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SuperRaksa-päivät ensi
kertaa lumikelissä
sivut 30–31

Huumori pitää yhdistää vahvaan
yhteiskunnalliseen sanomaan,
Mikko-Pekka Heikkinen kiteyttää
oman tyylinsä.

Moottorikelkalla voitonparaatiin

Senaatintorille

Etelän vellihousut eli citykanit
saavat turpiinsa, kun rynnäkkökivääri louskuttaa terveiset kehitysalueelta. Mikko-Pekka Heikkisen
Terveiset Kutturasta -romaani
kertoo reuna-Suomen ahdingosta
huumorin keinoin.
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Jukka Nissinen, teksti
Kimmo Brandt, kuvat

N

yt tuli loppu vuosisataiselle Pohjois-Suomen kuppaamiselle! Potuiksi haukutut
pohjoissuomalaiset julistautuvat itsenäisiksi ja valtaavat lopulta Etelä-Suomen yllättävän
helposti. Pohjois-Suomen tasavalta ottaa luonnonvarat haltuun, kesämökit sadan prosentin verolle
ja kansainvälinen pelikasino huolehtii tarvittavasta ulkomaanvaluutasta. Koillisväylä mahdollistaa
raideliikenteen ja tullimaksut etelän rahdeista.

Toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen ei enää
kuunnellut ainaista kitinää, vaan pisti Terveiset
Kutturasta -esikoisromaanissaan kehitysalueiden
ongelmat kuntoon kertarysäyksellä.
– Olin juttukeikalla Utsjoki-Kevolla tammikuussa 2008. Työtehtävänä oli kirjoittaa viiteen
peräkkäiseen lehteen lyhyttä repparia kaamoksesta. Yhtäkkiä jouduin nettimottiin ja Facebook
lakkasi toimimasta. En myöskään jaksanut lukea,
heitin Veikko Huovisen Lyhyet erikoiset -kirjan
seinään ja päätin itse kirjoittaa jotakin. Ei se nyt
niin vaikeata voi olla, Heikkinen kertoo.

Rakentaja 3/2013

Pohjois-Suomi menetti pelimerkkinsä Petsamon
myötä, Heikkinen toteaa.

Novellin kirjoittaminen ei tietenkään ollut niin
helppoa kuin asiasta päättäminen, mutta onneksi
aiheita löytyi lähimaisemista. Esimerkiksi Nuorgamin Alkon tuho -novellin perusidean pohjat on tarinoinut Kevon tutkimusaseman talonmies.
– Kevolla korkki irtosi ja törkyä rupesi pulppuamaan. Liemen koostumus on vahvasti pohjoissuomalainen ja syrjäseutuhumoristinen.

Itäraja, paska raja
Pohjois-Karjala menee Heikkisen mielestä samaan pakettiin muun Pohjois-Suomen kanssa.
– Romaanissa etelän ja pohjoisen raja olisi
voinut noudatella Pähkinäsaaren rauhan rajalin-

jan mukaan, mutta en halunnut kolmatta heimoa
mukaan. Lyhyempää rajaa on helpompi puolustaa,
Heikkinen miettii.
Todellisessa elämässä yksi kurjistava tekijä
Lapissa on itäraja.
– Suomi ei jakaudu pelkästään etelään ja pohjoiseen, vaan myös länteen ja itään. Länsi- ja ItäLapin välillä on hyvinvoinnissa murskaava ero.
Suljettu itäraja ja sen takana oleva valtava kehitysmaa vaikuttaa tietenkin elämään. Bisnes ei paljon sellaisella rajalla kuki.
Pohjoisin Lappi puolestaan menetti pelimerkkinsä Petsamon häviämisen myötä.
– Ivalo olisi varmaan Oulun kokoinen kaupunki. Murmanskissa on tätä nykyä 300 000 asukasta, Heikkinen vertaa.
Jäämeren rantakaistaleen myötä Suomessa
investoitaisiin nyt öljy- ja kaasuesiintymiin ja tapeltaisiin norjalaisten ja venäläisten kanssa turska-apajista.

Syrjäkylillä riidellään
omalla porukalla
Kehitysalueiden kurjuus ei ole pelkästään ulkopuolisten syytä. Juuri siksi Terveiset Kutturasta
on fantasiaa, sillä maakuntien miehet osaavat
mählätä pelipaikkansa myös ihan itse.
– Syrjäseutujen omat riidat ovat niin toimittajan kuin kirjailijan työn kannalta kutkuttavia.
Esimerkiksi Ylä-Lapin tilannetta on vaikea ymmärtää, siellä riidellään kaikesta. Siellä asuvan on
valittava joko puolensa tai sanansa aika tarkkaan.
Paikka näyttää rauhalliselta, mutta kun vähänkään pintaa kuopaisee, tunteet räjähtävät silmille.
Harva asutus vaikuttaa siihen, että kompro-

Kuka Mikko-Pekka
Heikkinen?

Kainuusta kotoisin oleva Mikko-Pekka
Heikkinen on toimittaja ja kirjailija. Toimittajan hommia Heikkinen on tehnyt Helsingin Sanomissa vuodesta 1998 lähtien.
Toimittajakokemusta on kertynyt myös kesätoimittajana Kainuun sanomista ja YläKainuu-lehdestä. Tutkinto on Heikkisellä se
toimittajien perinteinen: keskenjääneet valtiotieteen opinnot.
Heikkisen novellit ovat tuttuja Rakentaja-lehden lukijoille entuudestaan, sillä hänen Pöytään isketty puukko -novellinsa nostettiin WSOY:n ja Rakentaja-lehden Erätarina-kilpailun pohjalta kootun novelliantologian nimitarinaksi.
Nuorgamin Alkon tuho -novellikokoelma julkaistiin vuonna 2010, Terveiset Kutturasta -romaani puolestaan viime syksynä.

misseja ei tarvitse tehdä. Heikkisen Kutturan
gangsta -novellissa Inarissa ei ole tarpeeksi lääniä
kahdelle räppärille. Toisesta pitää käydä päästämässä ilmat pihalle, vaikka Kutturan ja Sevettijärven väliin mahtuu 233 maantiekilometriä.
Terveiset Kutturasta -romaaniin on saatu hyvin kiteytettyä syrjäseutujen katkeruus.
– Juoni on Kutturassa hyvin lennokas ja se
fantasia tulee mielentilasta, jota syrjäkylillä pohjoisessa podetaan. Se on kostofantasia, joka tyydyttää etenkin sorrettuja.
Tästä huolimatta romaani on myynyt erityisesti etelässä. Kirja on saanut myös hyvin myönteiset arvostelut.
– Jos yleisö ja kriitikot tykkäävät, niin ei sen
parempaa vastaanottoa voi toivoa. Kainuulaispessimistinä en voinut kuvitella, että kirja olisi näin
paljon ihmisiä kiinnostanut. Mutta pessimisti ei
pety, Heikkinen muistuttaa.

Filmihullu kirjoittaa
lennokkaan tarinan

Kainuulaispessimisti kestää sen, että Terveiset Kutturasta -esikoisromaani sai hyvät arvostelut ja lukijatkin
ovat tykänneet.
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Heikkinen halusi yhdistää huumorin vahvaan yhteiskunnalliseen sanomaan.
– Kuorrutus voi olla melkein mikään vaan,
vaikka scifiä tai länkkäriä, kunhan pohjalla on
asiaa.
Heikkistä on verrattu muun muassa Huoviseen, Arto Paasilinnaan ja Juha Seppälään.
Heikkinen nostaa vaikuttajista itse esille Kari Hotakaisen, Arto Salmisen ja Johanna Sinisalon.
– Luin ensimmäisen Huoviseni päälle kolmikymppisenä jo aikaa sitten Kainuusta poismuuttoni jälkeen. Vaikutuin kyllä Havukka-ahon ajattelijasta. Se vaikutti paljon alkuaikoina, sillä luin
Huovista ennen kirjailijan hommiani.
Paasilinnaa löytyy etenkin Kuttura-romaanin
päähenkilöstä Oulasta. Heikkinen peilasi hahmoa
Onnellisen miehen siltainsinööri Jaatiseen, joka
hoiti omalla itsevarmalla tyylillään koko kunnan
itselleen ja pari vaimoa lapsineen siihen päälle.
Heikkinen ei halua leimautua perinteisen suomalaisen ruikuttavan kerronnan jatkeeksi, vaan hakea aivan toisenlaista lähestymiskulmaa kirjoittamiseen.
Populaarikulttuuri kuuluu Heikkisen tekstissä. Leffat ja tv-sarjat on katsottu läpi ja nuorisomusiikin laarit on koluttu tarkasti.
– Elämässä pitää olla laatudraamaa, tekstini
on elokuvahullun tavaraa. Tietty lennokkuus kuuluu asiaan. Elämämme on realistista, miksi fiktion pitäisi olla sitä? Pitää olla jotain, mikä kutkuttaa mielikuvitusta.
Vaikka Heikkisen novellit ja romaani ovat
saaneet hyvän vastaanoton, päivätöistä ei ole tarkoitus luopua.
– Tykkään työstäni, kirjoittavana toimittajana
Helsingin Sanomissa on mukavaa. Juttukeikoilla
saa ideoita myös proosaan.
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Pääkirjoitus

Helsinki 8.3.2013
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Iso visio pienestä tilistä

V

iime viikot olemme saaneet kuulla millaisia selvityksiä ja kansallisia tulevaisuushankkeita on Suomessa rustailtu sekä isolla rahalla että ihan sorminäppäryysharjoitelmina.
Pekka Himasen siniset ajatukset ovat saaneet jo
sen verran palstatilaa, ettei niihin kannata enää
palata.
Sen sijaan valtioneuvoston julkaisema Matalapalkkatyö Suomessa -raportti kaipaa vielä
julkisuutta. Kaksiosaisen raportin loppupuoliskosta on puhuttu paljon. Siinä Osmo Soininvaara (vihr.) ja Juhana Vartiainen (VATT) naulaavat Lisää matalapalkkatyötä -otsikolla 23 teesiä
siitä, kuinka voitaisiin helpottaa huonostipalkattua työntekoa.

Jostain syystä raportin ensimmäinen osa, Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoiden Ohto
Kannisen ja Petri Böckermanin Matalapalkkatyön kysyntä ja tarjonta Suomessa -tutkimus, ei
ole noussut millään lailla julkisuuteen. Tutkijat toteavat:
– Matalapalkkatyön kysyntään kohdistetut
uudistukset eivät ole merkittävästi vaikuttaneet
työllisyyteen.
Tutkijoiden mukaan 1990-luvulta lähtien toteutetuilla uudistuksilla ja kokeiluilla, joilla on
alennettu tuntuvasti yritysten työvoimakustannuksia, ei ole ollut vaikutusta työllisyyteen. On
mahdollista, että työvoimakustannusten alentaminen on kasvattanut yritysten voittoja ja nosta-

nut jonkin verran palkkoja.
Sen sijaan Soininvaaran ja Vartiaisen toimenpidelistaa on pidetty esillä senkin edestä. Ehdotuksiin työskentelystä tessiä heikommalla palkalla, paikallisesta sopimisesta, heikommasta irtisanomissuojasta pienyrityksissä ja nollatason työehtosopimuksista totean, että Suomessa on sananvapaus ja kaikki saavat ehdottaa mitä mieleen juolahtaa.
Sen sijaan toimeentulotuen, asumistuen ja
työmarkkinatuen kehittämiseen herroilla on järkevääkin sanottavaa. Tukivyyhtiä pitää selkeyttää
ja mahdollistaa lyhyiden työkeikkojen tekeminen.
Pienituloisten verotusta on alennettava kaikenikäisiltä, ei vain alle 25-vuotiailta.

inte alls nått offentligheten. Forskarna Ohto Kanninen och Petri Böckerman från Löntagarnas
forskningsinstitut har gett sin delrapport namnet
Utbud och efterfrågan på låglönearbete i Finland. Forskarna konstaterar:
– De reformer som riktats till att öka efterfrågan på låglönearbete har inte märkbart påverkat
sysselsättningen.
Forskarna uppger att de reformer och försök
som genomförts från och med 1990-talet bland
annat genom märkbara sänkningar av företagens
arbetskraftskostnader inte har haft någon effekt
på sysselsättningen. Det är möjligt att sänkningen
av arbetskraftskostnaderna har ökat företagens
vinster och i någon mån höjt lönerna.

Däremot har Soininvaaras och Vartiainens
åtgärdslista uppmärksammats desto mer. När
det gäller förslagen om att arbeta för löner under kollektivavtalen, lokala avtal, sämre uppsägningsskydd i småföretag och kollektivavtal
på nollnivå, konstaterar jag att vi har yttrandefrihet i Finland och att alla får föreslå vad de nu
råkar hitta på.
Däremot har herrarna också något vettigt att
säga om utvecklingen av utkomstskyddet, bostadsbidraget och arbetsmarknadsstödet. Stödhärvan måste bli tydligare och det måste bli möjligt
att ta emot korta arbetsuppdrag. Beskattningen av
småinkomsttagare måste sänkas i alla åldrar, inte
bara för personer under 25 år.

Stor vision om liten likvid

V

i har under den senaste tiden fått höra om
hurdana utredningar och nationella framtidsprojekt som har gjorts i Finland med
såväl mycket pengar som enbart fingertoppskänsla. Pekka Himanens blå tankar har redan fått så
pass mycket spaltutrymme, att det är lönlöst att ta
upp dem igen.
Däremot kräver statsrådets rapport Låglönearbete i Finland ytterligare offentlighet. Det har talats mycket om den andra delen av den tudelade
rapporten. Där spikar Osmo Soininvaara (De gröna) och Juhana Vartiainen (VATT) 23 teser under
rubriken Mer låglönearbete om hur man kunde göra det lättare för dåligt avlönade att arbeta.
Av någon anledning har rapportens första del

Vanhan loppu voisi olla uuden alku

H

allitus patistelee työmarkkinoiden keskusjärjestöjä sopimaan työurien pidentämisestä, siis eläkeiän nostamisesta ja
työttömyysturvan heikentämisestä. Myös palkkaratkaisu pitäisi saada aikaiseksi maaliskuussa. Muussa tapauksessa hallitus uhkaa tehdä itse tarvittavia toimenpiteitä valtiontalouden tasapainottamiseksi.
Sopimisen esteeksi valitellaan keskusjärjestöjen viileitä välejä, riitaa kolmen päivän
koulutusoikeudesta. Mitä on sovittu, vai onko
sovittu ylipäätänsä mitään. Yksimielisyys tuntuu vallitsevan vain siitä, että työnantajien koulutuskustannuksia siirretään veronmaksajien
piikkiin.
Onko demokraattisessa valtiossa todella
pelättävä kansan valitseman hallituksen ja
eduskunnan päätöksiä? Eikö etujen leikkausten ja verojen kiristysten pidä poliittisina päätöksinä kuuluakin poliitikoille, jotka niistä
seuraavissa vaaleissa vastaavat?
Jotkut palkansaajajohtajat ovat ilmoittaneet valmiudesta sopia palkoista maaliskuussa,
vaikka tietävät, että tällä aikataululla ei käteen
voisi jäädä juuri muuta kuin Elinkeinoelämän
Keskusliiton vaatima nollaratkaisu. Myös eläkeiän nostamiselle ovat hölösuisimmat ay-miehet ennättäneet näyttää vihreää valoa.
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Voisimmeko kerrankin uskoa omaan demokratiaamme? Annetaan liittojen neuvotella
palkoista ilman hallituksen väliintuloa. Ei
myöskään niellä työnantajien vaatimusta eläkeiän nostamisesta väistämättömyytenä. Käydään avoin keskustelu eläkejärjestelmämme
epäkohdista, muun muassa ylisuurista ökyeläkkeistä ja kaikille tasapäistetystä eläkeiästä,
joka ei huomioi eri ammattien rasittavuutta.
Maailma ja Suomi ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, vanhat rakenteet rytisevät. Hallitukset joutuvat nyt ja jatkossa tekemään vaikeita päätöksiä. Valtiovallan, työnantajien ja
työntekijöiden yhteispelillä, kolmikannalla, on
jatkossakin oma roolinsa. Se ei kuitenkaan voi
olla loputtomiin minkään värisen hallituksen
patenttilääke siirtää ikävät asiat julkisuudesta
kabinettien kätköihin, osaksi työmarkkinaratkaisua.
Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Rakentaja 3/2013

Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
3. maaliskuuta Perun armeija ilmoitti syrjäyttäneensä sotilasjuntan presidentin, kenraali Ricardo Perez Godoyn ja asettaneensa juntan johtoon kenraali Nicolas Lindleyn.
4. maaliskuuta kuusi henkilöä
tuomittiin Pariisissa kuolemaan presidentti Charles de
Gaullen murhan suunnittelusta.
8. maaliskuuta Arabitasavallan
presidentti Gamal Abdel Nasseria kannattanut sotilasryhmä
teki vallankaappauksen Syyriassa.
11. Irakin kapinoivat kurdit ja
uusi hallitus tekivät sopimuksen, jolla haluttiin lopettaa puolitoista vuotta jatkuneet taistelut
Pohjois-Irakin vuorilla.
20. maaliskuuta Algerian hallitus vaati kaikkien Ranskalta
kaikkien ydinkokeiden lopettamista Algerian maaperällä.
22. maaliskuuta lehtisensuuri
astui jälleen voimaan Espanjassa.
27. maaliskuuta Britanniassa
lordi Beechingin raportti vaati
suuria supistuksia raideliikenteessä, muun muassa joka kolmannen rautatieaseman sulkemista.

den ja valtion tapaturmatoimiston siirtämisestä Helsingistä
Kuopioon sekä valtion siementarkastuslaitoksen ja maatalouskemiallisen laboratorion siirtä-

misestä Jokioisiin.
27. maaliskuuta Maailman teatteripäivänä vietettiin Helsingin
teatterimuseon avajaisia.

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 12.4.2013

Kotimaassa
3. maaliskuuta Ylivieskan televisioasema vihittiin.
16. maaliskuuta rakennusalan
lakot päättyivät työehtosopimukseen, joka takasi 5,4 prosentin palkankorotukset.
22. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen antoi eduskunnalle lakiesityksen Kelan, asutushallituksen, vakuutusoikeu-

Tähän numeroon tarkoitetun materiaalin on oltava toimituksessa kirjallisena
viimeistään torstaina 28.3.

2013
Numero
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12

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

Ilmestyy

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!
KIINTE

ISTÖN
V
LKV ÄLITYS

NELIÖ
APILA

’’NELJÄ

N

20 00E0LIÖTÄ’’
€

OY

mähän ymmärrän
nykytaideTa!
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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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Rakennusliiton osastorakenteen
uudistaminen sai valtuuston tuen
Rakennusliitossa osataan
asiat paremmin kuin
kotimaisella kuntarintamalla. Kun ei ole pakko
yhdistyä, osastot osaavat
itse päättää miten toimintaa jatketaan.

Heikki Korhonen

R

akennusliiton valtuusto hyväksyi helmikuun ylimääräisessä kokouksessa oman järjestörakenteensa kehittämisen osastojen osalta. Sen sijaan aluejärjestöjen, hallituksen ja valtuuston työnjaon kehittämisen valtuusto lykkäsi
vielä organisaatiotyöryhmän harkintaan.

Rakennusliiton viimeksi pidetty
liittokokous velvoitti liiton johdon
valmistelemaan organisaatiomuutosta. Kyse on siis liittokokoukselta
eli jäsenistöltä saadusta toimeksiannosta.
Taustalla on ollut huoli siitä,
kuinka liiton jäsenmaksurahoilla
voitaisiin toimia paremmin ja tehokkaammin. Jäsenten maksamista
maksuista osa palautuu aina osasto-

jen käyttöön. Erityinen huoli on
kohdistunut siihen, että liitossa on
pieniä ammattiosastoja, joiden toiminta on hiipunut, ellei peräti lakannut.
Samoin jäsenten keskuudessa
on ollut toiveita siitä, että yhteisiä
rahavaroja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja karsia
päällekkäistä toimintaa.

Osastoja ei
yhdistetä pakolla
Organisaation rakennetta pohtimaan asetettiin työryhmä, jota on
vetänyt liiton valtuuston puheenjohtaja, maalari Juha-Pekka Simpanen Lahdesta. Työryhmä sai hyvissä
ajoin valmiiksi väliraportin, jota käsiteltiin laajasti syyskuun 2012 ammattiosastotapaamisissa.
Rakennusliiton aluejärjestöt ja
ammattiosastot ovat käsitelleet organisaatiouudistusta väliraportin
pohjalta ja antaneet siitä lausuntoja
työryhmälle. Saadut kommentit ovat
nähtävillä toiminta-aluekohtaisina
yhteenvetoina liiton internetsivustolla http://rl.somea.org/rakennusliitto/organisaatio-ja-hallinto/
Saadun palautteen mukaisesti
ryhmä valmisteli valtuustolle toimenpide-esitykset.
– Työryhmässä ei ole kertaakaan ollut sellaista pohdintaa, että
pakotettaisiin pieniä ammattiosastoja lopettamaan toimintansa tai yhdistymään toiseen, sanoo ryhmän
puheenjohtaja Simpanen.
– Tarkoitus on ollut avata keskustelua, että asiat saataisiin kuntoon kaikissa osastoissa. Jo tähän
mennessä on käyty paljon keskusteluja ja osa osastoista on päättänyt

Organisaation uudistushankkeesta saatu
palaute löytyy Rakennusliiton nettisivuilta.
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– Tarkoitus on ollut avata
keskustelua, että asiat saataisiin
kuntoon kaikissa osastoissa,
liittovaltuuston puheenjohtaja
Juha-Pekka Simpanen toteaa.

Rakentaja 3/2013

Rakennusliitto valmis liittokohtaisiin tes-neuvotteluihin

R

akennusliitto on valtuustonsa mukaan valmis liittokohtaisiin työehtosopimusneuvotteluihin myös seuraavalla kierroksella. Helsingissä 15.
helmikuuta koolla ollut valtuusto
korosti, että liittokohtaisilla voidaan ratkaista alakohtaisia asioita. Sen sijaan nollaratkaisuun rakentajat eivät tule valtuuston mukaan suostumaan.
Valtuuston mukaan taloustaantumaa ei pitäisi nyt syventää
omilla toimilla.
– Euroopan ja Suomen talousvaikeudet eivät ole vielä loppuneet. Meillä on kuitenkin mahdollisuus parantuvaan työllisyyskehitykseen, jos maan hallituksella
on malttia olla hirttäytymättä hallitusohjelmaansa. Budjettikiristykset heikentävät koko maan taloutta ja lisäävät selvästi työttömyyttä, korosti valtuusto.

yhdistymisistä. Ne on tehty kaikki
vapaasti ja vapaaehtoisesti ilman
pakkoa.

Osastot ja alueet
ovat erilaisia
Rakennusliiton valtuusto kävi työryhmän ehdotuksista vilkkaan keskustelun, jossa korostettiin osasto-

Ohessa valtuuston kannanotto kokonaisuudessaan:
Taantumaa ei pidä syventää
Euroopan ja Suomen talousvaikeudet eivät ole vielä loppuneet.
Meillä on kuitenkin mahdollisuus parantuvaan työllisyyskehitykseen, jos maan hallituksella
on malttia olla hirttäytymättä
hallitusohjelmaansa. Budjettikiristykset heikentävät koko maan
taloutta ja lisäävät selvästi työttömyyttä.
Työuraneuvotteluista Rakennusliiton valtuusto muistuttaa, että neuvottelujen aikataulu on sovittu jo vuosi sitten tehdyllä työuraratkaisulla. Eläkejärjestelmän
muutokset tulevat voimaan vuonna 2017. Niiden tarkoitus on pidentää työuria. Uudistuksessa on
otettava huomioon ruumiillisesti

jen osalta juuri täydellistä vapaaehtoisuutta. Samoin korostettiin, että
osastot ja alueet ovat erilaisia, joten
on noudatettava joustavuutta päätöksiä tehtäessä.
Organisaatioryhmä esitti valtuustolle osastotoiminnan osalta
muun muassa, että osaston jäsenmaksupalautus voidaan keskeyttää,
jos osastossa ei ole pidetty edes

raskaiden alojen työntekijöiden
asema, eivätkä rakentajat hyväksy
eläkeiän nostoa.
Valtuusto vaatii päättäjiä valmistelemaan lain, jonka mukaan
alipalkan maksamisesta säädetään rangaistus.
Rakentajien mielestä työttömien asiointia viranomaisten
kanssa on vaikeutettu nyt liian
paljon. Kaikilla työttömillä ei ole
mahdollisuutta verkkoyhteyksiin
tai älypuhelimiin, joiden tulisi nyt
olla ensisijaisia asioinnissa. Myös
henkilökohtaista palvelua tarvitaan ja sitä tulisi jopa parantaa.
Viime vuosien tapaan Rakennusliitto on valmis tekemään
rakennusteollisuuden työehtosopimukset liittokierroksella. Sen
aikana pystytään ratkaisemaan
riittävän hyvin alakohtaisia asioita, mutta nollaratkaisuun emme
tyydy.

sääntömääräisiä kokouksia. Samoin
korostetaan, että osasto on velvollinen toimittamaan liitolle tiedoksi
syyskokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman, talousarvion ja
henkilövalinnat sekä kevätkokouksen vahvistaman toimintakertomuksen ja tilinpäätösasiakirjat.
Rakennusliiton valtuusto hyväksyi yksimielisesti ryhmän esi-

TEE KORJAUS
KALENTERIISI!
Postissa liitolta saamasi
2013 kalenterin viikko 17 on
mennyt painossa sekaisin.
Oikeat päivät ovat:
maanantai 22.4.
tiistai
23.4.
keskiviikko 24.4.
torstai
25.4.
perjantai
26.4.
Pahoittelemme painossa
syntynyttä virhettä.
Työehtoasioiden
palvelunumero on myös
virheellinen, oikea numero
on 020 690 232

tykset, jotka koskevat osastojen kehittämistä.
Sen sijaan aluejärjestöjen toiminnan sekä hallituksen ja valtuuston työn kehittämisen osalta esitykset palautettiin vielä työryhmälle
jatkovalmisteluun.
Lopulliset päätökset liiton organisaation uudistamisesta tekee kesäkuussa 2015 pidettävä liittokokous.

Palkitsemme ykköskuskit.
Parasta
autollesi
- Turvan .
o
Liittokask

Turva on reilu autovakuuttaja ja palkitsee
parhaat kuskit.
Turvan Liittokasko on vain liittojen jäsenille räätälöity
autovakuutus. Se sisältää paljon mainioita ominaisuuksia, mutta yksi on ylitse muiden - ainutlaatuinen
bonusetu. Bonusetu syntyy, kun olet ajanut kolme
vuotta ilman törttöilyjä. Bonus ei putoa vahingon
sattuessa, kuten perinteisissä autovakuutuksissa.
Ykkösjuttu, eikö totta?

Liittosi t
saa
jäsenenä avia
t
t
huoma tso
etuja. Ka /
turva.fi
liitto
rakennus

Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi Turvaan. Tule käymään tai jätä yhteydenottopyyntö nettisivuillamme.

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa yhteistyötä tekevä keskinäinen vakuutusyhtiö. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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Mattomies Tuomo Saari on tehnyt alansa töitä viisitoista vuotta. – Vain kaksi lyhyttä jaksoa olen ollut työttömänä, hän kertoo.

Ylivieskassa riittää rakentajille töitä
Väkiluku kasvaa ja
asuntoja tarvitaan.
Lupahakemusten määrä
lisääntynyt.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

L

ähes 14 500 asukkaan Yli
vieskassa ei näytä olevan pu
laa rakennusalan töistä. Näin
kertoo ylivieskalainen mattomies
Tuomo Saari, joka on tehnyt matto
töitä 15 vuotta rakentamiseen ja si
sustamiseen erikoistuneessa Rauta
pohja Oy:ssä.
– Työtä olen tehnyt koko ajan,
työttömänä olen ollut vain pari pien
tä jaksoa, Saari kertoo.
Keskellä Kalajokilaaksoa sijait
sevan Ylivieskan asukasluku kasvaa
prosentin, parin vuosivauhdilla. Tä
mä näkyy muun muassa asuntora
kentamisen puolella.
– Käsiteltävien rakennuslupa
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hakemuksien määrä on viime vuosi
na lisääntynyt. Tähän mennessä
lupahakemuksia on jätetty käsiteltä
väksi edellisvuotta enemmän, kau
pungin rakennustarkastaja Rauno
Kärkinen kertoi helmikuun toisek
si viimeisellä viikolla.
Ylivieska ei olekaan keikkunut
pahimpien työttömyyskuntien jou
kossa, vaan työllistyminen on ollut
parempaa kuin muilla Pohjois
Pohjanmaan alueilla. Työttömyys
prosentti on pari viime vuotta py
sytellyt kymmenen prosentin tun
tumassa.
Rakentamisbuumia seurannut
Tuomo Saari oli pari kautta mukana
kunnallispolitiikassa, jossa hän
pääsi rakentajien edustajana vaikut
tamaan paikkakuntansa työllisyys
asioihin.
Rakentajille riittää töitä jatkos
sakin, sillä kaupungin visioissa
asuntotuotannon tarpeeksi on las
kettu parille seuraavalle vuodelle
noin 115 asuntoa per vuosi.

Vain yksi tarjous
Jutuntekohetkellä kaupungin kes
kustaa halkovan Kalajoen rannassa
oli meneillään kaksi kerrostalotyö
maata, joista toinen oli runkotyövai
heessa. Talojen valmistuttua rauta
tiesillan ja maantiesillan väli on täy
teen rakennettu.
Lisää on vireillä, kuten Kassi
sen alueen kerrostalohanke, joka se
kin niin ikään nousee jokirantaan.
Kaarron Rakennus Oy sai joulu
kuussa kaupunginvaltuustolta siu
nauksen urakalle. Keskustan lähei
syyteen nousee seuraavien 6–8
vuoden aikana noin 180 kerrostalo
asuntoa.
Tuomo Saari ihmettelee, että
keskeisellä paikalla Kalajoen ran
nalla oleva alue ei kiinnostanut mui
ta rakennusliikkeitä.
– Kaarron tarjous oli ainoa,
vaikka tarjouskilpailu järjestettiin
kaikille kiinnostuneille avoimena,
Saari kertoo.
Rakennustarkastaja Rauno Kär

kinen kertoo, että rantaalueiden ra
kentamisen lisäksi kaupungissa on
rakenteilla useita rivitaloja. Ja lupa
asioitakin on valmistelussa.
– Liikerakennusten lupaasioita
ja niiden käyttötarkoituksen muu
toslupia on myös valmisteilla, Kär
kinen kertoo.

