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Ruumis + mieli = ?
Voiko liikunta olla yksi stressiä voimistava tekijä?

Teksti: Maija Ulmanen, kuvat: Kimmo Brandt

-S

uutarin lapsella ei ole kenkiä, kulttuuriantropologi Taina Kinnunen toteaa. Hän on pikaisella
työmatkalla Helsingissä. Tänään hänen pitäisi
käydä nopeasti kertomassa Helsingin kirjamessuilla uudesta kirjastaan Vahvat yksin, heikot sylityksin. Otteita
suomalaisesta kosketuskulttuurista ja sen jälkeen vielä
matkustaa Rovaniemelle.
– Olen nukkunut todella huonosti viime viikot. Työstressi vaikuttaa minuun voimakkaasti. Käyn niin ylikierroksilla päivän jälkeen, että rauhoittuminen ja nukahtaminen on vaikeaa.
Meistä jokainen voi varmasti samaistua kyseiseen tilanteeseen. Aurinkoa näemme seuraavan kerran keväällä
ja töissä riittää hoppua. Pitäisi tehdä sitä ja tätä. Tuntuu
ettei rauhoittumiselle ole aikaa. Vaikka stressi-sanalla on
korvissamme negatiivinen kaiku, on se myös ihmiskeholle normaali reaktio ja meille jopa hyväksi.
Stressi on elimistön, mielen ja tunne-elämän reaktio
normaalia elämäntasapainoa järkyttävään tilanteeseen.
Se on ristiriitaa omien edellytysten ja voimavarojen, tarpeiden ja arvojen sekä työpaikan tarpeiden ja arvojen välillä. Stressiä ei ole mahdollista eikä tarvettakaan poistaa,
koska tietystä määrästä stressiä on myös hyötyä.

Liikunta luo myös stressiä
Ruumiillisuustutkijan mielestä työn fyysisyys poistaa
työn stressitekijöitä, toisin kuin esimerkiksi työ, jossa
ollaan paljon paikoillaan.
– Staattisuus on ihmisruumiin tappava elementti. Ihmiset on luotu liikkumaan ja olemaan liikkeessä, Kinnunen sanoo painokkaasti.
Koska ihminen on luotu liikkumaan, voisi siitä päätellä, että työn aiheuttaman stressin pystyisi purkamaan
liikkumalla. Tutkijalla on tähän mielenkiintoinen näkökulma.
– Liikunta on ehdottomasti hyvästä, mutta on myös
muistettava, että se luo liian pitkälle mentäessä stressiä.
Olen tavannut lukuisissa tutkimuksissa ihmisiä, joille liikunnasta tulee toinen työ. Liikunnan kuuluu pysyä työtä
tasapainottavana tekijänä.
Tutkijan mielestä ihmisen hälytyskellojen pitäisi
soida, jos liikunnan tavoitteet on asetettu kuin kilpaurheilijalla, tai jos kehon rakentamisesta tulee tavoite itsessään.
– Olen tutkimuksissani törmännyt varsinkin miehiin,
jotka tekevät ruumiin rakentamisesta päämäärän sinänsä.
Tämä vaatii hyvin kurinalaista elämää. Täytyy syödä tietyllä tavalla, liikkua monipuolisesti ja jokaisella liikuntasuorituksella täytyy olla tavoite.
Kinnunen naurahtaa, kun keskustelu kääntyy rahkan
syömiseen.
– Koko kansa syö rahkaa niin paljon, ettei sitä keritä
edes valmistamaan niin nopeasti. Itse haastattelin parinkymmentä vuotta sitten näitä ”rahkansyöjiä”, niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Silloin he tuntuivat kummajaisilta, oudolta heimolta, joka syö rahkaa ja pitkävaikutteisia hiilihydraatteja.

Terveellisestä elämästä pakkomielle
Kuntoileminen on saanut viime vuosina hyvin voimakkaita kilpaurheilun vivahteita. Enää ei riitä, että liikumme
hyvinvointiamme edistävästi, vaan nyt kaikkeen tekemiseen täytyy asettaa tavoite. Kinnusen mielestä tämä kuntoliikunnan uusi piirre on hyvin mielenkiintoinen.

– Suunnitelmallisuus on päivän sana. Kaikki on mietitty loppuun asti. Syömme ja liikumme tietyllä tavalla,
Kinnunen kiteyttää.
Aikamme ’terveellinen elämä’ aiheuttaa myös paljon lieveilmiöitä. Tutkijan mielestä on veteen piirretty
viiva, syödäänkö hyvin terveellisesti vai kärsitäänkö syömishäiriöstä.
– Tiedän paljon ihmisiä, joille syöminen aiheuttaa
stressiä. Maailma menee täysin sekaisin, jos tiettyä proteiiniannosta ei saada tiettynä aikana. Ihmisestä tuntuu,
että treeni on silloin mennyt täysin hukkaan. Tällainen
elämä on stressaavaa. Ei voi esimerkiksi lähteä ex tempore-lomareissulle, koska tällöin treenit ja syöminen häiriintyisivät.
Tutkija ei olisi ikinä voinut uskoa kaksikymmentä
vuotta sitten, että hänen tutkimastaan alakulttuurista tulee koko kansan buumi – fitnessbuumi.
Tutkija peräänkuuluttaa kysymään itseltään, milloin
työkykyä ylläpitävä liikunta on mennyt stressin puolelle!

KuKa?
Taina Kinnunen

Mittaamme jopa unenlaatua

syntynyt 1962, Oulussa

Fitnessbuumi on aiheuttanut sen, että markkinoille on
jo tullut, ja on tulossa, jatkuvasti suurella volyymillä
laitteita, joilla pystytään mittaamaan mitä erikoisimpia
asioita kehostamme.
– Muistan joskus kymmenen vuotta sitten visioineeni
jossain haastattelussa, että tulevaisuudessa kodeistamme
tulee terveyskeskuksia. Mutta tuolloin olin aivan varma,
että se on joskus hamassa tulevaisuudessa – joskus sitten kun minä olen tomuna, Kinnunen sanoo ja naurahtaa.
Fitnessbuumi on mitä parhain kasvualusta itsemittaamislaitteille. Ihmiset janoavat tietoa ruumiistaan ja siitä,
kuinka se käyttäytyy ja reagoi erilaisiin tilanteisiin. Tutkijan mielestä ihmiset haluavat kaiken irti ruumiistaan –
kaikki tässä, mulle, heti -mentaliteetilla.
– Kun meillä on koko tämä arsenaali kotona – verenpaine-, verensokeri-, kehonkoostumus- ja jopa unenlaatumittari – ei tarvitse kauheasti päätellä, minkälaisia
vaikutuksia tällä on elämänlaatuumme. Itse en uskaltaisi
ikinä mitata omaa untani. Tiedän, että saman tien stressitasoni nousisivat, tutkija sanoo hieman stressaantuneena.
Kinnusen mielestä on hienoa, että voimme mitata kehoamme ja mahdollisesti auttaa temppeliämme voimaan
paremmin, mutta hän mielestään on muistettava myös
asian kääntöpuoli.

Koulutus:
Filosofian maisteri -96,
Oulun yliopisto,
Kulttuuriantropologia
Filosofian tohtori -01,
Oulun yliopisto,
Kulttuuriantropologia

Rakenna temppeliä
– Rakennusprojekti on omassa työssä työmaalla, mutta
se saattaa olla myös vapaa-ajalla. Teemme omasta kehostamme toisen rakennusprojektin. Oman kehomme rakennusprojekti ei valmistu koskaan, se on päättymätön.
Tässä kohtaa, jos kehon rakentamisesta tulee fanaattista,
on hyvä huomata, ettei ruumiinprojekti paranna elämänlaatuamme, vaan päinvastoin, Kinnunen sanoo.
Tutkijan mielestä toisen ihmisen läheisyys on monissa tapauksessa enemmän stressiä poistava tekijä, kuin
esimerkiksi lenkille lähteminen.
– Entä jos välillä työpäivän jälkeen jäisimmekin puolison, lapsien tai kaverin kanssa viettämään yhteistä aikaa lenkin sijaan. Läheisyydellä ja yhteisellä tekemisellä
on tutkitusti stressiä alentava vaikutus, tutkija täsmentää.
– Olisi tärkeää muistaa myös työpäivän aikana jutella
ja ottaa kontaktia muihin ihmisiin. Jo pelkästään silmiin
katsomisella on rauhoittava ja stressiä poistava vaikutus.
Jos kaiken, mitä tutkija kertoi, voisi vetää yhteen ja
summata, niin olisiko tärkein viesti – pysähtyminen. n

Tieteellinen ura:
Kulttuuriantropologian
professori 2009–2011,
Oulun yliopisto
Sukupuolentutkimuksen
yliopistonlehtori 2012–2013,
Tampereen yliopisto
Sukupuolentutkimuksen
professori 2014,
Tampereen yliopisto
Tällä hetkellä Itä-Suomen
yliopistossa.
Tuoreet kirjat:
Vahvat yksin, heikot
sylityksin. Otteita
suomalaisesta
kosketuskulttuurista (2013).
Helsinki: Kirjapaja
Kinnunen, T, Ylipulli,
J & Ylimaunu, T (toim.):
Elämäntarina – elinkaari
(2012). Oulun yliopisto:
Studia Humaniora
Ouluensia
Mitä?
On pohtinut ruumiillisuutta
ja sukupuolta urheilun,
seksuaalisuuden, talouden,
työn, ruuan ja uskonnollisuuden kehyksissä.
Popularisoi tiedettä ja
pyrkii tieteen ja taiteen
vuoropuheluun.
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johanna.hellsten@rakennusliitto.fi

Helsinki 14.11.2014

Uusiks män’
Tässä se on. Uudistunut Rakentaja. Hiukan puleerattu, parannettu, karsittu. Raahattu kirkuvana
ja potkivana lähemmäksi nykyistä vuosituhatta.
Rakentaja on pysynyt vuosikaudet samannäköisenä. Se on ollut tuttu ja turvallinen, ei ehkä kovin kaunis, mutta merkki pysyvyydestä kuitenkin,
kuten vanha aviopuoliso. Olemme panneet hiukan
pakkelia pintaan ja hakeneet vaikutteita myös historiasta; Rakentajan uusi logo on saanut vaikutteita 1960-luvun Rakentajasta. Joskus pitää palata
ajassa takaisinpäin päästäkseen eteenpäin.
Kaikkea ei ole kuitenkaan haettu vuosien takaa. Olemme pyrkineet tuomaan pienen ripauksen

modernia minimalismia lehden ulkoasuun. Tekstityyppejä on muutettu sellaisiksi, että lehteä olisi
helpompi lukea. Värimaailmaa on yksinkertaistettu; Rakentajan värit ovat nyt sininen ja harmaa.
Joillekin kirjoittajille olemme sanoneet hellät jäähyväiset; toisille, uusille ”tervetuloa”. Uutena palstana aloittaa Irma kiertää, jossa esitellään kummallisia asumismuotoja ympäri maailmaa ja tutustutaan eläinmaailman huippurakentajiin. Ajoittain ilmestyy toinenkin uusi palsta, Juhlatuulella, jossa jäsenistön tapahtumat saavat ansaitsemaansa tilaa.
Mikään ei muuta lehden ydintä; liiton jäsen,

joka työskentelee joka ikinen arkipäivä, satoi tai
paistoi. Harrastaa mielenkiintoisia ja joskus kummallisiakin asioita. On kiinnostunut työehdoista,
työturvallisuudesta ja siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tunnistaa jonkun vanhan, tutun työkaverin naaman työmaareportaasissa tai – mikä parasta
– on itse poseeraamassa lehdessä työnsä äärellä.
Me odotamme ilon ja kauhunsekaisin tuntein
tämän numeron tuloa ulos painokoneesta. Uudistusta saa kommentoida. Ja pitää kommentoida.
Kamalintahan tietysti olisi, jos kukaan ei edes
huomaisi mitään. n

Vi har ändrat texttyperna så att det ska vara lättare
att läsa tidningen. Färgvärlden har förenklats; Rakentajas färger är blått och grått.
Vi har varmt avtackat en del skribenter; andra,
nya har vi önskat välkomna. En ny spalt är Irma
kiertää (Irma reser runt), där vi presenterar konstiga boendeformer världen runt och där vi bekantar oss med toppbyggarna inom djurvärlden. Tidvis har vi också en annan spalt Juhlatuulella (På
festhumör), där medlemmarnas evenemang får det
utrymme de förtjänar.
Inget ändrar tidningens kärna; medlemmen i
förbundet, som arbetar varje vardag, i regn och

sol. Har intressanta och ibland konstiga hobbyer.
Är intresserad av arbetsvillkor, arbetarskydd och
av vad som händer i världen. Känner igen någon
gammal, bekant arbetskamrats nuna i ett arbetsplatsreportage eller – ännu bättre – poserar själv i
tidningen invid sitt arbete.
Vi väntar med glädje och lite förskräckta på
att detta nummer ska lämna tryckpressen. Ni får
kommentera förnyelsen. Ni ska kommentera. Det
värsta vore förstås, om ingen ens märker något. n

Och den blev ny
Här Har du den.

Den förnyade Rakentaja. Lite
polerad, förbättrad, gallrad. Släpad under skrik
och sparkar närmare nuvarande årtusende.
Rakentaja har sett likadan ut i många år. Den
har varit bekant och trygg, kanske inte så vacker,
men i alla fall ett tecken på något bestående, som
en gammal äkta hälft. Vi har spacklat ytan lite och
också sökt intryck från historien: Rakentajas nya
logotyp har tagit intryck av 1960-talets tidning.
Ibland måste man gå bakåt i tiden för att komma
framåt.
Men vi har inte sökt allt i det gamla. Vi har försökt få med ett uns modern minimalism i layouten.

Reilusti vanhanaikainen

P
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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ankki- ja muut ekonomistit vaativat mahdollisimman joustavaa työelämää. Etenkin työehtosopimusten yleissitovuus on useiden talousviisaiden tähtäimessä. Ajattelu kulkee niin, että palkat ja
muut työehdot pitäisi sopia kahden kesken, ilman lain
ja työehtosopimusten luomaa taustatukea. Näin ajatellaan oltavan aidoilla markkinoilla, joilla työvoiman
hinta määräytyy kulloisenkin kysynnän ja tarjonnan
mukaan kilpailukykyisesti.
Tämä päättely saattaa vaikuttaa virtaviivaiselta.
Se on kuitenkin todella puutteellinen, koska ihmiselo
ei ole kunnon elämää, jos olemme jatkuvalla syötöllä
vain markkinatavaraa. Sitä voisi miettiä yksi jos toinenkin talousnero. Yhteinen taivalluksemme tarvitsee
yhteisesti sovittuja lakeja ja sopimuksia, jotka määrittävät yhteiskunnan tahtotilan ja moraalisen selkärangan. Niitä ei vedetä stetsonista, vaan ne sovitaan porukalla. Työehtosopimus on samalla työläisten yhteinen
työelämävakuutus.

Väitetään myös työnantajan ja työntekijän suhteen
muuttuneen siihen suuntaan, että työlainsäädäntömme
perusajattelu, työntekijän suojelu, ei ole enää tarpeellinen. Väitteen taustalla on utopistinen työmarkkinakäsitys, jonka mukaan työnantaja ja työntekijä ovat tasavertaisia sopimusosapuolia.
Ei elävä elämä tue näitä käsityksiä. Kohtaamme
jatkuvasti syrjintää, huijausta, alipalkkausta, häikäilemätöntä heikomman hyväksikäyttöä. Tämä tosiasia ei
ole muuttunut. Se todistaa ammattiyhdistysliikkeen yli
vuosisataisen vaatimuksen työehtosopimuksista ja työväen suojelusta yhä ajankohtaiseksi.
Ollaan reilusti vanhanaikaisia. Pidetään järjestömme voimakkaina, valitaan luottamusmiehet ja pidetään heikomman puolta ihmisten lailla. Pidetään hyvällä hermolla työntekijöiden turvasta kiinni. Lamat
tulevat ja menevät, arvokkaasta ei kannata luopua.
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Miltä maailma näytti rakentajan
vinkkelistä 50 vuotta sitten?
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3. marraskuuta Bolivian presidentti
Víctor Paz Estenssoron hallitus syrjäytettiin kenraali Alfredo Obando
Candian vallankaappauksessa.

Aste Helsinki Oy
tiedottaja

Eeva Pulkkinen

3. marraskuuta Yhdysvaltain presidentti Lyndon B. Johnson voitti vaaleissa haastajansa Barry Goldwaterin.

toimituksen sihteeri

Soile Ahremaa-Luttinen
Toimituksen osoite

20. marraskuuta Linjeflygin lento numero 277 putosi Ängelholmissa, Ruotsissa sen lähestyessä silloista Ängelholmin sotilaslentokenttää. 31 matkustajaa kuoli ja 12 loukkaantui vakavasti.

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

26. marraskuuta perustettiin Pakistanin
ensimmäinen televisioyhtiö, Pakistan
Television Corporation.

Ilmoitusmyynti

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

28. marraskuuta Yhdysvaltain turvallisuusneuvosto päätti suositella PohjoisVietnamin pommitusten laajentamista.
28. marraskuuta Ranska testasi maanalaista ydinräjäytystä Eckerissä Algeriassa.

Tilaushinta

12 kk 30 €

Painopaikka

30. marraskuuta Brittiläinen valtiomies Sir Winston Churchill täytti
90 vuotta.
koTimaassa

8. marraskuuta kuoli arkkitehti Viljo
Revell vain 54-vuotiaana. Revellin
kynästä ovat syntyneet sellaiset rakennukset kuin Toronton kaupungintalo
Kanadassa, Lasipalatsi ja Makkaratalo
Helsingissä sekä Vaasan keskuskortteli.
16. marraskuuta astui voimaan Suomen ja Irakin välinen sopimus talou-

Sanomapaino Oy, Forssa
Helsinki 2014 ISSN 0355–8614

dellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä.
23. marraskuuta Helsingin uusi piispa
Aarre Lauha vihittiin virkaansa.
Marraskussa Suomen singlelistan
ykkösenä soi The Animalsin House of
the Rising Sun.
Asioista ensimmäisinä kertoivat
Mitä Missä Milloin 1965 ja Wikipedia.

Seuraava numero
ilmestyy 12.12.2014
Tähän numeroon tarkoitetun materiaalin
on oltava toimituksessa kirjallisena
viimeistään perjantaina 28.11.

2014
Numero

12

Aineistopäivä

28.11.

Ilmestyy

12.12.

2015
Numero

persut ja kristiLiset tuomitsevat
sukupuolineutraalin avioliiton
luonnonjärjestyksen vastaiseksi...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aineistopäivä

2.1.
30.1.
27.2.
to 26.3.
to 30.4.
29.5.
3.7.
31.7.
28.8.
2.10.
30.10.
27.11.

Ilmestyy

16.1.
13.2.
13.3.
10.4.
15.5.
12.6.
17.7.
14.8.
11.9.
16.10.
13.11.
11.12.

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

ilmoitukset@rakennusliitto.fi tai
Rakentaja-lehti/ilmoitukset
PL 307, 00531 Helsinki
Osasto-ilmoitusten hinta 1 €/mm.
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Rakennusalan palkkasumma
kasvoi 1,9 prosenttia
TilasTokeskuksen tuoreen katsauksen mukaan rakennusalan palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa
1,9 prosenttia vuoden takaisesta.
Erikoistuneen rakennustoiminnan
palkkasumma lisääntyi tuoreella
neljänneksellä 3,6 prosenttia ja talonrakentamisen 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma laski puolestaan
2,0 prosenttia vuodentakaisesta.
Koko talouden palkkasumma oli

vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 1,1 prosenttia vuoden takaista suurempi. Heinä-syyskuussa
palkkasumman kasvu jäi edellisvuodesta alle kahteen prosenttiin
kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta yksityisiä terveydenhuoltoja sosiaalipalveluita. Heikoimmin
kolmannella vuosineljänneksellä
kehittyi teollisuusyritysten palkkasumma, jossa pitkittynyt lasku jatkui tuoreella neljänneksellä. n

Rakentajia työttömänä hieman
viime vuotta enemmän
RakennusliiTon jäsenistä oli lo-

kakuussa 2014 työttömänä 14,8 prosenttia. Vuoden 2013 lokakuussa
työttömänä oli yhteensä 13 prosenttia. Työttömyys on siis noussut viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna 1,8 prosenttiyksikköä.
Kovinta työttömyys oli vuoden
2014 lokakuussa kivenjalostusalalla
(22,9%), maalausalalla (17,3%), ta-

lonrakennuksessa (16,9%) ja tiiliteollisuudessa (16,5%). Vähiten työttömiä oli asfalttialalla (6,8%).
Myös viime vuonna vastaavaan
aikaan eniten työttömiä oli kivenjalostusalalla (20,7%), tiiliteollisuusalalla (16,7%) ja maalausalalla
(16,1%). Alin työttömyysluku oli
vedeneristysalalla (5,6%). n

4 000

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö
ITUC laskee, että Qatarin MM-kisojen
rakennustyömailla kuolee yli 4 000
siirtolaistyöntekijää vuoteen 2022 mennessä,
jolloin kisat viimein alkavat.
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Tarjoamme kaikille rakennusalan
ammattilaisille Eurohostel-luokan huoneet edullisempien
Reilaaja-huoneiden hinnalla – ja kaupan päälle vielä
ilmaisen iltasaunan ja WiFin sekä ilmaisia leffoja!
Kolmen hengen huoneessa yövytte meillä alk. 19,80 €/hlö/yö.
Etu on voimassa kaikille Valtti-henkilötunniste-kortin haltijoille.

Kysy myös edullisia
työviikkopaketteja!
Helsinki

Puh. 09 622 0470 www.eurohostel.fi
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Rakennusliitto ihmettelee Sodan
kylän pesulan rakennusurakkaa
Heikki korhonen
RakennusliiTTo ihmettelee pää-

töstä, jonka mukaan Sodankylän
kunnan täysin omistama yhtiö on
antanut suuren pesulan rakennusurakan pienelle metallialan yritykselle.
Yrityssaneerauksessa oleva firma on
kertonut myös teettävänsä työt virolaisella alihankkijalla.
Sodankylän kunnan omistama
Tähtikunta Oy on ilmoittanut perusteluksi sen, että metallialan yritys
tekee urakan halvemmalla kuin paikalliset tai vakiintuneet rakennusalan yritykset. Metallialan yritys on
toiminut pari vuotta lähinnä metallirakenteiden valmistajana ja viimeksi
viime vuonna Pielaveden kunta joutui maksamaan firman 280 000 euron takauksen, jonka se oli antanut
firman rahoitukseen.
Nyt Sodankylän kunta on taannut 2,5 miljoonan euron lainan Tähtikunnalle, joka rakentaa uuden pe-

sulan yksityiselle yritykselle.
Rakennusliiton mielestä Sodankylän kunta ja Tähtikunta eivät välttämättä ole arvioineet oikein urakkaan liittyvää riskiä. Viimeaikaisten
kokemusten mukaan muut kuin rakennusalalla toimivat kotimaiset ja
ulkomaiset yritykset eivät välttämättä pysty viemään rakennushanketta loppuun. Yleensä niiden keskeneräisten urakoiden jatkaminen
ja korjaaminen on tullut alkuperäistä
paljon kalliimmaksi.
– Näyttää pahasti siltä, että
hanke tulee Sodankylän kuntalaisille kalliimmaksi kuin he uskovatkaan, Rakennusliiton puheenjohtaja
Matti Harjuniemi arvioi.
Rakennusalan työttömyys on
tänä talvena poikkeuksellisen kovaa. Sitäkin taustaa vasten on kummallista, että kunnallinen yritys antaa tukensa hankkeelle, joka käyttää
hyväkseen ulkomaista, halpaa työvoimaa. n

Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Ilmoittautumisaika vuoden 2015
ensimmäisiin koultuksiin
on alkanut!

