppäsen
nekrologista
Helsingin Sanomissa
29. tammikuuta.
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Kyllä olis diplomaatille töitä
Viime vuonna, eräässä tehtaassa
pääsin tutustumaan hieman erikoisempaan taukotilaan. Ovia
avannut huoltomies muistutti
meitä siitä, että ovia ei saa jättää
avoimiksi vartioimatta, koska
alakerrassa sijaitsivat heidän sosiaalitilansa. Nyökkäsin ymmärtäväni, vaikka mielessäni kävikin
ympäristöä huomioimalla vahva
epäilys siitä, että tuskinpa sinne
ketään eksyisi.
Ajatus vain vahvistui päästessäni alakertaan. Rakennustyömailta tutut sekaiset ja märiltä
turvakengiltä haisevat taukotilat
olivat kyllä luksusta siihen verrattuna. Roskia pursuava saavi könötti yhdessä nurkassa, toimittaen
tarkkuusheiton maalitaulun virkaa. Haalareista nuhraantunut
pöytä oli täynnä puoliksi syötyjä
elintarvikkeita, likaisia mukeja ja
vanhoja moottoriaiheisia aikakausjulkaisuja.
Koko alakerran täytti vahva
liiman tuoksu, johon antoi lisämaustetta kellarin kuumuus ja
ummehtuneisuus. Koko jumalattoman koreuden kruunasi ympärillä ulisevat hydraulikoneikot ja
niistä tirskahtelevat kuumat öljyn
roiskeet. Taukotilaksi en itse sitä
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kyllä laskisi, mutta työltä piiloutumiseen se ehkä oli suunniteltukin. Yksikään teryleenihousuinen ei sinne kyllä ilmesty. Vahingossakaan.
Muutama viikko myöhemmin
törmäsin erilaiseen taukotilaan.
Vaikka oli vasta alkusyksy ja keltaiset lehdet olivat vielä puoliksi
puussa, niin silti tehtaanporteista
sisään ajaessani oli kaksi henkilöä lehtipuhaltimien kanssa siistimässä ajotietä pudonneista lehdistä.
Tehtaan kahvilaan päästessäni havaitsin, että yhteensä viisi siivoojaa kuurasi siellä lattioita, pöytiä, tummiksi nuhrautuneita seiniä
sekä tuoleja. Pöydissä oli hohtavan puhtaat paperipöytäliinat sekä palavat kynttilät. Tällaiseen
tottumattomana katsoin viisaimmaksi hotkaista kahvini pahvimukista. Sakinhivutusta peläten tein
senkin roskiksen vieressä.
Vessaan päästessäni luulin
ensiksi erehtyneeni ovesta. Niin
valtava oli sitruunan tuoksu.
Vaikka vessa oli suhteellisen pieni, niin sinnekin oli saatu kaksi
siivoojaa mahtumaan. Luvan saatuani ja tarpeeni tehtyäni tiedus-

telin arasti siivousvimman syytä
ja toistuvuutta. Oli kuulemma oikein konserninjohtajan syytä
kaikki. Hän näet oli tulossa vierailulle ja aikoi pitää tilaisuuden
ruokalassa osalle tehtaan väestä.
Nämä esimerkit osoittavat, mikä
mahtava voima on tottumuksella
ja kuinka vaikeaa on muuttaa totuttuja tapoja. Liiman hajussa lihapiirakkaansa mutusteleva työntekijä on varmasti samalla tavalla
tottumuksensa orja kun sitruunan
tuoksussa kuseksiva konserninjohtajakin. Ja kumpainenkin tuntee olonsa kotoisaksi, kun ei tarvitse luopua totutusta. Siitä on
tullut arkea.
Sama tottumus ohjaa epäilemättä maamme hallitustakin.
Kun on vuosia lapioinut rahaa Euroopan kriisimaille, niin tuntuisi
perin oudolta lopettaa se yhtäkkiä. Sanojen merkitystä hämärtämällä ja uusia sanoja keksimällä
poliitikot yrittävät saada kansan
uskomaan, että rahaa jakamalla
saadaan työllisyys nousemaan ja
hyvinvointia kaikille. Samaan aikaan kansalaiset joutuvat näkemään, kuinka suuryritykset kilpailevat keskenään Suurin pudot-

taja -tittelistä.
Joulukuun puolivälissä pääministeri Jyrki Katainen (kok.)
ilmoitti Brysselissä EU:n huippukokouksen jälkeen, että euron valuviat on korjattu. Pelolla odottelen sitä päivää, kun sama mies ilmoittaa Lopullisesta Ratkaisusta.
Maahamme olisi hyvä perustaa haettavaksi Diplomaatin virka. Ainoa pääsyvaatimus olisi
kaunopuheisuus. Koska kansanedustajia ei saa sanoa valehtelijoiksi, voisi Diplomaatti puuttua
asiaan. Diplomaatti kertoisi kyseiselle kansanedustajalle viestin
”suksi v*****n” niin kauniilla sanankäänteillä, että kansanedustaja tulisi siihen tulokseen, että juuri sinnehän minun pitikin mennä.

Esa Ahonen
Pirkkala
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Kylmyyden torjuntaan!
Elektroninen lämpöliivi
• ohuet kangasmaiset lämmityselementit
• säädettävä lämpötila,
tehokas ladattava litium-ioni-akku
• materiaali microfleece, väri musta
• erinomainen väliasuste kylmässä
työskentelyyn
• pakkauksessa liivi, akku, verkkolaturi
ja suomenkielinen käyttöohje

1

3

lämmitys
elementti

99,00 €

4

lämmitys
elementtiä

lämmitys
elementtiä

159,00 €

199,00 €

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

• lämmityselementti yläselässä
• 2-portainen lämpötilan säätö akussa
• toiminta-aika 3 – 4 tuntia
• koot: S – XXL

• lämmityselementit rinnassa (2) ja yläselässä
• 3-portainen lämpötilan säätö,
säätönappi rinnassa
• toiminta-aika 2 – 5 tuntia
• koot: XS – XXL

• lämmityselementit rinnassa (2),
yläselässä ja ristiselässä
• 3-portainen lämpötilan säätö, säätönappi rinnassa
• toiminta-aika 2 – 5 tuntia
• koot: XS – XXL

Elektroniset lämpökäsineet

Elektroniset lämpöpohjalliset

Kertakäyttöiset pienlämmittimet

Colorado-lämpöliivi

109,00 €

Oregon-käsineet

• lämmityselementit sormissa ja kämmenselässä
• 3-portainen lämpötilan säätö
• säätönappi akussa
• kämmenpuoli polyesteria, selkäpuoli neopreenia
• Thinsulate™ -eriste
• toiminta-aika 3 – 4 tuntia
• koot M – XL

Myynti: Rautakaupat ja työvaateliikkeet
Teollisuus ja rakennustarvikeliikkeet
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Alaska-lämpöliivi

109,00
109,00€€

Dakota-pohjalliset

• lämmityselementti päkiän kohdalla
• 3-portainen lämpötilan säätö
• säätönappi akussa
• valmistettu EVA-materiaalista
• leikattavissa sopivan kokoiseksi (koot 38 – 45)
• toiminta-aika 4 – 8 tuntia

Yukon-lämpöliivi

1,90 €/pari

Kädenlämmittimet

• aktivoituu ilman vaikutuksesta,
kun pakkaus avataan
• toiminta-aika 7 tuntia
• keskilämpötila 57 °C
• pakkauksessa kaksi lämmitintä

www.nevercold.net
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