Autokaupasta
se alkoi
Liikerakennuksia onkin Ylivies
kaan noussut runsaasti. Tästä on pi
tänyt pitkälle huolen autokauppa, jo
ka on elänyt kukoistustaan Ylivies
kassa 1970luvulta lähtien. Radan
taakse pellolle nousi silloin ensim
mäinen autoliike. Nyt alueella on lä
hes 20 autoliikettä ja arvioiden mu
kaan niissä myydään vuosittain yli
10 000 autoa ja matkailuautoa.
Ylivieska onkin palveluiden
kaupunki. Palvelualan osuus kaikis
ta työpaikoista on kasvanut koko
ajan, ja nyt se on noin 70 prosenttia.

Rakentaja 3/2013

Torninosturillekin
on löytynyt mesta
Yksi Ylivieskan rakentamisen ny
kytilaan tyytyväinen on rakennus
liike Someron torninosturinkuljetta
ja Risto Timonen. Kesällä 2012 So
merolle tullut ylivieskalaismies on
pystyttänyt torninosturinsa jo mo
neen paikkaan.
– Tämä on viime kesän jälkeen
kolmas kerrostalotyömaa. Aivan
kummallista, Timonen päivittelee
Someron työmaalla Kalajoen ran
nalla, jonne nousee vuoden loppuun
mennessä viisikerroksinen asunto
yhtiö Jokipiha.
Timosen torninosturi oli ainoa
koko kaupungissa. Sillan kupeessa
olevalla Rakennuskartion 15 huo
neiston kerrostalotyömaalla oli käy
tössä autonosturi.
Jokipihan rakennustyöt alkoivat
joulukuussa. Taloon tulee 22 huo
neistoa. Työmaa polkaistiin käyn
tiin, kun suurin osa asunnoista va
rattiin jo viime syksynä. Ostajia il
maantui Ylivieskasta ja ympäristös
tä sekä Helsingistä. Osa asunnoista
meni sijoittajille.
Tätä ennen Timonen torninos
tureineen oli Ylivieskassa viimeksi
27 vuotta sitten. Kun tämä työmaa
loppui, mies suunnisti töihin muual
le, aluksi Helsinkiin, missä vierähti
seitsemän vuotta.
– Tuli lama ja työt loppuivat
kuin seinään, Timonen kertoo.

Kiiruna houkuttelee
Hän tuli takaisin Ylivieskaan, ja on
siitä pitäen tehnyt töitä eri puolilla
maata.
– Työmaat ovat olleet muun
muassa Kokkolassa, Oulussa ja Raa
hessa. Yhden kesän olin Jällivaaras
sa Ruotsissa, Timonen selvittää.
Minne sitten, kun nosturi pure
taan Kalajoen rannasta?
– En tiedä, Timonen vastaa.

Hänen tietämänsä mukaan Ni
valassa on Someron rakennusfirmal
le varattu tontti kerrostalolle. Tiedä
vaikka nosturi kasataan seuraavaksi
sinne.
EteläSuomeen Risto Timonen
ei enää hirveästi hingu. Kotiseudul
la on hyvä olla.
– Se on myös mukavaa, kun
pääsee polkupyörällä työmaalle, ei
kä tarvitse enää kulkea kimppakyy
dillä, hän naurahtaa.
Hetken miettimisen jälkeen
Timonen keksii mielenkiintoisen
kohteen, jossa työtä riittäisi pitkäksi
aikaa.
– Se on Kiirunan kaupungin
siirto Ruotsissa, hän sanoo.
Kiiruna joudutaan siirtämään
LKAB:n kaivoksen laajentumisen
vuoksi. Kaivo laajenee nykyisen
kaupungin alle, ja tämä tietää raken
nuksien purkutöitä ja rakentamista
kauemmaksi nykyisiltä sijoiltaan.
Siirtotyö on määrä tehdä tämän
vuosikymmenen aikana.

Päivähoitopaikkoja
tarvitaan lisää
Ylivieskaan muuttavat lapsiperheet
tarvitsevat asuntojen lisäksi myös
päiväkoteja.
Tuomo Saari kertoo, että helmi
kuun alussa otettiin käyttöön uusi,
129paikkainen Joukahaisen päiväko
ti. Uuden kiinteistön myötä neljän
vanhemman päiväkodin henkilökunta
ja lapset siirtyivät saman katon alle.
– Tämäkään määrä ei riitä, vaan
näissä asioissa pitäisi olla edellä ei
kä jäljessä, Saari sanoo.
Tuomo Saari sai tuntumaa kun
nallisiin asioihin oltuaan pari kautta
Ylivieskan kaupunginvaltuutettuna
Vasemmistoliiton riveissä. Toinen
kausi meni myös kaupunginhalli
tuksessa.
– Kunnallispolitiikka oli hyvä
oppitunti. Siellä näki, miten asioita
hoidetaan, Saari kertoo.

Torninosturinkuljettaja Risto Timonen kiipeämässä yläilmoihin, Kalajoen
rannassa olevalle työmaalleen. Rantaan nousee viisikerroksinen kerrostalo,
jonka asunnot ovat menneet kaupaksi mm. sijoittajille.

Rakennuslupahakemusten määrä on kasvussa Ylivieskassa. Kalajoen ranta täyttyy uusista kerrostaloista.

Rakentaja 3/2013

9

Ylivieskan osasto 295:n puheenjohtaja Tuomo Saari kertoo, että muiden osastojen suhtautuminen yhdistymiseen on yllättävän positiivista.

”Rahastahan tässä on kysymys,
säästöä haetaan joka paikassa.”
Ylivieskan seudun osastot
laittavat hynttyyt yhteen,
kun pikkujoulutkaan eivät
enää kiinnosta.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

T

ulossa oleva Rakennusliiton
organisaatiouudistus ei ole
helppo juttu kaikille liiton jäsenille. Osa kannattaa uudistusta,
osa vastustaa, osan mielestä yhdistymisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen, ei ylhäältä tulevaan saneluun.
Ylivieskan seudulla on valittu
vapaaehtoinen ja omaan haluun perustuva tie. Siellä laittavat hynttyynsä yhteen viisi osastoa, jotta toiminta saataisiin nykyistä paremmalle
tolalle.
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– Kokouksissa käyvät nykyisin
vain aktiivit, ei muita. Jäseniä ei
kiinnosta edes pikkujoulut, joten lopetimme ne muutama vuosi sitten,
Ylivieskan osasto 295:n puheenjohtaja Tuomo Saari kertoo.
Rakennusliiton liittokokous
2011 käynnisti osastotasolta ylös asti ulottuvan organisaatiouudistuksen, josta on tarkoitus tehdä lopullisesti päätös liittokokouksessa keväällä 2015.

Osastorakenne
heikosti toimiva
Uudistusta valmistelevan työryhmän mielestä nykyinen osastorakenne on heikosti toimiva ja epätasa-arvoinen. Sillä ei edistetä järjestäytymistä eikä edunvalvonta toteudu
niin kuin pitäisi.
Työryhmän mielestä samalla

paikka- ja seutukunnalla toimivien
yleisosastojen ja saman tes-alan
työntekijöitä järjestävien ammattiosastojen on yhdistyttävä yhdeksi
yleis- tai sopimusalaosastoksi.
Tavoitteena on oltava yli 300 Amaksavaa jäsentä ja yli 10 000 euron
jäsenmaksupalautus vuodessa.

helmikuun lopulla yhteisessä palaverissa. Soraääniä ei kuulunut.
– Kaikki suhtautuivat yllättävän
positiivisesti yhdistymiseen. Ja rahastahan tässä on kysymys, säästöjä
on haettava joka paikassa, yhdistysprojektin vetäjänä toimiva Tuomo
Saari kertoo.

”Suhtautuminen
yllättävän positiivista”

Joululaulut laulettu

Ylivieskan seudulla jäsentavoitteet
täyttyvät reilusti ja jäsenmaksupalautustavoitekin toteutuisi. Ylivieskan yleisosasto 295:n, Ylivieskan
muurariosasto 640:n, Ylivieskan tiilitehtaan osasto 262:n, Kalajoen
osasto 359:n ja Oulaisten osasto
346:n jäsenmäärä kipuaisi reilusti
yli 700:n.
Osastojen edustajat aloittivat
tunnustelut haistelemalla mielialoja

Ylivieskan osastossa on noin 280 jäsentä, joista A-maksavia 170. Vanhemman jäsenistön piiristä on Saaren mukaan kuulunut jonkin verran
epäileviä ääniä. Heidän mielestään
toimintaa voisi jatkaa nykymallilla.
– He sanovat, että ennen oli
kaikki hyvin, kokouksissa oli väkeä,
Saari selvittää.
Tätä nykyä ammattiosastotoiminta ei tunnetusti ole kaikkia kiinnostavaa. Osastojen syys- ja kevät-
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kokouksissa käyvät vain aktiivit,
jotka ovat yleensä toimikuntien ja
hallituksien jäseniä.
Kiinnostus on Ylivieskassa hiipunut niin, että edes pikkujouluihin
ei ole ollut tulijoita pitkään aikaan.
Joululaulut on laulettu.
– Lopetimme pikkujoulut kolme, neljä vuotta sitten, kymmenen
vuotta puheenjohtajana ollut Saari
kertoo.

Kokouksia
kierrätykseen
Osaston varapuheenjohtaja Risto
Timonen miettii, että ”jospa yhdistymisellä saisi kokouksiin enemmän
väkeä”.
Monissa kommenteissa on valiteltu, että matkat kokouksiin pidentyvät entisestään, kun muodostetaan
isoja kokonaisuuksia.
Ylivieskasta on esimerkiksi Kalajoelle matkaa 40 kilometriä, joka
voi tuntua pitkältä.
– Matkoja korvataan jatkossakin ja ainahan kokouksia voi kierrättää eri paikkakunnilla. Ei niitä
tarvitse aina pitää Ylivieskassa,
Saari ja Timonen huomauttavat.
Noin 250-jäsenisen Oulaisten
osaston puheenjohtaja Kalevi Jaakola kertoo, että yhdistymisasiaa
käsitellään hänen osastossaan kevätkokouksessa maaliskuussa.
Jaakolakaan ei ole kuullut kielteisiä kommentteja organisaatiouudistuksesta.
– Mutta kyllähän niitä soraääniä ehtii vielä tulla viimeisissä koitoksissa, hän ennustaa.

Ylivieskan osaston varapuheenjohtajan Risto Timosen mielestä syntyvän yli 700 jäsenen osaston kokouksia voidaan
pitää eri paikkakunnilla. – Ei niitä tarvitse aina pitää Ylivieskassa, hän sanoo.

”Ei kommentin
kommenttia”
Ylivieskan naapuripitäjän Nivalan
osasto 351 aikoo tämän vuoden loppuun mennessä sulautua Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen,
Pulkkilan ja Pyhäsalmen osastojen
kanssa.
Osasto on pyytänyt jäseniltä organisaatiouudistuksesta palautetta
mm. nettisivujensa kautta.
Onko palautetta tullut?
– Ei yhtään mitään, ja sitä me
äsken kevätkokouksessammekin ihmettelimme, Nivalan osaston puheenjohtaja Juhani Anttila kertoo.
Kevätkokouksessa oli sama tilanne kuin muidenkin osastojen kokouksissa. Paikalla olivat käytännössä hallituksen jäsenet.
Nivalan osastossa on reilut 220
jäsentä. Saman verran on Haapajärvellä. Jos kuuden osaston fuusio toteutuu, jäsenmäärä nousee Anttilan
mukaan varmasti yli tuhannen.
– Sitten olisi rahaakin toimia
paremmin. Jäsenmaksupalautusta
tulisi yli 10 000 euroa. Olisihan se
aivan erilaista, Anttila sanoo.
Tuollaisella jäsenmäärällä ehtisi myös antaa näyttöä toiminnasta
seuraavaan liittokokoukseen mennessä?
– Aivan totta, Anttila toteaa.

Lestadiolaisuus
vahvana tulppana
Juhani Anttilan mielestä vähäinen
kiinnostus ay-toimintaan kohtaan
johtuu Keski- ja Pohjoismaalla vank-
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– Kyllähän niitä soraääniä ehtii vielä tulla viimeisissä yhdistymiskoitoksissa, Oulaisten osasto 346:n puheenjohtaja
Kalevi Jaakola arvelee. Hän pitää yhdistymistä järkevänä ratkaisuna.

kaa jalansijaa pitävästä lestadiolaisuudesta ja keskustapuolueen vaikutusvallasta.
Ne ovat pitäneet tehokkaasti
huolen siitä, että ay-toimintaan ei
ole ollut tunkua.
– Molempien mielestä ammattiliitto on punainen vaate ja meidät
mielletään koviksi kommareiksi,
kymmenkunta vuotta Nivalan osastoa johtanut Anttila sanoo.

Hän kertoo konkreettisen esimerkin Nivalan kaupungintalolla
vuosi sitten pidetystä rakentajatilaisuudesta, jossa Rakennusliiton osastokin oli edustettuna.
Anttila, varapuheenjohtaja ja
sihteeri kertoivat muun muassa rakennuskustannuksista ja kotitalousvähennyksestä. Paikalle tuli Anttilalle tuttuja lestadiolaisia, joiden
kanssa ei hänen mukaansa yleensä

ole ollut mitään ongelmia.
– Mutta nähtyään Rakennusliiton pöydän he jatkoivat matkaa,
käänsivät päänsä eivätkä edes tervehtineet, Juhani Anttila kertoo.
Tämä osoitti, miten vahva tulppa l-positiivisuus on.
– Omassa porukassa ollessaan
he eivät voi tulla porisemaan meikäläisen kanssa, Juhani Anttila huokaa.
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Turun T-sairaalan
rakentamisessa kiteytyvät
2000-luvun työmaiden
ongelmat
Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalaa kehutaan yhdeksi Euroopan
moderneimmista. Suitsutusta on riittänyt, mutta rakennusvaiheen vaikeuksista
ylistäjät pääosin vaikenevat.
Arto Lipponen, teksti ja kuvat

S

airaanhoitopiirin ja rakennusfirmojen kustannusjahti on sivutuotteena kasvattanut Rakennusliiton Turun aluetoimistoon
pienen paperivuoren. Se sisältää
synkän kertomuksen rakentamisen
sairauksista tällä vuosituhannella.
Ongelmat kärjistyivät niin pitkälle, että perjantaina 12. maaliskuuta 2010 työntekijät marssivat
ulos työmaalta vastalauseena halpatyövoiman käytölle. Tunteet olivat
pinnassa. Työnantaja pelotteli marssin laittomuudella ja alkuun työntekijäpuolella emmittiin. Moni mietti,
lähteäkö mukaan vai ei.

T-sairaalan rakentamista
vaadittiin jo 1980-luvulla
Joka vuosi käytiin puhumassa sekä
eduskunnassa että Valtiovarainministeriössä. Työllisyydelle tärkeän
hankkeen ensimmäinen vaihe päästiin toteuttamaan kuitenkin vasta
2000-luvun alkuvuosina. Pääurakoitsijaksi tuli Hartela.
Raimo Huhtanen oli T-sairaalan rakentamisen alkuvaiheissa Turun aluejärjestön puheenjohtaja ja
Hartelan pääluottamusmies. Hän
kertoo, että rakennus tehtiin vanhaan malliin omalla työvoimalla.
Aliurakoitsijoita käytettiin vähän.
Laman jälkimainingeissa otettu
urakka ei ollut kultakaivos. Kehno
kannattavuus heijastui palkkoihin
niin, että esimerkiksi muurareiden
ansiot jäivät varsin pieniksi.
Liiton miehillä oli työmaalle
harvoin asiaa. Aluetoimistossa
muistellaan hieman hymähdellen
nyrkkitappelun selvittelyä. Pitkäaikaisella työmaalla joku onneton tulokas oli istunut sosiaalitiloissa vanhan työntekijän vakiopaikalle.

Ulkomaista työvoimaa
tulee 2000-luvun lopulla
Toisen vaiheen urakkakilpailun
voitti Palmberg Turku Oy. Tuolloin
töiden ketjuttaminen lisääntyi.
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Markku Lehto teki mittamiehen töitä ja toimi yhteysmiehenä T-sairaalan
toisessa vaiheessa. Kafeterian ympärille ryhmittyvissä portaikoissa ja
aulatiloissa ei ole rakennuskuutioita säästelty.

Omaa väkeä oli enää noin puolet
työntekijöistä. Alihankkijoiden
määrä laskettiin kymmenissä, kun
Hartelan aikana niitä oli vain muutamia.
Osa alihankkijoista toi ulkomaista työvoimaa suurin joukoin
sairaalatyömaalle. Esimerkiksi alkuvuodesta 2008 tehdyssä tarkastuksessa todettiin, että virolaistaustainen Windrox Grupp Oü maksoi
työntekijöilleen palkkaa reilusti alle
työehtosopimuksen mukaisen tason.
Palkanlisiä ei maksettu.
– Yritys joutui lähtemään T-sairaalan työmaalta. Nyt firma on Rakennusliiton saarrossa, mutta toimii
edelleen toisella nimellä Suomessa,
aluepäällikkö Jouni Ruotsalainen
summaa.

Luottamushenkilöt
kovassa paineessa
Markku Lehto aloitti työntekijöiden yhteysmiehenä syksyllä 2007.
Alkoi uuvuttava ulkomailta tulleiden
työntekijöiden asioiden selvittely.
– Paperit saattoivat olla vaikkapa puolaa. Ota siitä sitten selvää, kuka minnekin veronsa maksaa, puuskahtaa Lehto.

Työntekijöillä oli vain harvoin
nokkamies. Asioita hoidettiin vaikka miehet maahan tuoneen suomalaisyrityksen työnjohtajan välityksellä. Kuvioita mutkisti myös se, että mm. monilla puolalaisilla muurareilla oli toiminimi.
– Jos työntekijä on yrittäjä, ei
alipalkkaukseen pääse käsiksi. Lisäksi porukat ovat monesti sopineet
keskenään, millaisia tulotietoja kerrotaan suomalaisille. Käsittämätön
juttu. Suomalaiset yrittäjäthän näitä
alipalkkoja usein maksavat.
Jonkin aikaa eläkepäiviään
viettänyt Markku Lehto uskoo, että nykyisin halvin tarjous voittaa aina, laatu ja ammattitaito eivät paljonkaan paina. Pääurakoitsijat sysäävät vastuun eteenpäin pienille
”5–6 ukon” firmoille.

Kuolema työmaalla
synkensi kakkosvaihetta
Lehdon mielestä T-sairaalan toinen
vaihe sujui kuitenkin mitenkuten.
Pääurakoitsijan kanssa tuli toimeen.
Suomalaiset työntekijät olivat pääosin järjestäytyneitä, mutta ilmapiirin muutos näkyi työntekijöidenkin
joukossa selvästi.

Urakoitsijat ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri kehuvat kilvan
uutta T-sairaalaa ja projektin
onnistumista. Rakentajat sen sijaan
arvostelevat osin työn laatua ja
etenkin sitä, miten työ toteutettiin
käytännössä.

– Tunnelma oli sama kuin monilla muillakin työmailla nykyään.
Esimerkiksi lakoista oli hankala puhua. Moni ei halunnut niitä juttuja
kuullakaan. Ote edunvalvonnasta
oli löystynyt.
Toisen vaiheen pahin takaisku
sattui alkuvuodesta 2008. Keikkuvaa porraselementtiä korjatessa koko monen kerroksen korkuinen porrasrakennelma romahti. Toinen
asentajista putosi yhdeksän metriä ja
kuoli. Huonosti valvotusta ja johdetusta työstä tuli vaivainen 500 euron
sakko tuomioistuimessa.
– Ihmistä ei saa rahalla takaisin, mutta tuntuva rangaistus voisi
lisätä vastuunottoa, pohtii tapausta
selvitellyt toimitsija Matti Salmi
Turun aluetoimistossa.
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FAKTAA
T-sairaalan kokonaispinta-ala on
108 000 m2 ja hinta varusteluineen
300 miljoonaa euroa. Tyksin ilmoituksen mukaan sairaalaa on rakentanut reilun kymmenen vuoden kuluessa 1 419 suomalaista ja 393 ulkomaalaista työntekijää. Kiireisimpinä aikoina työmaalla oli yli 500
työntekijää päivittäin.
T-sairaala valmistui kolmessa
vaiheessa. Sairaalan ensimmäinen
osa valmistui vuonna 2003. Toisen
osan rakennustyöt alkoivat vuonna
2007. Kolmannen vaiheen suuret
muuttopäivät ovat huhtikuun alussa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennus on rakennustöiden osalta valmis. Suuret muuttopäivät kolmannen vaiheen uusiin tiloihin ovat huhtikuun alussa.
Ilmakuva on otettu viime syksynä.

Toimitsija Matti Salmi mittailee
asiakirjapinoja, joita on kertynyt
työriitojen vuoksi T-sairaalan
rakentamisen aikana.

Ari Virtanen kertoo, että T-sairaalan
kolmannen rakennusvaiheen aikana
halpatyövoiman mukanaan tuomat
ongelmat olivat pahimmillaan.

YIT nappasi
projektinjohtourakan

maksamatta väärin lasketun urakan
vuoksi. YIT purki sopimuksen ja
Pura meni konkurssiin. Palkkaturva
maksoi saatavat, mutta rahoja joutui
pahimmillaan odottamaan pari
vuotta, sillä liiton piti viedä kiista
oikeuteen.
Ikuinen rähjääminen halpatyövoiman työehdoista jatkui T-sairaa-

Kolmannen vaiheen sai johtaakseen
YIT. Tällä kertaa ei heti alkuun tapeltu vierastyövoimasta, vaan ongelmatapaus oli Rakennus Pura. Se
suosi suomalaista työvoimaa.
Työtekijöiden palkat jäivät
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lan valmistumiseen saakka. Ulkomaista työvoimaa oli monesti enemmän kuin suomalaisia työntekijöitä.
Liiton toimistosta lähti valvontakirjeitä työehtosopimusrikkomuksista
kymmenkunnan yrityksen osalta.
Maksamatta jääneitä palkkoja
saatiin perittyä työntekijöille. Mutta
aluetoimistossa epäillään, että joissain tapauksissa työntekijät ovat
maksaneet ainakin osan saamistaan
rahoista takaisin työnantajalle.
– Työn valvonnasta vastaava
YIT lähti usein puolustelemaan alipalkkaa maksavia alihankkijoita.
Tukea ei tullut myöskään rakennuttajalta eli sairaanhoitopiiriltä. Uuteen johtamisjärjestelmään nimittäin kuului, että sairaanhoitopiiri otti YIT:n lisäksi urakoitsijoita, kertoo
Ruotsalainen.

Palkat huonoja jopa
virolaisten mielestä
Alkuun sovittiin kovan väännön jälkeen, että yhteyshenkilö on päätoiminen. Myöhemmin työnantaja halusi muuttaa työn osa-aikaiseksi,
mutta siihen Ari Virtanen suostunut. Päätoimisellekaan yhteysmiehelle ei tieto työmaan asioista aina
kulkenut.

Paikalle pöllähti useamman
kerran yritys, josta ei ollut puhuttu
mitään. Toisaalta töihin tuli outoja
ammattilaisia. Olipa joukossa hammaslääkärikin. Ja kun epäkohdista
alkoi pitää meteliä, niin saattoi tulla
kutsu mestarinkoppiin.
– Vähemmän ymmärtävään sävyyn kyseltiin, että miksi taas olet
kutsunut Rakennusliiton miehiä työmaalle.
Kenties mahdottomin yritysrypäs Virtasen aikana oli salolaistaustainen Vimeco Oy ja sen ympärille ryhmittyneet firmat. Selvitettävää putkahti esille tuhkatiheään.
Palkat olivat niin kehnoja, että joku
virolaistyöntekijäkin uskalsi valittaa tienesteistään julkisesti.
Oman yhteysmiesaikansa plussiksi Virtanen nimeää kulunvalvonnan tehostumisen ja päätöksen veronumeroiden käyttöönotosta. Työmaatasolla keskeistä harmaan talouden torjunnassa on se, että kielimuurin yli pääsee puhumaan.
Esimerkiksi tulkkeja pitäisi olla
käytettävissä. Toisaalta on luotava
pitävä käytäntö, jonka avulla selvitetään yhdessä työnjohdon kanssa,
millainen firma on tulossa töihin.
Näin ei T-sairaalan työmaalla läheskään aina tapahtunut.
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Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi vihki käyttöön Tampereella sekä osasto Kympin että kirvesmiesten uudet liput.

Tampereen suurosasto sai uuden lipun
Rakennusliiton suurin
ammattiosasto 10 Tampe
reelta vihki käyttöönsä
uuden lipun helmikuun
lopussa. Samassa juhlal
lisessa tilaisuudessa
vihittiin myös kirves
miehille uusi lippu.

minun puheenjohtajakaudellani ky
seessä on toinen kerta, muisteli Ra
kennusliiton puheenjohtaja Matti
Harjuniemi lippuja vihkiessään.
Hän korosti sitä, että tampere
laiset rakentajat ovat olleet ja ovat
edelleen esimerkillisen aktiivisia,
aikaansaavia ja idearikkaita.
– Täällä ymmärretään hyvin
yhteisen työn ja järjestötoiminnan
merkitys.
Vanhat, käytöstä poistetut liput
tullaan museoimaan jälkipolville ja
historian tutkijoille.

Heikki Korhonen

O

sasto 10 on 27 00 jäsenen
muodostama alueellinen
yleisammattiosasto, joka pe
rustettiin jo vuonna 1898. Sen pu
heenjohtajana toimii kirvesmies
Kalle Hyötynen.
– Tällainen lippujen vihkimys
on hyvin harvinainen tapahtuma,
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Tampereen tunnelin
puolesta ja vastaan
Tampereen osaston erinomaisesta
toimivuudesta saatiin hyvä esimerk
ki jo ennen lippujen vihkimistä, kun
puheenjohtaja Kalle Hyötynen ja
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti
Harjuniemi ”ottivat yhteen” Tampe

reelle kaavaillusta rantatunnelista.
Hervannassa pidetty keskuste
lutilaisuus sai runsaasti palstatilaa
paikallisessa mediassa. Harjuniemi
kannattaa tunnelin rakentamista,
mutta Tampereen suurimman am
mattiosaston puheenjohtaja, Hyöty
nen puolestaan on vastustajien ri
veissä. Hervannassa Lujatalon työ
maalla tavanneet Harjuniemi ja
Hyötynen perustelivat molemmat
kantaansa niin rakentajille kuin tie
dotusvälineillekin.
Rakennusliiton puheenjohtaja
Matti Harjuniemi puolustaa tunne
lin rakentamista ennen muuta työl
lisyyssyillä. Hänen laskelmiensa
mukaan se toisi ainakin 500 raken
tajalle työtä viideksi vuodeksi.
– Tampere on kasvava keskus,
jolla on nyt lähes keskustassa hyvää
rakentamatonta maata. Minusta sen
liikennejärjestelyt olisi saatava tun
neliratkaisulla nykyaikaisiksi. Sa

malla alueelle tulisi hyvä asuinalue
aivan kaupungin ydinpaikalle.
– Taloustilanne on valtakunnas
sa heikonlainen. Tässä tilanteessa
olen sitä mieltä, että kannattaisi
miettiä vakavasti tämänkaltaista
isoa hanketta.
Hyötynen ei lämpene tunneli
hankkeelle. Hänellä ei ole mitään
työllisyysvaikutuksia vastaan, mut
ta hän katsoo, että Tampereella riit
tää kyllä muitakin kohteita raken
nettavaksi. Hyötynen on myös Tam
pereen kaupunginvaltuutettu.
– Olen sitä mieltä, että meillä on
Tampereella hankelistalla niin paljon
tärkeämpiä liikenteellisiä ja infra
hankkeita, että nyt täytyy pistää asiat
tärkeysjärjestykseen. Kaikkea ei mis
sään nimessä pystytä rakentamaan
tässä taloustilanteessa. Nyt täytyy
miettiä, mitä tehdään ja mitä jätetään
tekemättä. Tästä syystä rantaväylän
pitkän tunnelin aika ei ole nyt.
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Lemminkäisellä on työsuojelu hyvällä mallilla Lappeenrannassa, toteavat Simo Tikkanen ja Jani Ruti.

Hiljainen hetki kuului työmailla
Turha kiire pois, kiteytettiin hiljaisen hetken viesti Lappeenrannassa.
putosi 11 metristä naama edellä betonille, kirvesmies Petri Kirjavainen kertoi.
Ambulanssi kävi mutkan paikalla, poliisi tutki asiaa pari tuntia ja
jätti entisen työmiehen lakanan alle
odottamaan poiskuljetusta.
Työmaan yhteysmies, kirvesmies Arto Nikkinen oli samaa
mieltä, että hiljaiselle hetkelle on
työmailla tilausta.
– Se laittaa ajattelemaan minkä
takia pitää välillä pysähtyä.

Limuunaatipatiinilla
naulan päälle

Kari Hirvosen mielestä hiljainen hetki on hyvä viettää välillä.

Jukka Nissinen

I

tä-Suomessa osataan aina nähdä
asiat valoisammalta mahdolliselta kannalta.
– Voihan sitä ajatella niin, että
ainakaan juuri sillä hetkellä ei tule
työtapaturmia, kirvesmies Kari
Hirvonen lohkoi Lappeenrannassa
Kimpisen koulun Lemminkäisen
urakoimalla remonttityömaalla.
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Kaupungin työmailla pidettiin
hiljainen koko hetki maan tapaan
12. helmikuuta kello 13. Lappeenrannan keskustan korkeimmalla
kukkulalla, Rakuunamäellä NCC:n
työmaalla osataan arvostaa turvallista työntekoa. Työvehkeet hiljenivät kymmeneksi minuutiksi.
– On hyvä muistaa asiaa edes
jollain tavalla. Seitsemän vuotta sitten olin työmaalla, jossa työntekijä

Lemminkäisen työmaalla Kimpisen
koululla elokuusta lähtien työskennellä kirvesmies Juha Papusella on
ehtinyt kertyä näkemystä työuran
myötä työsuojelun paranemisessa.
– Ennen vanhaan työmailla
mentiin vanhat limunaatikengät tai
halvat lenkkarit jalassa. Olihan se
selvä, että naulaan tallaamistapauksia oli paljon. Jos turvakengät eivät
olisi pakollisia, niitä tapaturmia olisi tänäänkin samalla lailla.
Hiljaisia hetkiä tarvitaan Papusen mielestä niin kauan, kunnes työturvallisuusasiat ovat iskostuneet jokaisen rakennustyöntekijän takaraivoon.
– Kiire on pahin työtapaturmien
aiheuttaja. Sitä vedetään nilkka suo-

rana joka paikassa, Papunen muistutti.
Betonimies Marko Lindberg
on huomannut, että vanhemmiten
työturvallisuutta osaa arvostaa huomattavasti paremmin.
– Nuorempana sitä aina vähän
leikkii. Varsinkin silloin kun on perhettä ja joku saattaa odottaa kotonakin, osaa jättää ne uhkarohkeat temput pois.
Lindbergille sattui aloittelevana
ammattimiehenä yksi pahempi työtapaturma.
– Olin ollut rakennustöissä vasta
vajaan vuoden. Tipahdin hormiaukkoon, mutta sain sen verran käsillä
kiinni, ettei mennyt kuin peukalo.