Kuva: Tapio Jääskeläinen

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PERUSKOULUTUS, Nokia Kylpylähotelli Edenissä
Yhteysmieskurssi
26.– 27.1.
Ilmoittaudu
Luottamusmiesten peruskurssi osa 1
26.– 28.1.
viimeistään
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 1
26.– 28.1.
5.1.
Luottamusmiesten peruskurssi osa 2
Työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi osa 2
4.– 6.2. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Kirkkonummi Siikaranta

16.– 17.2.
16.– 17.2.

Ilmoittaudu
viimeistään
11.1.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JATKOKOULUTUS, Kirkkonummi Siikaranta
Luottamusmiesten jatkokurssi osa 1
9.– 11.2.
Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi osa 1
9.– 13.2.
Luottamusmiesten jatkokurssi osa 2
Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi osa 2

9.– 11.3.
9.– 13.3.
Ilmoittaudu
viimeistään
16.1.

Toimita kurssihakemuksesi viimeistään 3 viikkoa ennen joko koulutus@rakennusliitto.fi tai
Rakennusliitto/ kurssisihteeri, PL 307, 00531 Helsinki. Pyydäthän työnantajaltasi
allekirjoituksen lisäksi merkinnät niihin kurssihakemuksen kohtiin, jotka käsittelevät
ansionmenetystä ja opintovapaata. Kaksiosaisten kurssien eri osille riittää yksi hakemus,
merkitse siihen kurssien ajankohdat.

Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076
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Valoa kansalle. Rakennusmies Kimmo Törmänen järjestää Mehiläisen sairaalatyömaan katolle valoa valaisemaan työskentelyä.

Kimmo Törmänen
”yleismies jantusena”
SRV:lle työmaa on toistaiseksi ainoa Oulussa.
Lähivuosina suunnitteilla on tuhannen asunnon
rakentaminen Toppilan sataman alueelle.
Teksti ja kuvat: Seppo Korhonen

1980

-luvun lopulla talonrakennuspuolelle tullut rakennusmies Kimmo Törmänen on viime ajat tehnyt töitä tuntipalkalla. Törmäsen työmaa on Oulun keskustassa, jonne rakennusliike
SRV rakentaa vakuutusyhtiö Ilmariselle viisikerroksista liike- ja toimistorakennusta.
Rakennukseen tulee Mehiläisen
lääkärikeskus ja liiketiloja. Rakennuksen bruttoala on noin 13 000 neliömetriä.
Aiemmin kerrostaloja rakentanut Törmänen kertoo, että edellisillä
työmailla hän oli urakkaporukassa
tekemässä muun muassa muottihommia.
– Täällä ei ole tarvinnut sellaiseen osallistua, vaan olen sellainen
yleismies jantunen, joka tekee sen
minkä esimies määrää, Törmänen
naurahtaa.
Urakkatöissä liksat olivat suuremmat kuin nykyään.
– En ole kuitenkaan laskenut,
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kuinka paljon ansiot ovat laskeneet,
hän sanoo.
Liike- ja toimistorakennus poikkeaa Törmäsen mukaan perinteisestä kerrostalorakentamisesta.
– Ongelmiakin on tullut vastaan,
mutta aina niistä on kunnialla selvitty, hän toteaa.

Taustat selvitetty
Rakentaminen toteutetaan projektinjohtourakkana. SRV:n työmaamestari ja työsuojelupäällikkö
Arto Määttä kertoo, että työmaan
vahvuudesta kymmenkunta on
vuokramiehiä ja noin 90 aliurakoitsijoiden työntekijää. Kaikki firmat
ovat käyneet läpi tiukan seulan eli
jokaisen taustat on selvitetty. Kaikkien töissä olevien on huolehdittava vero- ja viranomaisvaatimusten täyttymisestä tilaajavastuulain
mukaan.
– Mies ja ämpäri -yrityksiä tänne
ei ole otettu, vaan kaikki ovat luotettavia ammattimiehiä. Pyrimme
käyttämään mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa. Pääosin

aliurakoitsijat ovat Oulun seudulta,
Määttä sanoo.
Kaikki työntekijät on myös perehdytetty työmaahan. Perehdytyksen jälkeen työntekijä saa sähköisen
kulkuluvan ja perehdytystunnisteen.
Ilman tätä työmaalle ei ole asiaa. Perehdytyksiä onkin riittänyt.
– Tällä työmaalla on käynyt perehdytyksessä jo 600 työntekijää,
Määttä kertoo.

Ikkunoiden ja ovien asennusta
Yksi heistä on Rakennus-Tiilikainen Ky:n kirvesmies ja työsuojeluvaltuutettu Harri Hourula, joka on
yksi viimeisimmistä työmaalle tulleista. Häntä ovat työllistäneet ikkuna- ja oviasennukset sekä pölyttömien tilojen suojaukset.
– Työt ovat sellaisia pieniä pyörähdyksiä kohteesta toiseen, hän hymähtää.
Timpurin töitä Hourula on tehnyt 27 vuotta. Työmaita on ollut laidasta laitaan.
– Teollisuusrakentamista, omakotitaloja ja saneerauksia, hän listaa.

Hissillä maan alle luolaan
Rakennustyöt alkoivat kesällä 2013,
jolloin tontilla ollut 1960-luvulla rakennettu huonokuntoinen kiinteistö,

– Tämä on tällaista pyrähdystä
kohteesta toiseen, kirvesmies
Harri Hourula naurahtaa. Tällä
kertaa oli vuorossa verhotankojen asentaminen paikoilleen.

niin kutsuttu Liiton talo purettiin.
– Sen jälkeen alkoivat maanrakennustyöt, joissa mentiin 12 metriä maan alle, Määttä kertoo.
Rakennus liittyy parhaillaan Oulun keskustan alle rakennettavaan
parkkiluolaan, Kivisydämeen, jonka
huoltotiloista tulee hissiyhteys maan
tasolle ja muuhun kiinteistöön. Rakennukseen tulee viisi maanlaiselle
pysäköintitasolle ulottuvaa hissiä
sekä kaksi huoltohissiä.
Hissien asennustyöt alkavat vuo-
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denvaihteessa. Huoltohissit ovat
tällä haavaa Oulun korkeimmat, sillä
ne ulottuvat maan alta lähes 50 metrin korkeuteen.

Lyijyä 300 neliötä
Rakennuksen katutasoon tulee liiketiloja, kerroksiin 2–5 tulee tilat Mehiläisen palveluille, kuten leikkaussaleille, työterveydelle, mammografialle ja röntgenille.
Tilojen seiniin ja lattioihin asennetaan perinteisten materiaalien lisäksi lyijyä kuvantamislaitteiden
vaatimiin säteilysuojauksiin. Kaikkiaan lyijyä käytetään suojauksiin
noin 300 neliötä.
– Gyproc-levyissä on päällä lyijykerros, minkä lisäksi sitä on myös
seinissä sekä tekniikan koteloinneissa ja levysaumoissa, Määttä selvittää.

Yli 300 päivää
ilman tapaturmaa
Työmaalla ei ole sattunut yhtään vakavaa tapaturmaa. Määttä kertoo,
että ensimmäinen sairaslomaan johtanut tapaturma sattui 309 tapaturmattoman työpäivän jälkeen, kun
yhden urakoitsijan työntekijän nilkan nivelsiteet revähtivät.
– Muuta ei ole sattunut, hän kertoo.
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat kävivät hiljattain toteamassa, että työmaa on turvallisuuden puolesta hyvin hoidettu.
Kirjallisia huomautuksia tur-

vavarusteiden käytön laiminlyönneistä on annettu kolme kappaletta.
Ne ovat riittäneet, järeämpiin toimiin ei ole tarvinnut mennä.
Kirvesmies Harri Hourula kertoo kiinnittävänsä huomiota mahdollisiin vaaranpaikkoihin jo luonnostaan.
– Jos näen lattialla jonkin palikan ja putkenpätkän, ne tulee noukittua pois, hän kertoo.

Tuhannen asunnon
savotta suunnitelmissa
Mehiläisen rakennusprojekti on tällä
hetkellä SRV:n ainoa kohde Oulussa.
Kesällä valmistui postikeskuksen
laajennus ja viime vuoden marraskuussa uusi seurakuntatalo.
Urakkalaskennassa on tällä hetkellä yksi kohde ja seuraavaksi laskentaan on tulossa Oulun yliopiston
hammaslääketieteen laitoksen uudisrakennus.
Omaa vuoroaan odottaa LänsiToppilan Satamarannan alue, jonne
SRV suunnittelee rakentavansa seuraavan kymmenen vuoden aikana
tuhat asuntoa.
Sinne nousee Oulun korkein,
16-kerroksinen ja aina 50 metriin
kohoava asuintorni, johon tulee lähes sata asuntoa. Tämä työmaa
käynnistynee ensi vuoden syksyllä.

Julkisten kohteiden
kilpailu on kovaa
Rakennustöiden haaliminen on Oulun seudulla tätä nykyä vaikeaa. Taus-

Aulatilat alkavat hahmottua. Keväällä valmistuvan Mehiläisen
lääkärikeskuksen bruttoala on noin 13 000 neliötä.

Työmaapäällikkö Pasi Haakanaa harmittaa se, että paikallisilta
urakoitsijoilta ei tahdo saada kohteisiin juurikaan tarjouksia. Haakana ei
tiedä, mistä tämä johtuu.
Maalauspuolella ei myöskään
ole tasoiteporukoita kesäaikaan riittävästi.
– Työntekijäryhmät ja niiden tarpeet eivät aina oikein kohtaa, Haakana harmittelee. n

talla on taannoinen it-kuplan puhkeaminen, jonka seurauksena Oulussa
on myynnissä yli 500 omakotitaloa.
Niille ei tahdo ostajia löytyä.
Tilanne heijastuu kerrostalorakentamiseen. Uusien työmaiden aloitus tekee tiukkaa, minkä vuoksi rakennusliikkeet yrittävät kilvan päästä
julkiselle puolelle.
– Julkisissa kohteissa kilpailu on
kovaa, SRV:n aluejohtaja Timo Jääskeläinen huokaa.

Merkillisen reilu.

Työkaluvaunu/
kylmäkaappi

Täyssynteettinen
moottoriöljy 5W-40

- Kompressorikoneisto
- Tilavuus 50 l
- Jännite 230 V / 50 Hz
- Liitäntäteho 76 W

API SN SM/CF, ACEA A3/B4.
Kanisteri 5 litraa.
114-9540-5
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Varaudu talv

Laadukkaat
DEFA-tuotteet nyt
suoraan varastosta!

90
3,98 /l

UUTUUS

39900

Meiltä saat nopeasti
tarvitsemasi:
- Autolämpötuotteet
- Akkulaturit
- Hälyttimet
- PowerSystems-tuotteet

Lasinpesuneste 3 l
3 pussia yhteishintaan

10 ,-

Huoltovapaat akut

Yksittäin 3,90 /kpl

936-55559

Ladattava LED-työvalaisin

Kysy tarjousta!

C15-2 valaisin on päivitetty versio teholedeillä varustetusta
huippusuositusta C15 Compact valaisimesta.
- Klassinen muotoilu, kumimainen pinnoite
- Kestävä ja vedenpitävä (IP65)
- Vyöpidike
- Magneetti
- 2 x teholedit

Alkaen

1,11 /l

55 Ah

114-T3LFP

py
Muista myös

285-TCP

een...

yhkijänsulat

!

5990

Maan laajin varaosaketju!

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

297-50-C15-2

Varmat st ar

tit kunnon ak

ulla!

3500
fixus.fi

Tarjoukset voimassa 30.11.2014 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.
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Isot pyörät
pyörivät
Sora kulkee Esa Kontusen turvallisissa
ohjaksissa.
Johanna Hellsten

M

– Kuskilla pitää olla malttia ja kokemusta. Pitää itse tietää, minne voi
ajaa ja minne ei, Esa Kontunen sanoo.
Nykyisin on sorakuopillakin itsepalvelu. Kontunen nostelee kyytiin
täyttösoraa.
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aansiirtoauton kuljettaja
Esa Kontunen pyörittelee ison täysperävaunurekan rattia näppärästi kuin pikkupoika polkuautoaan. Olemme pistäytymässä parin kilometrin päässä
Lappeenrannan keskustasta, Lemminkäisen varikolla. Konttisen työpäivä on alkanut jo aikaisin aamulla
soranajolla.
Maansiirtoauton kuljettaja tarkastaa joka aamu ennen ajoon lähtöä rekkansa peruskunnon; renkaat
pitää potkia ja öljyt katsoa, tarkistaa, että valot ja vilkut toimivat. Auton huoltoväli on 30 000 kilometriä. Sora-autolla tulee vuodessa kilometrejä 70 000–80 000, joten auto
on kovalla kulutuksella.
– Parhaimpina vuosina autolla on
tullut ajoa 100 000 kilometriä vuoden aikana. Ennen ajoin kahta vuoroa, nyt vain yhtä, Kontunen kertoo.
Eikä pelkkä auto ole kovalla kulutuksella; kasetointia tehdään vuodessa lähes pari tuhatta kertaa, mikä
tarkoittaa, että lava kulkee kiskoilla
vuodessa yli 30 kilometriä.
Kontusen ajama Scania on pari
vuotta vanha. Hänen mukaansa kalustossa ei ole ollut valittamista.

– Ei tarvitse nykyään millään
öljykasoilla ajaa. Tekniikka on kehittynyt, mutta hyvä kalusto on
myös imagokysymys, jolla saa keikkaa. Kun kaupunki on tilaajana, se
arvioi myös kaluston. Ei auta mennä
ajelemaan autolla, josta valuu öljyä.
Tulee lähtö työmaalta ja siivousurakka päälle.
Järkevässä käytössä rekka kestää
4–5 vuotta. Siinä vaiheessa sillä on
ajettu 400–500 tuhatta kilometriä.
Sen jälkeen huollon kustannukset
alkavat nousta tuntuvasti.
– Moni pienyrittäjä ajelee vielä
pitkään tuon ajan jälkeenkin. Maansiirtoauto on kuitenkin aika kovilla.
Joudutaan ajamaan huonoja polkuja
painavan kuorman kanssa. Kun kasetti on auton kyydissä, konaispaino
nousee yli 40 tonniin

Golfkentiltä maantäyttöön
– Nyt viedään soraa golfkentälle.
Kenttää huolletaan joka syksy ajamalla soraa nurmikolle. Se estää sammaloitumista, Kontunen sanoo ja riisuu takkinsa hypätessään ohjaimiin.
Ohjaamo on moderni ja lämmin.
Takissa ei viitsi ajaa, mutta toisaalta
tulee äkkiä vilakka syyskeleissä,
kun käy irrottamassa perävaunun
johdot irti autosta.
– Jatkuvaa pukemista ja riisuutumista tämä on, Kontunen sanoo huvittuneena.
Rekassa on automaattivaihteisto.
Se on kuskin kannalta ergonominen
vaihtoehto. Käsivaihteella ajaessa
kuljettajat saivat pumpata niin ahkerasti raskaita polkimia, että se
aiheutti monelle selkävaivoja, särkyjä ja erilaisia kulumia. Kontunen
oli työkavereidensa kanssa aikoinaan laskenut, että 1,5 kilometrin
matkalla murskeen siirtoajossa sai
vaihtaa vaihdetta 800 kertaa kahdeksan tunnin aikana.
– Automaattivaihteisto todella
helpottaa hommia Vaihteistoa voi
kuitenkin käyttää tarvittaessa myös
manuaalisesti. Kun ajettavana on kapea, mutkainen, mäkinen tie, ei automaattivaihteisto oikein kerkeä mukaan, Kontunen toteaa.
Kontunen on tehnyt töitä maansiirtoalalla jo vuodesta 1986. Hän
ajoi vuonna 1997 omatoimisesti yhdistelmäajoneuvokortin. Lemminkäinen osti 1990-luvulla Kontusen
silloisen työpaikan, Kivituote Tuuliaisen ja mies on pysynyt Lemminkäisen leivissä siitä lähtien.
– Lemminkäinen on ollut turvallinen työnantaja tähän asti. Kerran
olen ollut lomautettuna kolme viikkoa. Enää nykyään ei tosin mikään
ole varmaa, Kontunen sanoo.
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Jänniä päiviä
– Työpäivä alkaa kuudelta aamulla.
Päivän pituudesta ei siinä vaiheessa
tiedä yhtään mitään, ellei ole etukäteen sopinut jotain muuta menoa
päivän päätteeksi. Töitä tehdään tilausten mukaan, välillä lähdetään
lennosta uudelle keikalle, Kontunen
kertoo.
Olemme saapuneet golfkentälle
melkoista kinttupolkua pitkin. Auto
kuitenkin peruuttelee komeasti varmoissa käsissä. Tyypillistä näille
keikoille on se, että kuorman vastaanottajia saa etsiä kissojen ja koirien kanssa, soitella pitkin kyliä.
– Usein saa odotella ja etsiä ihmisiä, Kontunen huokaa.
Erityisesti omakoti- ja pienrakentajat myös kuvittelevat, että rekoilla ajetaan vaikka puuhun; käsketään ajaa teitä, jotka eivät kestä raskasta kuormaa, tai peruutella maahan, joka lilluu kosteana ja imaisee
pyörät syvälle jumiin.
– Kuskilla pitää olla malttia ja
kokemusta. Pitää itse tietää, minne
voi ajaa ja minne ei. Pitää myös osata
säilyttää rauhallisuus; tässä on niin
isot massat liikkeellä, että hätiköiden
saa aikaan myös isoa vahinkoa.
Rauhallisuus näkyy muun
muassa siinä, että Kontunen jätti toisen perävaunun kauas golfkentästä.
On turhaa ajaa perävaunun kanssa
paikkaan, jossa tie ei kestä. Kontunen purkaa ensin ensimmäisen kuorman ja lähtee sitten hakemaan rauhassa toista. Kaikki sujuu hyvin.
Kasettien vaihto on kiehtovan
näköistä puuhaa. Systeemi on pysynyt aika samanlaisena 1980-luvulta
lähtien. Toisissa järjestelmissä on
ketju, toisissa letkut. Nykyään käytössä on pääsääntöisesti automaattikasetti. Muuten järjestelmät eivät
paljon toisistaan eroa.

Kuormausta itsepalveluna
Asiakaskäyntien välissä pitää käydä
hakemassa uutta kuormaa sorakuopalta.
Ennen aikaan sorakuopilla oli
väkeä hoitamassa kuskille kuorman. Nykyään siinäkin on menty
itsepalveluun. Kun ei ole palvelua,
hommat kestävät vähän pidemmän
aikaa.
– Esimerkiksi hienoa hiekkaa
kuormatessa sitä joutuu vähän taputtelemaan kauhalla ja lastauksessa
menee pidemmän aikaa. Isompaa
sepeliä tai kunnon kalliomursketta
riittää pari kauhallista ja työ käy nopeammin, Kontunen kertoo.
Talvella kuormaus vie vieläkin
enemmän aikaa. Pitää hiekoitella
montulla, koneet saattavat olla jäässä
ja soran päällä on metrin verran lunta.
Vauhdikkaasti Kontunen kuitenkin kauhakuormaajaa ajaa. Muutama kauhallinen täyttösoraa ja taas
on 43 tonnia tavaraa kyydissä.
Kontuselle on pitkällä aikavälillä aina riittänyt töitä. Kesällä on
soran, sepelin ja murskeen ajoa.
Talvella tehdään hiekoitusmateriaalien ajoa muun muassa kaupungille.
Lemminkäisellä on Lappeenrannassa kolme miestä tekemässä samoja töitä.

Kasetti vaihtuu. Sama, toimiva ja yksinkertainen systeemi on ollut käytössä jo 1980-luvulta lähtien.

Auton ajopiirturi valvoo kuskien
ajoaikaa. Neljän ja puolen tunnin
ajon jälkeen on pidettävä 45 minuuttia taukoa.
– Eivät poliisit kyllä pelkästään
ajoaikaa kyttää. Toisaalta myös
AVI:n tarkastajat saattavat tulla firmaan, käskeä ajopiirturin tiedot
pöydälle ja tarkistaa kaikki.

puskuriin sillä kertaa.
Peruspäivän aikana keikkamäärä vaihtelee. Joskus Kontunen
ajaa koko päivän soraa Ruskon Betonille. Joskus taas keikka on ajoa
pienrakentajille. Kahden vuoden
ajan Kontunen ajoi lähes pelkästään

keikkaa Ruduksen betoniasemalle,
kunnes tehdas alkoi järjestää itse
omat kuljetuksensa.
– Se oli melkein pääposti minulle silloin. Joskus olisi taas mukava ajaa vain yhdelle asiakkaalle. n

Maisemanvaihtoa
Kontusen mielestä kuskin hommassa parasta on se, että maisemat
vaihtuvat joka päivä.
– Päivä kuluu mukavasti ja näkee
erilaisia paikkoja. Huomaa, miten
seudut muuttuvat, Kontunen sanoo.
Toinen hyvä puoli on työn vapaus.
– Työ on itsenäistä ja vaikka
mennä pitää koko ajan, ei ole kukaan vieressä ahdistelemassa, että
”tee sitä, tee tätä”.
Onko työ yksinäistä?
– Harvoin tuntuu yksinäiseltä.
Radio pitää seuraa tai sitten voi soitella kaverin kanssa. Ruuan jälkeen
voi yksin ollessa alkaa ramasta. Silloin on vain keskityttävä ajoon.
Huonona puolena näin lähellä
itärajaa on stressaava liikenne.
– Kun näkee naapurimaan henkilöauton rekisterikilven, pitää olla
valppaana, sillä mitä vain voi sattua. Venäläiset ammattiautoilijat
sen sijaan ajavat hyvin. Antavat
tietä, eivätkä todellakaan ole törkeitä kuskeja, Kontunen kiittelee.
Toinen kuskin päivää stressaava
tekijä on jo aiemmin mainittu kunnollisten ohjeiden puute.
– Ei aina saa selvää kenelle viedään ja minne. Ohjeet ovat välillä
mitä sattuu.
Kontusellekin on joskus sattunut
niin, että auto on jäänyt jumiin pehmeään maahan.
– Onneksi oli iso kaivuri lähellä.
Mitään onnettomuuksia ei ole minulle sattunut. Kerran meinasi henkilöauto tulla väkisin alle. Peili osui

SAK kulttuurirahaston

KULTTUURIAPURAHAT
2015haettavana

SAK:n kulttuuriapurahat on tarkoitettu ensisijaisesti taidepainotteisten kulttuuriharrastusten tukemiseen.Apurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.

SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston yhteydessä erikoisrahastona. Jos hakijan ammattiliitolla on oma rahasto KSR:ssä käsitellään hakemus
myös sen apurahoja jaettaessa ilman eri hakemusta.
Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät 1.11.2014 alkaen Kansan Sivistysrahaston (KSR) osoitteesta www.sivistysrahasto.fi. Internetissä täytetty, tulostettu ja
allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan 31.12.2014 mennessä osoitteella:
Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki.

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

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
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Työsuojeluvaltuutettu Veli-Pekka Haralan (vas) ja pääluottamusmies Janne Vilposen takaa näkyy työtunnelin suuaukko. Paksut putket johtavat
maan alle ulkoilmaa. Ilman lisäilmaa ei maan alla pystyisi työskentelemään.

Tunnelit eivät ole
heikkohermoisten työmaita
Tampereelle valmistuu Suomen pisin
maantietunneli. Sen päälle on tarkoitus
rakentaa asuntoja tuhansille ihmisille

tua kiviainesta ajetaan myös Näsijärven rantaan, minkä tuloksena järveltä valloitetaan maata rakennuskäyttöön.