Mestarin asenne
vaikuttaa paljon
Henkilökohtaiset suojavarusteet
ovat kunnossa isommilla työmailla
Lappeenrannassa. Muussa suojautumisessa on vielä työnsarkaa. Työmaan mestarilla on suuri vaikutus
työturvallisuuteen.
– Turvavaljaiden käytössä näkyy
eroja. Jollakin työmaalla mestari rokottaa heti, työmaalle ei ole asiaa ilman turvavaljaita. Toisen työmaan
mestari saattaa kävellä vain ohi, kun
töitä tehdään ilman valjaita, Lemminkäisen alueluottamusmies Jani
Ruti vertasi.
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Nilkka suorana kun koko ajan vetää, niin vahinkoja sattuu, Juha Papunen lupaa.

Kun joku on kotona odottamassa, riskejä osaa välttää töissä, Marko Lindberg
sanoo.

Aliurakoitsijoiden suojalasien
käytön kohdalla on ollut jonkin verran ongelmia Kimpisen koulun työmaalla.
– Täällä on kerran jouduttu sakottamaan aliurakoitsijaa, kun suojalasit eivät pysyneet päässä useamman kehotuksen jälkeen, työmaan
yhteysmies, kirvesmies Simo Tikkanen totesi.
Kimpisen koulun remonttityömaan TR-mittausluvut ovat pysyneet
90 pisteen paremmalla puolella.
– Kypärät, suojalasit ja muut

Huumori luo myös
työturvallisuutta
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henkilökohtaiset suojavarusteet ovat
hyvin käytössä. Työmaan tilannetta
helpotti vielä se, että saimme telineet pois ja tontille tuli järjestelytilaa lisää, Tikkanen sanoi.
Rutille Kimpisen koulu on työuran ensimmäinen remonttityömaa.
– Rojun ja piikkauksen määrä
on työsuojelun kannalta haastava.
Ruti on ollut alueluottamusmiespestillä vasta toista vuotta. Sitä
ennen työsuojeluvaltuutetun tehtävät ehtivät tulla tutuiksi kymmenen
vuoden ajalta.

Sekä Ruti että Tikkanen pitävät hiljaista hetkeä hyvänä tapana nostaa
työturvallisuus esille normaalin työpäivän aikana.
– Mitä useammin työturvallisuudesta toitotetaan, niin sitä parempi. Lemminkäisellä käydään
työmaapalaverissa kerran viikkoon
työsuojeluasiat läpi, Ruti sanoi.
Rutin mielestä asenne, että
teenpä tämän pikku homman saman

tien ilman turvavälineitä, pitäisi saada muutettua enemmän työturvallisuusajattelusta lähteväksi.
Työturvallisuuteen vaikuttaa
myös se, millainen työilmapiiri on.
– Meillä on Lemminkäisellä
hyvä porukka kasassa. Ei näitä hommia ilman huumoria jaksaisi painaa,
Tikkanen kiitti työkavereitaan.
Hyvä porukkahenki on myös sitä, että työkavereiden perään tulee
vähän katsottua. Ettei kukaan pistä
päälle mitään täysin älytöntä remellystä työmaalla.
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Puolet mittamiehen töistä tehdään tätä nykyä tietokoneella ennen mestalle menoa.

Laser-altistuksen
terveysvaikutukset
on selvitettävä
Mittamiehille on uuden tekniikan myötä tullut lisähaasteita työturvallisuuden suhteen, kun lasersäteet
pyyhkivät rakennuksilla mittoja. Mittamiehet ovat jo
pohtineet omia tes-tavoitteitaan maakokousta varten.

Jukka Nissinen

M

ittamiehet vuosikokoustivat perinteiseen tyyliin
Siikarannassa 9.–10. hel-

Kirkontorni on 141 metriä merenpinnasta, tuli katsottua samalla muiden
mittausten kanssa, Jani Yli-Torkko on ehtinyt tarkastaa Rakuunamäen
työmaan sijainnin Lappeenrannan kirkon mukaan.
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mikuuta.
– Tapaamisessa nousi esille uudenlaiset, laser-mittauksen mukana
tulleet työturvallisuusongelmat.
Monella on näkö huonontunut parissa vuodessa, toisilla jopa 1,25 dioptria, mittamiestyöryhmän jäsen ja
osasto 033 Lappeenrannan puheenjohtaja Jani Yli-Torkko kertoo.
Rakennusliitossa mittamiesten
huolenaiheesta on otettu koppi ja nyt
selvitetään kuinka asiaa päästäisiin
tutkimaan kunnolla. Laser-altistus
on suhteellisen uusi asia työmailla,
joten se vaatisi kunnollista lääketieteellistä pohjatutkimusta turhien altistumisten poistamiseksi.

– Perustimme pienen työryhmän keräämään tietoa laser-altistumisesta. Työryhmään kuuluvat Metsäpellon Marko Valkeakoskelta ja
Koukkarin Jarmo Lahdesta. Tämä
ongelma ei koske pelkästään mittamiehiä, vaan kaikkia, jotka pyörivät
rakennustyömailla, Yli-Torkko
muistuttaa.
– Mitä sädettä takymetri antaa
itsessään? Miten se kohdistuu ja leviää silloin, kun olemme prisman
kanssa mittaamassa? Tutkimuksella
saataisiin selvyys näihinkin kysymykseen.
Yli-Torkolla on löytynyt omista
silmistä siipikalvo-ongelmia. Siipikalvon liikakasvu on yleisempää
UV-säteilyn takia tropiikissa, mutta
ilmaston lämpenemisestä huolimatta Etelä-Saimaan rannoilla trooppiset tunnelmat ovat vielä kaukana.
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Oma työtila
on tarpeellinen
Mittamiehet selvittelivät Siikarannan tapaamisessaan jo tulevan teskierroksen muutosehdotuksia. Esimerkiksi sähköisestä mittaamisesta
olisi hyvä saada erillinen lisä. Oma
työtila tekisi mittaamisesta monin
tavoin helpompaa.
– Mittaamisessa on paljon valmistelevaa työtä tietokoneella, siihen pitäisi päästä rauhassa keskittymään ja syventymään. Aineisto on
ensimmäisenä tarkistettava, etteivät
omat hommat kaadu jo väärin piirrettyyn kuvaan. Monen työvaiheen
jälkeen kuvat ovat siinä kunnossa,
että ne voidaan siirtää tallentimelle
ja mennä kenttätöihin. Keskittymistä ei edesauta hälinä ja muu meno
ympärillä, NCC:n Rakennuksen ItäSuomen työmailla työskentelevä
Yli-Torkko huomauttaa.
– Itse asiassa varsinainen mittaaminen kentällä on enää noin puolet
työstä sen jälkeen, kun tiedot on vie-

ty takymetriin. Olen omalla kohdallani todennut, että mitä paremmin
valmistelen, sitä nopeammin suoriudun työstäni kentällä ja virheiden todennäköisyyskin vain pienenee.
Mittamiesten isossa työryhmässä jokaiselle on annettu oma seurattava osa-alueensa. Jani Yli-Torkon
rooteliin kuuluu henkinen jaksaminen mittamiehen työssä.
– Tämä on yksinäistä ja vastuunalaista työtä. Ruumiillisestihan
tämä ei aina välttämättä ole niin
rankkaa, mutta henkisellä puolella
on ruodittavaa, TaTT 16 -ryhmässä
Siikarannassa opiskeleva Yli-Torkko linjaa.

Miksi työntekijä maksaa
itse koulutuksensa?
Koulutus on yksi ongelma-alue mittamiehillä. Työnantajat suhtautuvat
yleensä nihkeästi mittamiesten jatkuvan koulutuksen kustannuksiin.
Laitteet ja ohjelmistot kehittyvät koko ajan, joten eilisen osaamisella ei

Mittamiehet
pohtivat Siikarannassa muun muassa
miten oma kouluttautuminen
saataisiin paremmin
työnantajan
kustannettavaksi.
Kuva: Petri Forss

tänään paljoakaan tee työmailla.
– Se on ongelmakysymys kaikilla mittamiehillä. Koulutus on
hankittava itse omalla kustannuksella. Julkisuudessa paljon puhutaan
näistä koulutuspäivistä, sellaisia olisi ainakin mittamiehille hyvä saada,
Yli-Torkko linjaa.
Koulutus auttaisi myös jaksamaan töissä, sillä erikoisammattimiehet pystyisivät paremmin luomaan ammattilaisverkostoaan yhteisen koulutuksen avulla.

Ammattiyhdistystoiminnassa
mitään ei saa itsekseen mutisemalla,
joten mittamiesten työryhmä kutsuukin mittamiehiä mahdollisimman isolla joukolla ensi lokakuussa
Jyväskylässä järjestettävään maakokoukseen. Siellä käydään keskustelua alustavista tes-tavoitteista, joita
lähdetään koko liiton voimin viemään eteenpäin.
– Oltaisiin isommalla porukalla
näkyvillä maakokouksessa, YliTorkko toivoo.

Auton huolto- ja korjauspalvelut
– edullisesti ja takuulla!

Korjaamo

Palveluksessasi yli
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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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Hiominen ja poraus
altistavat nanohiukkasille

Suojautua pitäisi, mutta
valmistajat eivät tarjoa
rakennustuotteiden nanoraaka-aineista tietoa.
Riitta Malve-Tamminen, teksti ja
kuvitus

T

ällä hetkellä rakentajan on
vaikeaa saada tietoa käyttämiensä rakennusmateriaalien
nanohiukkasista ja niiden todellisista riskeistä. Nanoilla mainostetaan
rakennustuotteita, mutta yhtä usein
valmistajat vaikenevat niistä ja puhuvat yleisesti tuotteen hyvistä ominaisuuksia kuten lujuudesta ja palonkestävyydestä.
Matala profiili johtuu varovaisuudesta, sillä näihin alle sadan nanometrin
kokoisiin hiukkasiin liitetään
suuria turvallisuusriskejä vähintään
mielikuvien tasolla. Yksittäisten
tuotteiden testaus ei hälvennä kaikkia epäilyjä, sillä turvallisuustutki-
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mus on vasta alkumetreillä.
Lisäksi nanohiukkasista ei tarvitse kertoa rakennusmateriaalien
käyttöturvallisuustiedotteissa toisin
kuin kosmetiikan ja elintarvikkeiden kohdalla.
Uudet tekniikat ja materiaalit
on kautta aikojen tuotu markkinoille ennen perusteellisia tutkimuksia.
Käytännön koekaniineina ovat sitten toimineet kuluttajat ja työntekijät.
– Nanoturvallisuuden tutkimus
laahaa kaukana nanoteknologian
tuotekehityksen takana. Esimerkiksi hiilinanoputkia on jo noin 50 000
erilaista, mutta vain joitain kymmeniä niistä on tutkittu turvallisen käytön kannalta. Osa on todettu terveydelle vaarallisiksi, kertoo professori
Kai Savolainen Työterveyslaitoksen
Nanoturvallisuuskeskuksesta.
– Pitäisi kyetä tunnistamaan nopeammin erilaisten hiukkasten yhteisiä ominaisuuksia, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Turvallisuuden
selvittäminen nykyistä nanohiukkastyypeistä vie väillä resursseilla
50 vuotta, joka on liian pitkä aika.

Professori Kai Savolainen johti syksyllä SENN2012-konferenssia, joka kokosi
Helsinkiin nanoturvallisuuden tutkijoita parista kymmenestä maasta.

Suomessa nanoteknologian tutkimiseen käytettiin 130 miljoonaa
euroa vuosina 2006 –2010, mutta samaan aikaan nanohiukkasten terveysvaikutusten tutkimus sai rahaa
noin miljoona euroa.

Hiilinanoputket saattavat
aiheuttaa asbestoosin
Hiilinanoputkilla vahvistetaan
muun muassa betonia ja maalia.
Niiden käytön ennustetaan lisääntyvän voimakkaasti rakennusmateriaaleissa.
– Pitkien ja jäykkien hiilinanoputkien on todettu eläinkokeissa aiheuttavat samanlaisia tulehdusreaktioita kuin asbesti. Lyhyillä ja taipuisilla hiilinanoputkilla ei ole samaa
ominaisuutta, Savolainen selvittää.
Pinnoitteita parantavien nanotimanttien tiedetään aiheuttavan hengitettyinä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia. Nanotitaanioksidi, jota käytetään betonissa, lasteissa ja maaleissa, saa aikaan arpeumia hiirten keuhkoissa.
Rakentajat altistuvat nanoille
todennäköisimmin hiomisessa,
porauksessa, murskauksessa, laas-

tien sekoituksessa ja pinnoitteiden
ruiskutuksessa. Hengityksen lisäksi hiukkasia saattaa eksyä kehoon
myös ihon ja ruoansulatuksen
kautta.
Rakennuspölyn nanopitoisuuksista tiedetään kuitenkin vähän.
– Ensivaiheessa tutkimus keskittyy puhtaisiin nanohiukkasiin laboratorioissa. Seuraavaksi tarkastellaan työpaikkoja, joissa työntekijät saattavat altistua nanohiukkasille, kun he käsitellevät nanomateriaaleja.
Savolainen tuntee tanskalaisen
pioneeritutkimuksen, jossa havaittiin, etteivät nanohiukkaset vapaudu
muovimateriaalista, kun sitä hiotaan.

P3-suodattimella
pitäisi pärjätä
Nanohiukkasille ei ole HPP -raja-arvoja, mutta Nanoturvallisuuskeskus
tarjoaa lähtökohdaksi Saksassa ja
Alankomaissa käytetyt viitearvot.
– Suojautumisessa kannattaa
lähteä varovaisuusperiaatteesta.
Koska nanohiukkasten vapautumisesta nanotuotteista ei tiedetä riittä-
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västi, kannattaa suojautua mieluummin liian hyvin.
Kun pölyäviä nanohiukkasia
käsitellään niiden tuotannossa, työtekijät varustautuvat raitisilmakypärällä, jossa on P3-luokan suodatin ja
suojavaatteilla. Savolainen suosittelee samaa rakentajille, jotka epäilevät altistuvansa nanohiukkasille.
Nanoturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta löytyy ensimmäiset malliratkaisuja nanomateriaaleille suojautumisessa. TTL on myös kehittänyt helppokäyttöisen, kevyen ja luotettavan nanomittarin työpaikoille.
Nanohiukkaset jäivät pois
REACH -asetuksesta, mutta ongel-

maa korjataan parhaillaan EU:ssa.
Kun se on ratkaistu, vaaralliset
nanohiukkaset liitetään myös rakennustuotteiden CE-merkintään.

Scaffold-hanke
selvittää nanoriskejä
Myös eurooppalainen rakennusteollisuus on kiinnostunut nanohiukkasten työturvallisuusriskeistä.
TTL on mukana EU:n rahoittamassa Scaffold-hankkeessa, jossa kartoitetaan nanohiukkasten käyttöä
rakennustuotteissa ja mitataan niiden pitoisuuksia työmailla. Sen perusteella kehitetään riskinhallintaa

ja ratkaisuja työntekijöiden suojautumiseen.
Mutta maallikkokin voi kokeilla
tee-se-itse-riskinhallintaa nanohiukkasten kohdalla internetissä. TTL on
muokannut alun perin hollantilaisesta Stoffenmanager-kemikaaliriskienhallinnan verkkopalvelusta suomenkielisen. Tosin sen nanoriskein
arviointityökalu on vielä raakile,
mutta sitä kehitetään tutkimustiedon
karttuessa. Palvelu tarjoaa sitä paremmat eväät kemikaalien arvioimiseen.
– Suurta huolta nanoturvallisuuden suhteen en näe, koska vain
pieni osa nanohiukkasista on osoit-

tautunut terveydelle varallisiksi.
Mutta mikään ei ole varmaa, ennenkin kaikki hiukkastyypit on tutkittu,
Savolainen toteaa.
Mitä nanojätteelle tapahtuu ympäristössä, on yhtä avoin kysymys.
Eräs yhdysvaltalainen tutkimus
osoitti kompostimatojen hedelmällisyyden vähentyneen 90 prosenttia,
kun ne ahmivat mullan mukana
nanokokoisia kultahippuja.
Lisää tietoa:
www.ttl/nanoturvallisuuskeskus
www.stoffenmanager.nl
www. scaffold.eu-vri.eu

Tuberkuloositapauksia työmailla
Heikki Korhonen

T

uberkuloositapauksia on todettu Etelä-Suomessa rakennustyömailla työskentelevillä. Viime vuonna todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä puolen vuoden aikana seitsemällä ulkomaalaissyntyisellä rakennustyöntekijällä tuberkuloosi.
Tuberkuloosi on bakteerin aiheuttama infektio, joka tavallisimmin
esiintyy keuhkoissa. Keuhkotuberkuloosi tarttuu, kun sairas henkilö
puhuu, yskii tai aivastelee. Suomessa tauti oli hyvin yleinen muutamia
vuosikymmeniä sitten, mutta se saatiin taltutettua. Nyt sairautta esiintyy suomalaisten keskuudessa 4–6
tapausta 100 000 asukasta kohti.
Suomessa yhä useampi tuberkuloosipotilas on työikäinen maahanmuuttaja tai ulkomaalaissyntyinen, jonka kotimaassa on paljon tuberkuloosia. Vielä vuosikymmen
sitten lähes kaikki Suomessa tuberkuloosiin sairastuneet olivat vanhempaa ikäpolvea, jotka olivat saaneet tartunnan usein jo kymmeniä
vuosia aiemmin.
Etelä-Suomessa maahanmuuttajien keskuudessa tuberkuloosia esiintyy noin 35 tapausta 100 000 asukasta kohti eli määrä on noin kymmenkertainen suomalaiseen kantaväestöön verrattuna. Lähialueistamme

Venäjä ja Liettua ovat maita, joissa
tuberkuloosi on epidemiana eli tapauksia todetaan yli 50 per 100 000
asukasta kohti. Baltian maista Viro ja
Latvia sijoittuvat puoleen väliin eli
niissä tavataan 20–50 tapausta
100 000 asukasta kohti.
HUS:n alueella maahanmuuttajien osuus keuhkotuberkuloositapauksista on ollut jo useana vuonna
noin 40 prosenttia. Keuhkojen ulkopuolisten tuberkuloositapausten
määrä on vieläkin korkeampi eli
keskimäärin 60 prosenttia. Huolestuttavaa asiassa on se, että lähialueillamme eli Venäjällä ja Baltian
maissa esiintyy monille antibiooteille vastustuskykyistä MDR-tuberkuloosia, jonka hoito on vaikeampaa.

nin oleskelu samassa taloudessa tai
toistuvasti samassa huonetilassa tuberkuloosiin sairastuneen kanssa on
merkittävä altistumisriski.
Tuberkuloosin hoitona käytetään usean antibiootin yhdistelmähoitoa vähintään puolen vuoden
ajan. Tänä aikana sairastunut nauttii
lääkkeet valvotusti, alkuun joka arkipäivä esimerkiksi omassa terveyskeskuksessa. MDR-tuberkuloosin
hoito kestää pidempään eli jopa pari
vuotta. Tartuntavaaralliselle tuberkuloositapaukselle läheisesti altistu-

neet tutkitaan ja seurataan vuoden
ajan.
Tuberkuloosin arvioidaan lisääntyneen myös rakennusalalla
työvoiman vapaan liikkuvuuden
vuoksi. Erityisen suurena riskinä on,
että mahdollinen Venäjän viisumivapaus tulee lisäämään MDR-tuberkuloosia Suomessa. Viro on EUmaana paremmassa tilanteessa,
mutta sielläkin on paljon parannettavaa. Tämä kaikki aiheuttaa merkittäviä kustannuksia terveydenhuollon menoihin.

Ei tartu kovin helpolla
Tuberkuloositartunnan saamisriski
on varsin pieni, joka tosin vaihtelee
aina altistumisen keston ja tilan mukaan. Valtaosalla tuberkuloositartunnan saaneista ei koskaan ilmene
oireista tautia. Nyrkkisääntönä voi
sanoa, että jos sata perustervettä
henkilöä altistuu tuberkuloosibakteerille, heistä 30 saa tartunnan ja
kolme sairastuu. Heistä puolestaan
puolet sairastuu vajaan kahden vuoden kuluessa, toinen puoli myöhemmin. Esimerkiksi yli kahdeksan tun-

Tapio Jääskeläinen:

Vahva haaste työterveyshuollolle

R

akennusliiton työsuojelusihteerin Tapio Jääskeläisen mukaan tuberkuloosin lisääntyminen on otettava vakavasti myös työterveyshuollossa.
– Ei tässä ole aihetta paniikkiin, mutta kun asia on huomattu, on
toimittava. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuokramiehille pitäisi
saada entistä paremmin työhöntulotarkastukset. Pitäisi olla itsestään
selvää, että työntekijät ovat työkunnossa, kun he tulevat työmaalle.
Jääskeläisen mukaan jokaisen työntekijän kannattaa myös huolehtia vähintään määräaikaisista tarkastuksista. Määräaikaisten tarkastusten tiheys riippuu työn luonteesta ja vaarallisuudesta. Keskimäärin tarkastus olisi tehtävä vähintään joka kolmas vuosi.
– Jokaisen työnantajan tulisi hommata työntekijälle voimassa oleva työterveyskortti. Työntekijän velvollisuus on pitää se mukana.
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Ilman veronumeroa ei työmaalla liikuta
Vanhojen rakennustyömaiden armonaika veronumeron suhteen loppui helmikuun lopussa. Maaliskuun
alusta lähtien rakennustyömailla työskenteleviltä on
löydyttävä kuvallinen veronumerohenkilökortti.

E

nnen syyskuuta 2012 alkaneiden rakennustyömaiden siirtymäaika umpeutui helmikuun lopussa. Sen jälkeen kaikilla
työntekijöillä rakennustyömailla
täytyy olla mukanaan kortti, jossa
on työntekijän nimi ja kuva sekä yrityksen nimi, y-tunnus ja veronumero. Uusia rakennustyömaita laki on
koskenut jo voimaantulostaan eli
viime syksystä alkaen.
Kortin tarvitsevat kaikki työmaalla työskentelevät, olipa kyseessä siivooja, arkkitehti tai kirvesmies. Ilman korttia voi olla ainoastaan tavarantoimittaja.
Kortin hankkiminen on työnan-

tajan tehtävä. Alihankkijan on siis
hankittava kortit työntekijöilleen,
jotka taas esittävät kortin pääurakoitsijalle. Tämä pitää listaa työmaalla työskentelevistä rakentajista.
Uudistuksen tarkoituksena on
kitkeä harmaata taloutta. Nyt veronumeroa ovat tiettävästi havittelemassa eräät muutkin alat, muun
muassa kiinteistönhuoltofirmat. Rakennusala on ollut tässä asiassa
edelläkävijä.
Toistaiseksi veronumeroa ei tarvita omakotityömailla. On mahdollista, että nämäkin työt tulevat jatkossa veronumeron ja kulkukortin
piiriin.

TALONRAKENNUSALA

Lomaraha
Lomarahan suuruus on 18,5 prosenttia laskettuna työssäoloajalta
maksetusta palkasta. Lomarahasta
ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 prosenttia ja ennen talviloman alkua 4,5 prosenttia.
Lomarahaa alkaa kertyä myös
sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta 1.9.2013 alkaen.

Palkankorotukset
Vuoden 2013 palkkoja korotetaan
1.4.2013 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
Yleiskorotus on 1,9 prosenttia,
joka maksetaan kaikille työntekijöille. Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 prosenttia tunnilta urakan jäljellä olevassa osassa.
Ryhmitellyillä työntekijöillä
korotus lisätään henkilökohtaiseen
palkanosaan.
Aikapalkat
Palkkaryhmä
I Aloitteleva työntekijä
II Vähän kokemusta
omaava työntekijä
III Aloitteleva
ammattilainen
IV Ammattilainen
V Kokenut
ammattilainen
VI Erittäin kokenut
ammattilainen

9,67 €/h
11,02 €/h
12,17 €/h
13,51 €/h
14,78 €/h
15,89 €/h

Torninosturinkuljettajan työkohtainen lisä nousee 6,4 senttiin.
Jokaiselle työntekijälle on palkkaryhmään perustuvan tuntipalkan
lisäksi aina maksettava henkilökohtaista palkanosaa.
Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena ja työajanlyhennysrahana erillistä palkanosaa 7,7 prosenttia jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Erillinen palkanosa 7,7 prosenttia maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän
aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.
Erillinen palkanosa ei kerrytä
lomarahaa.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän
viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä
maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin
työntekijän työpäivä.
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Sairausajan palkka
Sairausajan palkka on enintään
15,89 €/h sairausvakuutuksen yhdeksän arkipäivän karenssiajalta ja
mahdolliselta loppuosalta 19,86 €/h.
Yhden päivän karenssia ei ole,
jos työsuhde on ennen sairauden alkua jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jos työkyvyttömyys kestää sairastumispäivän jälkeen yli yhdeksän arkipäivää.
Sairauspoissaolo työntekijän
omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole
järjestänyt työterveyshuoltolain
edellyttämää vähimmäistasoista
työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus.
Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi
osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle
kymmenvuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
Vuorotyölisät
iltavuorolisä 1,11 €/h
yövuorolisä 2,08 €/h
Päiväraha 38 €
Majoituskorvaus 57 €/vrk
Yöpymisraha 12 €/vrk
Työpäivittäinen matkakustannusten korvaus
Asunnon ja työpaikan välinen etäi-

Korttitilannetta valvovat tiukasti sekä Rakennusliitto että aluehallintoviranomaiset. Rakennusliitossa
asiaan suhtaudutaan hyvin vakavasti ja veronumeroja tullaan tarkastamaan säännöllisesti. Kortiton työntekijä poistetaan työmaalta. Muista
rangaistuksista päättää aluehallintovirasto.

Veronumerorekisteriin
merkitty 475 652 henkilöä
Julkinen veronumerorekisteri avattiin elokuussa 2012. Rekisteristä
työnantaja voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän nimen ja
veronumeron perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Rekisteriin on merkitty
nyt 475 652 henkilöä, joista 39 122
on ulkomaalaisia.
Veronumerorekisteriin merkitseminen: työntekijä voi itse pyytää
syys mitataan yleisen liikenteen
käytössä olevaa reittiä myöten.
Työehtosopimuksen mukaiset
matkakorvaukset ovat olleet
1.1.2013 lähtien
• yli 5 km
1,77 €
• yli 10 km
2,85 €
• yli 20 km
5,13 €
• yli 30 km
7,47 €
• yli 40 km
9,20 €
• yli 50 km
11,15 €
• yli 60 km
14,65 €
• yli 70 km
16,58 €
• yli 80 km
18,84 €
• yli 90 km
21,45 €
• yli 100 km
24,05 €
Verohallinnon päätöksen mukaisia
verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 45 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/
henkilö
Työkalukorvaukset
Korvauksena omien perustyökalujen käyttämisestä maksetaan:
Kirvesmiehelle 1,68 €/pv
Muille työntekijöille 1,01 €/pv
laatoittajat, muurarit, rapparit, raudoittajat, tasoitemiehet, sementtimiehet ym. sopimuksen mukaan.
Työnantaja hankkii työssä tarvittavat työkalut. Mikäli työntekijän
kanssa sovitaan, että hän käyttää
omia erikoistyökaluja, sovitaan
myös niiden käyttöajan korvaamisesta (katso tes).

MAALAUSALA
Uudet palkat 1.4.2013 tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden
alusta
Palkkaryhmä I
9,67 €/h
Palkkaryhmä IB
11,02 €/h
Palkkaryhmä II
12,04 €/h
Palkkaryhmä III
13,46 €/h
Palkkaryhmä IV
14,73 €/h
Palkkaryhmä V
15,89 €/h

rekisterimerkintää tai työnantaja voi
esittää pyynnön työntekijän puolesta. Työntekijä voi pyytää rekisterimerkintää puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti. Merkintää ei poisteta rekisteristä
ilman työntekijän pyyntöä. Ulkomaalainen työntekijä merkitään julkiseen veronumerorekisteriin yleensä henkilötunnuksen antamisen yhteydessä.
Vuonna 2014 rakennustyömailla otetaan käyttöön työntekijöitä ja
rakennusurakoita koskeva erityinen
ilmoitusvelvollisuus. Menettelyssä
työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot
työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista
ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.

Ammattitutkintolisä 0,43 €/h
Erikoisammattitutkintolisä 0,75 €/h
Iltavuorolisä 1,39 €/h
Yövuorolisä 2,62 €/h
Yleiskorotus on 1,9 %, joka lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta
palkasta. Mikäli yleiskorotus on
suurempi kuin taulukkopalkan korotus, on syntyvä liukuma henkilökohtaista lisää.
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 % tunnilta urakan
jäljellä olevassa osassa. Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,9 %.
Valmiiksi lasketut uudet urakkahinnat löytyvät työehtosopimuksesta.
Työntekijöiden edustajien kuukausikorvaus on 66,13 € (Kahden
viikon palkkajaksossa maksettuna
30,52 €).
Sairausajan enimmäispalkka on
sairausvakuutuksen karenssiajalta
enintään 15,89 €/h ja palkalliselta
loppujaksolta enintään 19,86 €/h.

LATTIANPÄÄLLYSTYSALA
Uudet palkat 1.4.2013 tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden
alusta
Palkkaryhmä 0
10,25 €/h
Palkkaryhmä I
11,83 €/h
Palkkaryhmä II
14,00 €/h
Palkkaryhmä III
15,46 €/h
Iltavuorolisä 1,40 €/h
Yövuorolisä 2,69 €/h
Yleiskorotus on 1,9 %, joka lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta
palkasta. Mikäli yleiskorotus on
suurempi kuin taulukkopalkan korotus, on syntyvä liukuma henkilökohtaista lisää.
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 % tunnilta urakan
jäljellä olevassa osassa. Urakkahinnoittelun hintoja korotetaan 1,9 %. Lisäksi joihinkin urakkahintoihin, esimerkiksi muovimaton asennukseen
ja parkettien hiontatöihin, tulee ylimääräiset tasokorotukset. Valmiiksi
lasketut uudet urakkahinnat löytyvät
työehtosopimuksen lopusta.
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Työntekijöiden edustajien kuukausikorvaus on 66,13 € (Kahden
viikon palkkajaksossa maksettuna
30,52 €).

TALOTEKNIIKKA-ALA
Henkilökohtaisia aikapalkkoja
(PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa
1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen
yleiskorotuksella, jonka suuruus on
1,9 %.
Perustuntipalkat
Perustuntipalkat 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
Pr
€/h
S
10,00
1
12,27
2
14,70
3
15,50
4
16,41
Henkilökohtainen palkanosa
muodostuu siten, että työntekijän
korotetusta aikapalkasta (PTP +
HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on
työntekijän uusi henkilökohtainen
palkanosa.
Kuukausipalkat
Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai lähinnä
sen jälkeen 1,9 %.
Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin, että ne täyttävät talotekniikka-alan tes-sopimuksen 7.25 kohdan määräykset.
Keskituntiansio
Vuosiloman keskituntiansiosta
muodostetaan keskituntiansio siten,
että 31.3.2013 mennessä liitot sopivat, mikä on korjausprosentti, jolla
korotetaan 31.3.2013 päättyvän lomanmääräytymisvuoden vuosilomakeskituntiansiota. Näin määriteltyä keskituntiansiota sovelletaan
1.4.2013–31.3.2014.
Työehtosopimuksen
suoritussidonnaiset palkat
Palkankorotukset toteutetaan sen
palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen.
Urakka ja palkkiopalkkaustyöt
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin: 15,89 €/NH.
Putkieristysalan urakkahinnoittelun
rahakerroin: 3,53 €/yks.
Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käyttöön siten,
että korotuksen vaikutus otetaan
huomioon tehtyjen työtuntien suhteessa.
Palkkiopalkkaustyöt
(könttäurakat)
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen 1.4.2013 tai sen
jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan
tehdylle tunnille erillisenä lisänä
0,30 €/h tilikausittain seuraavan
palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä
suorituspalkkaussummasta.
Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen lähinnä
1.3.2012 alkaneen palkanmaksu-
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kauden alkua, maksetaan tehdylle
tunnille erillisenä lisänä 0,67 €/h
(0,30 €/h + 0,37 €/h) tilikausittain
seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei
vähennetä suorituspalkkaussummasta.
Työehtosopimuksen lisät
Korotetaan 1,9 % ja ovat korotuksen
jälkeen seuraavat:
Lisä
€/h
Iltavuorolisä
0,99
Yövuorolisä
2,00
Iltatyölisä
0,99
Yötyölisä
2,00
Työvuoron siirtoilmoituksen
myöhästymislisä
2,33
Ammattitutkintolisä
0,48
Erikoisammattitutkintolisä
0,89
Putkieristysalan työkalukorvaus
Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.4.2013 tai
lähinnä sen jälkeen 1,9 % ja on sen
jälkeen 1,71 € päivältä.
Etumieslisä, putki- ja IV-alat
Etumieslisän taattu osa on sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa
1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen 0,35
€/h.
Pääluottamusmiehelle ja
työsuojeluvaltuutetulle
maksettava erilliskorvaus
Korvaukset ovat korotuksen jälkeen
seuraavat:
Edustettavien
Euroa/ kahden
työntekijöiden
viikon
määrä
tilijakso
10–50 työntekijää
30,52
51–100 työntekijää
38,15
yli 100 työntekijää
57,20
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Yleiskorotus 1.4.2013
Palkkoja korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella.
Perustuntipalkat 1.4.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
Palkkaryhmä Perustuntipalkka €/h
I
10,51
II
11,42
III
12,31
IV
13,32
V
14,39
VI
15,63
Keskeneräiset urakat 1.4.2013
tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta
Keskeneräisten urakoiden hintoja
korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %.
Rahamääräiset lisät 1.4.2013 tai
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
Poikkeavien työaikojen
korvaaminen
iltavuoro- ja iltatyölisä
1,20 €/h
yövuoro- ja yötyölisä
2,26 €/h
Työkohtaiset lisät ajoneuvonosturin-, nostokoriauton ja kurottajankuljettajille sekä tunneli- ja kalliosuojatöissä

ASFALTTI
tes-muutokset 1.4.2013 alkaen
palkkaryhmä
aikatuotannon alle 50 tonnin tuotannon kopalkka €/h taulukko- taulukkopalkka konaistuntip.
palkka
palkkaryhmä 1
9,73
7,29
12,43
11,99
palkkaryhmä 2
13,49
10,12
15,31
14,80
palkkaryhmä 3
14,35
10,76
15,98
15,45
palkkaryhmä 4
15,19
11,39
16,63
16,07
palkkaryhmä 5
16,05
12,04
17,28
16,71
yölisä
iltavuorolisä
tuotannon takuupalkka/h
kelluvat kaivot

4,30
1,42
4,87
6,08

Ajoneuvonosturinkuljettajan
työkohtainen lisä
Nostokyky
Työkohtaisen
lisän suuruus €/h
30 tn tai alle
1,23
yli 30 tn, mutta alle 70 tn
1,55
yli 70 tn, mutta alle 140 tn
1,71
yli 140 tn, mutta alle 200 tn 1,93
200 tn ja yli
2,24
Nostokoriautonkuljettajan ja
kurottajankuljettajan
työkohtainen lisä
Nostokorkeus
Työkohtaisen
lisän suuruus €/h
20 m tai alle
1,23
yli 20 m, mutta alle 60 m
1,55
60 m tai yli
1,71
Tunneli- ja kalliosuojatöiden lisä
1,13 €/h
Jatkuvan kaksivuorotyön työajan tasaamisesta maksettava korvaus nousee 4,9 prosenttiin.
Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.4.2013 tai
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
8–50 työntekijää
30,52 €/
2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää
38,15 €/
2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää
57,20 €/
2 viikon tilijakso
Työpaikkakohtainen
luottamusmies
25 työntekijää tai enemmän
30,52 €/2 viikon tilijakso
Työsuojeluvaltuutettu
8–50 työntekijää
30,52 €/
2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää
38,15 €/
2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää
57,20 €/
2 viikon tilijakso
Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä. Korotukset astuvat voimaan 1.10.2013.
Lauantailisä 3,25 €/h
Varallaolokorvaus 22,50 €/varallaolovuorokausi

matkatunti

11,12

tuotantopalkkiota korotetaan
1,9 %:lla.
Palkkaryhmä III

12,92 euroa/h

Työehtosopimuksen mukaiset lisät
Iltalisä
1,17 euroa/h
Yölisä
2,14 euroa/h

VEDENERISTYS
tes-muutokset 1.4.2013 alkaen
palkkaryhmät
perustuntipalkka €/h
palkkaryhmä 1
9,66
palkkaryhmä 2
12,22
palkkaryhmä 3
14,29
palkkaryhmä 4
16,10
Urakkahintoja korotetaan 1,9 %:lla.

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS
Palkankorotukset
Vuoden 2013 palkkoja korotetaan
1.4.2013 tai lähinnä jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta.
Yleiskorotus 1,9 % prosenttia.
Työnvaativuusluokan mukaiset
tuntipalkat
1.
9,36 €/h
2.
9,80 €/h
3.
10,26 €/h
4.
10,75 €/h
5.
11,25 €/h
6.
11,78 €/h
7.
12,32 €/h
Nuorten työntekijöiden
tuntipalkat
Alle 17-vuotiaat
Alle 18-vuotiaat
Iltavuorolisä 1,31 €/h
Yövuorolisä 2,26 €/h
Olosuhdelisä 0,67 €/h
Kaivoslisä 2,06 €/h

7,88 €/h
8,26 €/h

Palvelusaikalisien määrät
Palveluksessalisän
oloaika
määrä
Yli 5 vuotta
0,27 €/h
Yli 10 vuotta
0,32 €/h
Yli 15 vuotta
0,38 €/h
Yli 20 vuotta
0,43 €/h
Yli 25 vuotta
0,48 €/h
Yli 30 vuotta
0,54 €/h
Yli 35 vuotta
0,61 €/h

Palkkoja korotetaan 1.3.2013 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden
alusta lukien 1,9 %:n suuruisella
yleiskorotuksella.

Kotimaan päiväraha 38 €
Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään kuusi, mutta enintään kymmenen tuntia 17 €
Yömatkaraha 12 €
Ateriakorvaus 9,50 €

Perustuntipalkkataulukko
1.3.2013 alkaen
Palkkaryhmä A
9,61 euroa/h
Palkkaryhmä I
10,82 euroa/h
Palkkaryhmä II
12,02 euroa/h

Kilometrikorvaukset
• korvaus oman auton käytöstä
45 snt/km
• moottoripyörä 34 snt/km
• mopo 18 snt/km

MAARAKENNUSALA
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Utan skattenummer rör sig ingen på bygget
De gamla byggenas nådatid gör skattenumret löpte ut i
slutet av februari. Från början av mars ska alla som
arbetar på ett bygge ha en personkort med foto och
skattenummer.

Ö

vergångstiden för de byggen
som började före september
2012 löpte ut i slutet av februari. Efter det ska alla byggare på
ett bygge ha med sig ett kort med arbetstagarens namn och fotografi
samt företagets namn, fo-nummer
och skattenummer. Lagen har gällt
nya byggen sedan den trädde i kraft,
alltså från och med i höstas.
Alla som arbetar på bygget behöver kortet, det må så vara fråga
om en städare, arkitekt eller timmerman. Bara varuleverantörer kan vara
utan kortet.
Det är arbetsgivaren som ska
skaffa kortet. En underentreprenör

ska alltså skaffa korten åt sina arbetstagare, som visar upp kortet för
huvudentreprenören. Denne upprätthåller en lista över de byggare
som arbetar på bygget.
Det är meningen att reformen
ska rensa ut svartekonomin. Nu verkar också en del andra branscher
börja fika efter skattenummer, bland
annat fastighetsskötselfirmorna.
Byggbranschen är en föregångare.
Tills vidare behövs inget skattenummer för egnahemshusbyggen.
Det är möjligt att de också i framtiden
kommer att omfattas av bestämmelsen om skattenummer och passerkort.
Såväl Byggnadsförbundet som

HUSBYGGNADSBRANSCHEN

Semesterpremie
Semesterpremien är 18,5 procent av
den lön som betalats för tid i arbete.
Av semesterpremien betalas 14 procent i likviden före sommarsemestern och 4,5 procent före vintersemestern.
Från 1.9.2013 börjar man samla
semesterpremie också på lön som
betalats för sjuk- och olycksfallstid.

Löneförhöjningarna
2013 års löner höjs från den löneperiod som börjar närmast 1.4.2013.
Den allmänna förhöjningen är
1,9 procent och betalas till alla arbetstagare. I oavslutade ackord höjs
lönerna med 1,9 procent i timmen
för den återstående delen.
För gruppindelade arbetstagare
läggs förhöjningen till den personliga lönedelen.
Tidlöner
Lönegrupp
I Ny arbetstagare
9,67 €/h
II Arbetstagare med ringa erfarenhet
11,02 €/h
III Ny yrkeskarl
12,17 €/h
IV Yrkeskarl
13,51 €/h
V Erfaren yrkeskarl
14,78 €/h
VI Mycket erfaren yrkeskarl 15,89
€/h
Tornlyftkransförarens personliga tillägg stiger till 6,4 cent.
Till varje arbetstagare ska utöver den på lönegruppen baserade
timlönen även betalas en personlig
lönedel.
Separat lönedel
Arbetstagaren betalas vid varje lönebetalning en separat lönedel på 7,7
procent som söckenhelgsersättning
och arbetstidsförkortningspenning.
Den separata lönedelen på 7,7
procent betalas också till dem som
har förkortad arbetsdag. Lönedelen
ska framgå separat av löneuträkningen. Lönedelen får inte ingå i arbetstagarens tid-, ackord- eller prestationslön.
Den separata lönedelen samlar
inte semesterpremie.
Lagen om firande av självständighetsdagen såsom allmän högtidsoch fridag stadgar om betalning av
lön för självständighetsdagen. Arbetstagaren betalas full lön för självständighetsdagen om den hade varit
arbetsdag.

24

Lön för sjuktid
Lönen för sjuktid är högst 15,89 €/h
under sjukförsäkringens karenstid
på nio vardagar och för den eventuella slutdelen 19,86 €/h.
Det finns ingen endagskarens,
om anställningsförhållandet före
sjukdomen har pågått utan avbrott i
minst ett år eller om arbetsoförmågan räcker över nio dagar efter insjukningsdagen.
Sjukfrånvaro genom att arbetstagaren själv meddelar om det
I företag med företagshälsovård följer men den praxis man avtalat om
för att anmäla om arbetsoförmåga.
Om arbetsgivaren inte har arrangerat den företagshälsovård på miniminivå som lagen om företagshälsovård förutsätter, räcker det med att
arbetstagaren själv meddelar arbetsgivaren eller hans företrädare om en
kortvarig sjukfrånvaro på högst tre
dygn. Arbetsgivaren kan, då han fått
anmälan, uppmana arbetstagaren att
gå till läkare. Arbetsgivaren betalar
kostnaderna för detta. Bestämmelsen tillämpas också bestämmelserna
om då barn under tio år insjuknar.
Skiftarbetstillägg
kvällsskiftstillägg 1,11 €/h
nattskiftstillägg 2,08 €/h
Dagtraktamente 38 €
Inkvarteringsersättning 57 €/dygn
Övernattningspenning 12 €/dygn
Ersättning för resekostnader
under arbetsdagar
Avståndet mellan bostaden och bygget mäts enligt den rutt kollektivtrafiken använder.
De kollektivavtalsenliga reseer-

regionförvaltningsmyndigheterna
kontrollerar noggrant att kortet
finns. Byggnads förhåller sig mycket
allvarligt till saken och man kommer att regelbundet börja kontrollera
skattenumren. En arbetstagare som
saknar kort avlägsnas från bygget.
Regionförvaltningsverket beslutar
om övriga bestraffningar.

475 652 personer
har antecknats i
skattenummersregistret
Det offentliga skattenummersregistret
öppnades i augusti 2012. Arbetsgivaren kan med hjälp av namnet och skattenumret på en person som arbetar på
ett bygge kontrollera att personen
finns i skattenummersregistret. Registret upptar nu 475 652 personer, av
dem är 39 122 utlänningar.
Anteckning i skattenummersresättningarna är från 1.1.2013
• över 5 km
1,77 €
• över 10 km
2,85 €
• över 20 km
5,13 €
• över 30 km
7,47 €
• över 40 km
9,20 €
• över 50 km
11,15 €
• över 60 km
14,65 €
• över 70 km
16,58 €
• över 80 km
18,84 €
• över 90 km
21,45 €
• över 100 km
24,05 €
Skattefria kilometerersättningar
enligt skatteförvaltningens beslut
Ersättning för resekostnader
• personbil 45 cent/km
• släpvagn 7 cent/km
• husvagn 11 cent/km
• maskiner och apparater 3 cent/km
• persontransport 3 cent/km/person
Ersättning för verktyg
Som ersättning för användning av
egna verktyg betalas:
Till timmermän 1,68 €/dag
Till övriga arbetstagare 1,01 €/dag
golvläggare, murare, rappare,
armerare, spacklare, cementkarlar
m.fl. enligt avtalet.
Arbetsgivaren skaffar de verktyg som behövs i arbetet. Om man
avtalar med arbetstagaren om att
han använder specialverktyg, avtalar man också om ersättning för den
tid de används (se kollektivavtalet).

MÅLARBRANSCHEN
De nya lönerna från 1.4.2013 eller
den löneperiod som börjar närmast
den.
Lönegrupp I
9,67 €/h
Lönegrupp IB
11,02 €/h
Lönegrupp II
12,04 €/h
Lönegrupp III
13,46 €/h
Lönegrupp IV
14,73 €/h
Lönegrupp V
15,89 €/h
Yrkesexamenstillägg 0,43 €/h
Specialyrkesexamenstillägg 0,75 €/h
Kvällsskiftstillägg 1,30 €/h
Nattskiftstillägg 2,62 €/h
Den allmänna förhöjningen är 1,9 %

gistret: arbetstagaren kan själv be
om en anteckning i registret eller så
kan arbetsgivaren framföra begäran
på arbetstagarens vägnar. Arbetstagaren kan be om anteckning i registret per telefon eller genom att personligen besöka skattebyrån. Anteckningen stryks inte ur registret
utan att arbetstagaren ber om det. En
utländsk arbetstagare antecknas
vanligtvis i det offentliga skattenummersregistret i samband med att
han eller hon får personbeteckning.
År 2014 införs på byggena en
särskild anmälningsplikt som gäller
arbetstagare och byggnadsentreprenader. Det innebär att huvudmannen
för ett bygge varje månad ger skatteförvaltningen uppgifter om de arbetstagare som arbetar på bygget
och om andra som får prestationer
och varje beställare uppger månatligen sina egna underentreprenader
för skatteförvaltningen.
och den räknas på arbetstagarens
personliga lön. Om den allmänna
förhöjningen är större än förhöjningen av tabellönen är den glidning
som uppstår personligt tillägg.
I oavslutade ackord höjs lönen
med 1,9 % i timmen för det återstående ackordet. Ackordspriserna höjs
med 1,9 %. Färdigt uträknade nya
ackordspriser finns i kollektivavtalet.
Månadsersättningen till arbetstagarnas representanter är 66,13 €
(30,52 € om löneperioden är två
veckor).
Maximilönen för sjuktid för
sjukförsäkringens karenstid är högst
15,89 €/h och för slutdelen med lön
högst 19,86 €/h.

GOLVLÄGGNINGSBRANSCHEN
De nya lönerna från 1.4.2013 eller
den löneperiod som börjar närmast
Lönegrupp 0
10,25 €/h
Lönegrupp I
11,83 €/h
Lönegrupp II
14,00 €/h
Lönegrupp III
15,46 €/h
Kvällsskiftstillägg 1,40 €/h
Nattskiftstillägg 2,69 €/h
Den allmänna förhöjningen är 1,9 %
och den räknas på arbetstagarens
personliga lön. Om den allmänna
förhöjningen är större än förhöjningen av tabellönen är den glidning
som uppstår personligt tillägg.
I oavslutade ackord höjs lönen
med 1,9 % i timmen för det återstående ackordet. Ackordspriserna höjs
med 1,9 %. Dessutom tillkommer
extra nivåförhöjningar på vissa ackordspriser, till exempel montering av
plastmatta och slipning av parkett.
Färdigt uträknade nya ackordspriser
finns i kollektivavtalet.
Månadsersättningen till arbetstagarnas representanter är 66,13 €
(30,52 € om löneperioden är två
veckor).

HUSTEKNIKBRANSCHEN
De personliga tidlönerna (PTP +
HPO) höjs från början av den löne-
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betalningsperiod, som börjar
1.4.2013 eller närmast efter det med
en allmän förhöjning som är 1,9 %.
Grundtimlönerna
Grundtimlönerna är från 1.4.2013
eller den löneperiod som börjar närmast efter det:
Lönegrupp
€/h
S
10,00
1
12,27
2
14,70
3
15,50
4
16,41
Den personliga lönedelen uppstår
genom att den ny grundtimlönen
subtraheras från arbetstagarens förhöjda tidlön (PTP + HPO). Skillnaden är arbetstagarens nya personliga
lönedel.
Månadslönerna
De avtalade månadslönerna höjs
från början av den lönebetalningsperiod som börjar 1.4.2013 eller närmast efter det med 1,9 %.
Månadslönerna justeras efter
förhöjningarna så att de uppfyller
bestämmelserna i punkt 7.25 i kollektivavtalet för husteknikbranschen.
Medeltimlönen
Medeltimlönen bildas av medeltimlönen för semestern så att förbunden
senast 31.3.2013 avtalar om med vilken förhöjningsprocent semestermedeltimlönen höjs för det kvalifikationsår som upphör 31.3.2013.
Den medeltimlön som därmed slås
fast tillämpas 1.4.2013–31.3.2014.
De prestationsbundna lönerna i
kollektivavtalet
Löneförhöjningarna genomförs från
den löneperiod som börjar 1.4.2013
eller närmast efter det.
Ackord- och
prestationslönearbeten
Normtimkoefficienten i rör- och
ventilationsbranschen: 15,89 €/NH.
Penningkoefficienten i ackordsprissättningen inom rörisoleringsbranschen: 3,53 €/enhet
Normtimkoefficienten inom
rör- och ventilationsbranschen och
penningkoefficienten inom rörisoleringsbranschen införs så att effekten
av höjningarna beaktas i relation till
arbetade timmar.
Prestationslönearbeten (klumpackord)
För arbeten, där avtalet om prestationslön har ingåtts före 1.4.2013
eller från den lönebetalningsperiod
som börjar närmast efter den, betalas en särskilt tillägg för arbetad
timme på 0,30 €/h per likvidperiod
till början av följande löneförhöjningsskede. Detta särskilda tillägg
avdras inte från prestationslönesumman.
För arbeten där avtalet om prestationslön har ingåtts före en löneperiod som börjar nära 1.3.2012 betalas ett särskilt tillägg för arbetad
timme på 0,67 €/h (0,30 €/h + 0,37
€/h) per likvidperiod fram till början av följande löneförhöjningsskede. Detta särskilda tillägg avdras inte från prestationslönesumman.
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De kollektivavtalsenliga tilläggen
Höjs med 1,9 % och är efter förhöjningen:
Tillägg
€/h
Kvällsskiftstillägg
0,99
Nattskiftstillägg
2,00
Kvällsarbetstillägg
0,99
Nattarbetstillägg
2,00
Tillägg för försenat meddelande
om flyttning av arbetsskift
2,33
Yrkesexamenstillägg
0,48
Specialyrkesexamenstillägg 0,89
Verktygsersättning inom rörisoleringsbranschen
Höjs från början av den lönebetalningsperiod som börjar 1.4.2013 eller närmast efter det med 1,9 % och
är efter det 1,71 € per dag.
Bastillägg, rör- och luftkonditioneringsbranschen
Bastilläggets garanterade del från
den lönebetalningsperiod som börjar 1.4.2013 eller närmast efter det är
0,35 €/h.
Separat ersättning som betalas
till huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig
Ersättningarna är efter förhöjningen:
Antalet arbetstagare
Euro/per
som företräds
likvidperiod
på två veckor
10-50 arbetare
30,52
41-100 arbetare
38,15
över 100 arbetare
57,20

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHEN
Allmän förhöjning 1.4.2013
Lönerna höjs 1.4.2013 eller från
den löneperiod som börjar närmast
efter det med en allmän förhöjning
på 1,9 %.
Grundtimlönerna från 1.4.2013
eller den löneperiod som börjar närmast efter det
I
10,51
II
11,42
III
12,31
IV
13,32
V
14,39
VI
15,63
Oavslutade ackord från 1.4.2013
eller den löneperiod som börjar
närmast efter det
Priserna på oavslutade ackord
höjs från 1.4.2013 eller den löneperiod som börjar närmast efter den
med 1,9 %.
Tilläggen i pengar från 1.4.2013
eller den löneperiod som börjar
närmast efter det
Ersättning för avvikande arbetstider
kvällsskifts- och kvällsarbetstillägg
1,20 €/h
nattskifts- och nattarbetstillägg
2,26 €/h
Arbetsspecifika tillägg till förare av bil med fordonslyftkran, lyftkorg och teleskoplastare samt för
tunnel- och bergsskyddsarbete.
Arbetsspecifikt tillägg till förare
av bil med fordonslyftkran
Lyftkraft
Storleken på
arbetsspecifika
tillägget
30 ton eller under
1,23
över 30 ton, men under 70 ton 1,55
över 70 ton, men under 140 ton 1,71

ASFALT
Kollektivavtalsändringarna från 1.4.2013
lönegrupp
tidlön €/h tabellön för
produktionen
lönegrupp 1
9,73
7,29
lönegrupp 2
13,49
10,12
lönegrupp 3
14,35
10,76
lönegrupp 4
15,19
11,39
lönegrupp 5
16,05
12,04
nattillägg
kvällsskiftstillägg
garantilön i produktion/h
flytande brunnar

4,30
1,42
4,87
6,08

över 140 ton, men under 200 ton 1,93
200 ton och över
2,24
Arbetsspecifikt tillägg till
förare av bil med lyftkorg
och teleskoplastare
Lyfthöjd
Arbetsspecifika
tillägget €/h
20 m eller under
1,23
över 20 m, men under 60 m
1,55
60 m eller över
1,71
Tillägg för tunnel- och
bergsskyddsarbete
1,13 €/h
Ersättning som betalas för utjämning av arbetstiden i kontinuerligt tvåskiftsarbete stiger till 4,9
procent.
Ersättningarna till förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig
från 1.4.2013 eller den löneperiod
som börjar närmast efter det:
8–50 arbetare
30,52 €/
2 veckors period
51–100 arbetare
38,15 €/
2 veckors period
över 100 arbetare
57,20 €/
2 veckors period
Arbetsplatsförtroendeman
25 arbetare eller mer
30,52 €/
2 veckors period
Arbetarskyddsfullmäktig
8–50 arbetare
30,52 €/
2 veckors period
51–100 arbetare
38,15 €/
2 veckors period
över 100 arbetare
57,20 €/
2 veckors period
Kollektivavtal om arbetstidsbestämmelserna om områdesackord. Förhöjningarna träder i kraft 1.10.2013.
Lördagstillägg
3,25 €/h
Beredskapstillägg 22,50 €/beredskapsdygn

JORDBYGGNADSBRANSCHEN
Lönerna höjs från den löneperiod
som börjar närmast efter 1.3.2013
med en allmän förhöjning på 1,9
procent.
Grundtimlönetabellen från
1.3.2013
Lönegrupp A
9,61 euro/h
Lönegrupp I
10,82 euro/h
Lönegrupp II
12,02 euro/h
Lönegrupp III
12,92 euro/h
De kollektivavtalsenliga tilläggen
Kvällstillägg
1,17 euro/h
Nattillägg
2,14 euro/h

tabellön för
under 50 ton

totaltimlön för
produktionen

12,43
15,31
15,98
16,63
17,28

11,99
14,80
15,45
16,07
16,71

resetimme

11,12

produktionsprovisionen höjs med
1,9 %.

VATTENISOLERING
Kollektivavtalsändringarna från
1.4.2013
lönegrupper
grundtimlön €/h
lönegrupp 1
9,66
lönegrupp 2
12,22
lönegrupp 3
14,29
lönegrupp 4
16,10
Ackordspriserna höjs med 1,9 %.

BYGGNADSPRODUKTINDUSTRIN
Löneförhöjningarna
2013 års löner höjs 1.4.2013 eller
från den löneperiod som börjar närmast efter det..
Den allmänna förhöjningen är
1,9 procent.
Timlönerna enligt arbetets svårighetsklass
1.
9,36 €/h
2.
9,80 €/h
3.
10,26 €/h
4.
10,75 €/h
5.
11,25 €/h
6.
11,78 €/h
7.
12,32 €/h
Timlöner för unga arbetstagare
Under 17 år
7,88 €/h
Under 18 år
8,26 €/h
Kvällsskiftstillägg 1,31 €/h
Nattskiftstillägg 2,26 €/h
Miljötillägg 0,67 €/h
Gruvtillägg 2,06 €/h
Storleken på tjänsteårstilläggen
Tjänstgöringstid
tillägg
Över 5 år
0,27 €/h
Över 10 år
0,32 €/h
Över 15 år
0,38 €/h
Över 20 år
0,43 €/h
Över 25 år
0,48 €/h
Över 30 år
0,54 €/h
Över 35 år
0,61 €/h
Inhemskt dagtraktamente 38 €
Partiellt dagtraktamente för del av
dygn omfattande minst sex, hög
högst tio timmar 17 €
Nattresepenning 12 €
Måltidsersättning 9,50 €
Kilometerersättningar
• ersättning för användning av
egen bil 45 cent/km
• motorcykel 34 cent/km
• moped 18 cent/km
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PALLISTI
ja
JALLISTI

P

Himanen, humu
ja mielen sumu

allisti: Tulevaisuutta on hankala ennustaa. Näin toteaa
lauantaisin yhdeksän jälkeen, kun satavarmat lottonumerot
osoittautuivat tyystin vääriksi. Ei
pääse ostamaan uutta autoa, matkustamaan Bahamalle tai tekemään mitään naapurin kateudesta vihreäksi
vetävää.
Jallisti: Sepä näin menee. Mutta allekirjoittanutta ihmetytti kovasti pari viikkoa takaperin, kun mentalistiksi itseään kutsuva nainen onnistui ennustamaan oikein jääkiekon SM-liigan kierroksen tulokset.
Ne olivat olleet jonkun aikaa varastoituina, kameran kyttääminä ja
monin tavoin sinetöityinä Helsingin
jäähallin katossa. Kukaan ei ole
keksinyt vielä silmänkääntötempun
perusluonnetta.
Pallisti: Joku kikka siinä on ollut, koska muuten tämä mentalisti
olisi arponut lottonumerot etukäteen
tietoonsa. Liekö edes tulosvetolappuja kioskilla kovalla kertoimella
täytellyt. Mikä ihme muuten on edes
mentalisti?
Jallisti: Nähtävästi työnkuvaan
kuuluu olla taikuri, selvänäkijä ja
vielä vähän hypnotisoija. Yliluonnollisilla kyvyillä operoidaan ja tuotetaan visioita. Eli harhakuvia.
Pallisti: Luulisi sitten, että työmääräyksiä riittäisi liki jokaiseen
pestiin palloilulajeista politiikkaan.
Tosin politiikassa pylperöivät ihmi-

Rakentaja 3/2013

Sanahelinää on
urheilijoiden
Humussa, mutta
Himasen Pekka on
enemmän sumussa.
Tosin yhteiskunnan
nurja puolikin on
tullut tutuksi, kun
poliisi on miehen
putkaan bailaamisten
jälkeen kerännyt.
Kuva: Compic/Markku
Ojala

set tilailevat visionsa Himasen Pekalta, joka osaa tuottaa lähinnä sanapuuroa ja niin sanottua diibadadaabaa. Josta tosin tienaa hyvä veli
-verkostosta nähtävän hyvin.
700 000 euroa edellisestä plurautuksesta nimittäin. Pääministeri Jyrki
Katainen (kok.) teki tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä. Fantastista!
Jallisti: Kiistakapulana oleva
Sininen kirja on todella hämmentävää luettavaa. Sieltä putkahtelee
esiin lauseita kuten ”Tulevaisuushankkeen toisena osana on syvennettävä tuottavaan hyvinvoinnin ohjelmaa ilmaisun jälkimmäisen sanan osalta.” Selvempi juttu, kuten on
myös ”kehitykseen kuuluva kehitys.” Ja työläistä lämmittää yt-neuvotteluiden alkaessa seuraava ajatus:
”Lopulta nimittäin korkea osaaminen on korkein turva ¨C eli kyky ja
halu kehittää edelleen omaa osaamistaan muuttuvassa työmaailmassa on työntekijän korkein turva. ”
Pallisti: Outoa höttöä ovat
myös huippu-urheilun muutosryhmän kirjoittelut. Hikisen maailman
hyvä veli -verkosto oli tuottanut tähtiurheilijoiden ja -taitelijoiden elämänpoluista kirjoituksia, joista esiin
nousi vain lisärahan kaipuu. Koko
tuotosta pidetään jopa papereita rakastavien valtion virkamiesten taholla epäonnistuneena jaarittelunivaskana ja joka 40-sivuisena maksoi
kaksi ja puoli miljoonaa euroa. Täs-

sä sopassa oli useampi kokki, joten
ihan Himas-Pekan 157-sivuisille sinisille satukirja-ansioille ei yksittäinen humuilija päässyt.
Jallisti: Mutta raportin kirjoittaneilla henkilöillä oli mukavat pari
vuotta, kun liki kymppitonnin liksa
juoksi ja autoetu oli ihan jees. Saattoivat humut vetää kunnon tumut.
Urheilijan polku isoksi ihmiseksi
kyllä kuvattu oli kyllä kuvattu teoksessa, mutta sellaiset paperit olivat
jo aiemmat tutkijat kehittäneet. Pyörä keksittiin uudestaan.
Pallisti: Ja kun useaan otteeseen toistetuilla jutuilla lähdetään
mullistamaan maailmaa, niin se
kertoo laatijoidensa vähäisestä
idearikkaudesta. Aidan alitse mennään komeasti sieltä, missä rima on
matalin.
Jallisti: Kiitos tästäkin kuluneesta hokemasta. Joka tapauksessa
aivomyrskyn jälkeen Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden paras urheilumaa vuoteen 2020 mennessä. Ei mikään vaatimaton rasti.
Pitää kepittää esimerkiksi Norja
hiihtolajeissa. Haasteellista. Tai siis
helvetin vaikeaa. Käytännössä mahdotonta.
Pallisti: Näin me suomalaiset
masennumme, alistumme ja vaivumme ankeuteen. Ja teemme tuplatutkimukset, kun Humuveijarit
unohtivat ottaa omat haastattelunsa
talteen.