Tammerkosken alla
Teksti ja kuvat: Esa Tuominen

S

uomen pisimmän maantietunnelin louhintatyöt ovat ohittaneet puolimatkan krouvin.
Tampereen Näsijärven rantaa seuraileva Rantaväylä, joka tunnetaan
myös Paasikiven-Kekkosen tien nimellä, kulkee tulevaisuudessa tunnelissa ja sen päälle aiotaan rakentaa jopa toista tuhatta asuntoa.
Tie painuu tunneliin Santalahdessa ja tulee ulos Naistenlahdessa.
Tunnelin pituudeksi tulee 2,3 kilometriä, mutta oikeastaan pituus on
kaksinkertainen, koska molempiin
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suuntiin tehdään oma tunnelinsa.
Kumpaakin pitkin autot ajavat kahdella kaistalla.
Työ on edennyt aikataulussa.
Kustannusarvio on 180 miljoonaa
euroa, josta Tampereen kaupunki
maksaa kaksi kolmannesta. Valtion
eli Liikenneviraston osuus on yksi
kolmannes.
Tällä hetkellä rantatunneli työllistää alihankkijoineen noin 250
henkeä, joista 150 kuuluu ”haalariväkeen”. Kunhan tunnelin päälle
päästään rakentamaan asuntoja,
odotetaan sen työllistävän rakentajia monen vuoden ajaksi. Louhit-

Kun kulkee rakenteilla olevaa tunnelia maastoauton kyydissä, kiinnittää ensimmäiseksi huomionsa pimeyteen. Sitä ei maan pinnalla tule
ajatelleeksi: tietenkin tunnelissa on
pimeää. Valonheittimiä on, mutta
ne eivät millään pysty valaisemaan
maan alla kulkevaa onkaloa riittävästi. Vaikutelma on aavemainen:
sieltä täältä tippuu vettä, sieraimissa
tuntuu pöly ja kuravelli lilluu saappaiden alla.
Tunnelin louhiminen on tavallaan sisätyötä, mutta ei kovin siistiä.
– Joo, eivät meidän vaatteemme
ole sieltä puhtaimmasta päästä, re-

– Likaista hommaa, Veli-Pekka
Harala sanoo tunnelityöstä.
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monttimies Veli-Pekka Harala sanoo. Miehen haalarit ja naamakin
ovat mustan lian peitossa.
– Minä olen vähän siistimmässä
kunnossa tällä kertaa kun laitoin
juuri pesusta tulleet haalarit päälle,
kehaisee porarina, ruiskuttajana ja
panostajana työskentelevä Janne
Vilponen.
Nämä Lemminkäisen kirjoissa
työskentelevät miehet ovat tunnelityömaan rakennusliittolaisten edunvalvojia – Vilponen on pääluottamusmies ja Harala toimii työsuojeluvaltuutettuna.
Tunneli etenee jokaisella räjäytyksellä noin viisi metriä. Paitsi
Tammerkosken alla, missä ollaan
varovaisempia. Siellä yhdellä paukulla mennään kaksi ja puoli metriä
eteenpäin. Ohuimmillaan tunnelin
katon ja maanpinnan väliä on vain
kymmenen metriä, paksuimmillaan
yli 20 metriä.
Vilponen ja Harala ovat tottuneita tunnelintekijöitä. Heidän työmaansa on jo vuosikausia ollut maan
alla.
– Tähän tottuu. Mutta sellaisille,
joille tulee paniikkihäiriöitä, tämä
olisi kova paikka, miehet sanovat.
Niinpä työhön perehdytettäessä
uusia tunnelintekijöitä kuljetetaan
maan alla, jotta saadaan selville,
kestävätkö he oudon pimeän tunnelman. Jos ilmenee suljetun paikan
kammoa, on edessä siirtyminen päivänvaloon ja muihin töihin.
– Terve pelko on tietysti hyväksi,
ettei ota turhia riskejä. Mutta jos
täällä panikoimaan rupeaa, ei töistä
tule mitään, Harala arvioi.

Tulipalo kauhuskenaariona
Tunnelin päässä työskentelee toisinaan rusnauskone, toisinaan porajumbo. Viimeksi mainittu poraa kallioon reikiä, joihin räjähdysaine sijoitetaan. Ensin mainittu raapii katosta irtonaiset pois ennen kuin
sinne ruiskutetaan betonia. Poraamisesta lähtee niin helvetillinen ääni,

Porajumbo tekee reikiä kallioon. Ja pitää aivan helvetillistä meteliä…

että sitä ei ilman kuulosuojaimia
kauan kestä. Rusnauskone on huomattavasti kuuloystävällisempi.
Sitä mukaa kun tunneli etenee,
kiinnitetään kattoon pultteja, jotka
kiristävät kallion turvalliseksi. Geologi laskee, mihin pultit kiinnitetään
ja kuinka syvälle ne porataan.
– Räjähteet sytytetään kaukaa
sähköllä. Muutenkin turvallisuusnäkökohdat on otettu räjäyttämisessä
hyvin huomioon. Minä pidän tätä
turvallisena työnä, räjähdysaineita
panostava Vilponen sanoo.
– Joskus räjäytystyö tosin on vaikeaa kun kivi on lustasta.
”Lustanen” on kivimiesten kielellä sellaista kallioainesta, jossa on

AuToT Tunneliin, AsunTojA mAAn päälle
TampErEEn Rantaväylän tunneli on herättänyt kovia poliittisia
intohimoja. Tunnelin rakentamisesta väiteltiin pitkään ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lopulta tiukan äänestyksen jälkeen.
Erityisen lujille asia otti SDP:n valtuustoryhmässä, joka vastusti
tunnelia. Kuitenkin neljä naisvaltuutettua rikkoi ryhmäpäätöksen
ja äänesti tunnelin puolesta. Nämä ”rikkurivaltuutetut” erotettiin
demariryhmästä ”luottamuksensa menettäneinä”. Jos he olisivat
pysyneet ryhmänsä linjoilla, olisi tunnelihanke kaatunut.
Valtuustolle kerättiin tuhansien kaupunkilaisten vastalauseadressi, jossa vaadittiin kansanäänestyksen järjestämistä.
Valtuusto kuitenkin torjui kansanäänestyksen.
Tampereen päättäjiä houkuttelee ajatus massiivisesta asuntorakentamisesta nykyisen Paasikiven-Kekkosen tien paikalle.
Tunnelin kaivuussa syntyvää täytemaata ajetaan Näsijärveen,
ja näin järveltä vallataan lisää maata asuntorakentamiseen.
Rakennusmaata tunnelin ansiosta syntyy hehtaarikaupalla.
Tunnelissa autot pääsevät ajamaan vapaasti, ilman liikennevaloja, joita maan päällä kulkevalla tiellä on useita. Liikkumisen
uskotaan nopeutuvan.
Kaupunginisien laskelmissa painoi se, että valtio tukee tunnelin rakentamista kymmenillä miljoonilla euroilla. Rahaa kaupunki
saa myös myydessään tontteja tunnelin päältä.
Tunnelihanketta on kritisoitu ympäristönäkökohdista.
Sen on väitetty suosivan yksityisautoilua.

savella täyttyneitä halkeamia.
Työsuojeluvaltuutettu Harala
iloitsee siitä, että Lemminkäisen
tunnelintekijöille on sattunut tähän
mennessä vain yksi työtapaturma.
Koko työmaalla, alihankkijat mukaan luettuina, tapaturmia on sattunut 14, mikä on yli turvallisuuden tavoitetason.
Satunnaisen kävijän haistama
pöly ei maan alla työtään tekeviä
tunnu häiritsevän.
– Ammun jälkeen ja lastauksen
aikana pölisee, mutta ei siitä muuten ole haittaa. Poraaminen tapahtuu
niin, että vedellä sidotaan poraamisessa muodostuva pöly saman tien,
joten siitä ei pääse tulemaan haittaa
hengitysilmaan, Harala selvittää.
Vakavin onnettomuus, minkä
tunnelityömaalle voi kuvitella, on
tulipalo.
– Meillä on täällä satoja metrejä
tunneleita, mutta vain yksi poistumistie. Jos tulipalo sattuisi ja savua
muodostuisi, olisi se tietysti äärimmäisen vakava tilanne, Harala ja Vilponen vakavoituvat.
– Happinaamareilla voisi selviytyä kymmenen minuuttia. Tulenkestävään pelastautumiskonttiin jos ehtisi, niin siellä riittäisi happea kahdeksaksi tunniksi.
Yleisenä arvionaan miehet esittävät, että työturvallisuus on parantunut ”valtavasti” viime vuosina.
Räjähdysainelaatikko voi pudota
kymmenestä metristä eikä se räjähdä. Kypärän ja kuulosuojainten
lisäksi kaikilla pitää maan alla olla
nykyisin myös silmäsuojat.

Töitä riittää
Maan alla työskentely on muodostunut Vilposelle ja Haralalle jo elämäntavaksi. Vaikka he eivät työssään aurinkoa näekään, ei se tunnu
miehiä haittaavan.

– Ei tämä työ yöllä uniin tule.
Ei ole nähty painajaisia tunnelin romahtamisesta tai tulipalosta, miehet
korostavat yhteen ääneen.
Tosin Vilposen uran alkuaikoina
maan alla sattui tulipalo, mutta siitä
selvittiin säikähdyksellä. Sekään kokemus ei jäänyt alitajuntaa vaivaamaan.
Töitä tunnelimiehillä on riittänyt hyvin.
– Olen nyt ollut neljä vuotta
Lemminkäisellä tunnelitöissä eikä
päivääkään ole tarvinnut kävellä
työttömänä, Harala iloitsee.
– Minulla oli vuonna 2006 kokonaista kolme päivää kestänyt lomautusjakso, mutta muuten töitä on riittänyt. Välillä on ollut niin kiirettä,
että ei edes lomia ole ehtinyt pitää,
Vilponen täydentää.
Kun Haralaa ja Vilposta pyytää
kuvaamaan työnsä kielteisiä puolia,
tulee tällaisia vastauksia:
– Tämä on aika likaista työtä.
Ollaan yltä päältä savessa ja vaseliinissa. Minkä lisäksi varsinkin panostajan työ on fyysisesti raskasta.
Maan alla tehtävästä työstä maksetaan ylimääräistä lisää, mutta ayaktiivien mielestä sitä ei ole korotettu vuosien varrella niin kuin olisi
pitänyt.
– Hiukan tuntuu, että se olisi jäänyt sinne markka-aikaan, miehet letkauttavat.
Töitä tehdään pääasiassa kahdessa vuorossa, mutta lujituspuoli
ahertaa jopa kolmessa vuorossa.
Räjäytysten ja poraamisen täytyy
tapahtua päiväsaikaan, kello 7–22,
koska niistä aiheutuu melu- ja tärinähaittaa maanpinnan asukkaille.
Lemminkäisen 40:stä tunnelintekijästä vain pari on Tampereelta,
muut ovat keikkahommissa. Heille
firma on järjestänyt asunnot kaupungilta. n
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Kivistön kohde on yksi Euroopan suurimmista puukerrostaloista.
Sääsuoja nousee vauhdilla aina edellisen kerroksen valmistuttua.

Uutta seinäelementtiä nostetaan paikalleen.

Suojassa on hyvä rakentaa
Valtavaa
puukerrostaloa
rakennetaan
uudenlaisen
sääsuojan alla.

tuun Heinolan PuuMeraan verrattuna. Vastaavaa nousevan julkisivupeitteen ja hallinosturin yhdistelmää ei Suomessa ole aiemmin käytetty rakentamisessa.

Porukan uudet kujeet

Johanna Hellsten

R

kl Reponen rakentaa Vantaan
Kivistön asuntomessualueelle
186 asunnon puukerrostaloa sateelta suojassa. Gibson Tower
-säänsuoja nousee ylöspäin samaa
vauhtia rakennuksen mukana, sillä
työtasot on varustettu sähkömoottoreilla. Teltan koko on 65 x 28 metriä ja se siirretään vuorotellen rakennuksen eri lohkojen peitteeksi. Talon
ensimmäinen lohko on jo niin pitkällä, että pian suoja siirtyy seuraavan lohkoon.
– Mukavahan se on rakentaa sateelta suojassa. Tuuli aiheuttaa jonkin verran ongelmia, varsinkin kun
se tuolla ylhäällä käy aika kovana,
Rkl Reposen pääluottamusmies ja
työmaan työsuojeluvaltuutettu Aulis Tapio kertoo.
Tapion mukaan sääsuojaus vaatii
seuraavan lohkon osalta pientä kehitystyötä, sillä yhdessä syksyn kovemmassa myräkässä tuuli repi sivupressuja irti ja niitä jouduttiin
kiinnittämään uudelleen.
Puukerrostalo nousee vauhdik-
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Aulis Tapio on pitkän linjan
betonimiehiä. Hän on ensimmäistä kertaa rakentamassa
puukerrostaloa.

kaasti, joten Ramirentin miehet käyvät muutaman viikon välein aina
nostamassa suojaa ylöspäin. Työ
käy sukkelasti, sillä suoja saadaan
moottoreiden ansiosta parissa, kolmessa tunnissa uuteen korkeuteen.
Nosturit kykenevät myös helposti nostamaan Kivistön kohteessa
käytettäviä 4 x 14 -metrisiä seinäelementtejä, joten perinteistä nosturia ei asennusvaiheessa tarvita. Kohteessa teltta on kooltaan yli kaksi
kertaa suurempi aiemmin rakennet-

Koko Reposen porukka on ensimmäistä kertaa rakentamassa puukerrostaloa, sillä Heinolan PuuMeratyömaalla oli töissä eri jengi. Miltä
on betonimiehistä tuntunut puukerrostalotyömaalla?
– Mukavalta ja hyvin kiinnostavaltahan tämä on minusta tuntunut.
Samoin myös muun porukan mielestä. Reposen toimitusjohtaja Mika
Airakselakin on työmaalla melkein
joka päivä. Onhan tämä meille ihan
uudenlainen projekti, Tapio sanoo.
Tapion mukaan erityisesti puukerrostalorakentamisen erilainen
rytmitys perinteiseen betonitaloon
verrattuna on aiheuttanut joitakin
ongelmia totuttelussa.
– Tätä tehdään yksi lohko per
viikko. Heti, kun puuelementit ovat
paikoillaan, alkavat lattiavalut ja heti
kun katto on kiinni, alkaa seuraavan
kerroksen tekeminen. Tahti on nopea.
Puuelementtien asennuksista
vastaava työnjohtaja Matti Mäkitalo on myös ensimmäistä kertaa
rakentamassa puukerrostaloa. Hänkin toteaa aikataulut haasteellisiksi.
– Rytmitys on aluksi tällaisessa
ensimmäisessä kohteessa vaikeaa.

Kohde on myös todella iso. Toteutuman kautta mennään eteenpäin
eli seuraava lohko on jo paljon helpompi aikatauluttaa.
Mäkitalon mukaan aikatauluihin
ovat vaikuttaneet erityisesti suunnitelmien tiukat toleranssit.
– Kaiken on oltava niin millilleen, Mäkitalo sanoo. n

Työmaan
perustiedot:
• Rakennuttajat : Suomen
Vuokrakodit Oy ja TA-Asumisoikeus Oy
• Rahoitus: kuntarahoitus
sekä Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA
• KVR-urakoitsija: Rakennusliike Reponen Oy
• Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu: Vuorelma
Arkkitehdit Oy ja Finnmap Consulting Oy
• 11 800 kerrosneliömetriä
• 186 asuntoa
• 7 kerrosta, joista ensimmäinen kerros on betonia
• 3 000 kuutiometriä puutavaraa/6 000 kuutiometriä
tukkia/120 tukkirekkaa
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Oppiminen on
parasta huumetta

N

äin räväkästi Helsingin Sanomat otsikoi artikkelinsa, joka julkaistiin syyskuun lopulla. Toki otsikointi jatkui vielä: ”... mutta sitä ei tarjota koulussa”. Kirjoituksessa pohdittiin, miksi koulusta on
luovuus kaukana ja oppiminen on tehty niin pirun vakavaksi.
Luokanopettaja Maarit Korhonen on väittänyt, että
koulunkäynti nojaa ”edelleen muutama sata vuotta sitten
kehiteltyihin ideoihin, jotka perustuivat Euroopan teollistumisen tarpeisiin: tarvittiin ihmisiä, jotka osasivat kirjoittaa
kauniilla käsialalla, laskea päässä ja kunnioittaa auktoriteetteja olemalla lojaaleja.”
Kaikki muistamme oppitunnit, joissa opettaja kirjoitti
edessä taululle ja me kopioimme vihkoihin asioita, joiden
tärkeyttä elämämme kannalta emme ymmärtäneet, mutta
jotka silti piti opetella.
Opetusmalli ei ollut kovinkaan tehokas, ja monille, jotka
eivät saaneet hyviä arvosanoja, se on jättänyt vastareaktion
kouluttautumiseen.

teissa. Ajatuksena on vahvistaa luottamushenkilöiden rohkeutta ja taitoja ratkaista asioita työnantajan kanssa työpaikkatasolla vertaisoppimisen kautta. Edunvalvonnan vahvistaminen paikallistasolla tarkoittaa suomeksi parempia ja turvallisempia työolosuhteita rakentajille sekä vahvempaa Rakennusliittoa.
Palataan vielä otsikkoon. Tunteiden merkitystä oppimisessa selittää aivojen bonus-systeemi. Amerikkalaiset aivotutkivat osoittivat, että oppiminen ja oivaltaminen voivat tuottaa aivokemikaalien kautta autuaallisen olon. Heidän mukaansa palkintojärjestelmä liittyy kehon tuottamiin
luonnollisiin opioideihin. Flow-tilassa aivoissa virtaa dopamiini-hormonia, keskushermoston
välittäjäainetta. Oppiminen
on siis parasta huumetta. n

Millaista oppimisen pitäisi sitten olla?
Aiemmin meille on kerrottu, että vain määrätietoinen harjoittelu tuottaa parhaimman tuloksen. Tuoreet tutkimukset
puhuvat toisin. Tärkeäksi on nähty leikin ja luovuuden painottaminen. Kiinalaisten kerrotaan olevan kiinnostuneita
Helsingin yliopiston leikkilaboratoriosta. Taustalla uskotaan
olevan suuri ajatuksellinen käännös. ”Kiinalaiset ovat olleet
valtavan hyviä kopioimaan, mutta nyt he haluavat muuttua
kopiokansasta luovaksi”, näkee kasvatustieteen professori
Kristiina Kumpulainen.
Luovuuden lisäksi oppimisessa puhutaan tunteista. Kouluttajilta kysytään nyt, miten rakennetaan oppimistilanne,
jossa oppija elää tunteella mukana. Miten luodaan leikinomaisia koulutustilanteita, joissa kuitenkin käsitellään
konkreettisia tiedollisia asioita? Helposti lausuttavan nimen omaava psykologi Mihály Csikszentmihályi on puhunut flow-kokemuksesta. Kyseessä on optimaalinen tila,
jossa ihminen keskittyy täydellisesti ja saa aikaan asioita
vaivattomasti.
Voisiko flow-tilaa hakea rakentajien edunvalvontakoulutuksessa? Mielestäni ehdottomasti voisi ja myös pitäisi.
Tammikuusta lähtien liiton peruskursseilla on jatkossa yhä
enemmän harjoituksia, joissa kurssin luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut ovat keskiössä kouluttajan sijaan.
Tehtävien ajatus on pureutua neuvotteluharjoituksien
kautta rakennusalan keskeisiin konkreettisiin kysymyksiin, joita luottamushenkilöt kohtaavat työssään. Jokainen pääsee harjoituksissa olemaan
niin luottamushenkilön kuin esimiehenkin
housuissa. Harjoituksen jälkeen saa vierustoverilta konkreettista palautetta suorituksestaan. Kun olemme testanneet koulutusmallia tulevien kouluttajien kesken, on selvää
flowta ollut havaittavissa.
Harjoituksilla pyritään kehittämään luottamushenkilöiden luovuutta neuvottelutilan-

Juhani Lohikoski
Rakennusliiton koulutuspäällikkö
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Tiukka, tiukempi, tiukin
Tervo, 29, päätti vetää rasvaprosentin minimiin ja osallistua classic bodybuilding -kisoihin.
Teksti: Maija Ulmanen
Kuvat: Maija Ulmanen ja
Mika Sirén.

S

otkamolaisella punttisalil la
käy täysi tohina. Sali on täyn
nä toinen toistaan urheilulli
sempia ihmisiä. Ihmiset näyttävät
tyytyväisiltä harjoituspuitteisiinsa
ja mikäs sotkamolaisten on ollessa
– kunta nimittäin tarjoaa ilmaisen
kuntosalin.

Kaikki sai alkunsa
lupauksesta
Eletään vuoden 2013 loppua. Fit
nessbuumi on pyyhkäissyt aallon
lailla halki Suomen. Lehdet, internet
ja sosiaalinen media pursuavat kuvia
dieettaavista ja lihaksikkaista urhei
luhulluista. Monet naiset ottavat ta
voitteekseen osallistua bikinifitness
kisoihin. Miehet vuorostaan esimer
kiksi classic bodybuildingeihin. Sot
kamon Visan kasvatti, kirvesmies
Pekka Tervo, miettii, mitä uutta ur
heilurintamalla voisi tehdä. Tulevan
kevään työtilanne näyttää mustalta.
– Mietin, että voin joko jäädä
sohvalle juomaan kaljaa tai sitten
voin treenata tosissani. Päätin valita
viimeisen vaihtoehdon.
Julkinen lupaus riitti motivoi
maan urheilutaustaista Tervoa.
– Kun kerran olin julkisesti lu
vannut ihmisille, että osallistun seu
raavana vuonna classic bodybuil
ding kisoihin, niin minähän päätin
tehdä tavoitteen eteen kaikkeni. Li
säpotkua antoi myös ihmisten epä
usko. Jotkut olivat sitä mieltä, etten
pystyisi moiseen projektiin. Pitäkää
nyt tunkkinne, mietin.
Uudenvuodenlupauksesta lähti
käyntiin mielenkiintoinen projekti,
jonka Tervo muistaa loppuelämänsä.
Aikaisemmin kilpaa hiihtänyt ja tie
tenkin myös pesäpalloa Sotkamossa
pelannut Tervo tiesi, että paineet tu
lisivat olemaan kovat.
– Treenaamisen ja muun elämän
yhteensovittaminen oli helppoa ke
väällä ollessani työttömänä. Kesä
kaudella töiden ja dieetin alkaessa
muuttui ääni kellossa. Mietin aina
välillä, kuinka emäntä mahtoikaan
jaksaa minua kotona, Tervo sanoo
ja näyttää hieman nolostuneelta.
Miinuskaloreilla eläessä kroppa
käy niin ylikierroksilla, että nukku
minen on vaikeaa.

Tervon vinKiT
TiuKKaan Kroppaan
Kisalavalla poseerataan
klassisin asennoin.
Kuva: Lehtikuva/Mika Sirén.
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• Monipuolisuus treenissä
• Harjoitustekniikat kuntoon
• Terveellinen ruokavalio
• Tipattomuus
• Liikunnan ja levon määrä
optimaaliseksi
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ruoKavalio dieeTin aiKana
klo 5.30

1,5 dl kaurahiutaleita
3–4 kpl kanamunia
klo 9.00
250 g rahkaa ja mehukeittoa
2 kpl riisikakkuja
hedelmiä
klo 11.00 250–300 g kanaa
1 dl riisiä
vihanneksia
klo 13.30 250 g rahkaa ja mehukeittoa
2 kpl riisikakkuja
hedelmiä
klo 16.30 Treeni
Treenin aikainen hiilihydraattitankkaus esim. urheilujuoma,
hedelmiä
klo 19.00 Treenin jälkeinen proteiinitankkaus esim. palautumisjuoma
klo 20.00 3–4 kpl kananmunia + vitamiinit.
Unta yön aikana 7–8 tuntia.

– Treenasin kaksi kertaa päi
vässä, kävin töissä ja diettasin sa
maan aikaan. Kesä oli raskasta ai
kaa. Mietin säännöllisin väliajoin,
kuinka ihmeessä olen jaksanut tuon
koko rumban. En ole löytänyt vielä
vastausta. Helppoa se ei todellakaan
ollut.
Tervolta kysyttäessä, onko hän
muutenkin kurinalainen luonne,
vastaa hän tyynesti olevansa hyvin
rento tyyppi. Hän pyrkii tekemään
asiat hyvin, mutta pedantti hän ei
tunnusta olevansa.
– Olisin voinut tehdä monta
asiaa paremmin kilpailuun valmista
valla kaudella. Olisi voinut dieetata
vieläkin tiukemmin. Viimeisinä päi
vinä, ennen kilpalavalle astumista,
olisin voinut nipistää vieläkin enem
män nesteitä kropastani. Silloin li
hakset olisivat erottuneet entistäkin
paremmin.