Jallisti: Ei ole suhteellisuudentaju kohdillaan. Rahoitus kun ei tule
tuplaantumaan parissa vuodessa toiveiden mukaan. Kun taitaa yhteiskunnassa olla muitakin rahareikiä.
Vanhuslait, lastensairaalat ja vastaavat menevät ohitse. Ja näin sen pitää
olla. Toki ei pidä unohtaa sitä toista
kulunutta hokemaa. Eli tietenkin sitä, ettei se ole tyhmä joka pyytää,
vaan se joka maksaa. Valtiovallan
tyhmyyttä urheilumenestystä janoavaa ihmisiä kohtaan ei tule aliarvioida loppupeleissä.
Pallisti: Muut kansat ovat nousseet jo aikaa sitten entisen mitalirohmumaan rinnalle ja ohitse. Trinidadin ja Tobagon mies kepitti suomalaiset karjut taustallaan vain
muutama vuosi lajin parissa. Jos ottaa yhden esimerkin sadoista. Emme me ole Jumalan valittu kansa,
jonka pitäisi ikuisesti hekumoida urheilukentillä.
Jallisti: Eikä pidä jatkuvasti
erilaisten raportteja suoltavien ja
hallintoa pyörittävien urheilujärjestöjen nauttia valtion tuista, vaan ne
rahat pitäisi entistä enemmän suunnata seuroille. Siellä nimittäin lapset, nuoret ja isommat ihmiset urheilevat, eivät toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa. Eivät varsinkaan Himasen Pekan visioiden innoittamina. Eikä tähän selvänäkijän lahjoja
tarvitse.
Olli Kohonen
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Erämaan eläinten kuvausta, vielä kuvaaja on vähän kaukana.

E

Hullut ja muut metsot

spoon Olari on erämaata, siellä elää metso.
Tai ainakin oli marras-tammikuussa yksi
nuori koiras. Perinteisen sanonnan mukaan
se oli hullu metso, ihmistä pelkäämätön, jopa
kiukkuinen.
Olarin metsosta tuli nähtävyys. Autoaan harjaava asukas kertoi, että viikonloppuna joulukuussa viitisenkymmentä kuvaaja oli samaan aikaan
kennoaan kuluttamassa yhden ja saman nuoren
metson kanssa.
Yksittäinen metsokoiras saattaa mennä hulluksi soidinaikaan eli maalis-huhtikuussa. Olarin
metso oli hieman aikaisessa. Hullu metso ei pelkää mitään, vaan lähtee karkottamaan reviiriltään
autoa tai traktoria siinä missä kuvaajia ja hiihtäjiä. Youtubesta tai Googlesta löytyy videopätkiä
sanoilla hullu metso.
Metsokoiraat valitsevat alkutalvesta soidinreviirin, yleensä pienen mäen tai kukkulan vaihtelevan ikäisestä metsästä. Ennen soidinta ne tepastelevat alueella ja piirtävät siivellään juovia hankeen. Soitimella koiraat levittävät pyrstöään ja
ääntelevät napsuttelemalla, kulauttelemalla ja hiomalla.
Koiraat tappelevat rajusti, jos muuten eivät
saa toisistaan selvää. Naarat tulevat reviirille ennen vappua vain pariksi viikoksi. Ne parittelevat
eniten vahvimman koiraan kanssa.
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Pihamännyille kyytiä. Muutama neulanen kupuun ja sitten nukkumaan.
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Kaksi järjestelmäkameraa ja yksi pokkari. Kännykkäkuvaajat ehtivät häipyä.

Yksinäisyys vaivaa

Ruokamäntyjen viereinen parkkipaikka Olarissa. Markku Mikkola-Roosin mukaan hullut metsot kuolevat
usein liikenteeseen.

Hyvä ruuansulatus
Olarin metso söi rauhallisesti, yritti nukkua männyn oksalla. Luonnossa metsot syövät talvella
vain vähän neulasia päivässä. Pääasiassa ne nukkuvat. Metson umpisuoli on sangen kehittynyt ja
suuri. Bakteerit tekevät neulasista energiaa ja ravinteita metson kasvulle. Usein metsot valitsevat
talven ravintolakseen hakomännyn, toisinaan
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neulaset nokitaan laajemmalta alueelta.
Palokunta oli jo marraskuussa vienyt Olarin
metson takaisin metsään, mutta seuravana päivänä se lensi takaisin. Hyvä muisti metsolla, en tiedä palasiko soidin- vai ruokailupaikan takia.
Muutenkin tämä hullu oli sangen skarppi. Se huomasi jokaisen yli lentävän pulun ja variksen. Samoin tarkisti katseellaan tilanteen uuden kuvaa-

Suomen ympäristökeskuksen vanhemmalla
tutkijalla Markku Mikkola-Roosilla on
vahva kokemus hullusta metsosta:
– Olimme Sipoonkorvessa vuonna 1998
metsoa bongaamassa. Ensin sitä ei näkynyt,
mutta pian tuntui. Noin nelikiloinen metso
syöksyi männyn oksalta alas suoraan vaimoni niskaan. Suojasin tilanteessa vaunuissa kulkevaa vauvaa ja vaimoani, samalla
metso repi retkikaverini takin hihan suikaleiksi. Lähdimme äkkiä kauemmas.
– Hullut metsot ovat joutuneet eroon lajikumppaneistaan ja käyttäytyvät sen takia
oudosti. Ne ottavat ihmisen mukaan voimien
mittelöön. Tarkemmin ajatellen ei voi sanoa
onko metso hullu vai ei, eläimen pään sisään
on vaikea asettua, Mikkola-Roos kertoo.
Metsokannat ovat sotien jälkeen pudonneet alle puoleen, lähinnä metsien pirstoutuessa. Viimeisenä kymmenenä vuotena
kannat ovat onneksi kasvaneet maamme
etelä- ja itäosissa. Lapissa väheneminen jatkuu. Nykytilanteessa metsästyksen säätelyn
lisäksi metsot huomioiva metsänkäsittely
kasvattaisi metsokantaamme.
– Metsokannan harveneminen on johtanut soidinten pienenemiseen ja hullujen
metsojen yleistymiseen. Metso on komea ja
arvostettu erämaan lintu. Ihmisten jalkoihin
rynnivät yksilöt ovat tästä poikkeus, Mikkola-Roos pohtii.

jan astellessa sen alueelle.
Metso oli miellyttävän itsevarma vaikka pari
kertaa hermostui kahden metrin päässä kykkivään kuvaajan. Se levitti pyrstönsä ja käveli perässä kunnes kuvaaja siirtyi kauemmas. Vapun lähestyessä soidin saattaisi kiihtyä ja metso tulla innokkaammaksi. En tosin tiedä kuinka vaarallinen
vihastunut metsäkana voi itse asiassa olla.
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Koko porukka nousi kukkulalle leikkimään kuningasta ennen talvikilpailujen alkua.

Lumiriehaa!
Pohjoisen SuperRaksa-talvipäiviä vietettiin Ylläksen
lumisissa maisemissa.
Johanna Hellsten

E

nsimmäistä kertaa järjestyt Pohjois- ja Keski-Suomen SuperRaksa-talvipäivät kokivat hiukan vastoinkäymisiä, kun flunssat ja
vatsataudit aiheuttivat joitakin peruutuksia. Onneksi pääosa ilmoittautuneista pääsi kuitenkin paikalle keskustelemaan ajankohtaisista asioista, riehumaan lumessa ja tutustumaan uusiin ihmisiin.
Jo perinteeksi muodostunut yhteistyö Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
Superin kanssa osoitti jälleen toimivuutensa, kun Supernuoret ja Raksanuoret jakoivat kokemuksiaan viikonloppuna yli keskusjärjestörajojen.
SuperRaksa-päivillä on aina ollut
tapana hauskanpidon lisäksi tarjota
myös ihan kunnon asiaa keskusteluryhmien muodossa. Ylläksellä tärkeiksi aiheiksi katsottiin alkoholi ja päihteet, hyvän esimiehen ja työkaverin
tunnusmerkit, sosiaalinen media ja sen
käyttö sekä se, minkälaista apua nuoret jäsenet ovat liitoista tarvinneet.

Keskustelua päihteistä
Mallisuoritus lumikenkäviestissä.
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Ei kovinkaan yllättävää, että erityisesti päihdekeskustelu rönsysi kiivaana. Nuorilta kysyttiin, kuinka päihteet

näkyvät työpaikoilla ja työmailla ja
onko niiden mahdolliseen käyttöön
puututtu.
– Krapulaisena töihin tuloon ei ole
pahemmin meillä puututtu. Olisi ehkä
hyvä ottaa vähän enemmän näitä asioita puheeksi työpaikalla, superilaiset
kertovat.
Raksanuorten mukaan työsuhde
päättyy aika sukkelaan, jos työmaalla
näyttäytyy humalassa.
– Sehän vaikuttaa jo työturvallisuuteenkin, jos tulee töihin kovin huonossa kunnossa.
Sekä superilaisia että Raksanuoria
ihmetyttää vanhempien työntekijöiden
alkoholinkäyttö.
– Kun me juodaan, se tarkoittaa
yleensä sitä, että lähdetään perjantaina
kavereiden kanssa ulos. Tämä vanhempi sukupolvi tissuttelee arkenakin yksin kotona. Sellainen lähtee helposti
lipsumaan kovemmaksikin juopotteluksi, nuoret arvelevat.
Raksanuorten mielestä meno rakennusalalla on selvästi rauhallisempaa kuin vanhoina pahoina aikoina.
– Ennen esimerkiksi harjakaisissa
työntekijöille iskettiin jo päivän alussa
pullo kouraan ja sitten ryypättiin tilaajan piikkiin. Nykyään työt lopetetaan
ehkä puoli kahdelta. Sitten syödään ja
juodaan pari olutta päälle.
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Rakennusalasta
uusi ammatti

Rovaniemeläinen 28-vuotias Tuukka Juopperi on nyt vasta kypsemmällä iällä siirtynyt rakennusalalle.
Aiemmin muun muassa eräoppaana
ja grillillä työskennellyt mies totesi,
että aikansa kutakin ja aloitti rakennusalan opiskelun vuonna 2011.
– Totesin, että ei se grillityö ole
minun duunini. Haluan tehdä jotain
sellaista, missä näkee oman tekemisensä jäljen, Juopperi sanoo.
Juopperi opiskelee nyt maanmittausta Lapin ammattiopistossa.
Hän kehuu pohjoisen ammattiopistoa monipuoliseksi opinahjoksi, jossa opetetaan riittävästi sekä käytäntöä että teoriaa.
– Maanmittauksen valitsin sen
monipuolisuuden vuoksi; voi olla
maastossa, mutta lopputuotokset
tehdään tietokoneella.
Tulevaisuudessa Juopperi toivoisi pääsevänsä töihin johonkin
perheyritykseen.
– Pienemmässä yrityksessä saisi enemmän vastuuta ja tehtäväkenttä olisi todennäköisesti laajempi.
Myös luottamusmiestehtävät kiinnostavat.

Heti aktiiviksi
Juopperista tuli lähes välittömästi
Rakennusliittoon liityttyään myös
liiton aktiivi. Hän vaikuttaa varajäsenenä Rakennusliiton nuorisotyöryhmässä.
– Päätin lähteä heti mukaan toi-

Tuukka Juopperi hyppäsi heti
Rakennusliiton aktiiviksi.

mintaan, kun olen aika sosiaalinen
ihminen. Tämäkin tapahtuma oli oikein onnistunut. Sopivassa määrin
asiapuolta ja viihdettä. Yhdessäolohan tässä tietysti on tärkeintä. On
hyvä tavata muita aktiiveja, Juopperi sanoo.
Juopperin eräopaskokemusta
päästään ehkä hyödyntämään Raksanuorten tapahtumissa. Suunnitelmissa on Kuusamon Karhunkierros
miehen johdolla. Juopperi selviytyy
metsässä vähän hankalammissakin
olosuhteissa.
– Jos minulla on sytkäri ja
puukko, niin hengissä selviää, Juopperi vakuuttaa.

Kesällä maalausta,
talvella jotain
muuta
Potkukelkkaviestissä kuskattiin kaveria vuorotellen haastavalla talviradalla.

Yhtenä talviurheilulajina oli aikaa vastaan suoritettu kaljakorijuoksu.
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21-vuotias pintakäsittelijä Sini Mäläskä oli myös saapunut Ylläkselle
Rovaniemeltä. Vuonna 2011 valmistunut nuori nainen on tehnyt kesäisin maalaushommia, mutta talvisin
on pitänyt tehdä muun alan töitä.
– Päädyin alalle, kun menin yläasteen jälkeen kymppiluokalle pohtimaan, mitähän sitä haluaisi tehdä.
Siellä tuli sellainen ahaa-elämys, että minusta tulee pintakäsittelijä,
Mäläskä kertoo.
Mäläskän mukaan maalaustyö
on mukavaa, mutta hän ei oikein näe
itseään tekemässä sitä joka päivä koko loppuelämänsä ajan.
– Haluan kehittää itseäni eteenpäin, mutta en vielä tiedä, mitä haluaisin tehdä. Olen vähän miettinyt
kiinteistönvälitystyötä. Nykyisellä
osaamisellani pystyisin auttamaan
sekä asuntoaan myyviä että asuntoa
ostavia siinä, miten asunnosta saisi
paremman näköisen.
Se, mikä Mäläskällä rakennusalassa tökkii, on pintakäsittelijän
työn tietty yksinäisyys.
– Olen usein työmaalla yksin.
Minulla ei ole mitään sitä vastaan,
että teen työtäni itsekseni, mutta

Sini Mäläskä pitää SupesRaksayhteistyötä toimivana juttuna.

kahvitauoille kaipaisi seuraa ja työyhteisöä.
Mäläskä oli tätä Ylläksen reissua ennen ollut alueen pikkujouluissa, mutta tämä kerta oli ensimmäinen iso reissu Raksanuorten kanssa.
– Täällä on ollut aivan mahtavaa ja tämä superilaisten ja Raksanuorten yhdistelmä toimii todella
hyvin, Mäläskä kehuu.
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Talouskriisi koskettaa myös ay-liikettä
Erkki Laukkanen, Anna Kontula ja Matti Harjuniemi
pohtivat Rakennusliiton luottamusmiestapahtumassa
ammattiliittojen asemaa globalisoituvassa maailmassa.
Johanna Hellsten

S

iikarantaan Kirkkonummelle
kokoontui helmikuussa iso
sakki liiton luottamusmiehiä
ja työsuojeluvaltuutettuja kouluttautumaan ja tapaamaan toisiaan. Yhtenä ohjelman osana oli tilaisuus,
jossa SAK:n päälakimies Erkki
Laukkanen, vasemmistoliiton kansanedustaja, tutkija Anna Kontula
ja Rakennusliiton puheenjohtaja
Matti Harjuniemi pohtivat kukin
vuorollaan ay-liikkeen mahdollisuuksia kansainvälistyvässä maailmassa, keskellä talouskriisiä.
Vaikka puheenvuorot olivatkin
osittain synkkiä, povaten jopa suomalaisen sopimusjärjestelmän lopullista katoamista kansainvälisen
kilpailun keskellä, nähtiin tulevaisuudessa myös myönteisiä kehityssuuntia.

Laukkanen: ”Ay-liikkeellä
on oltava omia poliittisia
tavoitteita”
Erkki Laukkasen mukaan ammattiliittojen ei tarvitse kantaa kovin suurta huolta siitä, minkälainen valuvika
euro-nimisessä valuutassa on.
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– Se, mitä meidän pitää miettiä,
on se, miten se vaikuttaa meidän toimintaamme, Laukkanen sanoo.
Laukkasen mukaan Suomessa
elettiin pitkään sosiaalisen korporatismin mallin mukaan. Se tarkoitti
sitä, että palkankorotuksista tingittiin sosiaaliturvan hyväksi ja kaikki
perustui sopimiseen työmarkkinaosapuolten välillä.
– Nyt elämme kansainvälisessä
taloudessa, missä kansallisilla
kompromisseilla on hyvin vähän sijaa. Useimmissa maissa kompromissit ovat julkilausutusti lauenneet.
Suomi lienee ainoa maa, joka vieläkin väittää, että sosiaalinen korporatismi on voimissaan, Laukkanen
sanoo.
Sosiaalisen korporatismin jälkeen tuli niin sanottu kolmas tie, jolle tyypillistä oli kansallisen kilpailukyvyn korostaminen. Kilpailukykykorporatismilla tarkoitetaan sitä,
että sovitaan, mistä sovitaan, mutta
vain sillä ehdoin, että kansallinen
kilpailukyky samalla paranee.
– Se kolmas tiekin on nyt loppuun kuljettu.
Laukkasen mukaan uudeksi
tieksi on nyt esitetty kansainvälisen
työjärjestön ILO:n lanseeraamaa sosiaalista dialogia, jota tarjoillaan

työmarkkinajärjestöjen sopimisen
raamiksi. Eli asioista keskustellaan
niin kauan, että ratkaisuja löytyy.
– Olen itse käynyt noin 50–60
sosiaalidialogikomiteakokouksessa
työurani aikana ja niille tyypillistä
on se, että siellä ei tapahdu yhtään
mitään. Dialogi itsessään ei ay-liikkeelle riitä.
Jäljelle jää Laukkasen mukaan
neljäs vaihtoehto: poliittinen unionismi.
– Siinä tärkeintä on yhteistyö
sosiaalisten liikkeiden kanssa.
Kaikki myöntävät sen, että jos ayliike haluaa tavoitteenasettajan roolin eurooppalaisessa keskustelussa,
niiden tavoitteiden on oltava luonteeltaan poliittisia.
Jos ay-liike ei itse aseta poliittisia tavoitteita, joku muu kyllä asettaa ja ay-liike joutuu sitten mukautumaan niihin.
– Sopeutumista on nyt tehty viimeiset 20 vuotta. Olemme vain olleet mukana integraatiokuvioissa
osoittamassa yhteistyökykyämme,
ilman selkeitä tavoitteita esimerkiksi siitä, minkälaista työtä me ihan
oikeasti haluamme ja minkälaisen
työmarkkinamallin me haluamme.
Laukkasen mukaan ay-liike ei
pysty vieläkään tunnustamaan sitä,
että uusi kokonaisarvio on välttämätön.
– Edelleen edetään siinä näkemyksessä, että kilpailukykyasiat pitävät meidät neuvottelupöydässä.
Jos me ajattelemme vain sitä, saattaa

ay-liike syyllistyä historiansa suurimpaan virheeseen. Se alkaa kilpailla kussakin maassa palkoilla aina toista maata vastaan, Laukkanen
lataa.

Kontula: ”Talouskriisillä
on valtava vaikutus
elämäämme”
Anna Kontula käsitteli talouskriisiä
kolmelta kantilta, joita hän itse pitää
olennaisena kokonaisuuden kannalta. Hänen mielestään ne ovat jääneet
myös lehdistössä vähemmälle huomiolle.
– Ensimmäinen on tämä: kuinka meillä on luotu pankkijärjestelmä, jossa pankit kyllä ottavat yksityisesti voitot, mutta ongelmien tullessa veronmaksaja maksaa? Tätä
perustellaan sillä, että jos pankki
kaatuu, on sillä laajennat seuraukset
talouteen yleensä. Siinä menisivät
myös talletukset, joita tavalliset ihmiset ovat niihin laittaneet.
Kontulan mukaan nyt yritetään
luoda pankeille jonkinlaista säätelyä. Suomi ei lähtenyt mukaan rahoitusmarkkinaveroon, mutta 11
muuta Euroopan maata lähti. Toinen
ajatus liittyy pankkien kokoon.
– Jos pankit ovat riittävän pieniä, ei ongelmistakaan voi muodostu niin suuria. Siksi nyt keskustellaan siitä, pitäisikö olla jokin maksimikoko, jota suuremmaksi pankit
eivät saisi kasvaa, Kontula sanoo.
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Erkki Laukkanen peräänkuuluuttaa todellista muutosta ay-liikkeen
strategiassa.

Matti harjuniemi muistuttaa, että tärkeintä on pitää liiton oma toiminta
vahvana.

– Minä en tiedä, kuka ja missä
on odottanut. Jos valtioilta leikataan, niiden budjetteja tasapainotetaan ja tapetaan maan sisäinen kysyntä samaan aikaan, kun ulkopuolelta kaikki taloudellinen toiminta
ajautuu lamaan, niin miten se saisi
talouden uuteen nousuun ja uudestaan kasvamaan?

Harjuniemi: ”Oma toiminta
pidettävä vahvana”

Anna Kontulan mielestä jokaisen pitäisi olla kiinnostunut siitä, mitä Euroopan
taloudessa tapahtuu.

Kontulan mukaan sen lisäksi on
puhuttu pankkien pilkkomisesta toimintaperiaatteen mukaan.
– Silloin olisi kahdenlaisia
pankkeja: kasinopankit, jotka tekevät riskisijoituksia ja erikseen ne
pankit, joihin ihmiset laittavat säästönsä ja jotka myöntävät esimerkiksi
asuntolainoja. Jos riskisijoituksissa
tapahtuu pahoja virhearviointeja, ei
niitä ole tehty ihmisten talletuksilla.
Toinen Kontulan mielestä turhan vähälle huomiolle jäänyt asia on
”korkojen kauhun tasapaino”. Hänen mielestään Suomen budjettia
tehtäessä ykkösasiana tuntuu olevan
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se, että maan luottoluokitus pysyy
kolmessa A:ssa. Kaikki muu on sille alisteista.
Kolmantena tärkeänä asiana
Kontula pitää sitä, miten eurokriisiä
on hoidettu.
– Suomikin hyväksyi talouskurisopimuksen. Se tarkoittaa, että
jos meidän budjettimme menee liikaa epätasapainoon, voi komissio
asettaa meille vaatimuksia korjaustoimenpiteistä.
Kontulan mukaan viime aikoina on ihmetelty sitä, että Euroopan
talous onkin menossa lamaan, eikä
ole elpynyt odotetusti.

– Yhdellä sanalla kuvattuna ammattiliitot ovat harvoja lukuun ottamatta todella heikkoja. Ja tämä ei koske
vain kehittyvää maailmaa, vaan
myös Eurooppaa, Matti Harjuniemi
sanoo.
Harjuniemen mukaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa rakennusalan ammattiliitot ovat melko voimakkaita. Niitä kuunnellaan.
– Ne pystyvät melko hyvin
palkkaamaan ihmisiä ratkaisemaan
jäsentensä ongelmia, hoitamaan
edunvalvontaa, koulutusta, kokouksia ja pitämään yhteyttä poliitikkoihin, oman alan yrityksiin ja toisen
puolen teollisuusjärjestöihin. Ne
pystyvät edelleen olemaan yhteiskunnassa tässä Erkki Laukkasen kuvaamassa sosiaalisen korporatismin
rakenteessa, Harjuniemi sanoo.
Harjuniemen mukaan Ruotsissa
on tultu hissun kissun vähän alaspäin, mutta sielläkin on nyt tehty
merkittävä saneeraus paikallisessa
rakennusliitossa.
Harjuniemen mielestä ammattiliitot eivät ole eurooppalaisittain siinä
valintatilanteessa, mikä niiden taktiikka on ja mikä taktiikka valitaan.

– Kunkin täytyy koettaa toimia
sellaisen strategian ja toimintasuunnitelman kanssa, jotka oma väki
ymmärtää sillä tavalla, että tästä on
hyötyä meille, tämä on moraalisesti
oikein.
Harjuniemen mukaan olisi historian suurin virhe luopua konseptista, jossa oma toiminta pidetään
mahdollisimman vahvana.
– Meillä on paljon ihmisiä tekemässä työtä kentällä. Meidän
tehtävänämme on käyttää sitä voimaa korporatistiseen toimintaan,
eli vaikuttaa ympäri yhteiskuntaa.
Vaikutamme poliitikkoihin, vaikutamme eläkekeskusteluissa ja lainsäädännön valmistelussa. Otamme
kantaa, järjestämme liikehdintää
ja järjestämme fiksua neuvottelutoimintaa.
Harjuniemen mukaan Rakennusliitto voi kuitenkin myös harjoittaa solidaarisuustoimintaa eurooppalaisesti ja kansanvälisesti.
– Me voimme Euroopan näyttämöllä osallistua toimintaan, voittaa,
estää kaikista hulluimpia ja villeimpiä juttuja, joita meidän päänmenoksemme puuhataan.
Harjuniemi pitää hyvänä ajatuksena rakentaa ammattiliittojen ja
erilaisten sosiaalisten liikkeiden yhteistyötä.
– Me olemme tehneet sitä jo
kauan. Ja olemme valmiita siihen,
kun yhteistyötarjouksia tulee. Niillä
ja kansalaisjärjestöillä on se hyvä
puoli, että ne toimivat vilkkaasti ja
siellä on todella fiksuja ja moraalisia
ihmisiä, jotka usein pelaavat samaan maaliin kuin me.
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anttolanhovi.fi

Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry:n

1. askel-hyvinvointijaksot
asbestialtistuneille
Asbestialtistuneiden jaksoilla saa tietoa
asbestialtistumisesta ja asbestisairauksista sekä
omahoitokeinoista. Samalla on mahdollisuus
tutustua uusiin liikuntamuotoihin ja vaihtaa
kokemuksia vertaisryhmässä.
Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille jaksoille
ovat kohdennettu työikäisille.
Jaksotus on 5 + 2 vrk.
Asbestialtistuneiden 1. askel
aikuisille jaksojen ajankohdat
1) 9.9.-14.9.2013 ja 11.-13.12.2013
Kohderyhmänä yksin jaksolle hakeutuvat
asbestialtistuneet
2) 25.11.-30.11.2013 ja 5.-7.3.2014
Kohderyhmänä yhdessä puolison kanssa
jaksolle hakeutuvat asbestialtistuneet

Hakeutuminen 1. askel jaksoille
Jaksot toteutetaan Anttolanhovissa. Hakemuslomakkeen voi täyttää sähköisenä Palkansaajien Hyvinvointi
ja Terveys ry:n kautta (www.PHT.fi) tai paperiversiona,
joka toimitetaan Rakennusliittoon (Sirpa Ahonen,
PL 307, 00531 Helsinki). Myös muut kuin Rakennusliiton jäsenet voivat hakeutua tätä kautta.
Hakemuksen tulee olla perillä kolme kuukautta ennen
jakson alkua. Valituille ilmoitetaan sähköpostilla, mikäli
sähköposti on tiedossa tai kirjeellä.
Asbestialtistuneiden 1. askel aikuisille jaksoilta peritään
omavastuuosuutta 30 € / hlö / vrk. Omavastuuosuus
laskutetaan etukäteen ennen jakson alkua.
Lisätietoja:
Tiina Nurmi- Kokko, Rakennusliitto
p. 020 774 3082
tiina.nurmi-kokko@rakennusliitto.fi
Terttu Rossi, Anttolanhovi/Verve Mikkeli
p. 020 757 5224
terttu.rossi@verve.fi
Tarja Pajunen, Hengitysliitto
p. 020 757 5138
tarja.pajunen@hengitysliitto.fi

Art&Design Villat • Rantahotelli • Rantaravintola • DaySpa • Sauna- ja allasosasto • Kuntosali • Upeat ulkoilureitit
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Ruotsin
rakennusliitto
tuulettui
perusteellisesti
Byggnadsin tuore johtotroikka
vieraili Suomessa helmikuussa.

Byggnadsin puheenjohtaja
Johan Lindholm haluaa
liitosta avoimen ja
läpinäkyvän jäsenilleen.
Johanna Hellsten

R

uotsin rakennusliitto Byggnadsissa lakaisi
iso luuta viime kesäkuussa. Koko liiton nelihenkinen johto vaihtui kertarysäyksellä.
Uusi puheenjohtaja, Johan Lindholm kertoo, että liiton sisällä oli ollut kuohuntaa jo vuodesta
2010 saakka.
– Tieto ei oikein kulkenut liiton sisällä, eikä
johto ollut tietoinen, mitä liiton riveissä tapahtuu.
Mitään valtavaa sisäistä vääntöä meillä ei kuitenkaan ollut liiton silloisen johdon kanssa, Lindholm sanoo.
Tilanne oli kuitenkin poikkeuksellinen siinä
vaiheessa, kun kesän 2012 kongressi läheni. Puheenjohtajaehdokkaita oli peräti kolme. Lindholm
voitti äänestyksen.
Samoissa vaaleissa liiton kakkospuheenjohtajaksi valittiin Lars Hildingsson, liittosihteeriksi Patrik Östeberg ja neuvottelujohtajaksi Torbjörn Hagelin.