”Kajaanissa ei ollut
muuta tekemistä”
Kuinka urheilijanuorukainen sitten
päätyi nostamaan rautaa?
– Punttisaliharrastus lähti am
mattikouluaikoina. Muutin Kajaa
niin ja huomasin, ettei siellä oikein
ollut muuta tekemistä, kuin nostaa
punttia. Muut lähtivät ryyppäämään,
minä lähdin nostamaan rautaa.
Aluksi puntilla käynti oli pelk
kää haukkaa ja penaa. Pitkään ei
kuitenkaan mennyt, kun pojankolti
ainen alkoi ymmärtää monipuolisen
treenaamisen päälle.
– Eihän siinä ollut aluksi mitään
järkeä. Käydä nyt joka päivä veivaa
massa penkkiä. Taisi olla enemmän
haittaa kuin hyötyä, Tervo toteaa.
Voimannostokisoista Tervo in
nostui heti armeijan jälkeen katsoes
saan lehdestä kisatuloksia. ”Minähän
pystyn nostamaan tuon verran tree
neissä”, ja siitä se ajatus sitten lähti.
– Muistan elävästi ensimmäisen
kisani. Olin juuri päässyt samaisena
päivänä intistä. Kävin kokeilemassa
ja tein saman tien penkissä SMki
sojen kisarajan. Kaikki lähti käyn
tiin, sanoisinko, aika vauhdikkaasti.
Tervo oli treenannut tämän koko
ajan ilman valmentajan neuvoja.
Itseoppineena kaverina hän tiesi,

Keskittyminen mahdollistaa puhtaan ja teknisesti täydellisen urheilusuorituksen.

kuinka treenata. Meni monet SM
kisat, että Tervo jäi nipin napin pal
kintopallin ulkopuolelle ollen nel
jäs. Vuonna 2008 Tervon ollessa
viimeistä vuottaan 19vuotisten kil
paluokassa, hän voitti SMkisoissa
hopeaa. Samalla hän lunasti paikan
Pohjoismaiden mestaruus ja Eu
roopan mestaruuskilpailuihin. PM

”Muut lähti
ryyppäämään, minä
lähdin nostamaan
rautaa”
kisoista tuli pronssia ja EMkisoissa
hän oli kahdestoista. Isojen kisojen
jälkeen meni viisi vuotta, että Tervo
kävi vain silloin tällöin pienemmissä
kisoissa.
– Viiden taukovuoden jälkeen
menin vuonna 2013 aikuisten SM
kilpailuihin ja voitin pronssia.

Kisalavalla kuivan
kesän oravana
Tervon harjoitellessa keväällä 2014
classic bodybuilding kisoihin, oli
hän tuona aikana kolme kuukautta
työttömänä. Hän harjoitteli kaksi
kertaa päivässä ja treenikertoja ker
tyi viikkoon kahdeksasta kymme
neen kappaletta. Tämänkin ajan hän
valmensi itse itseään.
– Treenikaudella ohjelmaani
kuului puntilla käymisen lisäksi
muun muassa mäkivetoja ja interval
leja. Oman ajankäytön kannalta oli
tuolloin parempi, että kävin spurttai
lemassa vähän mäkeä kuin esimer
kiksi juoksemassa puolitoista tuntia
putkeen. Lenkillä en käy juuri kos
kaan. Paino tippuu muilla keinoilla.
Tervon suurin tavoite oli yllä
pitää lihasmassa mahdollisimman
suurena, joten aerobisen harjoitte
lun osuus oli minimaalinen. Diee
tin aikana kropasta nipistettiin pois

noin 400 grammaa viikossa.
– Alkuvuodesta selvittelin oma
toimisesti, mikä henkilökohtainen
ylläpitokalorimääräni oli. Siitä sit
ten laskeskelin, kuinka paljon ruo
kaa kuului jättää kaupanhyllylle,
jotta paino tippuisi. Selailin paljon
läpi erilaisia internetsivustoja ja et
sin tietoa. Nopeasti tuli kuitenkin
selväksi, että oli hyvä pitää tietyn
lainen suodatin päällä. Tietoähky oli
väistämätöntä.
Dieettaamisen alkutaival ei kui
tenkaan sujunut aivan odotuksien
mukaisesti. Niin kuin moni muukin,
Tervokin kompastui samaan ongel
maan – kalorit ja rasvat nipistettiin
kättelyssä liian alas.
– Kroppa meni sellaiseen luk
koon, ettei paino yksinkertaisesti
vain tippunut. Voidaan puhua sääs
töliekistä. Onnekseni sain asian kui
tenkin suhteellisen nopeasti kuntoon.

”vannon hiilihydraattien
nimeen”’
Toisin kuin voisi äkkiseltään kuvi
tella, Tervo vannoo hiilihydraattien
nimeen. Proteiinipainotteinen ruo
kavalio on kulon lailla valloittanut
suomalaisen ruokakulttuurin. Kau
pan hyllyiltä loppuvat rahkat ja pro
teiinipatukat.
– Pidin hiilareiden osuuden ruo
kavaliossa suhteellisen suurena. En
olisi millään jaksanut käydä töissä ja
treenata, jos en olisi saanut hiilareita
riittävästi. Monet puhuvat vähähiili
hydraattisesta ruokavaliosta, mutta
minä en oikein perusta moisesta.
Tervo piti dieetin aikana jakau
man seuraavana; hiilihydraatit 2g/
painokilo, proteiinit 3g/painokilo ja
rasvat 60g päivässä.

pioneeri
Vertaistuki jäi kanssaurheilijoi
den keskuudessa vähäiseksi. Tervo
on pioneerin asemassa Kainuun
alueella bodybuildinglajissa.

– Jätkät salilla kyllä tsemppasi
vat jatkamaan ja emännälle täytyy
antaa erityismaininta siitä, että hä
nellä oli hyvät hermot kanssani. Mii
nuskaloreilla nimittäin kukaan ei ole
lauhkein karhu.
Voimailulajeihin liittyy voimak
kaasti mielikuva siitä, että niissä
käytetään yhtä jos toista kiellettyä
ainetta. Onko nuorelle urheilijalle
tultu tarjoamaan aineita?
– Jos täällä Sotkamossa tultai
siin tarjoamaan salilla aineita, saisi
se hyvin voimakkaasti lähtöpassit
salilta. Olemme puhdasta sakkia.
Meillä on ehdoton kielto aineiden
suhteen! n

Voimannosto. Kansainvälinen Voimannostoliitto tunnustaa seuraavat nostomuodot; jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastonosto.
Classic bodybuilding (CBB)
on kehonrakennuskilpailu,
jossa kilpaillaan pituusluokissa, jotka ovat suhteutettu kilpailijan pituuteen ja
painoon. Classic bodybuildingissa painotetaan urheilullisia muotoja, jotka esitellään anatomisissa asennoissa, pakollisilla asennoilla ja musiikin mukaan
tehdyllä vapaaohjelmalla.
Suomessa kilpaillaan miesten classic bodybuilding-kilpailussa kahdessa sarjassa:
alle ja tasan 180 cm ja yli
180 cm.
Lähde: Suomen Voimannostoliitto, IFBB Finland
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Kaikki syntyy yhteistyöllä.

Metreittäin ilmastointiputkea
ja tarkkaa suunnittelua
Helsingin Meilahteen kohoaa Helsingin
Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama
huippulaboratorio.
Teksti ja kuvat: Maija Ulmanen

H

elsingin Topeliuksenkadun
ja Tukholmankadun kulmaan
kohoaa massiivisen näköinen uusi laboratoriotutkimuksiin
keskittynyt sairaalarakennus. Vaativaan käyttöön soveltuva rakennus ei synny itsestään, vaan rakennusprojektiin tarvitaan iso kourallinen muun muassa lvi-alan ammattilaisia.
Laboratoriorakennuksen lvi-tekniikan rakentaa erikoisjärjestelmäratkaisuihin erikoistunut Ilmastointiliike Halmesvaara. Vastaavanlaisia
kohteita rakentanut ilmastointiasentaja Jesse Niemi tietää, mitä ilmastointiputkien kanssa näprääminen
oikeasti on.
– Ennen lvi-puolelle siirtymistä
olin ammattikoulun jälkeen perin-
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teisessä rakennusliikkeessä töissä.
Tein silloin laidasta laitaan erilaisia
rakennusalan töitä. Ilmastointihommia lähdin tekemään veljeni vanavedessä.
Niemen päästyä armeijasta olivat kaikki ovet avoinna. Isoveli
pyysi mukaansa ilmastointialalle
ja siihen syöttiin nuorimies tarttui.
Työn monipuolisuus ja mielekkyys
on pitänyt Niemen otteessaan jo
kahdeksan vuotta.
– Vaikka voisi luulla, että työ on
vain yhtä saman putken asentamista,
on se myös paljon muuta. Eri työvaiheita on runsaasti. Erityisesti pidän
koneiden asentamisesta.

Vaativa kohde
– Erityisen tästä kohteesta tekee tekniikan runsaus. Laboratorio-oloihin
tulee paljon erilaisia kanavamate-

riaaleja. Töitä tehdessä täytyy olla
hereillä. Koko ajan pitää olla kartalla siitä, mitä materiaalia tulee mihinkin kohtaan, Niemi kertoo.
Kohteen vaativuudesta kertoo
muun muassa korkea vaatimustaso.
Heti alkuvaiheessa työreitit täytyy
suunnitella hyvin, jotta yhteentörmäyksiltä vältyttäisiin. Niemeltä kysyttäessä, onko rakennuskohteessa ollut
haasteita, vastaa hän helpottuneena
– Ei ole ollut. Suunnittelutyö on
tehty sen verran perusteellisesti ja
hyvin, että olemme välttyneet epäonnelta, Niemi koputtaa samanaikaisesti puuta.
Halmesvaaralla Niemi on päässyt aikaisemmin tekemään muun
muassa kauppakeskuksia ja muita
vastaavanlaisia kohteita. Ensikertalaisesta ei voi puhua myöskään työkavereiden kohdalla.
– Mitään peruskerrostalokohteita
en ole tehnyt, vaan kaikki kohteet
missä olen työskennellyt, ovat olleet
hieman erikoisempia, kuten laboratorioita ja toimistorakennuksia.

Työmaan
perustiedot
Työmaa: Huslab
Rakennuttaja: Helsingin
Yliopistokiinteistöt Oy
Rahoitus:
Pääurakoitsija: SRV
Ilmanvaihdon
aliurakoitsija: Ilmastointiliike Halmesvaara
LVI-suunnittelu: Projectus
Team
Kerrosala: 23 500 brm2
Aikataulu: maaliskuu 2013
–lokakuu 2015

Rakennustyöt alkoivat vuoden
2013 maaliskuussa tontin eteläosassa sijaitsevan kolmikerroksisen
asuinrakennuksen purkamisella ja
työmaa-alueen aitaamisella. Koko
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TYK
”Työn tärkein
vaihe”.

rakennushankkeen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2015 loppupuolella. Pitkän projektin alusta alkaen mukana työskennellyt Niemi
on mielissään siitä, että töitä riittää, vaikka seuraavasta urakasta ei
olekaan vielä tietoa. Pienen vauvan
isä näkee tulevaisuuden työtilanteen
hyvänä ja nauttii työstään, vaikka
välillä valvotut yöt vievätkin miehestä mehut.
– Totta kai meille jokaiselle tulee
niitä aamuja, kun ei millään jaksaisi
lähteä töihin, mutta lopulta olen hyvin tyytyväinen työhöni ja elämääni.
Välillä kotona kaikuu Zen Cafeen laulun sanat Olet laiska, tyhmä
ja saamaton, mutta pitänevätköhän
laulun sanat kuitenkaan paikkansa
Niemen kohdalla. n

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
rakennuttaa Meilahden sairaalaalueen kupeeseen HUSLABille uuden toimitilan. Rakennustyömaa sijoittuu Topeliuksenkadun ja Tukholmankadun kulmaan. Uuteen rakennukseen keskitetään Meilahden sairaala-alueella suoritettavat laboratoriotutkimukset. Rakennukseen tulee myös potilasasiakkaita palveleva
näytteenottopiste.
Rakennus suunnitellaan niin,
että laboratoriopalvelut tukevat paremmin potilashoitoa. Tällä hetkellä
HUSLABin erikoissairaanhoidon
laboratoriopalveluja tuottavat yksiköt toimivat Meilahden sairaalaalueella hajautettuna useaan kiinteistöön.
Lähde: Hus/Huslab

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

Kurssin 54762 ajankohdat:

Aamukahvia ja tes-asioita.

TyöehTosopimusasiaT kiinnosTaVaT
Rakennusliiton talotekniikka-alan toimitsija Niko Räsänen kävi
puhumassa syksyisenä aamuna Meilahden Huslabin rakennustyömaalla työehtosopimusasioista. Räsänen puhui muun
muassa mittakursseista, urakanmittauksen opettelemisesta ja
päivitetyistä urakkalaskentaohjelmasta.
– Toukokuun alussa voimaan tulleet uudet urakkahinnoittelut
ovat putki- ja ilmastointiasennusalalla normituntikerroin 16,00
euroa/NH. Putkieristysalan urakkahinnoittelun rahakerroin 3,55
euroa/yks, Räsänen sanoo.
Vaikka rakennustekniikan työehtosopimukseen tuli kesän
alussa hieman päivityksiä, ei Meilahden Huslabin työmaan työntekijöillä ollut juuri mitään mieltä askarruttavia asioita. Perusasiat tuntuivat olevan mukavasti hallussa.
– Muistuttaisin vielä loppuun, että tulkaa sankoin joukoin
talvella pidettävään urakanmittauskoulutukseen. Tällä kertaa
koulutus järjestetään Tallinnassa, Räsänen mainitsee ja jatkaa.
– Koulutukset vetävät mukavasti porukkaa, mutta uusien
aktiivijäsenien mukaantulo on aina tervetullutta.
Parakissa alkaa iloinen puheensorina ja kyselyt siitä, kuka
lähtisi kevään koulutukseen mukaan. Ehkäpä tästäkin huoneesta
mukaan lähtee monta kiinnostunutta osallistujaa.

Selvitysjakso osa l
ll - valmennusjakso
ll - valmennusjakso
Päätösjakso

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

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

www.harmankuntokeskus..
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Vastaava työnjohtaja ja rakennusalan lehtori Jouni Martikainen jakaa nuoret aamutuimaan töihin eri vaiheissa oleviin paritaloihin.

Ensimmäisen vuoden
opiskelija tekee taloja
Iisalmessa rakennusalan ensimmäisen vuoden
opiskelijat aloittavat opiskelunsa rakentamalla
paritaloja.
Teksti ja kuvat: Heikki Korhonen

Y

lä-Savon ammattioppilaitoksen rakennustyömaalla Iisalmessa käy kova tohina heti
aamusta lähtien. Työntekijöitä näyttää olevan normaalia enemmän,
mutta toiminta sujuu rauhallisesti ja
järjestäytyneesti.
Osa asuma-alueen paritaloista
on jo valmiina, osassa ei ole vielä
perustuksiaan.
– Kouluun tulleet oppilaat aloittavat heti talonrakennuksen oikeissa
oloissa. Me saimme tänä syksynäkin sisään tulleet nuoret kolmessa
viikossa rakennustyömaalle oikeisiin töihin. Siihen mennessä oli hankittu kaikki kortit, suojavarusteet ja
työkalut. Jossain välissä opiskel-
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tiin myös teoriat, sanoo vastaava
työnjohtaja ja rakennusalan lehtori
Jouni Martikainen.
Rakennusalan opiskelijat ovat
tehneet jo useita vuosia omaa kokonaista asuma-aluetta Iisalmen Pihlajaharjussa. Valmiina ja asuttuna on
jo muutama paritalo, osaa viimeistellään ja viimeisiä aloitellaan parhaillaan.
– Siinä on omat haasteensa, kun
osaa taloista rakennetaan ja osaa jo
asutaan. Mutta se on sitä elävää elämää sitten myöhemminkin, talopuolen työnjohtaja Teuvo Toppinen
sanoo.
Useissa ammattioppilaitoksissa
tehdään varsinkin ykkösvuonna lähes kaikki hallityönä eli työmaille ei
mennä ensimmäisen vuoden aikana

lainkaan. Iisalmessa on valittu toinen
linja ja se on osoittautunut hyväksi.
Nuorilla on Jouni Martikaisen
mukaan ”hirmu into päästä tekemään töitä”.
– On myrkkyä istua luokassa sisällä, vaikka sitäkin joudutaan tietysti tekemään.
Pihlajaharjussa asia on ratkaistu
osittain niin, että mestareiden kopin
yhteydessä on myös pieni luokkahuone.
– Luokassa voidaan käydä lävitse teoriaa ja tulla sitten heti käytäntöön kokeilemaan. Näin oppi menee paljon paremmin perille, Martikainen arvelee.
Kauempana oppilaitoksen pääkallonpaikalla täytyy kuitenkin
käydä vielä opiskelemassa ”ruotsit
ja englannit”.

”Opettajat joutuvat töihin”
Toisen vuoden opiskelijat rakentavat omakotitalon perustukset, sa-

laojituksen, sadevesiviemäröinnin
ja routaeristykset. Sydäntalvella
opiskelijat tekevät muurausalan perusteiden mukaiset muuraus-, rappaus-, tasoite- ja laatoitusharjoitukset. Lisäksi he rakentavat omakotitalon rungon vesikattoineen ja
ulkoseinien lämmöneristyksen tuulensuojineen.
Teuvo Toppinen myöntää, että
tällainen malli työllistää myös opettajia paljon.
– Suurin haaste on työturvallisuus. Joskus koululaisia lapsettaa ja
siinä kohtaa voi tapahtua jotain pahaa.
Siksi työntekoa pitää valvoa tarkasti.
On selvää, että oppilaat saavat
heti opiskelujen alussa kaikki suojavarusteet ja työvaatteet koulusta.
– Ongelma on tietysti myös
siinä, ettei parhaimpaan rakennusaikaa kesällä tehdä mitään. Toisaalta
kesä antaa meille hyvin aikaa kuivumiselle ja mahdollisuuden panostaa laatuun.

RAKENTAJA 11/2014

– Tontti alkaa käydä ahtaaksi, mutta sekin on arkipäivää työmailla.

Rakennusalan koulutusvastaava
Ari Kuosmanen tähdentää, että
mallin ansiosta moni nuori pääsee
jo ensimmäisenä kesänä oikealle
työmaalle.
– Sitten päättävältä luokalta varmasti suurin osa saa työpaikan rakennusliikkeistä. He olivat olleet aikaisemmin työssä oppimassa näissä
rakennusalan yrityksissä ja työllistyvät sen jälkeen aika hyvin.
Varsinainen työssäoppiminen
tehdään pääosin kolmannen lukuvuoden aikana talonrakennustöiden
lisäksi. Työssäoppimispaikkoina on
ollut noin 20 yläsavolaista rakennusalan yritystä tai itsenäistä yrittäjää.

”Aina työmaa luokan voittaa”
Martikainen myöntää, että opettamalla tehty työ vaatii moninkertaisen ajan verrattuna siihen, että ammattilaiset olisivat tekemässä.
– Mutta kyllä tästä alueesta tulee varsin viihtyisä kokonaisuus ja
paritalot ovat olleet erittäin haluttuja. Suuri etu tässä on moniammatillisuus. Ei treenata turhaan, mutta
joskus joudutaan toki purkamaan jo

tehtyä ja tekemään uudelleen.
– Täällä on myös sähkömiesten
hyvä tehdä pylväsharjoittelua, kun
vaihdetaan ja asennetaan valopylväiden paikkaa aina paremmaksi.
Nuoret tykkäävät tulla tänne mielellään myös kauempaa, sillä he eivät
halua tehdä ”koko talvea leikkimökkejä” hallissa.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat Aki Huttunen ja Otto Hiukka
myöntävät, että tällainen koulutusmalli on parempi.
– Ei sitä jaksaisi joka päivä koulussa istua.
Pojat aikovat käydä koulunsa ja
katsoa, onko alalla töitä.
Kuosmasen mukaan harjoitus on
tehonnut nyt myös opettajiin, jotka
toki ovat itsekin pitkän linjan rakentajia.
– Nyt me pystymme jo välttymään monelta virheeltä, kun me
olemme tehneet samassa kohteessa
jo viisi taloa. Se on eräänlaista syväoppimista. Yleensä työmaalla ”jaetaan yleistä kurjuutta puheissa”,
mutta täällä ovat kyllä kaikki viihtyneet. Vaikka ei työmaalla tietenkään saisi viihtyä. n

Ensimmäisen vuoden opiskelija Kari Kauppinen hyppäsi heti työmaan
työsuojeluvaltuutetuksi.

KAri jOutui heti työsuOjeluvAltuutetuKsi
Kolmannen polven rakentaja Kari Kauppinen joutui heti
ammattioppiin tultuaan kovaan paikkaan.
– Valitsivat heti työmaan työsuojeluvaltuutetuksi.
Kovalla kolmen viikon opiskelukokemuksella Kauppinen
otti kuitenkin mielihyvin tehtävän vastaan.
– Kyllä työsuojelu on tärkeä ja iso osa rakentamista.
Minusta on hyvä homma päästä perehtymään siihen jo alusta
pitäen.
Ylä-Savon ammattioppilaitoksessa rakennusalan opiskelijat
valitsevat aina keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun.
Hän kiertää mestareiden kanssa kerran viikossa työmaalla
tekemässä tr-mittaukset.
– Toimikausi kestää aina puoli vuotta kerrallaan, jotta
useampi rakennuspuolen opiskelija ehtii olla tehtävässä.
Kauppinen aikoo kiinnittää ensitöikseen huomiota muun
muassa suojavälineisiin, kypärän käyttöön, putoamissuojaukseen ja kompastelun estämiseen.
Kauppisen isä ja isoisäkin ovat monelle tuttuja rakentajia
Iisalmessa. Selvää on tietysti myös se, että liiton jäsenyys
kuuluu tulevan ammattimiehen työkalupakkiin.

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi

LUOTTAMUSHENKILÖ.

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

TAI

4

yötä

2+2+2+1
yötä

HINTA
VAIN

100 €

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

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja
mukaansa tempaavan ohjelman.
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Turun aluejärjestö 90 vuotta
Teksti: Eira Roiha
Kuvat: Kristian Ruotsalainen

R

akennusliiton Turun Aluejärjestö vietti 90-vuotisjuhliaan lokakuun 11. päivä Rientolassa Kisa-Veikkojen talolla. Ohjelman juonsivat Pekka Kuosmanen ja Eira Roiha. Tervehdyssanat lausui aluejärjestön puheenjohtaja Lasse Kosonen ja juhlapuheen
piti liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Paikalle oli saapunut lähemmäs
sata liiton jäsentä. Juhlatilan takaseinää koristi komea näyttelytaulu Rakennusliiton taipaleesta.
Juhlassa jaettiin liiton ansiomerkit. Rakennusliiton kultaisen ansiomerkin saivat puheenjohtaja Matti
Harjuniemi, aluepäällikkö Jouni
Ruotsalainen, työttömyyskassan
etuuskäsittelijä Kristiina Lankosaari, raudoittaja Jyri Vasama, kirvesmies Ismo Laaksonen, kirvesmies Väinö Laine, maalari Seppo
Eskonniemi ja aluesihteeri Reijo
Palmgren.

Monipuolista ohjelmaa
Ohjelmassa esiintyivät viihdekuoro
Kulkurit, pelimanniyhtye Möttöläiset ja Eira Roiha.
Viihdekuoro Kulkurit on noin

30 hengen nuorekas lauluryhmä,
vaikka ei mikään nuorisokuoro olekaan. Kuoro viihdytti juhlakansaa
muun muassa Rautavaaran, Lavin
ja Junnu Vainion lauluilla ja suomalaisilla kansansävelmillä. Kulkurit ovat viettäneet kulkurielämää.
On kuljettu Venäjällä, Virossa, Floridassa ja Kanadassa.
Pelimanniyhtye Möttöläiset
luonnehtii itseään musiikin harrastajiksi. Yhtyeellä on laulusolisti ja
instrumentteina mandoliini, huuliharppu ja viisirivinen harmonikka.
Yhtyeen nimi johdetaan Amerikan

Who the

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

Dustcontrol Fin Oy, Puhelin 09-682 4330, www.dustcontrol.fi

22

suomalaisesta Hiskias Mötöstä, eli
Hiski Salomaasta.
Yhtye esitti Lavin lauluista
muun muassa Nälkälinnan, Rafu
Ramstedtin laulun Torpparin lystit
ja Hiski Salomaan Kulkuripojan.
Eira Roiha esitti runot Rakenta-

jain marssi ja Heli Laaksosen En
ol kattene.
Ohjelman päätyttyä ruokailtiin. Ruokana oli alkusalaatti, vasikanlihaa ja jälkiruokana kahvi ja
torttu. Ruoka nautittiin hyvän viinin
kanssa. n

Tampereen maalarit ja
mattomiehet 125 vuotta
Teksti: Ritva Kivikkola
ja Markku Järvinen
Kuvat: Leo Helin ja
Hannu Sillanaukee

T

ampereen maalarit ja mattomiehet,
Rakennusliiton
osasto 011 täytti 125
vuotta ja juhli pitkää taivaltaan 25.10. Musiikkiteatteri Palatsissa Tampereella. On suuri kunnia kuulua
näin vanhaan ammattiosastoon ja
sitä olikin hyvä juhlia historiallisesti
arvokkaassa tilassa, jossa on aitoa
1920-luvun glamouria. Nautimme
kolmen ruokalajin illallisen ja katsoimme upean Suomirock-musikaalin ”Ihan Tuuliajolla”. Musikaalissa
kuultiin supersuosittujen Juicen,
Hassisen Koneen, Eppujen ja Yön
hittejä 80-luvun alusta.
Osanottajia oli paikalla yhteensä
140, jäsenistöämme puolisoineen ja
muita kutsuvieraita. Mukana olivat
edustajat Maalarimestariyhdistyksestä ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta. Paikalla olivat maala-

riosastot Jyväskylästä, Joensuusta
ja Porista, Tampereelta osasto 10
ja muurarit ja putkimiehet. Osaston
puheenjohtaja Janne Väisänen piti
avauspuheenvuoron ja Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas
onnittelupuheen.
Nämä juhlat olivat erilaiset
kuin aikaisemmat vuosijuhlat, joita
olemme juhlineet niin sanotusti suljetussa tilassa, nyt paikka oli avoin
myös muille ja koko teatteri oli
myyty täyteen. Mukana oli nuoria
ja vanhoja, esitys sopi kaikille. Tilaisuus oli kovasti kehuttu ja kaikilla
tuntui olevan hyvä fiilis. n
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Luontoa, makkaraa ja karaokea
Kuusamon rakentajat
ruskaretkellä.
Teksti: Jarmo Käkelä
Kuva: Hannu Pesonen

K

uusamon rakentajien osasto
243:n jäsenet perheineen tekivät syysretken Saariselälle.
Matkaan lähti yli kolmekymmentä
innokasta jäsentä puolisoineen.
Matkanjohtaja oli tehnyt valmiiksi matemaattisia- ja kompakysymyksiä jäsenille, jotta reissumatka sujuisi mukavammin keskustelun ja pohtimisen merkeissä. Heti
kävi selväksi kysymysten olleen vähän liian haastavia ja monimutkaisia, mutta sehän olikin tarkoitus,
jotta saataisiin aikaan keskustelua
ja pohtimista.
Yksi kysymyksistä kuului: Miten voi rakentaa talon, jonka jokaisessa neljässä seinässä on ikkuna,
mutta kaikista ikkunoista näkee etelään? (Oikea vastaus kirjoituksen
lopussa). Puhetta ja porinaa riittikin
laidasta laitaan, kun kaikki yrittivät
ratkaista tehtäviä.
Matka sujui hyvin ja vastauksetkin kerrottiin ennen Saariselälle saapumista. Matkan varrella pysähdyttiin Tankavaarassa katselemassa entisaikojen kullankaivuumenetelmiä.
Perille päästyä päivällisruokailu
kutsui syömään Lapin antimia.
Perjantai-illan iltaohjelma oli
vapaamuotoista yhdessä oleskelua.
Moni suuntasikin kylpylän puolelle polskuttelemaan. Toisia kiinnosti kävely Kaunispäälle. Iltaohjelmassa oli mahdollisuus tanssia ja

Makkara paistuu. Maukasta oli, kuten kuvasta näkyy.

laulaa karaokea. Kuusamon rakentajissa on hyviä karaokelaulajia, joille
on kertynyt palkintosijoja valtakunnallisistakin karaokekilpailuista.

Iisakinpäänlaki kutsuu
Lauantaina aamupalan jälkeen oli
ohjelmassa yhteinen kävelyretki Iisakkipäänlaelle, jonka jälkeen olikin mukava paistella porukalla makkarat. Juha ja Tuula jäivät sytyttelemään makkaratulia ja tekemään
makkaranpaistokeppejä, mutta mak-

kara olikin Karilla, joka oli jo kävelemässä tunturin laelle.
Parisen tuntia paistajat odottelivat makkaroita, mutta olivat kuulemma keksineet tekemistä kivien
kasaamisen merkeissä. Toki löysimme kylläkin tulipaikan vieressä
olevasta taukotuvasta villaisen pitkä
”rykimäsukan” olisiko ollut Juhan?
Makkarat ja limukat maistuivat makoisilta reippaan ulkoilun jälkeen.
Päivä jatkui vapaalla ohjelmalla
kylpylässä, jossa piti kokeilla liuku-

mäkeä. Illan aikana suunniteltiin puheenjohtaja Jukan kanssa seuraavaa
jäsenistölle tarkoitettua reissua.
Sunnuntaina aamupalan jälkeen
lähdettiin reippain mielin kohti Kuusamoa kuljettajamme Tapani Säkkisen toimiessa turvallisesti Volvon
ratissa. n
Vastaus kysymykseen: Kompakysymys. Pitäisi kysyä mihin? Pohjoisnavalle!

Työn merkitys elämässä

E

ihän töissä rahan takia käydä.
Minä kyllä hyvin pitkälti ja
aika pitkälti sen takia töitä teen.
Mutta kyllä mie ainakin olen saanut paljon sisältöä töiden kautta elämääni. Esimerkiksi tämä kolumni,
jota nyt kirjoitan, on ihan sen syytä
että menin töihin raksalle ja liityin
Rakennusliittoon. Eikä ole kaduttanut jälkeenpäin yhtään.
Nyt on hyvä naureskella ja muistella aiempia työmaita, kun työkavereiden kanssa hajoiltiin ja suorastaan romahdettiin välillä meille
määrättyihin hommiin. Onhan tämä
fyysisesti raskas ala ja välillä sitä
jopa henkisesti, mutta jonkun ne talotkin on rakennettava.
Alan kirous on vaihteleva töiden
määrä ja sekin on lyhyen urani aikana jo tullut selväksi. Olin tuossa
kesän aikana noin kuukauden työttömänä ja hain sitten kyllä joka paikkaan töihin, joihin vaan oli mahdollisuus, kunnes nappasi ja pääsin töihin. Pari viikkoa ”’loman”’ jälkeen
yksi ilta kotio prätkällä ajellessa

mietin, että miksi on pitkästä aikaa
näin hyvä fiilis ja tuntuu että asiat on
kunnossa. Sitten hiffasin, että hetkinen, miehän oon ollut töissä taas!
Vapaa-aikaakin pitäisi totta kai
keretä tasapainoisesti viettää, mutta
eihän se aina niin yksinkertaista ole
joidenkin töiden kohdilla. Ja tulevaisuuttahan olisi vähän hyvä turvata
säästämällä – mitä allekirjoittanut
ei kyllä yhtään tee – ja monipuolistamalla taitojaan. Tästä aiheesta lisää seuraavassa kirjoituksessani.
Ja työttömille vinkiksi; jos duunit kiinnostaa menkää sinne työmaalle tarjolle! Mie en oo yhteenkään firmaan tainnut työhakemuksen perusteella päästä, puhumalla
aina selvinnyt. Sitä ette varmaan kirjailijan taitojeni perusteella epäile
yhtään.
Erittäin rakentavaa syksyä ja tulevaa talvea kaikille ja miettikää vähän sitä oman duunin merkitystä
elämässä! n
Paavo Niemi
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Kaikki erilaisia,
kaikki samanarvoisia
Liitot yhdistivät voimansa ja järjestivät
marraskuussa maahanmuuttajille avoimet
ovet -tapahtuman.
Teksti: Maija Ulmanen
Kuvat: Hannele Olli

V

uosi sitten keväällä ay-aktiivien vintillä välähti. Tarvitaan tapahtuma, jossa kerrotaan maahanmuuttajille liitoista ja
ylipäätänsä työnteosta Suomessa.
Monikaan Suomeen muuttanut ei
tiedä, mitä ammattiliitto edes tekee
tai mikä se on.
Ay-aktiivit miettivät, että ei ole
mitään järkeä, että jokainen liitto
järjestää omia vastaavanlaisia tapahtumia, joihin osallistuu yhden käden
sormilla laskettava määrä ihmisiä.
Yhteistyön kukkanen on paras kukkanen, joten kahdeksan liitoa päätti
yhdistää voimansa ja järjestää yhteisen maahanmuuttajatapahtuman.
Kaikkia liittoja ja jäseniä yhdistävät joka tapauksessa samat ongelmat ja huolet. Jäsenkirjoja ei ovella

kyselty, vaan kaikki työikäiset maahanmuuttajat olivat tervetulleita tapahtumaan.

Osallistujaennätys
Osallistujamäärätoiveet olivat aluksi
toiveikkaan varovaisia. Joku uskalsi
heittää luvun kuusikymmentä, toinen epäili kolmekymmentä. Todellinen osallistujamäärä olikin triplat
– 150 osallistujaa. Pääsääntöisesti
mainontaan oli käytetty vain Facebookia. Yksi mainos oli laitettu viikkoa aikaisemmin Metro-lehteen.
Itse tapahtuma onnistui mainiosti – tunnelma oli välitön ja mutkaton. Liitot esittäytyivät tapahtumassa ja osallistujat saivat kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Päällimmäisenä saldona tapahtumasta ay-aktiiveille jäi todellinen
huoli siitä, kuinka huijatuksi monet
maahanmuuttajatyöntekijät joutu-

Asbesti
Edelleen tappaja

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

24

Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimistoon tuli väkeä tungokseen asti.

vat. Mitä kauempaa tulet, sitä varmemmin maahanmuuttajaa tullaan
jossain työsopimuksenvaiheessa
viilaamaan linssiin. Yhteisen kielen puuttuminen hankaloittaa monessa tapauksessa esimerkiksi työsopimuksen laadintaa.
Tapahtuma sai paljon kiitosta
siitä, ettei se ollut vain pelkkää sirkushuvia, vaan ihmiset saivat tärkeää informaatiota Suomessa työskentelystä. Tapahtuman järjestäjät

olivat aidosti yllättyneitä ja tyytyväisiä tapahtuman onnistumiseen.
Liittojen aktiivit alkoivat saman tien
suunnitella uutta vastaavanlaista tapahtumaa. Seuraavan yhteenkokoontumisen teema tulee olemaan
työlainsäädäntö. n
Tapahtuman järjestivät
Rakennusliitto, JHL, PAM, Pau,
TEAM, SEL, AKT , Sähköliitto ja
SAK.

OsastO 007
Rakennusliiton maahanmuuttajaosastoon kuuluu noin 1 800
aktiivista liiton jäsentä. Osaston jäsenet koostuvat pitkälti venäläisistä ja virolaisista rakennusalan työntekijöistä, mutta mukaan
mahtuu myös pakistanilaisia, ukrainalaisia ja puolalaisia. Osaston
jäsenet työskentelevät kaikilla rakennusalan eri sopimusaloilla.
Osasto, jonka numero on näppärästi 007, viettää tänä vuonna
10-vuotisjuhlavuottaan. Jaoston puheenjohtaja Helmut Jyrgenson valottaa, että osaston kymmeneen vuoteen on mahtunut paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja ennen kaikkea hienoja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa.
Osastolle on tulossa vauhdikas tuleva vuosi, jo pelkästään
Liittokokouksen takia. Uusi vuosi pyörähtää käyntiin luottamusmieskurssilla, joka on kaikille kiinnostuneille avoin. Perinteiseen
tapaan vuoden aikana on myös tulossa risteilyjä ja tapahtumia,
joihin koko perhe voi osallistua.
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VA ATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN
Vaativimpiinkin haasteisiin vastaa Star-mallisto uutuuksillaan Star Roller ja Star Zip; Uutuuksien teräksinen naulaanastumissuoja antaa parhaan turvan teräviä esineitä vastaan. Memory foam maksimoi mukavuuden ja ehkäisee nilkkavammoja. Star Rollerissa nauhojen kiristys säädetään rullaa pyörittämällä, jolloin Boa®-kiristysmekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ja kohdistaa tuen oikeaan kohtaan.
Kaikissa Star-tuoteperheen talviturvajalkineissa metalliton varvassuoja, paksu vuori ja lämpöpohjalliset pitävät jalkasi
lämpiminä. Turvallisuutta parantavat heijastimet, joiden avulla näyt myös pimeässä. Uudistettu FlexStep®-pohja säilyttää
joustavuutensa entistäkin paremmin myös pakkasolosuhteissa, minkä ansiosta pohjan pito paranee.
Boa® on Boa Technology Inc.’n rekisteröimä tavaramerkki.
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zen it wi t h t he pow e r of boa ®
JALAS Zenit -mallisto edustaa turvajalkineiden huippua. Saat mukavuutta koko päiväksi,
erinomaisen pidon ja suojan kovissakin paikoissa.
Siksi päätimme tehdä Zenitistä entistäkin kätevämmän. Mallisto on nyt saatavilla Boa Closure
System -kiinnitysmekanismilla – avaaminen ja sulkeminen käy vain yhdestä napista kiertämällä.

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

www.ejendals.com |

www.youtube.com/jalasfootwear

Saat lisätietoja JALAS® Zenit-malliston jalkineista, ottamalla yhteyttä meihin.
JALAS® on Ejendals AB:n tuotemerkki. Lisätietoja www.ejendals.com
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Koti puussa, missäs muussa?
Tarvitseeko olla Tarzan tai tikka asuakseen puussa? Kautta aikain
ihminen on rakentanut asumuksia puuhun. Unelma puutalosta
asunee jokaisessa meistä: kukapa ei olisi lapsena pystyttänyt
majaa puuhun tai vähintään kateillut naapurin tenavia, jotka
sellaisen rakensivat?

M

istä puutalon unelma on peräisin? Asuuko
meissä jokaisessa pieni Tarzan tai Jane?
Vai ihaileeko ihminen niin kovasti lin
nun elämää: onko haave puussa asumisesta jat
ketta unelmalle osata lentää? Ihminenhän on ihail
lut lintujen liitoa ja viritellyt lentokoneen alkuas
teita jo ammoisista ajoista – alkuun hyvinkin huo
nolla menestyksellä.
Maailmassa on paljon taloja, jotka sijaitsevat
puussa. Kysyin aamulla lapsiltani, miksi heidän
mielestään jotkut ihmiset asuvat puussa. Toinen
vastasi ihmisten olevan paremmassa turvassa eläi
miltä puussa. Toinen sanoi ihmisten olevan puussa
turvassa meren aalloilta, tsunameilta ja tulvilta –
puun pitää kyllä olla tukeva, hän lisäsi.
Esimerkiksi tropiikissa on kulttuureja, joissa
on tapana rakentaa koti puuhun, käytännöllisistä
syistä, kuten eläimiltä suojautuakseen. Papualla
puolestaan eräs heimo elää puissa 40 metrin päätä
huimaavissa korkeuksissa ollakseen turvassa naa
puriheimoilta. On meillä Suomessa helppoa, kun
voimme sulkea kiukkuiset karhut ja naapurit ulos
kodistamme pistämällä oven tukevasti kiinni.

Netissäkin voi seurata Huntingtonin talonra
kennusprojektia (www.arestlesstransplant.com).
Mies etsi lapsuudenmaisemistaan komean kuusen
ja keräsi ystäviä talkoohommiin, rakentamaan ko
tia 12 metrin korkeuteen. Kun talkootöistä on tau
koa, seurue ei lähde sienestämään, vaan skeittaa.
Jo ennen kuin talo valmistui, puun juurelle raken
nettiin valtava skeittikuoppa.
Oli puukoti muotia tai ei, suurin osa maailman
ihmisistä tykkää asustaa tukevasti maassa. Maan
kamaralla ei tarvitse potea pahoinvointia syys
myrskyn huojuttaessa kotia, ja onpahan lyhyempi
matka myös postilaatikolle. Itse kullakin voi silti
joskus olla ikävä sinne lapsuuden puumajaan. Oi
kein kun arki pukkaa päälle ja on siivouspäivä ja
puoliso nalkuttaa, miten ihanaa olisikaan, jos olisi
ikioma koti tai maja puussa. Siellä riittäisi, kun
lakaisisi havunneulaset terassilta ja tekisi sen jäl
keen ihan mitä huvittaa. n

Huojuvan talon houkutus
Parin viime vuosikymmenen aikana Yhdysval
loissa ja eräissä Euroopan maissa puurakentami
sesta on äitynyt jopa muotiilmiö. On olemassa
kymmeniä rakennusalan yrityksiä, jotka ovat eri
koistuneet puuhun rakentamiseen. Puihin raken
netaan erityisesti lomakoteja ja työhuoneita, mutta
kyllä niihin kiivetään myös vakituisesti asumaan.
Yksi puuasujista on muotisuunnittelija Foster Huntington, joka työskenteli Ralph Laurenin muotihuoneella New Yorkissa ja asui Manhat
tanilla normaalisti talossa, kunnes päätti muuttaa
ensin asuntovaunuun, ja sitten – puuhun. Siinäpä
näky, kun muotisuunnittelija laskeutuu pesäpuus
taan suunnittelemaan fiinejä luomuksia, kunhan
ensin ravistelee naavaa olkapäiltään ja havunneu
lasia kengänvarrestaan.

Irma kIertää
Irma Capiten on toimittaja, jolla on
kaksi reipasta poikaa ja remontoimista rakastava aviomies. Vapaaajalla Irman saattaa tavoittaa hiihtämästä, kahvakuulan varresta, taidenäyttelystä, järvestä tai reissaamasta. Tällä palstalla Irma kiertää
ihailemassa kaiken maailman rakennuksia. Jos sinulla on mielessä
rakennus, josta haluaisit tehtävän
lehtijutun, vinkkaa osoitteeseen
irma@rakennusliitto.fi

tIedätkö
mitä yhteistä on Suomen ja maailman
korkeimmalla rakennuksella?
Numero kahdeksan.
Suomen korkein asumiseen soveltuva raken
nus Hotelli Torni Tampereella on 88,5 metriä
korkea ja maailman korkein rakennus Burj
Khalifa Dubaissa kohoaa 828 metrin korkeu
teen. Molempien korkeus alkaa siis kahdek
salla, mutta Burj Khalifa on Tornia yli yh
deksän kertaa korkeampi. Siinä on 162 ker
rosta, Tornissa 25.
Joel Allenin
puutalo
HemLoft
Whistlerin
metsissä
Kanadassa
on herättänyt
maailmalla
paljon
huomiota.
Kuva: Joel
Allen.

Ihminen, rakentajien aatelia
Rakentamista voisi kutsua ihmisen elämäntehtäväksi, niin paljon ihminen käyttää aikaansa kotipesän
rakentamiseen. Se voi olla kaksi metriä korkea ja useita kymmeniä metrejä, jopa sata metriä pitkä,
mudasta, oksista ja puista tehty rakennelma.
Ihmisen kotipesä on uskomaton taidonnäyte, sillä pesässä on useita huoneita oleskelua, ruokailua
ja lepäämistä varten. Pesäaukko on pinnan alla, jotta pedot eivät pääsisi pesään. Syksyllä ihminen lisää
kotipesän ulko-osiin mutaa tai savea, joka kovettaa seinät suojaamaan talvella pedoilta.
Teksti on poimittu koulujen oppimateriaalisivustolta. Ja aivan oikein huomasit, toimittaja on sorkkinut tekstiä. Ihminen-sanojen
kohdalla oli alkuperäistekstissä majava. Aikamoinen kirvesmies tuo majava, duunaa pikku kätösillään ja valtavilla hampaillaan niin
makkarit, olkkarit kuin ruokasalit.
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Aktiivisuus vei mustalle listalle
ja pitkäksi ajaksi työttömäksi
Matti Ronkainen

”Lihakunnan Joensuun makkaratehtaan remonttityömaa oli omituinen
paikka. Työmaa oli kolme kuukautta
myöhässä ja vastaava mestari juopotteli päivittäin. Tein Venäläisen
Ekon kanssa parina töitä... Eko sai
hommassa betoninsirpaleen silmäkulmaansa. Mentiin toimistoon etsimään sidetarpeita... Pian ilmestyi
vastaava mestari...ja rupesi vittuilemaan kuinka pieniä naarmuja aikamiehet viitsivät paikkailla...
..Kävin Rakennusliiton toimistolta aluesihteerin työmaalle. Vastaava mestari valehteli liiton miehelle ummet ja lammet...minulla kiehahti... että vedän sitä mestaria turpiin. Aluesihteeri pääsi väliin, etten
saanut tintattua...
..Työmaan porukka ilmoitti rakennusliikkeen johdolle, että homma
ei jatku ennen kuin pomo vaihtuu.
Minun kohdalla tämä kahina johti
siihen, että jouduin Rakennusmestariyhdistyksen mustalle listalle. En
saanut sen homman loputtua töitä.
Olin yli kahdeksan kuukautta työttömänä...
..Kun Kontiolahdelle rakennettiin Vapaa-aikataloa, kysyi vastaavana mestarina ollut Ratilaisen
Pena kerran, että miten olen joutunut mestariyhdistyksen mustalle listalle.”
Tuossa ote kirvesmies Martti Seeslahden muisteluksista.
Seeslahti kuului Rakennustyöläisten liiton liittovaltuustoon 1983–
1991 ja vaikutti sen jälkeen Rakentaja-lehden toimitusneuvostossa.
Pohjois-Karjalan suurimman am-

Rakennusliiton pitkäaikainen aktiivi Martti Seeslahti on parin viime vuoden ajan kirjoitellut ”muisteluksiaan”,
jotka julkistettiin syyskuussa Kontiolahden kotiseutukeskuksessa.

mattiosaston (os. 27) sihteerinä, puheenjohtajana ja pääluottamusmiehenä Seeslahti oli yhteensä lähes 30
vuotta.
Hän oli yksi Rakentajan ”Kentän mies” -palstan kirjoittajista ja
kirjoitti myös Kansan Sanaan. Kontiolahden valtuustossa Seeslahti oli
16 vuotta.
Parin vuoden ajan sanavalmis tarinoija on kirjannut ylös sitä
mitä mieleen on jäänyt aina lapsuudesta syksyyn 2012. Hän ei ole
käyttänyt lähteitä, teksti on syntynyt muistista.
Huomattava osa teosta käsittelee

disti myös miehen omasta elämästä
ulkomaanmatkoja myöten.
Masan teksti on helppoa – lukiessa ikään kuin kuuntelee hänen tarinointiaan. Siinä on paljon hurttia
huumoria, kuten miehen puheessakin. n

rakentamista ja rakentajia sekä sitä
arkista kamppailua, jota aktiivit kentän miehet ovat joutuneet käymään
alan edunvalvonnassa.
Kyse on myös kasvutarinasta,
kuinka kauppakoulun käynyt sekatavarakauppiaan poika päätyi rakentajaksi, ja kuinka hänestä kasvoi ammattiosaston ja -liiton aktiivi, jolle
luottoa löytyi myös poliittisen työväenliikkeen puolella.
Työpaikka- ja ay-asioiden lisäksi teksti sisältää mielenkiintoista
tietoa Kontiolahden kunnallispolitiikasta ja poliittisista kamppailuista. Muisteluksissa kerrotaan reh-

Painettua versiota voi
kysellä Seeslahdelta itseltään
(0400-965012).

tenkin saamenkielinen räppäri Ailu
Valle Jostain paljon kauempaa -kappaleella. Kappale on yksi levyn tärkeimmistä ja mielenkiintoisimmista.
Levyn suurimpia teemoja on
kusetus, raha, rauha, suomalainen
yhteiskunta, kansantalous ja päättäjät. Kappaleet herättävät ihmisen
epäilemään ja kyseenalaistamaan
vallitsevat normit. Henkilökohtaisesti olen aina pitänyt Palefacen
rakenteita horjuttavasta tyylistä räpätä ja yhdistää koukuttavat rytmit.
Uudessa levyssä huomaa sen, että
räppäri on löytänyt uudestaan palavan tahdon tehdä musiikkia ja ottaa kantaa. Biiseistä huokuu tahto
ja voima.
Kuunnellessani levyn viimeistä
kappaletta, heristän korviani – onko
tuo todella Tapio Rautavaara?