Uutta avoimuutta
Uusi johto on ensi töikseen tehnyt listan asioista,
joilla liittoa pitäisi parantaa ja tuoda sen toimintaa lähemmäksi jäseniä.
– Haluamme vähän tuulettaa liittoa ja sen organisaatiota. Byggnadsin pitäisi näkyä entistä
enemmän työmailla. Olemme sen velkaa jäsenillemme. Minä en kuitenkaan puheenjohtajana siihen yksin pysty. Kaikki on kiinni omista työntekijöistämme sekä työmaiden luottamusmiesorga-
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nisaatiosta, Lindholm sanoo.
Liitolla on tällä hetkellä henkilökuntaa noin
350 henkeä ja sillä on paikallistoimisto 11 kaupungissa. Väkeä on siis riittävästi, mutta työntekijöitä
pitää kouluttaa uudenlaisiin toimintapapoihin.
Lindholmin mukaan liitto on ollut huono priorisoimaan tehtäviään ja henkilöstön osaaminen on
osittain vanhentunutta.
– Ihmiset tekevät vuosikausia töitään samalla
tavalla, ja on vaikea muuttaa asioita. Nyt haluamme, että liittokokous voisi entistä enemmän määritellä sitä, mitä meidän pitää tehdä, Lindholm toteaa.
Yksi tärkeä uudistus on liiton neuvontapuhelin. Siihen on vastaamassa kuusi ihmistä ja sen
ideana on toimia jäseniä neuvovana palveluna, vapauttaen näin toimitsijat työmaille.
– Puhelinpalvelun henkilökunta auttaa peruskysymyksissä. Erityisesti nuoret haluavat nopeasti vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin ja
tämä palvelu vastaa tähän tarpeeseen. Puhelinpalvelu oli niin iso muutos toiminnassamme, että siitä piti äänestää valtuustossa, Lindholm kertoo.
Yksi tämän vuoden prioriteeteista on myös
luottamusmiesjärjestelmän kehittäminen. Liitossa toivotaan, että toimitsijoiden tehtäväksi tulisi
enemmänkin luottamushenkilöiden tukena toimiminen niin, että luottamushenkilöt pystyisivät itsekin hoitamaan asioita työmailla.
– Se tarkoittaa sitä, että myös luottamushenkilöitä pitää kouluttaa lisää, Lindholm sanoo.
Lindholmin mukaan tänä vuonna otetaan
myös uusi ote työehtosopimusten vahtimiseen.

– Tällä hetkellä Ruotsissa on aivan liikaa organisaatioita, jotka käyttävät ihmisiä hyväkseen.
Ne on saatava kuriin. Tilanne työmarkkinoilla on
aika sekava ja siellä on paljon halpatyövoiman
käyttöä. Tulemme jatkossa puuttumaan siihen
aiempaa kovemmin.

Tes-väännöt alkavat maaliskuussa
Neuvottelujohtaja Torbjörn Hagelinin mukaan
liitto lähtee hakemaan maaliskuussa alkavissa
tes-neuvotteluissa 2,8 prosentin korotusta rakennusalan palkkoihin.
– 2,8 prosentin korotusta haetaan niille, jotka
tienaavat yli 25 000 kruunua kuussa (noin 2 950
euroa). Tätä alempiin palkkoihin haetaan 700
kruunun (noin 82 euron) kertakorotusta, Hagelin
kertoo.
Kertakorotus liittyy erityisesti liiton naisjäseniin, joita toimii paljon rakennussiivoojina.
– Haluamme nostaa heidän palkkojaan tällä
matalapalkkaerällä, Hagelin sanoo.
Liiton tavoitteissa on myös vanhempainrahan
ulottaminen 180 päivälle ja esimerkiksi Tukholmaan ajavien työntekijöiden tietullimaksujen korvaaminen työnantajan kukkarosta.
Hallitus on myös heittänyt kierrepallon tuleviin neuvotteluihin: Ruotsissa halutaan heikentää
työsuhdeturvaa, jotta työntekijöistä olisi helpompaa ja halvempaa päästä eroon. Hallitus toivoo,
että asiasta sovittaisiin työmarkkinaosapuolten
kesken.

35

Raksanuorten salibandymestaruudesta
taisteltiin toistamiseen
Raksanuorten salibandymestaruudesta kisattiin
toista kertaa 9.–10. helmikuuta Lahdessa.
Viime vuodesta tapahtuma kasvoi kahdella joukkueella, tällä kertaa
mukana oli kahdeksan
innokasta joukkuetta
ympäri Suomen.
Sini Partinen, teksti
Eeva Järvi, Emilia Kukkala, kuvat

J

o ensihetkinä lauantai-aamuna
oli aistittavissa suurta urheilujuhlan tuntua, kun lähes 80 Rakennusliiton nuorta kokoontui laittamaan pelipaikkoja kuntoon, vaihtamaan ylle pelipaitoja ja hiomaan
pelisuunnitelmia Lahden Urheilutalolla. Osa porukasta oli jo saapunut
edellisenä iltana Lahteen, joten
aikaerorasituksesta ei kärsitty edes
Oulun joukkueessa.
Juttujen perusteella jokainen
kahdeksasta joukkueesta piti itseään
tulevana voittajana. Vaikka tarkoi-
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tuksena oli vain pitää hauskaa, eikä
voittajajoukkueelle ollut luvassa
kuin mainetta, kunniaa, kiertopokaali ja lämmintä kättä, oli selvästi
jokaisella voitonnälkää. Ei tänne oltu häviämään tultu!
Koska joukkueita oli nyt enemmän kuin viime kerralla, jouduttiin
alkusarjan pelit pelaamaan kahdessa lohkossa. A-lohkoon arvottiin
Oulu, Lahden putkimiehet, Lahden
rakennus/maalaus ja Keski-Suomi.
B-lohkossa pelasivat Itä-Suomi,
Forssa, Uusimaa ja Hämeenlinna/
Tampere.
Molemmista lohkoista kaksi parasta jatkoi semifinaaleihin ja lopuille toivotettiin parempaa onnea
ensi vuodelle. A-lohkosta selkeästi
jatkoon itsensä pelasivat viime vuoden voittajajoukkue Oulusta sekä
Lahden putkimiesten joukkue. Blohkossa Forssan kanssa jatkopaikan voitti täpärästi yhden pisteen
erolla Uusimaa ennen Hämeenlinna/Tamperetta.

Naisen maali
on kaksi pistettä
Kauaa ei ehdi semifinalistit hengähtämään, kun jo taas mennään! Koska nyt pelataan äkkikuolema -periaatteella, näissä peleissä jokainen
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maali on kultaakin arvokkaampi.
Tämän otti varsinkin Uudenmaan
joukkue tosissaan ja passitti Oulun
joukkueen ykkösnyrkkiä vastaan
neljä naista – naisten tekemät maalit
kun sääntöjen mukaan lasketaan
tuplana!
– Kyllä se veti aika hiljaseksi,
kun tytöt lähti haastamaan meitä
ihan tosissaan ja pelasi tilanteet loppuun asti, kommentoi Oulun joukkueen Jussi Hulkkonen Uudenmaan taktiikkaa ja kehui muutenkin
joukkueen ennakkoluulottomuutta.
Kovasta yrityksestä huolimatta
Oulu lopulta vei voiton selkein luvuin.
Samaan aikaan toisella kentällä
yhteen ottivat Forssa ja Lahden putkimiehet. Selkein lukemin tästäkin
voittaja saatiin selville, vaikka kuulemma peli meinasi toisinaan käydä
melko fyysiseksi.
Kirkkainta mitalia tavoittelemaan Oulua vastaan pääsi Lahti.
Muutaman minuutin hengähdyksen
ja välituuletusten jälkeen pistettiin
taas pallo peliin. Pitkän päivän viimeisiin kohtaamisiin piti vielä kaivaa viimeisetkin energian rippeet.
Mestaruuspelin joukkueiden
edellinen kohtaaminen oli päättynyt
Oulun hyväksi 5–0, joten ennakkosuosikin viitta lepäsikin turnauksen
pohjoisimman joukkueen harteilla.
Pronssipelin joukkueiden edellisen
ottelun lopputulos taas oli ollut tiukkaakin tiukempi 3–4 Forssan hyväksi.
Tiukan vääntämisen, muutaman voimasanan ja loppuun käytetyn kunnon jälkeen Uusimaa joutui
tunnustamaan Forssan paremmuuden.
Kultapelissä suurta dramatiik-
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kaa ei nähty, vaan Oulun pojat toistamiseen veivät Pojan kotiin puhtaalla pelillä ja Lahden ensikertalaisjoukkue sai tyytyä hopeaan. Eipä hopea kuitenkaan tuntunut huonolta Lahden Putkimiesten Jarkko
Toivolan mukaan, vaan koko joukkue myönsi pohjoisen paremmuuden.

Ylämummon
kautta saunaan
Luonnollisesti päivä huipentui ruokaan, palkintojenjakoon ja puhei-

siin. Siispä hotellin kautta parempaa
päälle ja kohti Lahden keskustassa
sijaitsevaa Ravintola Ylämummoa,
jonne oli varattu koko porukalle tilat ja ruuat. Saunaankin asti taisi osa
porukkaa ehtiä.
Desibelit nousivat huippuunsa
viimeistään siinä vaiheessa, kun
Oululle jo niin rakas Poika luovutettiin joukkueen hellään syleilyyn.
Koska kapteenilla oli treffit pokaalin kanssa, joukkueen puheen pääsi
pitämään Jarno Holappa. Tällä
kertaa ei virsiä laulettu, vaan paljon
kiitosta satoi sekä vastustajajoukku-

eille, että erityisesti tapahtuman
pääjärjestäjille Mikko Lindstedtille ja Lauri Haikolalle, joita ilman
tällaista tapahtumaa tuskin olisi ollenkaan.
Tulevaisuudennäkymiäkin ihmeteltiin. Kuka tietää vaikka joskus
pelattaisiin Ruotsia vastaan! Joka tapauksessa turnaus on jo saanut
suunnattoman hyvän vastaanoton
Raksanuorten keskuudessa, joten
jatkossakin tapahtumaa toivottiin
järjestettävän. Lajin vaihtoa tosin on
toivottu, joten ehkä ensi vuonna pelataan pesäpalloa!
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Tehtailla ja ja tulevaisuuden
kaivoksilla Uruguayssa
Sask:n talkoomatkalla
oppii arvostamaan
kielitaitoa.
Lauri Haikola, teksti ja kuvat

P

ääsin mukaan talkoomatkaseikkailuun Atlantin toiselle
laidalle Uruguayhyn. Se on
pieni maa Etelä-Amerikassa, Argentiinan ja Brasilian välissä, asukasluku 3,3 miljoonaa.
Sask:n talkoomatkalle valittiin
17 kansainvälisestä solidaarisuustyöstä kiinnostunutta ay-aktiivia eri
ammattiliitoista. Isäntänämme toimi paikallinen keskusjärjestö PITCNT, maan ainoa työntekijäkeskusjärjestö.
Maan suurin ammattiliitto on
25 000 jäsenen julkisten alojen työntekijöiden liitto. Muut suurimmat
liitot 20 000 jäsenen paikkeilla, joihin myös paikallinen Rakennusliitto
kuului. Yhteensä neljässäkymmenessä ammattiliitossa arvioitiin toimivan noin 1 500 aktiivia.
Uruguayssa järjestäytyminen on
vapaaehtoista ja liittojen talous on

38

täysin riippuvainen jäsenmaksutuloista, mikä on yleisesti prosentin
luokkaa palkasta. Valtio ei tue ammattiliittoja, toisin kuin Argentiinassa ja Brasiliassa, jossa kaikilta työntekijöiltä pidätetään veron tapainen
maksu, olipa liiton jäsen tai et.
Järjestäytymisaste on surkea,
vain 30 prosentin luokkaa. Suurissa, yli 50 henkilöä työllistävissä
yrityksissä sekä julkisella sektorilla on usein 90 prosentin järjestäytymisaste. Suurin haaste edunvalvonnalle on se, että 75 prosenttia
kaikista yrityksistä työllistää alle
neljä henkilöä.
Tuorein Suomessa uutiskynnyksen ylittänyt uutinen Uruguaysta
koski maan vasemmistolaista presidenttiä Jose Mujicaa. Vanhalla
maatilalla asuva ja 1987 vuosimallin
Kuplavolkkarilla ajeleva presidentti
lahjoittaa 90 prosenttia palkastaan
hyväntekeväisyyteen. Kyse on Mujican mukaan vapaudesta. Jos ei omista paljoa, ei tarvitse raataa koko elämäänsä kuin orja pitääkseen sitä yllä. Siten itselleen jää enemmän aikaa, Mujica sanoo.
Löytyyhän meiltäkin presidentti joka jätti palkanalennushakemuk-

sen, perusteet olivat vaan hieman
toisenlaiset.

Lapset saivat
päättää värin
Talkooryhmämme ensimmäinen
työkohde sijaitsi pienessä Cerro
Chaton kaupungissa. Kaupunki on
tunnettu siitä, että uruguaylaiset
naiset saivat poikkeuksellisesti ensimmäisen kerran äänestää kaupungissa vuonna 1927. Uruguayssa nai-

set saivat yleisen äänioikeuden 1932.
Ay-liike kaupungissa on toiminut vasta neljän vuoden ajan. Talkootyömaakohteena oli paikallinen orpokoti. Luokkahuoneet saivat uuden maalipinnan. Lisäksi
makuuhuoneita maalattiin ja repsottavia pulpetteja laitettiin uuteen
loistoon.
Lapset saivat päättää, minkä väriseksi huoneet maalattiin. Työmaalla riitti vilskettä, kun ajoittain
paikalle pamahti parikymmentä
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4–18-vuotiasta lasta ihmettelemään
valkonaamojen puuhasteluja.
Rakennus oli aiemmin ollut katolinen koulu, mutta 1968 sinne eksyi valistuneempi pappi, joka kehitti toimintaa nykyisen kaltaiseksi.
Taloa johti Carlos Israel Latorre Fernandez. Lempeä kaveri,
joka kierteli ympäri taloa paikallista
tee- eli mateekuppia tuputellen.
Viime aikoina paikka on joutunut taloudellisten haasteiden eteen,
koska toiminta on täysin yksityistä
ja lahjoitusten varassa. EU:n talouskuri ulottuu tänne asti, koska Espanjan valtio on jäädyttänyt hyväntekeväisyysrahastojaan.

Kaupunki kuin
Talvivaara
Kuumin puheenaihe Cerro Chaton
alueella oli vireillä oleva kaivoshanke. Alueella on kaivosyhtiö Aratir
tehnyt viimeiset neljä vuotta koeporauksia.
Vierailimme kiistellyllä kaivosalueella, jossa koeporaukset oli saatu päätökseen. Rautamalmin louhossalueet olivat jo selvillä. Paikkakunnalle oli koeporattu 1 400 reikää, yli 250 metrin syvyyteen.
Tutustuimme arkistoituihin
koepaloihin ja menetelmiin, joilla
rautapitoisuus oli saatu selville.
Alueelle on suunnitteilla kuusi avolouhosta. Raaka-aine kuljetettaisiin
syväsatamaan 250 kilometriä pitkää putkea pitkin, mistä matka jatkuisi Aasian markkinoille raakaaineeksi. Työntekijäpuolen haaveena olisi että maahan pystyttäisiin
perustamaan oma malminjalostuslaitos.
Tällä hetkellä odotellaan maan
hallitukselta mahdollista kaivoslupaa, kunhan ympäristöselvitys on
saatu tehtyä. Aratir-ythiö käyttäisi
varmasti mielellään suomalaista
osaamista tämän selvityksen tekemiseen.
Paikalliset toivoivat luonnollisesti toiminnalta kestävyyttä ja pysyvää hyötyä alueelle. Pelkona on,
että ylikansallinen yhtiö tulee ja ottaa malmit, eikä alue hyödy siitä mitenkään.
Paikalliset metalliliittolaiset
ovatkin olleet paljon yhteydessä
pohjoisessa toimivan monikansalli-

sen yhtiön kultakaivoksen työntekijöiden kanssa. Toiveena on ennaltaehkäistä vähintään vastaavia virheitä, mitä siellä on tehty.

Jotain vanhaa,
jotain uutta
Olimme olleet maassa kaksi viikkoa
kun matkasimme rannikkoa pitkin
maan Lounaisosaan. Saavuimme
14 000 asukkaan Juan LaCazeen. Se
oli tehdaskaupunki, sieltä löytyy paperi- ja tekstiilitehdas.
Isäntämme kaupungissa olivat
paperitehtaan ay-aktiiveja. Paperitehdas oli perustettu 1898 ja tekstiilitehdas kuusi vuotta myöhemmin.
Työntekijöitä tehtaissa saattoi olla jo
kolmannessa polvessa.
Oli mielenkiintoista nähdä
kuinka villa jalostui lukuisten työvaiheiden jälkeen kankaaksi. Tekstiilitehtaan yhteydessä toimi myös
teollisuuspuisto, joka perustettiin
kun isoja osia tehtaasta suljettiin.
Tehtaissa työskenteli yhteensä noin
700 henkilöä. Ihmiset ja varsinkin
paperimiehet olivat aidosti ylpeitä
työstään ja asemastaan.
50 kilometrin päässä Juan LaCazesta tapahtui jotain suurta. Paikalla sijaitsi Montes Del Plata ja sin-

ne oli rakenteilla maailman suurin
sellutehdas. Tehtaan rakentamisesta
vastasivat suomalainen Stora Enso
ja chileläinen Arauco. Vierailua
edelsivät turvallisuusselostukset, itse vierailu koettiin kuitenkin bussin
ikkunan läpi.
Vapaakauppa-alueelle nouseva
tehdas sijaitsee 500 hehtaarin
alueella ja siellä löytyi kansalaisuuksia 40 eri maasta. Suomalaisia
vajaan 6 200 työntekijän joukosta
löytyi 144. Lähikaupunki Colonia
tuntuikin kotoisimmalta paikalta
koko maassa, kun näki härmäläisiä
pikku maistissa taapertavan kaupungin kaduilla.

Seuraavaksi Sask
talkoilee Mosambikissa
Toinen kokemukseni talkoomatkoista oli yhtä myönteinen kuin ensimmäinenkin, vaikka viikko reissusta
meni paikallisen kuumetaudin kourissa. Arvostus kielitaitoa kohtaan
nousi huimasti. Etelä-Amerikassa ei
enää pelkällä englannilla pärjää.
Tällä hetkellä Sask hakee talkoomatkalaisia Mosambikiin. Liitto,
ammattiosastot ja paikallislehdet tukevat mielellään matkalle valittuja
henkilöitä. Edellisvuosien matkablogeihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.sask.fi/artikkelit.

Haku päällä syksyn talkoomatkalle

S

uomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Sask järjestää jälleen talkoomatkan ammattiliittojen jäsenille. Tänä vuonna matka suuntautuu Mosambikiin.
Matkaan lähdetään 4. marraskuuta ja kotiin
palataan 17. marraskuuta. Sask velottaa matkasta omakustannehintana 2 500 euroa. Hinta sisältää lentoliput, majoituksen sekä kohdemaassa tehtävät matkat ja ohjelman. Hae mukaan talkoomatkalle osoitteessa: http://www.sask.fi/toiminta/talkoomatkat
Sask kannustaa talkoomatkalle valittuja hakemaan matkastipendejä ja -avustuksia omilta
ammattiliitoiltaan sekä muista matka-apuja
myöntävistä järjestöistä ja säätiöistä.
Matkalle valittavien tulee ottaa matkava-
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kuutus ja he ovat matkalla pääsääntöisesti vastuussa itsestään.
Matkalle valinnan ehtona on osallistuminen syksyllä 14.–15. syyskuuta järjestettävään
koulutusviikonloppuun Hotelli Rantapuistossa
Helsingissä. Viikonlopun aikana käydään läpi
matkaan liittyviä perusasioita, perehdytään
kohdemaan ay-tilanteeseen sekä opiskellaan
kansainvälisen ay-liikkeen toiminnan perusteita. Sask kattaa koulutuksen majoituskulut, lounaat ja tarjoaa myös saunaillan.
Matkalle valittavien on oltava Saskin kannatusjäseniä, vuosijäsenmaksu on 20 euroa. Jos
et vielä ole kannatusjäsen, riittää, että jätät Saskin verkkosivuilla jäsenhakemuksesi samaan
aikaan kuin talkoomatkahakemuksesi.

Talkoomatka on osallistujien itsensä kustantama solidaarisuusmatka, jonka ohjelman
järjestävät Saskin paikalliset kumppanit. Sask
on järjestänyt matkoja muun muassa Nicaraguaan, Dominikaaniseen tasavaltaan, Tansaniaan,
Namibiaan, Ghanaan, Uruguayhin, Brasilian
Amazonasille ja Nepaliin.
Talkoomatkalle valitaan ammattiliittojen
jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan
tietämystään kehitysmaiden arjesta ja työelämästä sekä ay-liikkeen kehitysyhteistyöstä. Valintoihin vaikuttavat etenkin hakijan ay-tausta
ja aktiivisuus ammattiliitoissa. Myös kielitaito
ja matkustusvalmiudet vaikuttavat.
Valinnoista ilmoitetaan hakijoille 1. huhtikuuta mennessä sähköpostitse.
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– Rakastan rakennustyötä, mutta minulla ei ole mahdollisuuksia tehdä sitä Mikkelissä, Sari Suomela sanoo.

Oikeudenkäynti toi
helpotuksen, mutta vei työn
Laatoittaja Sari Suomela
joutui käräjöimään työn
antajaansa vastaan sek
suaalisesta häirinnästä.
Voitto tuli, mutta hinta
oli kova.
Jukka Nissinen

S

ari Suomela on nyt helpottu
nut. Oikeusjuttu entistä työn
antajaa vastaan on edennyt
tärkeään etappiin. EteläSavon kärä
jäoikeus on tuominnut mikkeliläi
sen lattianpäällysteliikkeen omista
jan seksuaalisesta hyväksikäytöstä
ja työsyrjinnästä 60 päiväsakkoon ja
3 000 euron vahingonkorvauksiin
seksuaalisen hyväksikäytön aiheut
tamasta henkisestä kärsimyksestä.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen,
sillä lattianpäällysteliikkeen omista
ja on ilmoittanut tyytymättömyyten
sä tuomioon.
– Ihmiset ovat sanoneet minul
le, että tämä ei ole sinun vikasi. Tuo
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mioistuimen päätöksen jälkeen pys
tyin antamaan itselleni armon, etten
olekaan huono ihminen, Suomela
miettii.
Oikeusprosessi on ollut pitkä ja
raskas. Se alkoi jo syksyllä 2011.
Seksuaalinen häirintä oli puolestaan
alkanut jo kolmea vuotta aiemmin.
Työnantaja oli ohimennessään hi
paissut Suomelan rintoja ja vihjaillut
tyyliin:
– Sarikin vois käyttää työmaal
la bikinejä ja pientä hametta.
Suomela ei pitänyt työnantajan
huomionosoituksista, vaan teki lo
pulta ilmoituksen työsyrjinnästä ja
häirinnästä. Rakennusliittokin oli
välillä joutunut hakemaan Suome
lalle kuuluvia palkankorotuksia ja
muita palkkasaatavia.
– Tein työsuojeluviranomaisen
ohjeiden mukaan työnantajalle kir
jallisen ilmoituksen asiasta. Työnan
taja suuttui tietysti siitä ihan hirveäs
ti, mutta rauhoittui ja lupasi, että
kaikki tulee muuttumaan, Suomela
kertoo.
Sari Suomela oli aivan innois
saan. Lopultakin hän pääsisi teke
mään omaa työtään ja saisi siitä

asiallisen korvauksen. Suomela veti
työsuojeluviranomaisille tehdyn sel
vityspyynnön pois tutkinnasta.
Valitettavasti lupaukset eivät pi
täneet. Lokakuun lopulla 2010 Suo
mela sai potkut, kun oli pyytänyt
avia uudestaan käynnistämään sel
vityksen mahdollisesta työsyrjin
nästä. Aluehallintovirastolle irtisa
nomista firman omistaja perusteli
sillä, että hän on joutunut Suomelan
toimien takia silmätikuksi.

Töitä ei löydy Mikkelistä
Varsinaisen oikeusprosessin käyn
nistäminen ei ollut helppoa. Avi oli
todennut omassa lausunnossaan, et
tei työturvallisuusrikoksen tunnus
merkistö täyty.
– Jälkeenpäin tajusin, että mi
nulla onnea. Sain sen palvelun, mis
tä olen maksanut, Suomela sanoo.
Rakennusliitossa tapauksesta
otettiin koppi ja liiton lakimies ryhtyi
selvittämään mitä asialle kannattaisi
tehdä. Tutkintapyyntö pistettiin vi
reille.
Sari Suomelan onnenkantamoi
siin kuuluu myös se, että yksi lattian

päällysteliikkeen työntekijöistä oli
todistajana oikeudessa. Tilanne ei
enää ollut sana sanaa vastaan, vaan
kertomuksessa oli mukana puoluee
tonkin ääni.
Vaikka Sari Suomela sai kiu
saajansa tuomiolle, hinta oli todella
kova. Rakennusalan töitä ei löydy
Mikkelin kokoisesta kaupungista
ammattinsa osaavalle märkätilaeris
täjälle ja laatoittajalle.
– Rakastan rakennustyötä, mut
ta minulla ei ole mahdollisuuksia
tehdä sitä. Kotona kolme komerol
lista työvälineitä odottaa käyttöä. En
minä pysty niistä luopumaankaan.
Rakennushommiin Suomelan
Sari lähti vähän sattumalta. Aiem
min laitossiivoojan hommia tehnyt
Suomela oli yhdeksän kuukauden
pestin rakennussiivoojana Raken
nusliike H. Maarasella.
– Kun työmaapölyä vähän aikaa
nieleskelee ja haistelee, niin siihen
jää koukkuun. Rakennustyö on ras
kasta, mutta vapaata. Jos sattuu vie
lä hyvä rakennusporukka työmaalle,
niin se on hienoa.
Suomela koulutti itsensä raken
nushommiin. Perusopintojen päälle
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näytöt rappauksesta ja laatoitukses
ta, vedeneristyksestä sertifikaatit.
Lepistöllä luvattiin vielä, että van
hemmat ammattimiehet opettavat
mattoasennuksen niksit.
Nyt Sari Suomela on määräai
kaisella eläkkeellä.
– Eläkepäätös on kesäkuuhun
asti. Sen jälkeen katsotaan, pystyn
kö liikkumaan ihmisten seurassa,
Suomela kuvaa, sitä kuinka koville
häirintä ja syrjintä otti.

Vertaisryhmästä tukea

– Sain ammattiliitosta sitä palvelua, mistä olen maksanut, Sari Suomela toteaa.

Tällä hetkellä Suomela on mukana
vertaisryhmässä, johon on liittynyt
muita samanlaista asiatonta kohte
lua saaneita ihmisiä.
– Ne tarinat ovat raskaita, sillä
niistä ihmisistä tulee minulle niin
läheisiä. Jos näen, että joku on pol
villaan, menen auttamaan.
Suomela ei voi kuvitella lähte
vänsä hoitotyöhön mukaan, sillä
hän ottaa liian omakohtaisesti mui

Sari Suomelan neuvot
työpaikkakiusatuille
• Juttele tapahtumista työka
vereiden kanssa, onko heil
lä vastaavanlaisia koke
muksia.
• Työterveydenhuolto on toi
nen paikka, jossa asia pitää
ottaa puheeksi.
• Aluehallintovirastojen työ
suojelupiirit tutkivat työ
paikkahäirintää.
• Ammattiliiton paikallistoi
mistoon kannattaa olla yh
teydessä mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
den ihmisten kärsimykset. Netissä
toimiva vertaisryhmä joutuu kes
kustelemaan suljetussa ryhmässä,
sillä ulkopuoliset leimaavat ryh
mään kuuluvat helposti liian herk
kähipiäisiksi.

Yritys vaikeuksissa ja
palkanmaksu myöhässä, mitä tehdä?
Rakennusalan taantuma
on aiheuttanut sen, että
jotkut yritykset ovat
joutuneet maksuvaikeuk
siin tai ajautuneet kon
kurssiin. Työntekijät ovat
joutuneet odottelemaan
palkkasaataviaan yli
eräpäivien.

la. Määräaika valituksen tekemisel
le on 30 päivää. Määräaikojen kans
sa tulee olla erityisen tarkkana.

Hylkypäätöksestä
ei pidä masentua

T

ällaisia ongelmatilanteita var
ten on säädetty palkkaturva
laki, jonka tarkoituksena on
turvata työntekijän työsuhteesta joh
tuvien saatavien maksaminen työn
antajan maksukyvyttömyyden va
ralta.
Palkkaturvajärjestelmä turvaa
työntekijän työsuhteesta johtuvien
saatavien maksamisen työnantajan
konkurssin tai muun maksukyvyttö
myyden varalta.
Palkkaturvana voidaan maksaa
kaikkia työsuhteesta johtuvia saata
via, jotka työnantaja olisi velvolli
nen työntekijälleen maksamaan.
Näitä ovat varsinaisen palkan lisäk
si urakkapalkka, lomapalkka, loma
korvaus, lomaltapaluuraha, irtisano
misajan palkka, odotusajan palkka,
työkalukorvaus, matkakulujen kor
vaus, päiväraha ja työsuhteeseen pe
rustuva vahingonkorvaus.

Miten palkkaturvaa haetaan?
Palkkaturvaa haetaan lomakkeella,
joita saa työ ja elinkeinotoimistois
ta, elykeskuksista tai internetistä,
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osoitteesta www.mol.fi. Hakemuk
sia ottavat vastaan työ ja elinkeino
toimistot sekä elykeskukset. Palk
katurvahakemus on tehtävä kolmen
kuukauden kuluessa saatavien
erääntymisestä.
Saatavien erääntymispäivä
vaihtelee saatavasta riippuen. Esi
merkiksi vuosilomapalkka tulee
maksaa lomalle jäämistä edeltävän
palkanmaksukauden yhteydessä.
Myös urakkapohjien erääntyminen
voi poiketa normaalisti maksettavi
en palkkojen erääntymispäivistä.
Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä
työntekijää kohden samalle työnan
tajalle tehdyn työn perusteella on
15 200 euroa.

Hakemus kannattaa
tehdä heti
Mikäli palkka jostain syystä myö
hästyy, kannattaa palkkaturvahake
mus saatavien turvaamiseksi tehdä
viivyttelemättä. Pelkkään työnanta

jan vakuutteluun siitä, että maksan
sitten kun saan rahaa sieltä tai tääl
tä, ei kannata luottaa. Kolmen kuu
kauden raja saatavien vanhenemi
sesta palkkaturvaan nähden on eh
doton. Rakennusliiton toimitsijat
avustavat tarvittaessa hakemuksen
täytössä.
Jos työnantaja vastineessaan
palkkaturvaviranomaisille koko
naan tai osittain kiistää saatavan
määrän, niin näiltä osin saatavia ei
palkkaturvana makseta. Tällöin
saatavien oikeellisuus joudutaan
erikseen selvittämään. Saatavien oi
keellisuuden ratkaisee viimekädes
sä tuomioistuin. Kielteisen palkka
turvapäätöksen tiedoksisaantipäi
västä kanne on nostettava käräjäoi
keuteen viimeistään kuuden kuu
kauden kuluessa.
On mahdollista, joskin harvi
naista, että palkkaturvapäätös on
tehty väärin perustein. Muutoksen
haku varsinaiseen viranomaispää
tökseen tehdään hallintovalituksel

Jos palkkaturvaviranomainen hyl
kää hakemuksen, kannattaa työnte
kijän viivytyksettä ottaa yhteys Ra
kennusliiton toimitsijaan saatavien
turvaamiseksi. Toimitsijat valmiste
levat oikeusapupyynnön liiton edun
valvontaosastolle, jossa juristit laati
vat haastehakemuksen käräjäoikeu
teen.
Tämä Rakennusliiton jäsenil
leen tarjoama ilmainen oikeusapu
edellyttää sääntöjen mukaista yli
kuuden kuukauden jäsenyyttä ennen
työsuhdesaatavaan liittyvän erimie
lisyyden syntyä. Luonnollisesti saa
tavien oikeellisuudesta tulee olla
riittävä näyttö. Tästä syystä on tär
keää säilyttää kaikki työsuhteeseen
liittyvät dokumentit, kuten työsopi
mus ja tilinauhat.
Tärkeää on toimia viivyttele
mättä, sillä oikeusjutun valmistelu
ei käy käden käänteessä ja juttuja on
jonossa lukuisia.
Mikäli palkkaturvahakemuk
sen käsittely on työttömyyspäivära
haa hakiessa kesken, niin työttö
myyskassa määrittelee työttömyys
päivärahan hakijalle jo maksettujen
palkkojen perusteella. Palkkaturva
hakemuksesta tulee kuitenkin il
moittaa kassalle. Kun hakija on saa
nut palkkaturvapäätöksen, niin hä
nen tulee lähettää kopio siitä työttö
myyskassalle, jotta kassa voi oikais
ta työttömyyspäivärahan suuruuden.
Kimmo Palonen
työehtotoimitsija
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Piitlekset soivat hyvin ja huonosti
Eri esittäjiä: Kaikkien aikojen The Beatles -suomennokset. EMI
Jyri Vasamaa

Juice Leskinen on joskus aikoinaan
sanonut hyvin Beatlesin läpilyönnistä:
– Oivalsin, että se sai ravintonsa samasta tunkiosta kuin vakava
kirjallisuus, ja että rock taitaa olla
oma taiteenlajinsa.
Tätä ei Suomessa ymmärretty,
mikä tulee selväksi, kun kuuntelee
tätä osin tahatonta komiikkaa sisältävää kokoelmaa. Täällä ei ymmärretty, että tässä taiteessa kaikki elementit: melodia, sanat, sekä esitystapa olivat yhtä tärkeitä.
Eero Raittinen kertoi minulle
pyytäessäni nimikirjoitusta tähän
kokoelmaan, että hänellä on kyseenalainen kunnia vastata huonoimmasta Beatles-tulkinnasta, Norjan
puusta. Sanotaan nyt vaikka sillä tavalla, että se ei ole lähellekään huonoin.
Ensimmäinen onnistunut versiointi, jossa esitystapa kunnioittaa alkuperäistä, on Simo Salmisen ja
Spede Pasasen Keltainen jäänsärkijä vuodelta 1966. Junnu Vainion
mainiossa suomennoksessa on alkuperäisen huumorikappaleen keltainen sukellusvene vaihdettu suomalaiseen jäänsärkijään.
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Briteissä Yellow Submarine julkaistiin Eleanor Rigbyn kakkospuolella, mutta jenkeissä John Lennonin Jeesus-lausuntojen takia Eleanor Rigby pistettiin kakkospuolelle
ja Yellow Submarine ykköspuolelle.
New Yorkissa kuitenkin levisi huhu,
jonka mukaan laulu viittaa huumeisiin.
Suomalainenkin versio joutui
soittokieltoon, koska ”lisää liksaa”
ja ”värssy Wällärille pojat” -huudot
nähtiin viittaavan Suomen Merimies-Unioniin ja sen jatkuvalla lakonuhalla pelotelleeseen puheenjohtajaan Niilo Wälläriin.
Junnu Vainio onnistui myös
seuraavana vuonna siirtämällä Liverpoolin Penny Lanen Helsingin
Rööperiin. Jormasin versiosta tuli
yksi suosituimmista suomalaisista
Beatles-covereista.
Seuraavaa onnistunutta versiota
saatiinkin odottaa aina vuoteen
1989 asti, jolloin ehkä Suomen aliarvostetuin tekstintekijä Mikko
Saarela käänsi Ringo Starrin
Octopus´s Gardenin Tursaan puutarhaksi. Hauska teksti, joka on
mielestäni jopa parempi kuin alkuperäinen. Sovitus on pitkälti samanlainen kuin Beatlesin Abbey Roadilla 1969 julkaistu alkuperäisversio.

eista
Kiitämme: Monista ar tist
parempia.
on tullut vanhemmiteni su
lla tosikoille.
Moitimme: Levyä ei vo osite
Onnistunut on myös Jukka Itkosen kääntämä ja Topi Sorsakosken & Agentsin esittämä Soi kitara
murheissaan, joka on käännetty George Harrisonin While My Guitar
Gently Weepsista. Tämän alkuperäisversio on kuultavissa Beatlesin
White Albumilla.
Tämän kolmen CD:n laatikon
kaksi viimeistä kappaletta vuodelta
1965 ovat kuitenkin niitä, joita olen
itse eniten kuunnellut. Ne ovat

Humppa-Veikkojen täysin omintakeiset versiot vuoden 1963 Lennon–
McCartney-hittikappaleista Kaikki
rakkauteni (All My Loving) sekä
Hän sinun on jee, jee (She Loves
You). Eivätpä Humppa-Veikot tajunneetkaan, että he olivat edellä aikaansa. Beatlesit pistivät vasta viimeisille levyilleen mukaan tällaista
”mummonmusiikkia”, joksi Lennon
Paul McCarneyn piisejä leikkisästi
kutsui.
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3Simon huumori ei kaipaa naamanvääntelyä
Teemu Nikki: 3Simoa.
FS Film Oy

suositun Varaston tavoin 3Simoa kertoo aivan tavallisista ihmisistä, eikä
ylemmästä keskiluokasta, johon on
elokuvissa yleensä totuttu. Lasse
(Rami Rusinen) ja Simo (Olli Rakonen) ovat ajautuneet murtovarkaiksi,
eikä sekään homma oikein pelitä.
Simo törmää sattumalta Eevaan
(Paula Vesala), jonka kanssa hänellä on ollut yhden yön suhde. Eeva on
ollut rakkauden hetkellä sen verran
viihteellä, ettei muista enää edes Simon kasvoja. Hän tietää ainoastaan
nimen, jonka on antanut touhuilusta
syntyneelle pojalleen.
Simo muistaa arvokkaan korun,
jota Eeva oli hänelle esitellyt. Korua
varastamaan hän lähettää Lassen,
joka ryhtyy esittämään Simo-vauvan isää. Lasse ottaa vaan isän roo-

Jyri Vasamaa

Suomalaisia elokuvia pukkaa ulos
nyt sellaiseen tahtiin, että moni hyvä
elokuva jää jo toisten jalkoihin. Hyvänä esimerkkinä on Matti Ijäksen
Kaikella rakkaudella, jota on monella paikkakunnalla lähes mahdoton
nähdä. Joko elokuvaa ei esitetä ollenkaan tai sitten esitysajat ovat sellaisia, ettei normaalin töissä käyvän ihmisen ole mahdollista niitä nähdä.
Onneksi on DVD:t ja Blu-ray:t.
Tämä 3Simoakin on ihan kelpo
komedia, mutta jäi meikäläiseltä katsomatta elokuvateatterissa. Huippu-

lin niin vakavasti, että asiat eivät
menekään niin kuin Simo oli suunnitellut. Päivästä kehkeytyy melkoinen kohellusten sekamelska, jota saa
nauraa oikein kunnolla.
Elokuva osoittaa sen, että paras
huumori perustuu kunnon käsikirjoitukseen, eikä turhaan naamanvääntelyyn. Koko pääosakolmikko
Rusinen, Rahkonen ja Vesala sopivat rooleihinsa mitä parhaiten. He
ovat täysin oikeita valintoja. Pekka
Strang, Matti Onnismaa ja Antti
Reini ovat tapansa mukaan erittäin
väkivaltaisissa rooleissa.
Kanteen on muuten painettu
Anssi Mänttärin kommentti elokuvasta. Kommentti ”En pitänyt elokuvasta”, lienee paras mahdollinen
mainos.

Kiitämme: Käsikirjoitus
on oikeasti hauska.
Moitimme: Kommentit ielokuvan teosta olisi vo
nut tiivistää.

Ratkaisut:














































































































































































































































































Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Luottamusmiehet
13.-17.5. Peruskurssi, Nurmijärvi
Työsuojeluvaltuutetut
13.-17.5. Peruskurssi, Nurmijärvi
Yhteysmieskoulutus
22.-23.4. Kuopio
22.-23.4. Oulu
Järjestökoulutus
23.-24.3. Rakennusnaisten kurssi
6.-7.4. Nuorisokurssi
Kurssit Kiljavan opiston Siikarannan
toimipisteessä ellei toisin mainita.

Katso koulutuksista laajemmin
Rakennusliiton uudistuneilta kotisivuilta
www.rakennusliitto.fi

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

Myydään

eläkkeelle siirtymisen vuoksi monipuolisen konepajan
liiketoiminta, koneet ja laitteet sekä vaihto-omaisuus.
Yrityksellä on vakiintuneet asiakasyhteydet toimialan suurien
yritysten alihankkijana. Lisäksi tehdään erilaisia konepajatuotteita
tilauksesta. Liiketoiminnan kannattavuus on hyvä.
Liikevaihto 2 - 2,5 milj.e, henkilökunta 5-50 hlöä.
Konepaja sijaitsee Hämeessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Loistava tilaisuus jatkaa ja kehittää toimintaa edelleen.
Lisätietoja numerosta 040-4642146,
sähköpostilla konepajamyynti@gmail.com
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Dilemma
työnteosta

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI

K

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

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

HOTELLI

LOMA SIIKARANTA

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

un valmistuin maalariksi
vuonna 2009, suorastaan kihisin innosta päästä näyttämään taitoni työelämässä. Hyvin
pian sitä kuitenkin huomasi ison
työmaan hälinöissä, ettei sitä vielä
ihan valmis ammattilainen kuitenkaan ollut. Työtä tehdessä koko ajan
oppi uutta.
Alkuun pyrin aina tekemään
työni parhaalla osaamallani tavalla.
Sen päälle pitikin opetella tekemään
siihen malliin laadukasta jälkeä, että siitä jäi vielä rahallista voittoakin.
Näin sen kuuluu toimiakin, että yritykset työllistävät ihmisiä ja tuottavat laadukkaita palveluita rahaa vastaan, mutta liian usein vaaka horjahtaa epätasapainoon.
Nykyaikana olisi tietoa ja taitoa
rakentaa kestävällä ja ekologisella
tavalla, mutta vastaan tulee kaikkivoipa mahti, raha. Raha ratkaisee ja
valitettavasti se myös määrää työn
tahdin ja laadun. Niin kauan kuin
ajatellaan vain yritysten tahkoamia
voittoja ja ainoastaaan rahan sanelemia ehtoja, työmailla syntyy liian
paljon maanantaieriä. Kuinka ammattilaiset voivat nykypäivänä tuntea ylpeyttä tekemästään työstä jos
jo lähtökohtaisesti mennään perse
edellä puuhun? Aikataulut ovat liian
tiukkoja ja työt koitetaan tehdä mahdollisimman halvalla, laadusta tinkimällä.
Se, ettei duunarille edes anneta
tarvittavia resursseja tehdä työtään

kunnialla, se todellakin syö raksamiestä. Kaiken lisäksi työntekijöistä
revitään kaikki mahdollinen, joskus
jopa mahdotonkin irti. Työuria tulisi pidentää, työpäivän pituutta lisätä
ja tehokkuutta nostaa. Duunarille
kuulumaton vastuu kaadetaan hänen
niskoille, eikä mikään koskaan riitä.
Olenpahan kuullut puhuttavan
eläkeiän nostostakin, vaikkei mestoilla nykyistäkään eläkeikää aina
saavuteta. Näinpä jotkut toteavat, että helpompi on heittää aivot narikkaan ja vähät välittää siitä mitä työmailla tapahtuu. Joka tapauksessa
omasta tahtotilasta riippumatta
mennään päin honkia, se sama surullisen kuuluisa takalisto edellä.
Tästä kaikesta johtuen, liian usein
työn tilaaja joutuu tokaisemaan:
Naudanlihaa kuulemma piti olla,
mutta saatiinkin heppaa.
Ida Kuikka
valtakunnallisen
nuorisotyöryhmän jäsen
Jyväskylä

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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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

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

Itä-Suomi/04

Oulu/14

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

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

Palvelunumerot:
690
690
690
690

231
232
230
250

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.

Aluetoimistot
Toimistot avoinna:
Kuopio, Oulu, Tampere, Turku Uusimaa
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30
Muut toimistot
avoinna vain maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
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Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere
TES-asiat 020 690 324
Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
TES-asiat 020 690 246

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

020
020
020
020

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

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

Rautatienkatu 40
90120 Oulu
TES-asiat 020 690 325

Pohjanmaa/05

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa
TES-asiat 020 690 325

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

Satakunta/07

Kainuu/10

Turku/09

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

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

Kymi/06

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

Lappi/13

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

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

Uusimaa/01

Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki
TES-asiat 020 690 245

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
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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.

Kuopion osastot:
091, 103, 394 ja 636
Pääkaupunkiseudun
rakennusalan työttömät

Vuosikokous ti 26.3. klo 13 toimistolla, Kalasatama, Kaasutehtaankatu
1, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat: puheenjohtajan valinta ja
yhdistyksen lakkauttaminen.
Tervetuloa!
Hallitus

Keski-Suomen
rakentajaveteraanit

Risteily 24.–26.4. Pietariin. Laiva
m/s Princess Maria lähtee ke 24.4.
klo 19 ja on Pietarissa to 25.4. klo
9.30. Bussi vei keskustaan ja takaisin. Pietarista laiva lähteen to 25.4.
klo 19 ja saapuu Helsinkiin pe 26.4.
klo 8. Bussiaikataulu Jyväskylä–Helsinki–Jyväskylä tarkentuu myöhemmin. Hinta: B2-hytti 78 €/hlö, myös
avec, paikkoja rajoitetusti. Passin on
oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen! Ei viisumia. Ilmoittautumiset
heti, Raimo Saukko p. 040 768 8811.

Kirveskerho 55

Avoin keskustelutilaisuus ti 9.4.
klo 11, Rakennusliiton Uudenmaan
aluetoimiston kokoustila, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Eduskunnan kuulumiset, kansanedustaja
Markus Mustajärvi. Kaikki rakennusalan veteraanit, tervetuloa!
Hallitus

Uudenmaan
rakentajaveteraanit

Tilaisuus to 11.4. klo 10.30, Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto,
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Työterveyslaitoksen ylilääkäri
Panu Oksa puhuu asbestialtistumisesta. Rakennusliiton sosiaalisihteeri
Tiina Nurmi-Kokko kertoo korvausasioista. Sämpyläkahvit tarjolla klo
12–12.30. Ilmoittautumiset viimeistään pe 5.4., puheenjohtaja Esko
Kokkonen p. 040 487 2624, sihteeri
Urho Peltonen p. 050 544 3036 tai
osastonne veteraanivastaavalle.

Lahden alueen osastot

Pilkkikilpailut la 23.3. klo 9–13
Nastolan Arrajärvellä. Kokoontuminen klo 8.30 Metsäkylän kylätalolla,
mistä siirtyminen rantaan. Pilkkien
jälkeen saaliiden punnitus, palkintojen jako, makkaran paistoa, virvokkeita sekä rupattelua ammattitovereiden kesken. Tervetuloa!
Hallitukset
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Yhteiset pilkkikilpailut pe 29.3.
klo 10 Lomarinteellä. Sarjat: lapset,
naiset, miehet ja veteraanit. Paljon
palkintoja luvassa. Tarjotaan kahvia,
pullaa ja makkaraa. Jäsenet perheineen tervetuloa!
Hallitukset

Osastot 057 Kotka ja
060 Kouvola

Yhteiset pilkkikilpailut la 23.3.
klo 9–13 os. 060:n rantapaikassa.
Opastus Valkealan ABC:ltä Puhjon
suuntaan. Osastojen välinen joukkuekisa sekä henkilökohtaiset sarjat.
Ilmoittautumiset paikan päällä ennen kilpailujen alkua.
Hallitukset

Os. 002, Helsingin maalarit

Kevätkokous ke 20.3. klo 17, Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Alustajana aluepäällikkö Vilppu Oikarinen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Valtakunnallinen maalaritapaaminen 8.–9.6. Siikarannassa.
Hinnat: majoituksella 20 €/hlö/2hh
ja ilman majoitusta 10 €/hlö. Maksu
tapahtuu paikan päällä. Ilmoittautumiset viimeistään pe 26.4. hotelli
Siikarantaan, p. (09) 867 971, kampanjakoodi ”maalaritapaaminen”
Hallitus

Os. 003, Helsinki

Kevätkokous la 23.3. klo 10, Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto,
katutaso, Siltasaarenkatu 4, Helsinki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Alustajana aluepäällikkö Vilppu Oikarinen.
Kokouksen jälkeen ruokailu
ravintola Sävelessä.
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen & avecien kevätretki 19.–
21.4., Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta. Bussikuljetus. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 25.3. p. 040 738 0326.
Paikkoja rajoitetusti
Hallitus

Os. 004, Helsingin
sisäkattoasentajat

Kevätkokous ke 27.3. klo 17, Allun
Grilli, Myyrmäentie 2 C, Myyrmäki,
Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat
Kevätretki 9.–12.5. Tarttoon. Matkan
hinta jäsenelle 129 €/hlö muille 229 €/
hlö, joka maksetaan osaston tilille
FI9380001701215742. Lisätietoja ja ilmoittautumiset, Tapsa p.050 570 6783.
Hallitus

Os. 005, Helsinki

Kevätkokous la 23.3. klo 12, ravintola Mc Arthur, Mannilantie 37, Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Käsitellään myös vuoden 2011 tilinpäätös ja vastuuvapaus. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset

Osaston talvipäivät la 16.3. klo 12,
Espoon Serena-kylpylä sekä laskettelukeskus. Mahdollisuus käyttää kylpylää sekä laskettelukeskusta. Mukaan uimavaatteet sekä pyyhe. Tarjolla lounas. Omavastuu 10 €/hlö. Lisätietoja: Kristo Lopp p. 040 543 3407.
Kevätkokous ke 27.3. klo 17.30, Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimiston kokoustila, Siltasaarenkatu 4,
katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 011, Tampereen
maalarit ja mattomiehet

Pilkkikilpailut la 16.3. Lähtö klo 8
Valtion virastotalon edestä, Uimalankatu 1, Tampere.
Kalatoimikunta

Os. 014, Turun
maalarit ja mattomiehet

Kevätkokous ma 25.3. klo 18,
Rakennusliiton Turun aluetoimisto,
Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 016, Turku

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

Os. 017, Turku

Kevätkokous ke 20.3. klo 15.40,
Pukkila Oy:n ruokala, Pitkämäenkatu 9, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 020, Hyrylä

Kevätkokous ke 27.3. klo 18 Hyrylän Torpalla, Koskelantie 4, Tuusula.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 023, Hyrylä

Kevätkokous pe 22.3. klo 18, ravintola Wanha Weijari, Koivikontie 10,
Savio, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokatarjoilu, jonka vuoksi sitovat ilmoittautumiset Jari Laaksolle
p. 050 585 9334. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 026, Hämeenlinnan
maalarit ja mattomiehet

Kevätkokous la 23.3. klo 15, Kerhoravintola Seiska, Suomen kasarmi,
rakennus 7, Hämeenlinna. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski

Pilkkikilpailut la 16.3. klo 9–13
Lappalanjärvellä Kuusankosken
Sosialidemokraattisen yhdistyksen
mökillä. Opastus Multahovintien ja
Hautalantien risteyksestä. Kilpailujen jälkeen keitämme kahvit ja paistamme makkaroita. Tervetuloa!
Kevätkokous su 24.3. klo 11, Voikkaan Työväentalo, Voikkaantie 2,
3 krs, Voikkaa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen
pitää aluepäällikkö Kari Lapatto.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 032, Kitee

Kevätkokous la 16.3. klo 12, Karjalan Kievari, Lappeenrannantie 18,
Kesälahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta

Pilkkikilpailut la 16.3. klo 9–12
osaston mökillä Keskisenpäässä,
Konttilantie 71, Lemi. Sarjat:
miehet, naiset ja nuoret. Tarjotaan
soppaa, rieskaa, pullaa ja kahvia.
Kevätkokous ti 26.3. klo 18 Työväenyhdistyksen takkahuoneessa, Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lappeenranta.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tarjolla kahvia ja voileipäkakkua. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 034, Imatra

Pilkkikisat la 16.3. klo 9 Ukoskassa.
Kahvitus alkaa klo 8.30. Tervetuloa!
Kevätkokous ma 18.3. klo 18, AYtalon kokoushuone, Esterinkatu 11,
Imatra. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
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Os. 039, Helsingin mattoja parkettimiehet

Kevätkokous ti 26.3. klo 16, ammattiosastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kuukausikokous ke 27.3. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34
B, Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat asiat.
Putkijaoston kuukausikokous
ma 8.4. klo 17, osaston toimisto,
Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki.
Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Kevätkokous to 14.3. klo 17.30,
Järjestötalo, Munckinkatu 49, Hyvinkää. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää liiton II
puheenjohtaja Kyösti Suokas.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 046, Hämeenlinna

Pilkkikilpailut su 10.3. Lähtö klo 8,
Hämeensaaren parkkialue.
Tervetuloa!
Kevätkokous pe 22.3. klo 18, HTY:n
kokoustilat, Linnankatu 3 B, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Saunapyyhe mukaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 047, Lohja

Kevätkokous ma 18.3. klo 17.30,
osaston toimitilat, Kauppakatu 8,
Lohja. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä

Kevätkokous ma 25.3. klo 18, Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimiston kokoustila, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 053, Oulu

Kevätkokous la 16.3. klo 13, Rakennusliiton Oulun aluetoimiston kokoustila, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Osallistujille tarjotaan lounas.
Pilkkikisat la 23.3. klo 10–14, Oritkarin tien parkkipaikka. Sarjat: miehet ja naiset. Tiedustelut Pentti Moilanen p. 040 522 7496.
Tallinnan matka 9.–11.5. Omavastuu 150 €/hlö. Linja-autoon mahtuu
50 henkilöä. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään pe 5.4., Markku Roine
p. 040 843 9669.
Hallitus

Os. 056, Salo

Kevätkokous la 16.3. klo 11, osaton
toimisto, Helsingintie 10, Salo. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Paikalla vakuutusyhtiö Turvan edustaja. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 059, Oulu

Hiihtokilpailut la 16.3. klo 13
Auranmajalla. Ilmoittautumiset klo
12.30 paikan päällä.
Kevätkokous ti 19.3. klo 18, Rakennusliiton Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 060, Kouvola

Kevätkokous ke 20.3. klo 18, Rakennusliiton Kymen aluetoimisto,
Salpausseläntie 60 C, Kouvola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua!
Hallitus

Os. 061, Veteli

Kevätkokous pe 15.3. klo 18,30
ravintola Pelimanni, Kaustintie 2,
Kaustinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokailu.
Hallitus

Os. 064, Alavus

Kevätkokous pe 22.3. klo 17.30,
Maku-Pirtti, Okslammintie 9, Alavus. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Mukana toimitsija Raimo Pohjola.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 065, Lappajärvi

Kevätkokous la 9.3. klo 14, ruokapaikka-kahvila Kaffiina, Nissintie
46, Lappajärvi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet

Kevätkokous pe 22.3. klo 18, Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimisto, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Ruokailuun ilmoittautuminen ennakkoon sihteerille, toni.pontinen@
gmail.com tai p. 050 576 4308.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 077, Mikkeli

Kevätkokous la 16.3. klo 11, hotelli
Cumulus, Mikonkatu 9, Mikkeli.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää Kymen aluepäällikkö
Kari Lapatto. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 079, Porvoo

Kevätkokous la 16.3. klo 13 osaston
toimistolla, Sibeliuksenbulevardi 36,
Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kevään päiväristeily la 4.5. m/s Finlandialla. Lähtö klo 6.45 turistipysäkiltä. Varausmaksu 20 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 6.4.
toimistolla maanantaisin tai
p. 0400 936 248.
Hallitus

Os. 080, Vakka-Suomen
rakentajat

Kevätkokous to 21.3. klo 18, Sualaspuar & Orren Krouvi, Aittaranta
8–10, Uusikaupunki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Alennusta uintilipusta. Osasto maksaa osan uintilipusta Kajaanin uimahallilla, omavastuu on 2 €.
Liikunnallisin kevät terveisin!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous su 17.3. klo 18, Metallin toimisto, Esplanadi 83, Hanko.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous ti 19.3. Klo 18, Rakennusliiton Satakunnan aluetoimisto,
kokoushuone, Liisankatu 18, Pori.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 083, Keuruu

Os. 102, Oulu

Os. 081, Hanko

Kevätkokous su 17.3. klo 14, Kamanan Myllytuuli, Kangasmannilantie
4, Keuruu Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokous aloitetaan lounaalla.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 086, Kokkola

Kevätkokous ma 18.3. klo 18, Ristirannankatu 7, Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 088, Vaasan maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous ke 20.3. klo 17, Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimisto, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä keskustellaan Vaasan osastojen yhdistämisestä. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Avd. 088, Vasa målare
och golvläggare

Vårmöte ons. 20.3. kl. 17 vid Byggnadsförbundets Österbottniska kretskansli, Storalånggatan 43, Vasa.Behandlas stadgeenliga ärenden samt
diskuteras sammanslagning av Vasas
avdelningar. Kaffeservering
Styrelsen

Os. 097, Lohjan kirvesmiehet

Kevätkokous to 14.3. klo 18, osaston
toimitilat, Kauppakatu 8, 3 krs, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 099, Kajaani

Kevätkokous pe 15.3. klo 17.30,
Kontiomäen Shell, Viitostie 2, Kontiomäki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, käsitellään Kainuun osastoseminaarin linjaama esitys Kainuun
organisaatiouudistuksesta sekä muut
esille tulevat asiat.
Pilkkikilpailut la 6.4. klo 10–13
Suvirannassa. Sarjat: naiset, lapset,
nuoret, miehet ja veteraanit yli 60 v.
Sarjojen kolme parasta palkitaan.
Tarjolla syötävää ja juotavaa. Jäsenet
perheineen tervetuloa!
Keilavuoro. Osasto tarjoaa jäsenilleen keilavuoron perjantaisin klo 18–
19 Kajaanin Keila-Keskuksessa,
Vienankatu 5, Kajaani. Esitä liiton
jäsenkortti ilmoittautuessa.
Osasto tukee myös jäsenten kalastusharrastusta Ruuhijärvellä. Jäsen saa
liiton jäsenkorttia näyttämällä vuorokauden kalastusluvan hintaan 7 €.

Kevätkokous ke 20.3. klo 18, Rakennusliiton Oulun aluetoimisto,
Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hiihtokisat la 23.3. klo 11 Auran
Majalla. Ilmoittautuminen paikan
päällä. Rahapalkinnot.
Hallitus

Os.103, Kuopion maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous ke 27.3. klo 18, Rakennusliiton Itä-Suomen alueen
Kuopion toimisto, Vuorikatu 42,
Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Aluetoimitsija paikalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os.104, Helsingin asfalttija pikimiehet

Pikiukkojen kokous ti 12.3. klo 14,
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä ajankohtaiset asiat
ja tämän vuoden toiminta mm. kesäretki. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Veteraanijaosto

Os. 113, Siilinjärvi

Kevätkokous ti 19.3. klo 18, LM-toimisto, Harjamäentie 1, Siilinjärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30
Hallitus

Os. 123, Rauma

Kevätkokous ke 13.3. klo 18, hotelli
Cumulus, Aittakarinkatu 9, Rauma.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallituksen kokous klo 17.
Hallitus

Os. 126, Kauklahti

Kevätkokous ma 25.3. klo 18,hotelli
Kuninkaantie, Lakelankatu 1, Espoo.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 150 Forssa

Pilkkikilpailut la 23.3. Lähtö klo
8.30 kirkon parkkipaikalta.
Hallitus

Os. 151, Orivesi

Kevätkokous la 16.3. klo 11, Cafe
Herkkuhetki, Anttilantie 6, Orivesi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus
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Os. 154, Loviisa

Kevätkokous su 24.3. klo 13, Loviisan ST1-aseman Safcafeen kabinetti,
Länsikaari 1, Loviisa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluepäällikkö Vilppu Oikarinen,
Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa
lounaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 156, Harjavalta

Kevätkokous pe 22.3. klo 18, hotelli
Hiittenharju, Hiittenharjuntie 1,
Harjavalta. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osaston lopettaminen/
osaston yhdistäminen sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokailu.
Hallitus

Os. 159, Savonlinna

Kevätkokous ti 19.3. klo 18, osaston
toimisto, Kaartilantie 10, Savonlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Pilkkikilpailut ma 1.4. klo 9 osaston
majalla, Hirvasjärventie 175, Savonlinna. Jäsentenväliset sarjat. Tarjoilua. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 160, Kerimäki

Pilkkikilpailut la 6.4. klo 9 Pääkannassa. Makkaranpaistoa ym. Jäsenet
perheineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 161, Kajaanin maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous pe 22.3. klo 18, Rakennusliiton Kainuun aluetoimisto,
Pohjolankatu 28 A, Kajaani. Esillä
sääntöjen määräämät, mahdollisesti
tuleva osastorakenteen muutosasiat
sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla aluetoimitsija Marko Niskanen.
Hallitus

Os. 162, Kouvola maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous su 24.3. klo 13, hotelli
Cumulus, Kouvolankatu 11, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokoukseen osallistuville tarjotaan
lounas. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 164, Nurmes

Kevätkokous ti 19.3. klo 17, osaston
toimisto, Kirkkokatu 22 H 28, Nurmes. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Avd.168, Vasa

Vårmöte tisd 19.3. kl 18 vid Byggnadsförbundet, Storalånggatan 43,
Vasa. I mötet behandlar man stadgeenliga ärenden, verksamhetsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet
åt styrelsen samt övriga ärenden.
Matservering.
Styrelsen

Os. 174, Karjaa

Kevätkokous to 14.3. klo 18, Työväentalo, Kauppalankatu 22, Karjaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Liiton
edustaja paikalla. Ruokatarjoilu.
Hallitus
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Avd. 174, Karis

Vårmöte to den 14.3. kl 18 i Folkets
Hus, Köpmansgatan 22, Karis. Behandlas stadgeenliga ärenden samt
övriga framkommande ärenden.
Förbundets representant på platsen.
Matservering.
Styrelsen

Os. 186, Oitti

Kevätkokous su 17.3. klo 13, ravintola Pihvipaikka 54, Riihimäentie
3620, Oitti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokailu.
Hallitus

Os. 187, Lempäälä

Kevätkokous pe 15.3. klo 18, Vaihmalan Hovi, Vaihmalantie 144,
Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 190, Lohja

Kevätkokous su 17.3. klo 17, Metallitupa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os.197, Pieksämäki

Kevätkokous pe 22.3. klo 18, osaston toimisto, Savontie 1, Pieksämäki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja
muut esille tulevat asiat. Tulkaahan
kahville ja kuuntelemaan ajankohtaisia asioita!
Pilkkikisat la 16.3. klo 9–12 osaston
mökillä. Kaikki kalat kilpailukaloja.
Eri sarjoja. Ei välttämättä tarvitse
osallistua kisoihin. Kahvit, mehut ja
makkarat tarjotaan. Tulkaa perheen
kanssa katsomaan!
Hallitus

Os. 203, Haukipudas

Kevätkokous ti 12.3. klo 18, Heiton
talo, Törmäntie 15, Haukipudas. Liiton toimitsija paikalla. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 208, Suonenjoki

Kevätkokous ke 27.3. klo 18 Kaupungintalolla, Herralantie 6, Suonenjoki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali

Os. 291, Outokumpu

Os. 224, Kankaanpää

Os. 298, Jurva-Teuva

Kevätkokous to 14.3. klo 18, Putkikatu 14, Naantali. Esillä sääntöjen
määräämä asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous ke 27.3. klo 17.30,
Kankaanpään Kuntoutuskeskus,
Kelankaari 4 Kankaanpää. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokailu ennen
kokousta!
Pilkkikilpailut pe 29.3. klo 10
Venesjärvellä. Kokoonnutaan Myllymäen huvilalla. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski

Kevätkokous pe 15.3. klo 18.30,
KSS OP:n kerhohuone, Juankoskentie 18, Juankoski. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 244, Kurikka

Kevätkokous ke 13.3. klo 19 toimistolla, Keskuspuistikko 30, Kurikka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Käsitellään myös osastojen yhdistymisasiaa.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 268, Muurame

Kevätkokous to 14.3. klo 18, Muuramen Työväentalo, Nisulantie 2, Muurame. Esillä sääntömääräiset asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Pilkkikilpailut la 23.3. klo 9–11,
Ratastie, Hautalahti. Tavarapalkintoja. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 270, Kuhmo

Kevätkokous ke 13.3. klo 17, Työttömien yhdistys, uusi ruokala, Kainuuntie 93, Kuhmo. Esillä sääntöjen
määräämät asiat, käsitellään Kainuun
osastoseminaarin linjaama esitys
Kainuun organisaatiouudistuksesta
sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla aluetoimitsija Marko Niskanen.
Hallitus

Os. 212, Loimaa

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Os. 213, Nastola

Os. 283, Viiala

Kevätkokous su 24.3. klo 12, Työväentalo, Satakunnantie 57, Loimaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous to 21.3. klo 18, Puuseppien toimisto, Timpurintie 2,
Nastola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu Aylin
ravintolassa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 215, Parkano

Kevätkokous to 28.3. klo 18, Sakkila, Keskuskatu 6, Parkano. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut

Kuukausikokous ma 18.3. klo 17,
Os. 001 Helsingin kirvesmiesten toimitilat, Mäkelänkatu 8, Helsinki.
Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous ma 18.3. klo 18, Viialan Sampola, Vakkistentie 5, Viiala. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 285, Pielavesi

Kevätkokous to 21.3. klo 18, Pumpuliinan kerhohuone, Toritie 6, Pielavesi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.