Kiitämme: Eheys ja raikkaus. Iso
plussa kusetus-sanan käytöstä.
Moitimme: Pääsenhän kuuntelemaan albumin myös vinyyliversiona?

Martti Seeslahden muistelukset
on luettavissa ja tulostettavissa
internetissä osoitteessa:
http://www.tormunet.fi/masa/

Meillä on lupa haluta muutosta
Paleface; Luova tuho 2014. Exogenic Music Group
Teksti: Maija Ulmanen

”Mull’ on lupa kävellä kaduilla
– ainakin vielä
Mull’ on lupa haluta muutosta
– lupa osoittaa mieltä
Mull’ on lupa vaatia parempaa
– antakaa tietä”

E

nsimmäisen kuuntelukerran jälkeen Palefacen kolmannen suomenkielisen sooloalbumin biiseistä
päähän jää soimaan Mull’ on lupa.
Kertosäe kiteyttää hyvin koko levyn kantaaottavuuden. Suomiräpin kuninkaisiin lukeutuva Paleface peräänkuuluttaa meidän jokaisen oikeutta vaatia parempaa. Levyä
kuunnellessa tulee olo, että on pakko
nousta barrikaadeille ja huutaa ”Te
ette kuseta meitä!”.

– Luova Tuho on ehein soololevyni. Orgaaninen bändisoundi
ja rumpukonebiitit yhdistyvät levyllä hienosti. Tuotantoryhmä on
tehnyt upeaa duunia. Albumilla on
muutamia parhaimmista teksteistäni ja musiikillisesti se on todella
herkullinen kokonaisuus, Paleface
sanoo.
Voin allekirjoittaa yllä olevan.
Erityisesti väkevät Jamaika- ja Afrikka-vaikutteet lämmittävät kuuntelijan sydäntä. Albumilla kuullaan lisäksi myös swahilin ja bemban kieltä sekä räppiä pohjois-saameksi.
Levyn nimekkäitä vierailijoita
ovat Jonna Tervomaa ja Tuomo.
Vaikka Tervomaa ja Tuomo vetävätkin tyylikkäästi osuutensa, hienoimmasta vierailusta vastaa kui-

29

Vimman paluu mestalle
Tuomas Vimma; Firman mies. Gummerus.
Johanna Hellsten

T

uomas Vimma lopettelee Raksatrilogiaansa kolmanteen osaan,
jota kaupataan nimellä Firman mies.
Sarjan avauskirjan mainion meiningin ja kakkososan tosi-tv-viritelmän
jonkinlaisen yhdentekevyyden jälkeen on mukava huomata, että paluu
työmaalle on kannattanut; nyt käsittelyyn pääsevät rakennusalan yrityskaupat ja talouspuoli sekä ulkomainen työvoima.
Kirja palaa remonttifirma Hyperboreaan, jossa juonikas eiralaistoimitusjohtaja, Danika Stenhammar haluaa myydä yrityksenä ruotsalaiselle rakennusfirmalle. Ensi

töikseen hän panee päälle yt:t, että
”Desimoidaan heikoin aines tuotannollisista syistä”. Muun muassa
firman luottamusmies olisi saamassa kengän kuvan takalistoonsa.
Mistä pääsemme kirjan päähenkilön viisaana miehenä lausumaan,
meitä täällä liitossa kovasti lämmittävään kohtaan:
”Sitä paitsi, sehän on saatana virallisestikin työntekijöiden luottamusmies. Ei sitä voi irtisanoa luottamusmiestä tuotannollisista ja taloudellisista syistä tosta noin vain. Sulla
olisi liitto perseessä kiinni kuin raivotautinen pitbulli alta aikayksikön,
ja ne raahais sut korvista kärikseen
ihan vain näytösluontoisesti.”

Ovela talousrikollinen osaa toki
kiertää kovimmankin toimitsijan ja
lopputulosta ei paljon tarvitse arvailla.
Kirjan juoni vetää ja sanallinen
hölmöily ja ilotulittelu ovat taattua
Vimmaa. Seksi on hyvää ja sitä on
riittävästi. Työehtosopimuksiakin
on lueskeltu ahkerasti. (Ainakin porsaanreikien näkökulmasta.) Kirja
tarjoaa varsin viihdyttävän, nopealukuiselle noin tunnin kestävän veijaritarinan, jonka lopussa seisoo jonkinlainen yllätyskin.
Vimma tuntee rakennusalan ja
moni alalla toimiva lukija voi varmasti repiä iloa tarinan hykerryttävistä, pienistä yksityiskohdista.

Kiitämme: Rakennusalan monenmoisten kommervenkkien
tuntemusta.
Moitimme: Se liiton toimitsija
vaikutti aika munattomalta näädältä. Oikeasti ne ovat kovia jätkiä.

Juice ei pelännyt toveri kuolemaa.
Antti Heikkinen: Risainen elämä - Juice Leskinen 1950–2006. Siltala.
Jyri Vasamaa.

A

ntti Heikkisen kirjassa Risainen elämä käy ilmi, että Juice
Leskinen ei tainnut pahemmin pelätä Klovni heittää veivin –kappaleestaan tuttua toveri kuolemaa.
Kun häntä suuriman suosion aikaan
80-luvulla osoitettiin eräällä keikkapaikalla pistoolilla suoraan ohimoon, hän tuijotti tähtääjää uhmakkaan näköisenä suoraan silmiin.
Hänen elämäntapansa olivat myös
sellaiset, että hän kyllä tiesi mihin
kaikki johtaa.
Antti Heikkisen kirja sai alkusysäyksen, kun hän oli nuorena miehenä tekemässä haastattelua Juicesta Pitäjäläiseen. Juice pyysi Anttia hakemaan hänelle olutta, mitä
Antti katui reissulta palattuaan. Hänestä tuntui, kuin olisi tehnyt Juicelle

karhunpalveluksen. Juttu julkaistiin
lehdessä torstaina 23.11.2006. Seuraavana päivänä Juice kuoli. Silloin
Antti Heikkinen päätti kirjoittaa
Juicen elämästä kirjan, ja nyt hän
on sen tehnyt.
Kuten pakollisessa alkupuheessaan Antti kertookin, ei kirja ole
mikään puhdasoppinen tietokirja.
Tämä on kirja ihmisestä ja lyyrikosta. Juicen tarina käydään hyvin
tarkkaan läpi, ja tarinat alkavatkin
jo ajalta ennen hänen syntymäänsä.
Tarinat lapsuudenkodista ovat mukaansatempaavia ja hauskoja, mutta
päätyvät surullisesti mummon ja
isän kuolemaan. Juicen mummo
”Ieva-mummo”, oli tärkeä pikkuJussille. Hän opetti Jussia tavaamaan savolaisittain ”Vee-ii-kaksteetä-ja-uu, vesj tippuu”. Isä Heikki
oli puolestaan innokas harrastajate-

Haku auki 5.1.2015 asti

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto,
sähköasentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto,
ICT-asentaja
Lisätiedot:
Oppisopimuksella tutkintojen
Koulutusassistentti
suorittaminen on mahdollista
050 415 0928
työsuhteessa oleville
Opinto-ohjaaja 050 430 2753
ja yrittäjille
Vastuukouluttaja
0400 434 376

Keuda - Työelämän taitaja
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atterilainen, joka kuoli yllättäen harrastuksensa ääreen.
Antin kerrontatapa tuntuu ainakin näin turkulaisittain hupailevalta.
Aivan kun hän olisi kertomassa näitä
juttuja kavereilleen. Entisten naisten
muistelot väsyttävät välillä, ja mieleen tuleekin, että oliko ihan kaikki
vanhat rakkauskirjeet pakko julkaista.
Juicen rallienkirjoitus sai alkusysäyksen jo Reino Helismaalta
ja Veikko Lavilta, mutta varsinaisen innostuksen sai aikaan Beatles
ja Bob Dylan. Syytä, mikä Beatlesissa ja Dylanissa innosti, ei kirjassa
kerrota, vaikka Juice itsekin aikoinaan aiheesta innokkaasti kirjoitti.
Muun muassa Vaikuttajat korvissamme –kirjassa hän kirjoitti Beatlesin virittäytyvän hänen mielessään
samalle jaksoluvulle Helismaan
kanssa. ”Olin oivaltavinani, että kevyt musiikki saa ravintonsa samasta
tunkiosta kuin vakava kirjallisuus, ja
että rock taitaa olla oma taiteenlajinsa, jonka väittäminen musiikiksi
on loukkaus paitsi musiikkia, myös
rockia kohtaan.”
Risaisessa elämässä on paljon
Juicen tekstejä, myös julkaisemattomia. Mukana on muun muassa
kokonaisuudessaan parikymppisen Juicen käännös Bob Dylanin yli
kymmenen minuuttia kestävästä Desolation Rowsta, jonka julkaisua pidän aikamoisena kulttuuritekona.
Myös Juicen ja bändien levytyssessioista kertovat tarinat ovat mielenkiintoista luettavaa yksityiskohtineen aivan uran alusta loppuun asti.

Niitä on mukava lukea myöhemminkin vaikkapa kyseisiä kappaleita
kuunnellen.
Kaiken kaikkiaan Risainen elämä
on hyvin tehty elämänkerta. Siinä on
nähty vaivaa yhtä paljon kuin kansainvälisistäkin tähdistä tehdyissä
elämänkerroissa. Juicen elämä oli
risainen, mutta niin on tainnut olla
kaikkien nerojen kautta aikojen. Jos
on nero jossain, se on aina jostain
muusta pois.
Erityiskiitoksen ansaitsevat kannet. Juicehan eli Juankoskella jokseenkin kilttiä runopojan elämää,
eikä edes polttanut tupakkaa vielä
Tampereelle muutettuaankaan. Kun
kannen avaa, avautuu näkymä puhtaasta Juankoskesta. Ennen kirjan
sulkemista taas avautuu näkymä kasasta tupakantumppeja. Siinä on kuvina alku ja loppu.
Kiitämme: Kirja tuo hyvin esille
Juice Leskisen nerouden tekstintekijänä.
Moitimme: Nuoruuden tyttöystävien kirjeitä olisi voinut karsia jonkun verran pois.

Nyt uusi city -malli! Kysy lisää 0400 645 475 Jussi
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K

ohta on vuosi tullut täyteen nuorisotoimitsijan hommassa. Vuoteen on mahtunut paljon ja nyt suunnataankin jo katseet tulevaan vuoteen. Miltä nuorisotoiminta silloin
näyttää, mitä voidaan tehdä taas hieman paremmin, mitkä ovat fiilikset
kuluneesta vuodesta?
Jäsenistöä on tullut tavattua
toista tuhatta tämän vajaan vuoden
aikana ja sen olen huomannut, että
monen näköistä tekijää mahtuu rakentajien porukkaan. Positiivista on
ollut se, että nuorilla on paljon fiksua sanottavaa ja uusia näkemyksiä! Vaikka olen kohta vuoden päivät saanut viipottaa sellaista tahtia,
ettei varmaan lyhyemmillä kintuilla
varustettuna olisi vauhdissa pysynyt
mukana, olen silti äärimmäisen iloinen siitä, millaisessa porukassa olen
saanut olla mukana.
Toivottavasti olen itse voinut
myös omalta osaltani antaa muille
sitä samaa innostusta, uusia ideoita
ja tietoa, kuin mitä olen tapaamiltani huipputyypeiltä saanut. Itselleni tämä nuorisotyö on kyllä antanut paljon. Uskoa siihen, että kyllä
vielä nykyajan nuoriakin kiinnostavat heitä koskevat asiat ja he ovat
valmiita uurastamaan niiden eteen,
kunhan vain saavat mahdollisuuden
ja työvälineet siihen.
Olimme jokin aika sitten suunnittelemassa ensi vuotta 60 nuoren
rakentajan voimin. Taas sai yllättyä iloisesti siitä, kuinka hyvin porukka toimii yhdessä, sillä jo muutamassa tunnissa saatiin aikaiseksi
ensi vuoden toiminnansuunnittelut.
Voin kertoa, että taas kerran näyttää
hyvältä, sillä pieneen kokoustilaan
sulloutuneena luovat ajatukset saa-

tiin liikkeelle yllättävän vilkkaasti.
Taisi olla onni onnettomuudessa se,
että hotelli oli vahingossa järjestänyt
meillä aika kompaktit kokoustilat.
Asiaohjelmassa meillä oli aiheena myös liittokokousvaaliasiaa
entisen nuorisotoimitsijan kertomana ja tästä innoittautuneena
saimme myös uusia ehdokkaita liittokokousvaaleihin peräti yli kymmenen.
Kulununeen vuoden katsauksessa huomasimme, että tämä vuosi
on mennyt vaihtelevalla menestyksellä. Joillain alueilla on ollut tunkua tapahtumiin, eivätkä kaikki halukkaat välttämättä edes päässet
mukaan. Silti joukkoon on onneksi
mahtunut paljon myös uusia innokkaita ja hyvä niin. Jotkut paikkakunnat kamppailevat vielä alkukankeuden kanssa. Näillä alueilla pitäisikin
vain rohkeasti ottaa se ensimmäinen
askel ja lähteä tutustumaan toiminnan kautta uusiin ihmisiin ja mahdollisuuksiin.
Järjestötoiminta kun on yhtä
kuin sen jäsenet. Jos jäsenet eivät
ole aktiivisia, ei ole toimintakaan.
Jos halutaan että pysytään kehityksessä mukana, tarvitaan ihmisiä mukaan toimintaan ja avaamaan rohkeasti suutaan. Nuoret ovatkin hyvin onnistuneet tässä, mutta aina
voidaan parantaa vielä hitusen, vaikkapa saamalla vielä muutama liittokokousvaaliehdokas lisää nuorten riveistä. n
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!

Ammattiosastojen syyskokoukset

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

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

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

TapahTumIa
Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit
Marraskuun kokous ke 19.11.
klo 13, Birger Jaarlin katu 12 A,
Hämeenlinna. Tervetuloa!
Joululounas ke 10.12. klo 11–13,
Voutilakeskus, Pollentie 35,
Hämeenlinna. Tarjotaan rakentajaveteraaneille. Ilmoittautumiset
p. 050 406 0242.
Kirveskerho 55
Joululounas ti 9.12. klo 12, ravintola Kaisaniemi, Kaisaniementie 6,
Helsinki. Avec mukaan. Ilmoittautumiset viimeistään la 6.12., Sairanen p. 050 538 1793 tai Nurminen
p. 040 542 5232. Tervetuloa!
Hallitus
Uudenmaan
rakentajaveteraanit
Veteraanitapaaminen pe 28.11.
klo 12.15 Siikarannassa. Bussi lähtee klo 10 Uudenmaan aluetoimiston edestä, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Ruokailu klo 11.
Käsitellään ajankohtaisia asioita.
Paikalla Eterasta eläkeasiantuntija
Marja-Leena Vänninen ja Uudenmaan aluepäällikkö Vilppu Oikarinen. Kuluista vastaavat ammattiosastot 10 €/hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään pe 21.11., Esko Kokkonen p.040 487 2624 tai esko.kokkonen@elisanet.fi ja Urho Peltonen
p.050 544 3036 tai urho.peltonen@
suomi24.fi. Tule tapaamaan rakentajatovereita ja ottamaan kantaa
asioihin!
Veteraanityöryhmä
Päijät-Hämeen osastot
066, 177, 405, 604
Yhteinen syyskokous to 20.11.
klo 18, ravintola Wanha-Herra,
Laaksokatu 17, Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton
23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan
ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Tulethan
paikalle ajoissa päättämään osaston
yhteisistä asioista.
Hallitukset
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Raahen osastot 222 ja 223
Yhteinen syyskokous la 22.11.
klo 10, ravintola Portenos, Kirkkokatu 22, Raahe. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitukset
Osastot 171 Mänttä ja
331 Vilppula
Yhteinen syyskokous ti 18.11.
klo 18, Mänttä-Vilppula kaupungintalo, kokoushuone 2, Seppälän
puistotie 15, Mänttä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015), osastojen
yhdistyminen sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitukset
Osastot 209 Tornio ja
210 Meri-Lappi
Yhteinen syyskokous la 13.12.
klo 14, Tornion Järjestötalo, Kemintie 53, Tornio. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Yleinen osuus
pidetään yhdessä. Mukana aluetoimitsija Jarmo Alatarvas. Yleisen
osuuden jälkeen siirtyvät molemmat osastot omiin kokoustiloihin.
Kokoukseen on bussikuljetus.
Aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin. Tarjotaan pientä purtavaa!
Joukolla mukaan päättämään
rakentajien tärkeistä asioista ja
valinnoista!
Hallitus
Os. 001, Helsingin
kirvesmiehet
Syyskokous la 29.11. klo 11,
Rakennusliiton kokoustila, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton

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

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

23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan
ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Kahvi- ja
ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 002, Helsingin maalarit
Syyskokous la 13.12. klo 15,
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Alustajana sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko.
Kokouksen jälkeen vietetään pikkujoulut maalareiden perinteitä kunnioittaen sekä tarjotaan joululounas.
Maalariveteraanien joululounas
ke 10.12. klo 13, ravintola Juttutupa, Säästöpankinranta 6, Helsinki.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 003, Helsinki
Syyskokous la 29.11. klo 10,
Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Aluekatsauksen pitää
toiminta-alueen päällikkö Vilppu
Oikarinen. Kokouksen jälkeen
ruokailu ravintola Sävelessä.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 004, Helsingin
sisäkattoasentajat
Syyskokous ke 19.11. klo 17.15,
Allun Grilli, Myyrmäentie 2, Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus kokoontuu klo 16.15.
Hallitus

Os. 005, Helsingin
sementtimiehet
Syyskokous la 13.12. klo 13,
ravintola Mc Arthur, Mannilantie
47, Järvenpää. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015), käsitellään
edellisen kevätkokouksen asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 007, Rakennusalojen
ulkomaalaiset ammattilaiset
Pikkujoulut pe 12.12. klo 18.45,
Sokos hotel Vantaa, Hertaksentie 2,
Vantaa. Ruokailun aloitus klo 19.
Tulisuudelman ovet avataan bilekansalle ja Pobeda aloittaan puolen
yön aikaan. Mukaan mahtuu 40 jäsentä. Omavastuu 15 €/hlö, joka
maksetaan osaston tilille FI165
8000 1871 0130 00. Sitovat ilmoitukset viimeistään pe 28.11.
puheenjohtajalle, Helmut
p. +358 400 758 096.
Hallitus
Os. 008, Kainuu
Syyskokous la 13.12. klo 12,
Vuokatinhovi, Vuokatinhovintie 15,
Vuokatti. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Paikalla liiton ll
puheenjohtaja Kyösti Suokas sekä
toimitsija Juha Kauppinen. Kokouksen jälkeen ruokailu. Ruokailun takia ilmoittautumiset viimeistään su 30.11., p. 0400 625 036.
Tervetuloa uuden ison osaston
ensimmäiseen syyskokoukseen!
Hallitus
Os. 010, Tampere
Jaostojen yleiset kokoukset,
osaston toimitila, Sorinkatu 4 A,
Tampere.
• Vedeneristysjaosto ke 26.11. klo 17.
• Rakennus-, kone- ja raudoitusjaosto to 27.11. klo 16.30.
• Betonituotejaosto pe 5.12.
klo 16.30
Käsitellään esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Työvaliokunta
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Syyskokous to 11.12. klo 18,
osaston toimitila, Sorinkatu 4 A,
Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 014, Turun maalarit ja
mattomiehet
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat. Aluekatsauksen pitää
toimitsija Juha Valonen. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 015, Turun kirvesmiehet
Edellisen lehden syyskokous
ilmoituksessa oli väärä päivä!
Syyskokous ke 26.11. klo 18,
Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Liittokokousehdokasasettelu
kokous ke 10.12. klo 17,
Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 016, Turun
talonrakentajat
Syyskokous ti 18.11. klo 18,
Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Aluekatsauksen
pitää toimitsija Juha Valonen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 018, Turun raudoittajat ja
sementtimiehet
Syyskokous la 22.11. klo 14,
Turun aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015), osaston toiminnan jatkaminen omana osastona
sekä muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu ja sauna.
Hallitus

Os. 020, Hyrylä
Syyskokous ma 8.12. klo 17,
ravintola Kerho, Tykkitie 1,
Tuusula. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 032, Kitee
Syyskokous la 22.11. klo 10,
Karjalan Kievari, Lappeenrannantie
18, Kesälahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 022, Kerava
Syyskokous ti 18.11. klo 18.30,
Vanha Veijari, Koivikontie 10, Savio, Kerava. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 034, Imatra
Syyskokous 17.11. klo 18,
Ay-talo, kolmannen kerroksen kokoushuone, Esterinkatu 11, Imatra.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut la 13.12. klo 19 Imatran kylpylällä. Omavastuu 5 €/hlö.
Ilmoittautumiset maanataisin
17.11. ja 8.12. klo 17–18.
Hallitus

Os. 025, Kemi-Tornion
maa- ja vesirakentajat
Syyskokous la 6.2. klo 18, hotelli
Merihovi, Lokki-kabinetti, Keskuspuistokatu 6, Kemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen jouluruoka. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 027, Joensuu
Yleinen kokous ti 2.12. klo 18,
kerhohuone, Torikatu 5, Joensuu.
Ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin
ja Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 028, Varkaus
Syyskokous la 13.12. klo 10,
ravintola Amanda, Pirankatu 4,
Forum, Varkaus. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 029, Kuusankoski
Märkätilaasentajien täydennys
kurssi to 27.11. klo 11–16, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Taitajantie 2, Kouvola. Tuotekouluttajana
Casco. Ruokatarjoilu. Ilmoittautumiset viimeistään ti 25.11.,
Mika Päivelin p. 0400 978 403.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja
parkettimiehet
Syyskokous ti 2.12. klo 16,
ammattiosastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus
Os. 041, Seinäjoki
Syyskokous pe 21.11. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–
34, Seinäjoki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Os. 042, Hyvinkää
Syyskokous ke 26.11. klo 17.30,
Järjestötalo, luentosali, Muncinkatu
49, Hyvinkää. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 13.12. klo 15.30,
Järjestötalo, Muncinkatu 49, Hyvinkää. Aloitetaan glögitarjoilulla,
jonka jälkeen klo 16 Esa Saarela
esittää näytelmän Emmi Jurkan elämästä. Kesto noin 1 tunti. Esityksen jälkeen kahvit ja muuta ohjelmaa. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 047, Lohja
Syyskokous to 4.12. klo 18,
osaston toimitilat, Kauppakatu 8,

Lohja. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu.
Hallitus
Os. 051, Jyväskylä
Syyskokous ma 1.12. klo 18,
Keski-Suomen aluetoimiston kokoustila, Yrjönkatu 30, Jyväskylä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää
toimitsija Raimo Pohjola. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 053, Oulu
Syyskokous la 22.11. klo 14,
Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu
40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Osallistujille
tarjotaan lounas.
Hallitus
Os. 060, Kouvola
Syyskokous ke 19.11. klo 18,
Kymen aluetoimisto, Salpausselänkatu 60, Kouvola. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 061, Veteli
Syyskokous to 20.11. klo 18.30,
ravintola Pelimanni, Kaustintie 2,
Kaustinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Os. 064, Alavus
Syyskokous pe 12.12. 17.30,
Kuortaneen Urheiluopisto, liikuntahotelli, luentosali 1, Opistotie 1,
Kuortane. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työt-
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tömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Paikalla toiminta-alueen päällikkö Janne Kemppainen.
Hallitus

Os. 081, Hanko
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
Metallin toimisto, Esplanadi 83,
Hanko. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 069, Riihimäki
Syyskokous to 11.12. klo 18,
osaston kokoustila, Kauppakuja 5
A, 3. krs, Majakka, Riihimäki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 082, Nokia
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
osaston toimisto, Pirkkalaistori 8
C, Nokia. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet
Syyskokous ke 3.12. klo 18,
Dallas Pizza Palazzo, Västervikintie 24, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen syödään. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 076, Pietarsaari
Syyskokous la 13.12. klo 13,
Toimitalo, Ahlströminkatu 10,
Pietarsaari. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 079, Porvoo
Syyskokous 22.11. klo 12,
toimisto, Sibeliuksenbulevardi 36,
Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Perinteinen jouluruokailu
pe 5.12. klo 18, ravintola Ripakka,
Yrittäjäntie 18, Porvoo. Jotta tiedämme ruokailijoiden määrän,
soita p. 0400 936 248.
Hallitus
Os. 080, Vakka-Suomen
rakentajat
Syyskokous to 20.11. klo 18,
Laitilan ABC:n kokoustila, Kauppakatu 8, Laitila. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Paikalla aluepäällikkö Jouni Ruotsalainen.
Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 083, Keuruu
Syyskokous su 30.11. klo 14,
Pappilan Taverna, Kangasmannilantie 2, Keuruu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Kokous aloitetaan lounaalla ja vapaajäsenkirjojen
luovutuksella. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 086, Kokkola
Syyskokous ma 8.12. klo 18,
osaston toimisto, Ristirannankatu
7, Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Joulujuhlat la 13.12. klo 18, Snellmankoti, Rantakatu 27, Kokkola.
Jouluinen ruokapöytä sekä karaokelaulantaa. Omavastuu 5 €/jäsen
ja 10 €/avec. Maksu osaston toimistolle maanantaisin klo 16–17,
viimeistään ma 8.12. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 091, Kuopio
Syyskokous la 29.11. klo 10,
hotelli Puijonsarvi, Minna Canthinkatu 16, Kuopio. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Muut esille tulevat asiat. Paikalla toiminta-alueen
päällikkö Marko Niskanen. Kokouksen jälkeen lounas.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 095, Vaasa
Syyskokous pe 2.12. klo 18,
Kotirannan Työväentalo, Kustaalantie 82, Vaasa Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset

valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 097, Lohjan kirvesmiehet
Syyskokous to 20.11. klo 18,
osaston toimitilat, Kauppakatu 8,
08100 Lohja. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 099, Kajaani
Pikkujoulut/osaston 90vuotis
juhlat 5.12. klo 18, Scandic Hotel
Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani.
Juhlaillallinen tarjoillaan jouluisesta seisovasta pöydästä. Lippujen
hinta on 15 €/jäsen ja 20 €/avec ja
ne ostetaan ennakkoon. Niitä myydään keskiviikkoisin ajalla 29.10.–
26.11. aluetoimiston alakerrassa,
osasto 99 toimisto/pelitila. Käynti
takapihalta Väinämöisenkadun
puolelta, oikean puoleinen ovi, joka
on avoinna kyseisinä aikoina. Varaa
tasaraha mukaan. Jäsenet ja avecit
tervetuloa juhlimaan pikkujouluja
sekä osaston 90-vuotistaivalta.
Hallitus
Os. 100, Hämeenlinna
Syyskokous su 7.12. klo 14,
hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu
16–18, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Liiton koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski selvittelee mm. eläkeasioita. Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 29.11. klo 18.30,
hotelli Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna. Hinta jäsenille seuralaisineen 25 €/hlö sisältäen jouluruokailun, ohjelman ja jouluglögin.
Varattu 100 paikkaa. Lippuja liiton
toimistosta p. 040 575 8349 tai
Rampe Leppäseltä p. 050 413
3283. Tervetuloa!
Perhepikkujoulut su 14.12. klo 14,
Eräs Teatteri, Aulangontie 1, Hämeenlinna. Puuro- ja kahvitarjoilu.
Lapsille ohjelmaa. Joulupukki vierailee juhlassa. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 101, Porin maalarit ja
mattomiehet
Kuukausikokous ti 18.11. klo 18,
Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu 18, Pori. Käsitellään esille tulevat asiat.
Syyskokous pe 5.12. klo 18,
Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu 18, Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdok-

kaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Glögitarjoilu.
Kokouksen jälkeen lähdemme yhdessä ruokailemaan. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 102, Oulun maalarit ja
mattomiehet
Syyskokous to 20.11. klo 18,
Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu
40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut pe 5.12. klo 18,
Radisson Blu, Hallituskatu 1, Oulu.
Jouluinen buffetruokailu. Musiikista vastaa Jore Siltala ja the Six
Back. Hinta jäsenelle ja avecille
25 €/ hlö. Jos tarvitset yösijaa,
kysy majoitustarjous Radissonista.
Ilmoittautumiset viimeistään
pe 28.11., p. 0400 953 416.
Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 103, Kuopion maalarit ja
mattomiehet
Syyskokous ke 26.11. klo 18,
Vuorikatu 42, Kuopio. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton
23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan
ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Aluetoimitsija paikalla. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 29.11. klo 17,
Vuorikatu 42, kokoustila, Kuopio.
Paikkoja on 30:lle ensiksi ilmoittautuneelle. Ilmoittautumiset viimeistään pe 21.11., Toni p. 050 375
9341 tai Pasi p. 050 564 2743.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 104, Helsingin
asfalttimiehet ja
bitumieristäjät
Syyskokous la 29.11. klo 11,
osastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Osasto tarjoaa
lounaan. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 113, Siilinjärvi
Syyskokous ma 17.11. klo 18,
Lm-toimisto, Harjamäentie 1, Siilinjärvi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin;
perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat.

RAKENTAJA 11/2014

Pikkujoulut pe 6.12. klo 19, kylpylähotelli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela. Kyyditys Siilinjärven linja-autoasemalta klo
18.30 ja takaisin klo 00.00. Tanssien
tahdista vastaa Suvi Hiltunen & Cara
Mia. Ilmoittautumiset viim.pe 21.11.,
Janne Rautiainen p.044 585 2202.
Hallitus
Os. 115, Heinola
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
toimisto, Savontie 3, 2. krs, Heinola. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 124, Toijala
Syyskokous la 29.11. klo 14,
Metsola Sali, Valtatie 5, Akaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015)
sekä muut esille tulevat asiat. Osasto kiittää jäseniään kuluneesta vuodesta ja tarjoaa lounaan ruokajuomineen kokouksen jälkeen lähiravintolassa. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 1276, Kauklahti
Syyskokous to 27.11. klo 18,
Puikkari, Hansatie 4, Espoo. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja
Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 131, Rovaniemi
Syyskokous pe 21.11. klo 18,
Sokos hotelli Vaakuna, Koskikatu
4, Rovaniemi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat. Lopuksi ruokailu.
Pikkujoulut pe 5.12. klo 20, Gourmet ravintola Puolikuu, Rovakatu
25–27, Rovaniemi. Lisätietoja, ilmoittautumiset ja maksu viimeistään pe 21.11., Lapin aluetoimisto,
Maakuntakatu 15,Rovaniemi.
Hallitus
Os. 150, Forssa
Syyskokous to 27.11. klo 18.30,
osaston toimisto, Hämeentie 18,
Forssa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 151, Orivesi
Syyskokous la 22.11. klo 10,
kahvila Mokka, Aihtiantie 9, Orivesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus
Os. 154, Loviisa
Syyskokous su 23.11. klo 13,
Loviisan St1, Saf Cafe´n kabinetti,
Länsikaari 1, Loviisa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä
muut esille tulevat asiat. Paikalla
toiminta-alueen päällikkö Vilppu
Oikarinen. Kokouksen jälkeen
osasto tarjoaa lounaan.
Jouluruokailu pe 12.12. klo 19,
ravintola Zilton, Mariankatu 29,
Loviisa. Ilmoittautumiset viimeistään la 29.11., Kaj Vilja p. 040 581
7509. Paikkoja rajoitetusti.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 155, Somero
Syyskokous ti 25.11. klo 17,
Toritupa, Joensuuntie 10, Somero.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 156, Harjavalta
Osasto tarjoaa jäsenilleen ilmai
sen uintimahdollisuuden Harjavallan uimahalliin vuoden 2014
loppuun asti. Lisätietoja Karilta
p. 050 537 4954.
Hallitus
Os. 159, Savonlinna
Syyskokous ti 25.11. klo 18,
ravintola Paviljonki, kabinetti Luotsi, Rajalahdenkatu 4, Savonlinna.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Pikkujoulut pe 12.12. klo 19,
ravintola Savon Hovi, Karjalantie
11, Savonlinna. Jäsen maksutta,
puoliso/ystävä 20 €/hlö. Maksetaan
paikan päällä. Paikkoja varattu 50
kpl. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 30.11., Jarkko M. p.
044 597 2337 tai Tapio S. p. 050
411 6266. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 160, Kerimäki
Pikkujoulut pe 5.12. klo 18.30,
hotelli Herttua, Veneenniementie
64, Kerimäki. Ilmoittautumiset viimeistään ke 26.11. Teemu Karttunen p. 044 527 2609. Kutsu koskee
myös puolisoa/ystävää.
Hallitus

Os. 162, Kouvolan maalarit ja
mattomiehet
Syyskokous su 23.11. klo 13,
hotelli Cumulus, kokous huone,
Kouvolankatu 11, Kouvola. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat. Osanottajille tarjotaan ruoka. Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen hallituksen
järjestäytymiskokous.
Hallitus
Avd. 168, Vasa
Höstmöte ti 2.12. kl 18, vid Byggnadsförbundet, Storalångatan 43,
Vasa. Behandlas i stadgarna nämnda ärenden (val av funktionärer för
år 2015) samt övriga aktuella ärenden. Mat efter mötet.
Styrelsen
Os. 185, Toholampi
Syyskokous to 20.11. klo 18,
Minttutalo, Lampintie 3 D, Toholampi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 186, Oitti
Syyskokous to 20.11. klo 18,
Hausjärven Niklandia, Honkarannantie 92, Oitti. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallituksen kokous heti syyskokouksen jälkeen. Kokousten jälkeen ruokailu. Puolisot mukaan.
Hallitus
Os. 190, Lohja
Syyskokous su 7.12. klo 17,
Metallitupa, Tehtaankatu 9, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus
Os. 197, Pieksämäki
Syyskokous su 30.11. klo 18,
osaston toimisto, Savontie 1, Pieksämäki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää
toimitsija Matti Leinonen.
Tervetuloa!
Jouluateria osaston jäsenille.
Paikkoina: Lomatrio su 14.12.
klo 11–15 tai Savonsolmu ajalla
ma–pe 15.–19.12. klo 10.30–14.
Esittäkää jäsenkortti kassalla.
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi
Syyskokous la 22.11. klo 13,
hotelli Ylläs Saaga, Iso-Ylläksentie
42, Ylläsjärvi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Osasto tarjoaa
päivällisen ja kylpylän palvelut.
Hallitus
Os. 208, Suonenjoki
Syyskokous to 27.11. klo 17.30,
ravintoa Mikko, Futuria, Jalkalantie 6, Suonenjoki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Pikkujouluruokailu pe 15.12.
klo 18, matkailukeskus Koskelo,
Ysitie 3399, Suonenjoki. Osallistumismaksu 5 €/hlö. Jäsenet perheineen tervetuloa!
Hallitus
Os. 209, Tornio
Syyskokous la 13.12. klo 14,
Tornion Järjestötalo, Kemintie 53,
Tornio. Kahvitarjoilu. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton
23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan
ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu!
Hallitus
Os. 212, Loimaa
Syyskokous su 23.11. klo 13,
Työväentalo, Satakunnantie 57,
Loimaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 213, Nastola
Syyskokous to 20.11. klo 18,
Puuseppien toimisto, Timpurintie
2, Nastola. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu Aylin ravintolassa.
Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 215, Parkano
Syyskokous su 30.11. klo 18,
Sakkila, Keskuskatu 6, Parkano.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015), päätetään yhdistymisestä
perustettavaan Luoteis-Pirkanmaan
osasto 553 ry:n sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus
Os. 221, Naantali
Syyskokous ke 19.11. klo 18,
A-Rakennus Niemelä, Putkikatu
14, Naantali. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Os. 224, Kankaanpää
Syyskokous pe 21.11. klo 17.30,
Kuntoutuskeskus Kelankaari, Kelankaari 4, Kankaanpää. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja
Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 234, Kuusamo
Syyskokous pe 21.11. klo 18,
Sokos hotelli Kuusamo, Kirkkotie
23, Kuusamo. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 236, Kangasala
Syyskokous ti 25.11. klo 17,
Tredun opetusravintola Eveliina,
Sahalahdentie 22, Kangasala. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja
Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää aluepäällikkö Jukka Lindgren. Kokous aloitetaan ruokailulla. Tarjolla jotain
hyvää lampaasta. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 240, Juankoski
Syyskokous pe 21.11. klo 18.30,
Pohjois-Savon Osuuspankin kerhohuone, Juankoskentie 18, Juankoskella. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin;
perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat.

36

Pikkujouluruokailu la 13.12.
klo 19, hotelli-ravintola Ruukin
Kievari, Juankoskentie 10, Juankoski. Ilmoittautumiset viimeistään
la 6.12., Erkki p. 040 840 4641.
Hallitus

kassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 241, Paimio
Syyskokous la 15.11. klo 11,
ravintola Femme, Mäenpään kioski, Vistantie 45, Paimio. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat. Osasto
tarjoaa lounaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Syyskokous la 22.11. klo 13,
ravintola Pihviliiteri, Pekontie 3,
Nurmijärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Paikalla toimitsija Jari Lindqvist.
Jouluruokailu la 29.11. klo 13,
ravintola Pihviliiteri, Pekontie 3,
Nurmijärvi. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 24.11., Jari
p. 040 525 5427.
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Syyskokous pe 28.11. klo 18.30,
Kurikan työväentalo, Kiikkulantie
5, Kurikka. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Käsitellään
majan myyntiin laittoa sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 265, Tikkurila
Syyskokous ti 2.12. klo 18,
Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Hallitus
Os. 268, Muurame
Syyskokous to 20.11. klo 18,
Muuramen Työväentalo, Nisulantie. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvit ja pientä purtavaa.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu 17.30.
Hallitus
Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat
Syyskokous la 22.11. klo 12,
Purpurinpolku 7–9, Kannelmäki,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Os. 283, Viiala
Syyskokous to 5.11. klo 18,
Viialan Sampola, Vakkistentie 5,
Viiala. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat
asiat Tervetuloa!
Hallitus
Os. 286, Nivala
Syyskokous to 20.11. klo 18,
ravintola Puustelli, Toritie 7, Nivala. Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyys-

Os. 297, Ruovesi
Syyskokous pe 28.11. klo 18,
Työväentalo Sointula, Torikatu 9,
Kankaanpää. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Os. 339, Ikaalinen
Syyskokous su 23.11. klo 13,
ST1 Sammi, Kolmostie 670, Ikaalinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet
Syyskokous ke 26.11. klo 18,
hotelli Laajavuori, Laajavuorentie
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 354, Sodankylä
Syyskokous su 23.11. klo 17,
osaston toimisto, Vasantie 11, Sodankylä. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 6.12. klo 18,
Pyhä Asteli, Astelintie 1, Pyhätunturi. Sitovat ilmoittautumiset pe
21.11. klo 18–19 p 0400 283 932
tai 0400 193 881.
Hallitus
Os. 365, Rautavaara
Syyskokous pe 12.12. klo 18,
hotelli-ravintola Tiilikka, Kuusitie
2, Rautavaara. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilöva-

linnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Jouluruoka. Jäsenet puolisoineen tervetuloa!
Hallitus
Os. 374 Tohmajärvi
Syyskokous pe 21.11. klo 18,
ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26,
Tohmajärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 379, Polvijärvi
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
Mika Siimestön luona, Polvijärventie 57, Polvijärvi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus
Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous/pikkujoulut la 22.11.
klo 12, osastojen Tiimitupa, Viides
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Ajankohtaisista
asioista kertomassa Rakennusliiton
II puheenjohtaja Kyösti Suokas sekä toimitsija Niko Räsänen. Tarjolla
pikkujoulupurtavaa sekä -juotavaa.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 391, Turun putkimiehet ja
-eristäjät
Syyskokous pe 12.12. klo 17,
Turun aluetoimiston alakerta, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015);
ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin
ja Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen sauna ja
pientä purtavaa.
Hallitus
Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous ti 2.12. klo 16.30,
Tampereen aluetoimiston kokoustila, 2. krs, Sorinkatu 4, Tampere.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää neuvottelupäällikkö Kimmo Palonen. Runsas kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 393, Oulun putkimiehet ja
-eristäjät
Syyskokous ti 25.11. klo 17,
Cumulus Hotel, Kajaaninkatu 17,
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokoukseen osallistujat
saavat liput osastojen yhteisiin pikkujouluihin pe 5.12. klo 18, jotka
pidetään Radisson Blu -hotellissa.
Kokouksen jälkeen iltapala.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 394, Kuopion putkimiehet
Syyskokous la 22.11. klo 11,
Vuorikatu 42, kokoustilat, Kuopio.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 29.11. klo 14,
Kuopion kaupunginteatterin näytelmä Kaikki Kivestä. Mukaan pääsee
30 ensimmäistä. Ilmoittautumiset
Hannulle p. 0400 175 744.
Hallitus
Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous to 27.11. klo 17.30,
Jyväskylän aluetoimisto, Yrjönkatu
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 399, Mikkelin putkimiehet
Syyskokous ke 19.11. klo 18,
Kiiskinmäen kahvio (entinen Kesoil), Otavankatu 14, Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015);
ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin
ja Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin;
perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat
asiat.
Hallitus
Os. 400, Kotkan putkimiehet
ja -eristäjät
Syyskokous ti.9.12.klo 18, hotelli
Leikari, Haminantie 261, Kotka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen

Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille
vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille
tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluepäällikkö Kari Lapatto.
Tervetuloa!
Hallitus

2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen alussa
jouluruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet
Syyskokous pe 28.11. klo 18,
ravintola Olympic, saunatila,
Olympiakatu 3 B, Vaasa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja
Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Ruoka- ja juomatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Pikkujoulut 15.–18.1.2015.
Vietämme osaston vuoden 2014
pikkujouluja Tallink SPA kylpylässä. Paikkoja varattu 30. Osasto maksaa jäsenen matkan, avecin osuus ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset viimeistään
ma 15.12., Teuvo p.040 733 0012
tai teuvo.teurokoski@msoynet.com.
Hallitus

Os. 403, Kainuun putkimiehet
Pikkujoulut pe 21.11. klo 19,
hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. Illalliskortti 10 €/hlö. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 416, Virrat
Syyskokous to 20.11. klo 18,
kahvila Marjaana, Keskustie 6, Virrat. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 418, Kirkkonummi
Syyskokous su 30.11. klo 15,
Finnbackan kerhohuone, Kuninkaantie 5–7, Kirkkonummi. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja
Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 441, Mäntyharju
Syyskokous 10.12. klo 18,
Mäntyharjun ABC, kabinetti, Pentinpolku 2, Mäntyharju. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 456, Petäjävesi
Syyskokous su 30.11. klo 18,
Kyläsepän kabinetti, Karikontie 1,
Pielavesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 459, Vantaa
Syyskokous pe 21.11. klo 18,
Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle

Os. 475, Nilsiä
Syyskokous la 22.11. klo 13,
Mantun talo, Mantunsuora, Nilsiä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 479, Rantasalmi
Syyskokous la 29.11. klo 14, Rantasalmen Työväentalo, Sudentie 1,
Rantasalmi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 495, Uurainen
Syyskokous su 23.11. klo 12,
Parman ruokala, Kangashäkki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 496, Parikkala
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
hotelli Lohikontti, Melkoniementie
2, Särkisalmi. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus
Os. 507, Kaavi
Syyskokous ja jouluateria
la 6.12. klo 13, pitopalvelu Hemu,
Rantatie 6, Kaavi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton
23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa jouluaterian. Ilmoittautumiset
viimeistään ma 1.12., P. Tuomai-

nen p. 050 540 0263. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 522, Merikarvia
Syyskokous pe 21.11. klo 18,
Merikarvian Paloasema, Lounasvaarantie 1, Merikarvia. Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja
Rakennusalan työttömyyskassan
edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen
mukaiset valitsijayhdistykset.
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 533, Turun
maansiirtotyöntekijät
Syyskokous la 6.12. klo 15,
Turun aluetoimiston alakerran kokoustilat, saunatilat, Uudenmaankatu 6 a, Turku. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat. Aluekatsauksen
pitää toimitsija Matti Salmi. Ruokailu, sauna ja lopuksi karaoke.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 540, Uudenmaan
maarakentajat
Syyskokous la 29.11. klo 11,
Puistokulmassa Talkootie 4, Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle
2015); ehdokkaiden asettaminen
Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 541, Tampereen
maarakentajat
Syyskokous ti 9.12. klo 17,
Tampereen aluejärjestön kokoustila, 2. krs, Sorinkatu 4, Tampere.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 547, Lahti
Syyskokous pe 28.11. klo 18,
Lahden aluetoimisto, Hämeenkatu
32 A, Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus
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Os. 548, Kouvolan maansiirto
Syyskokous 23.11. su klo 18,
Anjalankosken ABC, Hallitie 2, Anjalankoski. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015) sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
Os. 553, Ikaalinen
Syyskokous la 29.11. klo 13,
Ikaalisten Ruusukontti, Kontintie 4,
Ikaalinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23. liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Esillä myös
Parkanon ja meidän osaston yhdistyminen uuteen perustettavaan osastoon sekä muut esille tulevat asiat.
Hallituksen kokous ja yleinen
kokous klo 14.
Hallitus
Os. 559, Kannus
Syyskokous 21.11. klo 18,
JailHouse, Valtakatu 7, Kannus.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimihenkilövalinnat vuodelle
2015) sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu.
Hallitus
Os. 601, Helsingin muurarit
Syyskokous/pikkujoulut la 22.11.
klo 11, liiton saunatilat, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 23.
liittokokousvaaleihin ja Rakennusalan työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan
ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset valitsijayhdistykset. Lisäksi
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu, ruokailu ja arpajaiset.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 603, Turun muurarit
Syyskokous ke 19.11. klo 18,
Turun aluetoimisto, kokoustilat,
Uudenmaankatu 6 a, Turku Esillä
sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015)
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Os. 608, Tampereen muurarit
Syyskokous ma 24.11. klo 18,
osasto 10:n kokoustila, Sorinkatu 4
A, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat (toimihenkilövalinnat
vuodelle 2015) sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
Os. 614, Oulun muurarit
Syyskokous ti 25.11. klo 18, Oulun
aluetoimiston kokoushuone, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 2015); ehdokkaiden
asettaminen Rakennusliiton 23. liit-
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tokokousvaaleihin ja Rakennusalan
työttömyyskassan edustajistonkokousvaaleihin; perustetaan ehdokkaille vaalijärjestyksen mukaiset
valitsijayhdistykset. Lisäksi muut
esille tulevat asiat.
Teatteriilta pe 5.12. klo 19, Oulun kaupunginteatteri, pieni näyttämön, komedia Yksiöön en Äitee
ota. Ilmoittautumiset Kari Mustonen p 0400 586 862 Tervetuloa!
Hallitus

KuolleITa
Hakala Juhani Antero
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Juhani Antero Hakala kuoli
12.7.2014. Hän oli syntynyt
31.1.1947 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.4.1966.
Muistoa kunnioittaen
Os. 151, Orivesi
Harjunpää Alpo Kalervo
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Alpo Kalervo Harjunpää kuoli
30.9.2014. Hän oli syntynyt
8.1.1926 ja liittynyt Rakennusliiton
jäseneksi 1.2.1955.
Muistoa kunnioittaen
Os. 288, Nurmijärvi
Toivola Pentti Aleksi
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Pentti Aleksi Toivola kuoli
6.6.2014. Hän oli syntynyt
21.8.1941 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.4.1979.
Muistoa kunnioittaen
Os. 533, Turun maansiirtotyöntekijät
Yrjönen Jarmo Kalevi
Osastomme jäsen Jarmo Kalevi
Yrjönen kuoli 5.10.2014. Hän oli
syntynyt 6.6.1955 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 10.8.1984.
Muistoa kunnioittaen
Os. 459, Vantaan elementti

SaarroT
RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkatja-tes/liiton-julistamat-saarrot/
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Concord Group Oü
DED Kompanii Oü
Dedas Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
Edmonton Oü
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Ehiter Arendus Oü
Eikner Oü
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Ou
Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
EU Finnes
Eurobuild Group Oü
Europe Ehitüs Oü
Eu Steinbau Oy
Faskom Oy
Fatmus Ehitus Oü
Feluko Oü
FHU ”PM-BUD”
Fin Purkajat Oy
Fincity Oü
Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
Garantmeister Oü
Gorol-Bud Oy
GS Invest Oü
Harald Power
Harts Ehitus Oü
Hausland Oü
Helmhold Oü
Henno-Invest Ltd Oy
Hordinal Oü
Idc Budownictwo
Indiman Oy
Individuali imone ”Suvireta”
Kalma Ehitus
Keskustan Talexi & Tar Oy
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Link Star Grupp Oü
Marsalis-Ehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Ou
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü

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

Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Sia Intertech
Siivous-Expertit Osuuskunta
Slovax s.r.o
Spectra Holding Oü
Stabil Group Oy
Stabil Project Oü
Stadirak Oy
Sven Trading Ltd
Targe Ehitus
Tasokas Oü
Telineservice Oü
TG Kattomiehet tmi
Tiit Tamme
Tonu Ehitus Oü
T-Tarvike Oy
Triaad Grupp Oü
Ultraserv Oü
Unimaster Oü
Vahotek Oy
Vartix
Ventago Oü
Vimeco Oy
Windrox Grupp AS
VR Track Oy

TapahTumIa
Osaston 90-vuotisjuhlat
Os. 034, Imatra
Aika:
la 13.12. klo 15
Paikka: Vuoksenniskan Työväentalo, Torikatu 7, Imatra.