Kevätkokous la 23.3. klo 13, Alangonkatu 1, Outokumpu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus
Kevätkokous pe 22.3. klo 19, Tarina
ravintola, Kauppatie 2, Jurva. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 310, Rautalampi

Kevätkokous la 16.3. klo 10, Kalevan kahvilaravintola, Kuopiontie 6,
Rautalampi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 314, Vaala

Kevätkokous ke 20.3. klo 17, Vaalan
kunnantalo, kunnanhallituksen huone. Esillä sääntöjen määräämät asiat,
käsitellään Kainuun osastoseminaarin linjaama esitys Kainuun organisaatiouudistuksesta sekä muut esille
tulevat asiat. Kokoukseen osallistujille tarjotaan ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 318, Kiuruvesi

Kevätkokous ti 19.3. klo 18, Puistonkulma, kokoustilat, Asematie 16,
Kiuruvesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia

Kevätkokous to 14.3. klo 19, ravintola Ansa ja Oiva, Kauppatie 5, Laihia. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osastojen yhdistyminen sekä
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 324, Ähtäri

Perinteiset pilkkikilpailut la 23.3.
klo 10, Inhan leirintäalueen saunaranta. Hyvät palkinnot. Makkaranpaistoa ja kahvit. Kaikki osaston
jäsenet mukaan!
Hallitus

Os. 327, Alahärmä

Kevätkokous ti 12.3. klo 18, Erustupa, Härmäntie 21 D, Alahärmä. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osastojen yhdistyminen sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Nyt kaikki päättämään!
Hallitus

Os. 331, Vilppula

Kevätkokous ti 26.3. klo 18, ravintola Isabella, Keskuskatu 7, Vilppula.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Pilkkikilpailut la 23.3. klo 9–13,
Tuomiojärvi Tervetuloa!
Hallitus

Rakentaja 3/2013

Os. 349, Matinkylä

Kuukausikokous ma 8.4. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4,
Espoo. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 357, Sotkamo

Kevätkokous to 14.3. klo 17, hotelli
Vuokatinhovi, Vuokatinhovintie 15,
Vuokatti. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osaston mahdollinen lakkauttaminen ja yhdistyminen suuremmaksi osastoksi sekä muut esille
tulevat asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 363, Puolanka

Kevätkokous la 23.3. klo 16, Puolangan Osuuspankin kokoustila,
Maaherrankatu 12, Puolanka. Esillä
sääntöjen määräämät asiat, osaston
mahdollinen lakkauttaminen ja yhdistäminen suurempaan osastoon
sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 374, Tohmajärvi

Kevätkokous pe 15.3. klo 18, ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26, Tohmajärvi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pilkkikilpailut 5.–6.4. Välinehuolto
alkaa pe ja kilpailu alkaa la 6.4. klo
9. Jäsenet perheineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila

Kevätkokous ti 12.3. klo 18, Orimattilan Työnhakijat ry:n toimitilat,
Lahdentie 65 D, Orimattila. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 379, Polvijärvi

Kevätkokous ma 18.3. klo 18, Janne
Sallisen luona, Kaavintie 10, Polvijärvi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 383, Suomussalmi

Kevätkokous la 23.3. klo 10, ravintola Kultainen Kukko, Kauppakatu
4, Suomussalmi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat, osaston mahdollinen lakkauttaminen ja yhdistyminen
suurempaan osastoon sekä muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet
ja -eristäjät

Kevätkokous to 14.3. klo 16.30, Rakennusliiton Turun aluetoimiston alakerta, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kakkukahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkiasentajat ja -eristäjät

Kevätkokous ti 12.3. klo 16.30, Hämeen Tampereen toimiston kokoustila, Sorinkatu 4 B, 2. krs, Tampere.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää työehtotoimitsija
Kimmo Palonen. Maittava kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Rakentaja 3/2013

Os. 393, Oulun
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous to 21.3. klo 17, hotelli
Cumulus, Kajaaninkatu 17, Oulu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen iltapala. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 394, Kuopion
putkimiehet ja -eristäjät

Pilkkikilpailut la 16.3. klo 8 Puutossalmella. Tarkempia tietoja antaa
Pertti Ruotsalainen p. 050 536 0621.
Hyvät palkinnot! Tervetuloa!
Pilkkijaosto

Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät

Pilkkikilpailut la 23.3. klo 9–14
Puolakassa.
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Kuukausikokous ti 2.4. klo 18,
hotelli Cumulus, kokoustilat, 2. krs,
Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna.
Käsitellään esille tulvat asiat, aiheena osaston virkistystoiminta.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 399, Mikkelin
putkimiehet

Kevätkokous to 14.3. klo 18, Rakennusliiton Itä-Suomen alueen Mikkelin toimisto, Porrassalmenkatu 13,
Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu 17.30.
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kevätkokous ke 13.3. klo 18, Rakennusliiton Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet
ja -eristäjät

Kevätkokous ke 27.3. klo 18, ravintola Liisanpuistossa, Liisankatu 20,
Pori. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa!
Hallitus

2, Mäntyharju. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Vierailijana Mauri Kivistö työeläkeyhtiö Eterasta. Kokouksen jälkeen
pientä purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 452, Taivalkoski

Os. 540, Helsinki

Kevätkokous pe 22.3. klo 18, Jalavan
Pirttikahvila, Mikonkuja 2, Taivalkoski. Esillä sääntöjen määräävät
asiat, osaston mahdollinen lopettaminen ja liittyminen Pudasjärven osastoon sekä muut esille tulevat asiat.
Mukana toimitsija Esa Niskanen.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä

Kevätkokous ma 18.3. klo 19.00,
Shell Mäntsälä P, Pohjoinen pikatie
1, Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu ja arvonta!
Hallitus

Os. 473, Hyrynsalmi

Kevätkokous la 23.3. klo 14, ravintola Hallan Saaga, Ukkohalla, Ukkohallantie 20, Hyrynsalmi. Esillä
sääntöjen määräämät asiat, keskustellaan osaston lakkauttamisesta ja
liittymisestä uuteen suurempaan
osastoon sekä muut esille tulevat
asiat. Tarjotaan ruoka kokoukseen
osallistujille. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 13.30.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä

Kevätkokous la 16.3. klo 13, Mantun talo, yläkerta, Kirkkotie 3, Nilsiä. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi

Kevätkokous la 30.3. klo 14, Rantasalmen Työväentalo, Sudentie 1,
Rantasalmi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 496, Parikkala

Kevätkokous ma 11.3. klo 18, hotelli
Lohikontti, Melkoniementie 2, Särkisalmi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 507, Kaavi

Kevätkokous su 24.3. klo 15, Finnsbackan kerhohuone, Kuninkaantie
5–7, Kirkkonummi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous ke 13.3. klo 18, Kaavin OP:n kerhohuone, Rantatie 1,
Kaavi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pilkkikilpailut la 6.4. klo 9 Vilho
Räsäsen mökillä Mökkösessä.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi

Os. 522, Merikarvia

Os. 418, Kirkkonummi

Kevätkokous la 23.3. klo 15, ravintola Street4, Jukolantie 4, Pudasjärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat,
osaston tulevaisuus sekä muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen
pitää toimitsija Esa Niskanen.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 441, Mäntyharju

Kevätkokous to 14.3. klo 18, Mäntyharjun ABC:n kabinetti, Pentinpolku

Kevätkokous su 24.3. klo 16, Paloasema, Lounasvaarantie 1, Merikarvia. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 533, Turun maa- ja
vesirakentajat

Kevätkokous la 23.3. klo 11, Rakennusliiton Turun aluetoimiston yläkerran kokoustila, Uudenmaankatu 6
a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.

Pilkkikilpailut su 17.3. klo 10,
Suinonsalmi, Suvisaaristo, Espoo.
Lisätietoja Jouko Kolehmainen p.
040 523 5935. Jäävarauksella!
Kevätkokous la 23.3. klo 11, Puistokulma, Talkootie 2, Vantaa. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä

Kevätkokous la 16.3. klo 13, Rakennusliiton Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30 Jyväskylä. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Perinteiset pilkkikilpailut la 9.3. klo
9 Jyskän venesatamassa Haapalahdella. Sarjat: miehet, naiset ja lapset.
Luvassa makkaranpaistoa ja hauskaa
yhdessä oloa. Joukolla mukaan!
Hallitus

Os. 544, Savonlinnan
maarakentajat

Kevätkokous su 24.3. klo 14, pizzeria Rodi, Puruvedentie 51–53, Kerimäki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, keskustelua osaston lakkauttamisesta sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 546, Mikkelin
maarakentajat

Risteily 13.–14.4. Tallinnaan. Hinta
jäsenille 50 €/hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään ke 20.3., Olli Palsa p.
0400 597 882.
Hallitus

Os. 548, Kouvola

Kevätretki la 11.5. Tallinnaan Tallink Silja Europa-laivalla. Yö laivassa. Maissa oloaikaa noin neljä tuntia.
Paluu sunnuntaina. Matkan hinta jäseniltä 29 €/hlö, ei jäsen 79 €/hlö,
hintoihin sisältyy aamiainen. Mahdollisuus varata buffet-illallinen klo
18.30 kattaukseen hintaan 32 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään pe
22.3., Mikko p. 045 131 6722. Matkan maksu viimeistään to 28.3. osaston tilille FI5780001900657314,
viestikenttään matkustajan/matkustajien nimet. Varattu 30 paikkaa.
Jäsenet etusijalla.
Hallitus

Os. 554, Etelä-Kymi

Kevätkokous su 17.3. klo 14, Hotelli
Leikari, Haminantie 261, Kotka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit

Kevätkokous to 14.3. klo 17.30, Pääkaupunkiseudun rakennusalan työttömien toimipiste, Kaasutehtaankatu
1, Kalasatama, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvi-, leipä- ja
pullatarjoilu. Jos kokouspaikka ei
löydy, soita sihteeri Tommi Tikkaselle p. 040 320 6974.
Hallitus
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Os. 603, Turun muurarit

Kevätkokous ke 20.3. klo 18, Rakennusliiton Turun aluetoimiston
kokoustila, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää talouspäällikkö
Markku Koskinen.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit
Kevätkokous ma 25.3. klo 18,
os.10:n toimitila, Sorinkatu 4 a,
Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 682, Pohjois-Suomen
muurarit

Kevätkokous la 23.3. klo 11, Tornion
Työväen järjestötalo, Kemintie 53,
Tornio. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksessa käsitellään osaston purkamista. Tervetuloa!
Hallitus

90 vuotta

Pykönen Kaarlo Olavi
18.3., Mikkeli.
Os. 601, Helsingin muurarit

Huotari Veikko
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Veikko Huotari kuoli 20.11.2012.
Hän oli syntynyt 20.4.1944 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.10.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 099, Kajaani
Härkönen Helge
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Helge Härkönen kuoli 9.2.2013.
Hän oli syntynyt 31.5.1929 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi
1.4.1970.
Muistoa kunnioittaen
Os. 563, Sulkava
Landen Birger
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Birger Landen kuoli 10.1.2013.
Hän oli syntynyt 6.6.1932 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1972.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski
Parikkala Pertti Ilmari
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Pertti Ilmari Parikkala kuoli
19.1.2013. Hän oli syntynyt
18.11.1930 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.10.1954.
Muistoa kunnioittaen
Os. 401, Hyvinkään putkimiehet
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Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harts Ehitus 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
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•

Prolainer Oü
Prostein Oü
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS

80 vuotta

Huuhtanen Heikki Martti
22.3., Tampere.
Os. 010, Tampere
Seppänen Pertti 2.2., Espoo.
Os. 349, Matinkylä

75 vuotta

Skyttä Seppo Tapio
12.3., Kuusankoski.
Os. 029, Kuusankoski

Kiitokset muistamisesta Rakennusliitolle ja os. 001 Helsingin kirvesmiehille.
Esko Huuskonen

Haverinen Esko Aulis
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Esko Aulis Haverinen kuoli
18.12.2013. Hän oli syntynyt
24.9.1939 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.10.1965.
Muistoa kunnioittaen
Os. 099, Kajaani
Heiskanen Tauno Juhani
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Tauno Juhani Heiskanen kuoli
28.12.2012. Hän oli syntynyt
5.12.1935 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.7.1981.
Muistoa kunnioitten
Os. 029, Kuusankoski
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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
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü

KUTSU RAKENNUSLIITON
POHJANMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2013
Aika:
la 23.3. klo 10.00
Paikka: Härmän Kylpylä (entinen kuntokeskus), auditorio, Vaasantie, Ylihärmä.
Asiat: Kokouksessa käsitellään aluejärjestön sääntöjen määräämät asiat ja päätetään
opintorahaston jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2013.
Kokousedustajille tarjotaan ruoka ja päiväkahvit sekä korvataan matkat.
Ruokailuvarauksen vuoksi pyydämme edustajia vahvistamaan
osanottonsa viimeistään ke 20.3., p. 020 690 248 tai

janne.kemppainen@rakennusliitto.fi.
Tervetuloa!

Rakennusliiton Pohjanmaan aluejärjestö ry:n hallitus

KUTSU RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2013
Aika:
la 6.4. klo 10, aamupala ja matkalaskujen vastaanotto alkaa klo 9.
Paikka: Kiljavan opisto, Kirkkonummen toimipiste, Siikaranta, Naruportintie 68, Espoo.
Asiat:
Käsitellään sääntöjen 5 §:n määräämät asiat, äänestetään sääntöjen 8 §:n

mukaisesta aluejärjestön purkamisesta.
Tilannekatsauksen pitää Rakennusliitoon puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n hallitus
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HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAVIIKOT
Vekaraviikko 22.–27.7.

TALONRAKENNUSALAN URAKKAHINNOITTELUN
KOULUTUS, ITÄINEN TOIMINTA-ALUE
Rakennusalan urakkahinnoittelu on uudistunut ja vain urakkatyötä lisäämällä voit
parantaa vuosiansiotasi. Koulutusilloissa käydään läpi työkunnan säännöt, urakkatyömääräykset ja urakan laskenta rakennusalanurakkahinnoittelun laskuria käyttäen
(atk-pohjainen). Aiheena myös rakennusalan tes-muutokset 2013.
Tilaisuuksissa tarjotaan ruoka.
Paikka ja aika:
Juva
to 21.3. klo 17, Partalan Kuninkaankartano, Hiltulantie 1.
Hamina ti 26.3. klo 16, Hotelli Leikari, Haminantie 261.
Kouvola ke 27.3. klo 16, Kouvola aluetoimiston kokoustilat, Salpausselänkatu 60 C.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään kolme päivää ennen tapahtumaa,

Matti Leinonen p. 050 537 3695.

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

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

Vekaraviikko 23.–28.12.

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.
Hakemusten palautus:

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki.

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö

PUTKIASENTAJIEN TES- JA URAKANMITTAUSKOULUTUS, ITÄINEN TOIMINTA-ALUE
Aika:
la 6.4. klo 10–15
Paikka:
Vesileppis, Vokkolantie, Leppävirta
Kouluttajana: työehtotoimitsija Kimmo Palonen.

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN
RETKEILYPÄIVÄT 8–9.6., Lappeenranta

Urakanmittausta perinteisellä tavalla. Kurssilasille tarjotaan ruoka.

Ilmoittautumiset viimeistään ke 3.4., Matti Leinonen p. 050 537 3695.

Rakennusliitto Itä-Suomen aluejärjestö

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

ELÄKELÄISTEN LOMAT 2013
Liiton veteraanilomat
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohja (Raasepori)
09.–15.9.

Hakuaika päättyy pe 26.7.2013

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.
Valituille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

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

www.lomakeskushuhmari.com

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.
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

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

10. PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN
KOKOONTUMINEN
Aika:
24.–26.5.
Paikka: Lomatrio, Pieksämäki, Kangasniementie 18, Naarajärvi
Hinta:

Sisäänajo perjantaina 24.5. klo 12.
80 €, maksu sisältää auto-/vaunupaikan valosähköllä, aamupalat (la ja su)
sekä ruokailun (la) kahdelle henkilölle.

Lisätietoja: Ari Ruuskanen p. 0500 903 896.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 5.5., Ilmari Ojala p. 0400 868 103.

Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.
Lämpimästi tervetuloa!

VALTAKUNNALLINEN MAALARITAPAAMINEN
Aika:
8.–9.6.
Paikka: Kiljavan opisto, Kirkkonummen toimipiste Siikaranta,

Naruportintie 68, Espoo.
Majoituksella 79 €/hlö/2hh ja ilman majoitusta 48 €/hlö.
Hintoihin sisältyy: tulolounas, kahvit, päivällinen, iltapala, aamiainen ja
ohjelma. Maksetaan paikan päällä.
Ohjelma: Leikkimielisiä kisailuja, kaupunkisuunnistusta Helsingissä, taikuri Ben Elf,
karaokea yms. Juhlapuhujana Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Tarkempi ohjelma: www.helsinginmaalarit.fi.
Hinta:

Ilmoittautumiset viimeistään pe 26.4., hotelli Siikaranta p. (09) 867 971,

kampanjakoodi "maalaritapaaminen".

Rakentaja 3/2013

51

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
Näinkö meistä ajatellaan?

Naiset lihavia,
miehet tyhmiä
Arvostettu The Economist lyttää suomalaisen koululaitoksen maanrakoon. Pisa-tutkimuksen lehti katsoo
kallistuvan vasemmalle.

T

he Economist on julkaissut
laajan artikkelin pohjoismaista. Ruotsalainen musiikkiopetus kerää kehuja, tanskalainen
olut maistuu kuulemma koko perheelle, ja norjalaisnuorten hiihtokunto herättää ihastuksen huokauksia brittitoimituksessa.
Nimekäs matkailureportteri Sebastian McLeonid ei keksi Suomesta mitään hyvää sanottavaa.
– Kuivauskaapin, tekstiviestin
ja pari videopeliä kehittänyt kansakunta on taantunut muutamassa
vuodessa Euroopan häpeäpilkuksi.
Suomen Pisa-tulokset ovat olleet hyviä, mutta kyseessä on marxilainen
kyselytutkimus, joka ei kestä ideologiasta vapaata tieteellistä tarkastelua. Faktana säilyy, että on kuolemantuomio syntyä Suomeen, sillä
maa ei tule ikinä pärjäämään jalkapalloilussa saati kriketissä. Sikäläiset miehet eivät ymmärrä joukkuestrategioita, ja naiset ovat sukulaisiaan eskimoita muistuttavia ihrapalleroita, koska heidän sukupuoliviettinsä on korvautunut jo kauan
sitten ruokahalulla, Sir Sebastian
kuittailee.
Suomen Palloliitto ilmoittaa
laatineensa lehteen seuraavanlaisen
vastineen: Mitä pahaa siinä on, että
syö muutenkin kuin nälkäänsä?
Palloliiton Ahvenanmaan piirin
(Ålands fotbollförbund) tarkennus:
Vi är praktiskt del av Sverige.

Kiinalaiset yleistävät
Valitettavasti engelsmannien vuodatus ei ole poikkeus alati lämpenevässä kansainvälisessä mediailmastossa. Hiljattain Kiinan valtiollisella
uutiskanavalla luettiin vahingoniloinen tiedote suomalaismiehestä, joka
oli eksynyt Shanghain metrossa.
– Hapantuneelta maidolta haiseva pullanaama, jonka kansalaiset
tunnistivat heti suomalaiseksi insinööriksi, herätti hilpeyttä kanssamatkustajien keskuudessa aiemmin
tänään Shanghain metrossa. Kömpelys ei älynnyt jäädä pois Tseu Ling
Pungin asemalla vaan jatkoi matkaa
Ging Tsing Jengiin asti, vaikka ystävälliset kiinalaiset kuiskivat hänelle
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pysäkkien välillä, että lattajalkaisten
ulkomaalaisten suosima rietastelualue rajoittuu nimenomaan Tseu
Ling Pungin tienoille. Nauru maittoi
myös korttelivahdeille, kun kaukaa
pohjoisesta tullut juottoporsas kompuroi asemalaiturille takavako housuista vilkkuen ja suu ammollaan
kuin kärpäsiä kutsuen. Miehen muhkeaan kämmeneen kätkeytyi antiikkinen matkapuhelin, jonka akku
tuntui olevan yhtä tyhjä kuin omistajansa rahapussi.
Ulkoministeriö reagoi uutiseen
nopeasti ja valtuutti Pekingin-lähetystön ilmaisemaan vakavan huolestuneisuutensa seuraavin sanakääntein: Meitä suomalaisia on vain viisi
miljoonaa, mutta se on sentään neljä
kertaa enemmän kuin eestiläisiä.
Vaadimme ponnekkaasti, että vähennätte hiilipäästönne Uudenmaan
ympäristökeskuksen suosittelemalle
tasolle.

Perulainen lyö löylyä
Valitettavasti samoille kutsuille Pekingissä sattui myös perulainen toimittajakaunotar Maria Patata Santa
Juanita, joka valmisteli kirjaa kansainvälisen diplomatian kipupisteistä. Hän seurasi aitiopaikalta, kuinka
suomalainen lehdistöattasea ensin
esitti maanmiestensä nootin ja yritti
sitten virtsata salaa lootuskukkaistutuksille puutarhassa, joka oli koristeltu eri kansallisuuksien lippuja
kunnioittavin paperilyhdyin.
Kolmellatoista kielellä julkaistavaa YK – 192 sivistysvaltiota ja 1
mätämuna -kirjaa mainostetaan
kansainvälisessä mediassa seuraavalla katkelmalla:
– En ollut uskoa siroja korviani,
kun tämä hikinen lappalainen takelteli repliikkinsä kielellä, joka mitä
luultavimmin oli tarkoitettu ranskaksi, mutta joka kuulosti kroonisilta ilmavaivoilta. Kaikki paikallaolijat, palvelusväki mukaan lukien, kokivat suurta myötähäpeää, joka
vaihtui kuvotukseksi ilmeisen epäonnistuneen ilmakitaristin kaivaessa esille teryleenihousuistaan mitättömän pienen elimen ja suihkiessa
sillä myrkyllisiä kuona-aineitaan

ympäri pyhää puutarhaa samalla pälyillen ympärilleen ruokakomerolta
varkaissa tavoitetun muurahaiskarhun lailla. Olin pyörtyä huomatessani, että sievoinen määrä keltaista
nestettä lorahti nurmelle jääneiden
leikkikalujen päälle.
Lapsiasiamies Pavel Astahov on
ilmoittanut, että kirjaa tullaan jakamaan ilmaiseksi kaikissa Venäjän
federaation lähetystöissä ja konsulaateissa.

Presidentti Sauli Niinistö vetoaakin perulaiseen virkaveljeensä Ollanta Humalaan, jotta tämä käyttäisi
kiistatonta vaikutusvaltaansa ja kieltäisi Maria Patata Santa Juanitan kirjan julkaisun ainakin paperiversiona. Näin ollen teos olisi vaikeammin
saatavilla tärkeimmissä kauppakumppanimaissamme.
Niinistön lähettämä yksityinen
ja erittäin salaiseksi luokiteltu sähke
kuuluu seuraavasti:

Suomi panostaa Humalaan

HYVÄ OLLANTA STOP OLISIT
NYT KERRANKIN REILU LATINO JA TEKISIT NIIN KUIN MINÄ TEKISIN SINUN SIJASSASI
JOS VOISIN STOP TARJOAN
VAIKKA PULLAKAHVIT KUN
TAVATAAN RIION OLUMPPIALAISISSA STOP JENNI LAUSUU
TUOSSA VIERESSÄ TERVEISIÄ
STOP
Tommi Pietarinen

Kun tämä ikävä uutinen nyt viimein
ehtii Suomeen, nettikommentoijat
ovat yksimielisiä siitä, että jotain on
tehtävä, jotta maatamme ei juosten
kustaisi pois maailmankartalta.
(Yksimielisyydestä varoittaa viimevuotinen Unescon raportti, jonka
mukaan Suomesta ei löydy muille
EU-maille ominaista avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.)

Tutkija Raija Julkunen
arvioi Pekka Himasen
Sininen kirja -tulevaisuushankeluonnosta
Yhteiskuntapolitiikkalehdessä 1/2013.
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Työssä jaksaa, kun osaa kehua itseään

N

yt kun eläkeikiä ollaan nostamassa, jokainen tuntee huolta työssä jaksamisesta, osa ihan aiheellisestikin. Itsekin
innostuin lenkille kokeilemaan kuinka kova
kunto on. No, pakko myöntää, innostusta lisäsi hiukan se, että unohdin rahapussin kortteineen työmaalle viikonlopuksi. Joten kaavailtu
pubi-ilta vaihtui lenkkeilyyn taloudellisten
syiden vuoksi.
Tulos hämmästytti, käytin kolmeen kilometriin saman ajan kuin kaksi vuotta sitten
kuuteen. Luulin, että raudoittajan työ on riittävän tehokas kunnon kohentaja. Ei näköjään
ole.
Tuloksesta järkyttyneenä aloitin heti uuden harjoitusohjelman. Käyn päivittäin lenkillä saunan lämpiämisaikana. Onneksi nykyiset
puukiukaat lämpiävät puolessa tunnissa, joten
riittää kun pistää tulen ja lähtee juoksemaan.
Aikoinaan jouduin tekemään viiden kilometrin lenkin, mutta nyt pääsen helpommalla.
Kilometri riittää, kiitos romahtaneen pohjakunnon. Onneksi en kuulu niihin onnettomiin,
joiden täytyy juosta kymmen kilometriä hengästyäkseen.
Harjoitukset tuottivat nopeasti tulosta. Viime
viikolla olin niin väsynyt, että sihisin kiukusta mestarin kiirehtiessä holvin valua, kun raudoitus oli vielä alkuvaiheissaan. Maanantaina,
lenkillä käynnin jälkeen, käytin päivän kehus-
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kellen kavereille urheilullisuuttani ja ei ollut
tietoakaan vitutuksesta. Jo yksi harjoituskerta
teki minusta hyväntuulisen juttumiehen tiuskivan raudoittajan asemasta.
Tärkeä tekijä oli varmaan kasvanut pohjakunto. Koska tiesin olevani huippukunnossa,
ei ollut näyttämispakkoa. Saatoin keskittyä
töissä viihtymiseen. Heikkokuntoisena pyrki
pysymään aikataulussa, koska itsetunto oli
kiinni siitä. Näyttääkin siltä, että kuntoilu sopivassa määrin on ihmelääke, jolla työssä jaksamista ja viihtymistä voi edistää.
Moni tutkijakin ihmettelee miksi töissä täytyisi jaksaa satavuotiaaksi, kun nuoret ovat työttöminä. Idea on tietenkin säästää nuoria niin,
että he jaksavat olla töissä sitten kun sadas syntymäpäivä alkaa lähestyä. Eläkekarttuma kasvaa iän myötä ja on tietenkin eläkkeensaajan
etu käydä töissä vain superkarttuman aika.
Miksi tuhlata nuoruuttaan työntekoon?
Monet oikeistolaiset utopistit haaveilevat
maailmasta, jossa orjat tekevät työn ja rikkaat
voivat puolestaan pitää vapaata. Tekniikkauskovaiset, jotka eivät ymmärrä Marxin kuvaamaa lisäarvon riistoa, taas haaveilevat koneiden tekevän työt.
Kapitalismi on luonut uuden utopian, jossa töissä käy vain vanhukset. Nuoruus voidaan
käyttää rentoon elämään. Milloinkahan eläkevakuutusyhtiöt huomaavat asian ja käyvät

myymään käänteisiä eläkevakuutuksia? Vakuutuksen ottaja saa kolme tonnia kuukaudessa 80 vuoden ajan ja maksaa koko summan
kertaeränä takaisin täytettyään sata vuotta.
Luulisin että vakuutuksella olisi kysyntää.
Poliitikoista vain Osmo Soininvaara
(vihr.) on ehdottanut vastaavaa mallia. Tosin
hänkään ei tajunnut yksityisen vakuutusyhtiön
roolia, vaan ehdotti valtion lainaa työttömyyden ajaksi.

Punakynä
Auvo Rouvinen,
Kitee
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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.
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