Juhlapuheen pitää Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjunniemi.
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Mahdollisten kukkatervehdysten sijaan tilille FI7150940020140758,
viesti kenttään: tuemme osaston opintotoimintaa.
Ilmoittautumiset viimeistään su 30.11., puhelimitse tai tekstiviestillä,

Marko Lajunen p. 0400 488 299.
Tervetuloa!

Hallitus
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KurSSeJa Ja KouluTuSTa

lomIa

TALONRAKENNUSALAN URAKKAHINNOITTELUN
INFO-ILTA, Itäinen toiminta-alue

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2015

Rakennusalan urakkahinnoittelu on oiva työkalu parantaa ansiotasoasi ja vain urakkatyötä lisäämällä voit parantaa vuosiansioitasi. Illan aikana käydään läpi työkunnan
säännöt, urakkatyömääräykset ja urakan laskenta rakennusalanurakkahinnoittelun
laskuria käyttäen. Aiheena myös rakennusalan tes-muutokset 2014–2016.
Tilaisuuksissa kahvitarjoilu ja suolainen kahvileipä.

Lomakeskus Huhmari

Paikka

Aika

Kuopio to 20.11. klo 17.30
Joensuu ti 25.11. klo 17.30
Mikkeli ke 26.11. klo 17.30

Osoite

Kirkkokatu 1, aluetoimiston kokoustilat
Torikatu 30, aluetoimiston kokoustilat
Vuorikatu 11 A 6, aluetoimiston kokoustilat

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

p. 020 690 247 tai itainenkoulutus@rakennusliitto.fi.

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

Lisätietoja Matti Leinonen p. 050 5373 695.

Lomakoti Lomapirtti

Ilmoittautumiset viimeistään ke 19.11.,

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö

Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö

12.12.2014
31.3.2015
5.6.2015
31.8.2015

100 €
100 €
100 €
100 €

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

1.–6.6.2015

HYVINVOINTILOMIEN LAPSIPERHEIDEN
LOMAJAKSOT 2015
83700 Polvijärvi (Joensuu), p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.

Joululoma

22.–7.12.2015

90 €

Sähköisen lomahakemuksen voit täyttää myös Hyvinvointilomien kotisivujen kautta
www.hyvinvointilomat.fi
Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Lomakeskus Huhmari

7.–12.4.2015

27.2.2015

Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Täytä hakemus huolella,
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Merkitse hakukaavakkeeseen seikat, jotka toivot
huomioitavan lomakohteessa (pyörätuoli, rollaattori jne.).

lomIa

Vintiöviikko

Hakuaika päättyy Omavastuu/hlö

Hakuaika päättyy Omavastuu

31.12.2014

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

11.9.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

LIITON VETERAANILOMAT 2015
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain. Lomat on
kiintiöity alueittain ja ne järjestetään Härmän Kylpylässä ja Hotelli Siikarannassa.

Halkoniementie 88, 17200 Vääksy, p. 044 076 6961
www.salonsaari.com

Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet.
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton
nettisivuilta.

Salosaaren Lomakylä sijaitsee Asikkalan kunnassa Päijänteen rannalla.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen.

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

Vekaraviikko

Palautus osoitteella:

Salosaaren lomakylä

29.6.–4.7.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

20.3.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

Urheiluopisto Kisakeskus

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

27.7.–1.8.2015

Hakuaika päättyy Omavastuu

30.4.2015

100 €/aikuinen/alle 16-vuotiaat maksutta

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

Rakennusliitto, lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

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

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

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

Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Kymen, Satakunnan ja
Turun alueen veteraanijäsenet. Veteraanille lomaviikko on maksuton. Mukaan tuleva
puoliso, ystävä tai avustaja maksaa lomasta 370 €. Matkakuluista vastaa jokainen
lomalainen itse. Hakuaika päättyy 31.7.2015.
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lomIa
HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
PUHTIA ARKEEN -LOMAJAKSOT 2015

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

SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.

Lomakeskus Huhmari

83700 Polvijärvi (Joensuu), p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com

Mikäli osallistut 1.askel perheille -jaksolle,

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla, Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.

Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden

Lomajakso

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

Hakuaika päättyy Omavastuu aikuiselta

30.1.2015
12.6.2015
24.7.2015

50 €/hlö
50 €/hlö
50 €/hlö

SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.
jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net
Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.
SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut
avustukset maksetaan elokuussa.
Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi
Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.

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

Oulun alujärjetön lomaosake
Kalajoki, Hiekkasärkkäin Timantti B
Huoneisto on varattavissa Oulun aluejärjestön jäsenjaostojen jäsenille.
Huoneisto on 60 m² ja mitoitettu 4–6 henkilölle.
Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia ja niiden kesto on 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk (ma–pe).
Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!
Osoite:

Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B,

Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki
Varaukset ajalle:

1.1.–31.5.2015

Hakuaika päättyy:

19.–21.11.2014

Pirjo-Liisa Nyman p. 020 774 3389. Lomat annetaan varausjärjestyksessä.
Lisätietoja kohteesta osoitteessa http://www.rantakalla.fi

TYÖpaIKaT

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi
opiskelevien vahva SAK :lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yhteistoiminnan ja työn puolesta ympäri maata.
Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 87 000 ja liitolla
on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja
aluetoimistoissa eri puolilla maata.

HAEMME ALUETOIMITSIJAA
Väli-Suomen toiminta-alueelle
ensisijaisesti Vaasan aluetoimistoon
Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden
valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta,
edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien
järjestely. Aluetoimitsija osallistuu myös yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.
Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen
on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan
perusteet.
Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammattikokemus sekä koulutus. Myös kielitaito (ruotsi ja englanti) ja ATK-taidot
ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä
työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.
Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset
työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.
Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti perjantaihin 5.12.2014 mennessä
osoitteeseen kaisa.karvinen@vival.fi
Tiedusteluihin vastaa:
Väli-Suomen toiminta-alueen päällikkö Janne Kemppainen, puh. 050 501 3185
liittosihteeri/henkilöstöpäällikkö Rauno Kurki, puh. 050 520 3170.
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Rakennusliitto ry

Toimistojen yhteystiedot:

Siltasaarenkatu 4,
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde: 020 774 003
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Keskustoimisto avoinna:
ma-to
8.30–16.00
pe
8.30–15.30
Jäsenrekisteriin toimitettavien
asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020
020
020
020

690
690
690
690

231
232
230
250

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

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

Häme/03

Lappi/13

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

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

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu
Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli
Kuopion toimisto
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Kainuu/10

Turku/09

Keski-Suomi/02

Uusimaa/01

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Toimistot avoinna:
maanantaisin ja tiistaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Kymi/06

Aluetoimistot

Pohjanmaa/05

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

Uudenmaan toimisto avoinna:
ma-to 8.30–12.00 ja 13.00–16.30 ja pe 8.30–12.00 ja 13.00–15.30

Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

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

Työttömyyskassa
020 690 230
Takaisinperintä
020 690 250
Jäsenasiat
020 690 231
Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja
pe klo 9.00–15.30

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

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN
Nimi / Namn

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.

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

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

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

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

____________________________________________
Allekirjoitus / Underteckning

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi–maaliskuu, huhti–kesäkuu, heinä–syyskuu, loka–joulukuu)
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.
SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december)
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TEtoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin
olet ollut työttömänä työnhakijana TEtoimistossa.
• Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna yhdenjaksoisesti työttömyyskassassa vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan
täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyskassassa vakuutettuna oleminen tarkoittaa sitä, että henkilö on työttömyyskassan jäsen ja jäsenmaksut on maksettu.
• Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on
ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin
kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista,
vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja
voi kertyä välittömästi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista edeltäneen,
28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson
aikana. Lisäksi edellytetään, että työstä
maksettu palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole työehtosopimusta, palkan on oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.
• Työssäoloehdon voimassaolo päättyy,
kun henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Myös se,
jos henkilö toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli
18 kuukautta, aiheuttaa työssäoloehdon
voimassaolon katkeamisen.
• Työttömäksi jäävän on aina päivärahahakemuksen toimittaessaan annettava työttömyyskassalle selvitys työttömyyttä
edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan sekä
työssäolosta että mahdollisesta työmarkkinoilta poissaolosta.
• Työssäoloaika osoitetaan palkkatodistuksilla, joista on käytävä ilmi työsuhteen alkamis- ja päättymisaika. Palkkatodistuksiin olisi aina hyvä saada tieto
pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuksiin tulee merkitä työnantajan y-tunnus.
Myös kopiot irtisanomis- tai lomautusilmoituksista tulee toimittaa työttömyyskassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstäsi viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot
tarvitaan silloin tämän lomautuksen jälkeiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vähemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkatodistuksessa ilmoittaa erikseen työtunnit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mukaan työssäoloehtoon eikä palkanmääritykseen.

Hakemuksen täyttäminen

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

Päivärahan hakeminen

• Normaalisti päivärahaa haetaan neljän
kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen.
Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyttää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on
päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, että täysiä kalenteriviikkoja on jo kertynyt
kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä noudatetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa
tekee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jotka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli
kyseisen neljän viikon jakson, voi hakemuksen päättää työn aloittamista edeltävään päivään. Lisäksi hakemukseen merkitään milloin yli kaksi viikkoa kestävä
kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palkkaa kuukauden jaksoissa, hae päivärahaa kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan
palkkatodistus.
– Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti, jotta niitä ei jouduta
palauttamaan täydennettäviksi. Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Postitse
toimitetut hakemukset lähetetään työttömyyskassan osoitteeseen:

RAKENNUSALAN
TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO
Hakemuksia voi jättää myös
aluetoimistoihin ja joillakin
paikkakunnilla osaston
taloudenhoitajalle.
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Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast när du blir arbetslös
på TE-byrån som arbetssökande. Kassan
kan betala inkomstdagpenning bara för
de dagar då du har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en sådan medlem i arbetslöshetskassan, som
utan avbrott har varit försäkrad i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor före arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret under den tid han eller hon har varit
försäkrad. Att vara försäkrad i arbetslöshetskassan betyder att personen är medlem i arbetslöshetskassan och har betalat
sina medlemsavgifter.
• Arbetsvillkoret uppfylls då personen under sin medlemstid på 26 kalenderveckor
har haft lönearbete, där arbetstiden under respektive kalendervecka är minst 18
timmar. Arbetet behöver inte ha pågått
utan avbrott, utan man kan samla veckor
till arbetsvillkoret under en granskningstid på 28 månader innan man anmäler sig
som arbetslös arbetssökande. Dessutom
förutsätts att lönen för arbetet betalats
enligt kollektivavtalet. Om det inte finns
något kollektivavtal inom branschen, ska
lönen i heltidsarbete vara minst 1 154
euro i månaden.
• Arbetsvillkoret gäller inte längre när personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar
orsak. Arbetslöshetskassan kan betala
ut förmåner först då personen har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt. Om en person under den tid han eller hon är medlem i en löntagarkassa arbetar som företagare i över 18 månader leder det till avbrott i giltighetstiden för arbetsvillkoret.
• Den som blir arbetslös ska alltid då han
eller hon lämnar in sin ansökan om dagpenning ge arbetslöshetskassan en utredning över tiden före arbetslösheten.
Vi behöver uppgifter om såväl tid i arbete som eventuell frånvaro från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av
vilka det framgår när anställningsförhållandet började och slutade. Det vore bra
att alltid i löneintygen också få uppgift
om den semester man hållit. Arbetsgivarens FO-nummer ska finnas på löneintyget. Du ska också skicka in kopior
av meddelandet om uppsägning eller permittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt arbete under det senaste året behöver vi löneuppgifterna för tiden efter denna permittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstimmar och lönen för dem för de arbetsveckor då du har arbetat mindre än 18 timmar.
Dessa veckor räknas inte med i arbetsvillkoret eller då lönen definieras.

Så här fyller du i ansökan

• Du ansöker om dagpenning på blanketten för ansökan om inkomstrelaterad
dagpenning. Du får blanketter på TE-byrån eller förbundets kretskontor. Du kan
göra den första ansökan om inkomstdagpenning och även de fortsatta ansökning-

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

Så här ansöker du om dagpenning

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

BYGGNADSBRANSCHENS
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135
70101 KUOPIO
Du kan också lämna in ansökan
på kretskontoren och på vissa
orter till avdelningens kassör.
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Jouni Ruotsalainen

Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa:

Pakkaspäivistä johtuvat
lomautuspäivät
Pakkaspäivät maksetaan täytenä ansiopäivärahana,
jos muut edellytykset täyttyvät.

O

sittainenkin palkanmaksu tai muu vastike
estää päivärahan saamisen pakkaspäiviltä.
Palkan osalta on huomattava, että jo kahden
tunnin ajalta maksettu odotusajan palkka vie oikeuden työttömyyspäivärahaan kyseiseltä päivältä.
Olisi hyvä, että pakkaspäivien toteaminen voitaisiin sopia siten, että turhat työpaikalle tulemiset
pakkaspäivinä voitaisiin välttää.
Jos taas työn suorittaminen rakennusalalla estyy vaikkapa sateen tai myrskyn vuoksi, henkilön oikeus työttömyysturvaan määräytyy työttömyyspäivärahan saamisen edellytysten mukaan ilman sääesteistä johtuvia poikkeuksia. Näissä tilanteissa henkilö saattaa tulla oikeutetuksi työttömyyspäivärahaan lomautusta koskevien säännösten perusteella edellyttäen, että kyseessä on työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu lomautus tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Työvoimapoliittinen lausunto
Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen:
Kaikkien tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti ensimmäisenä pakkaspäivänä paikalliseen TE-toimistoon. Ensisijaisesti ilmoittautumisen voi hoitaa
sähköisesti TE-toimistojen verkkosivujen kautta
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(www.te-palvelut.fi). Ilmoituksen voi tehdä myös
soittamalla valtakunnalliseen Työlinjan palvelunumeroon. Tämän lisäksi ilmoittautuminen on mahdollista paikallisessa TE-toimistossa. Aina kannattaa kuitenkin soittaa ja sopia TE-toimiston kanssa
menettelystä, koska ilmoittautumisessa on toimittava paikallisen TE-toimiston määräämällä tavalla.
TE-toimisto antaa jokaiselle pakkaspäiväläiselle
oman työvoimapoliittisen lausuntonsa, jossa ilmoitetaan pakkaspäivät työttömyyskassalle.

Päivärahan hakeminen
kassalta pakkaspäiviltä
Pakkaspäivähakemus tehdään samalle ajanjaksolle, jolle on annettu työvoimapoliittinen lausunto, noudattaen kuitenkin kalenteriviikoittaista
hakurytmiä.
On täytettävä kassan eAsioinnin kautta sähköinen hakemus tai postitse iso valkoinen päivärahahakemus normaalisti kaikilta osin. Pieni jatkohakemuskaavake ei käy. Hakemus tulee täyttää
myös muilta päiviltä kuin pakkaspäiviltä sekä viikonloppujen osalta. Viikonlopputöistä on huomioitava, että työ-, omavastuu- ja työttömyysetupäivien lukumäärä kalenteriviikossa ei saa mennä yli
viiden.

Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäiviä edeltävältä ajalta, koska työttömyyskassan on
seurattava, milloin uusi työssäoloehto, (26 viikkoa
28 kalenterikuukauden aikana, täyttyy). Lisäksi on
toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä.

Omavastuuaika
Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, tehdään palkanmääritys ja silloin päivien
nollauksen lisäksi otetaan omavastuuaika, joka on
viiden päivän mittainen. Omavastuuaika voidaan
ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa.
Jos omavastuuaikaa kerätään pakkaspäivistä,
viisi päivää on mahduttava kahdeksaan kalenteriviikkoon.

Päivärahahakemusten
toimittaminen
Päivärahahakemukset toimitetaan joko kassan
eAsioinnin (www.rakennuskassa.fi) kautta tai
osoitteella: Rakennusalan työttömyyskassa, PL
135, 70101 KUOPIO tai toimitetaan entiseen tapaan lähimpään aluetoimistoon. Luottamusmies
voi myös toimittaa yhteisesti kaikkien työmaan
pakkaspäivärahakemukset. n
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Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa informerar:

Kölddagar som leder till
permittering
Kölddagarna betalas som full inkomstdagpenning, om övriga villkor är uppfyllda.

O

ckså en delvis lönebetalning eller annat
vederlag förhindrar utbetalning av dagpenning för kölddagar. När det gäller lönen bör
du beakta att redan lön för två timmars väntetid gör
att du förlorar rätten till arbetslöshetsdagpenning
för dagen i fråga. Det vore bra om parterna kan
komma överens om att man konstaterar att det är
kölddag så att man kan undvika att arbetarna i onödan kommer till arbetsplatsen.
Om det igen inte går att utföra arbetet på ett
bygge på grund av regn eller storm, bestäms din
rätt till arbetslöshetsskydd enligt förutsättningarna
för arbetslöshetsdagpenning utan de undantag som
väderförhinder utgör. I dessa fall kan du få rätt till
arbetslöshetsdagpenning enligt bestämmelserna
om permittering om det är fråga om en permittering av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker enligt 1 kapitlet 5 § 1 momentet i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande
Anmälan på arbets- och näringsbyrån:
Var och en ska den första kölddagen personligen
anmäla sig på den lokala TE-byrån. Anmälan kan i
första hand ske elektroniskt via TE-byråernas hemsidor (www.te-palvelut.fi). Man kan också göra an-

mälan genom att ringa den riksomfattande Jobblinjens telefonnummer. Dessutom är det möjligt att
anmäla sig på den lokala TE-byrån. Det lönar sig
alltid att ringa och komma överens med den lokala
TE-byrån om hur man ska göra, för man ska göra
anmälan på det sätt som den lokala TE-byrån bestämmer. TE-byrån ger var och en som permitteras på grund av kölddag ett eget arbetskraftspolitiskt utlåtande, där man meddelar arbetslöshetskassan om kölddagar.

Så här ansöker du om dagpenning
för kölddagar från kassan
Kölddagpenningsansökan görs för samma tidsperiod som det arbetskraftspolitiska utlåtandet gäller, dock så att du följer ansökningsrytmen om kalenderveckor.
Du ska på normalt sätt till alla delar fylla i den
den stora vita dagpenningsansökan elektroniska
ansökan via kassans eTjänsten eller per post. Du
ska inte använda den lilla blanketten för fortsatt ansökan. Du ska också fylla i ansökan för de andra
dagarna, inte bara för kölddagarna, också för veckoslutet. När det gäller veckoslutsarbete ska du beakta att antalet arbets-, självrisk- och arbetslöshetsförmånsdagar inte får vara fler än fem.

Du ska alltid skicka in löneintyg för tiden före
kölddagarna, eftersom arbetslöshetskassan måste
följa med när ett nytt arbetsvillkor (26 veckor under 28 kalendermånader) uppfylls. Dessutom ska
du skicka med löneuträkningen för arbetsdagarna
under ansökningsperioden.

Självrisktid
Om arbetsvillkoret har uppfyllts före kölddagarna,
fastställer kassan lönen och utöver nollställning av
dagarna tas en självrisktid, som är fem dagar lång.
Självrisktid kan dock tas bara en gång per år.
Om du samlar in självrisktid med kölddagarna,
ska de fem dagarna rymmas inom åtta kalenderveckor.

Så här skickar du
dagpenningsansökningarna
Du ska skicka in dagpenningsansökningarna till
kassan antingen via eTjänsten (www.rakennuskassa.fi) eller på adress: Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa, PB 135, 70101 KUOPIO eller på
gammalt sätt till närmaste kretskontor. Förtroendemannen kan också gemensamt skicka in alla arbetsplatsens kölddagsansökningar. n
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Tommi Pietarinen

Teeveen tulevaa ohjelmistoa:

TV1 21.05 sunnuntai 16.11.

Kotikatsomo: Tellus

Suomalainen JP Siili on kirjoittanut ja ohjannut jännityssarjan, jossa luontoaktivistit rakentavat parempaa maailmaa räjäyttelemällä luonnon luontaisia vihollisia, rakennuksia. Muistan sua Elaine -kappaleesta muistettava PPP
(kuvassa) tulkitsee Tanelia, 55-vuotiasta perheellistä poliisimiestä, joka tarkkailee aktivisteja ja kirjaa bongaukset muistivihkoonsa. Jo ensimmäisestä
jaksosta voi päätellä, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla.

TV1 21.55 sunnuntai 30.11.

Pahan vanki

Brittiläinen jännityssarja riepottelee asianajaja Will Burtonia (David Tennant, kuvassa), joka on nousemassa ammattikuntansa eliittiin, kun hän erehtyy puolustamaan julmasta murhasta syytettyä miestä. Pykälien välistä löytyy jälleen tappajan kokoinen porsaanreikä, mutta kiittämättömyys on maailman palkka, sillä vapauduttuaan sosiopaatti alkaakin vainota lakimiehensä
perhettä. Juristi oppii kantapään kautta, että ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Teeveen menevää ohjelmistoa:

Sub 22.00 keskiviikko 19.11.

NCIS: New Orleans (12)

Venäläisten käytös Itämerellä herättää paheksuntaa, mutta rapakon takana rötöstely on ryöstäytynyt jo käsistä. Niinpä myös New Orleansiin on jouduttu
perustamaan NCIS, joka tutkii pelkästään merivoimien suorittamia rikoksia.
Yksikköä johtava miesagentti diggailee jazzia ja kokkailee cajunia, joten hän
tarvitsee tuekseen selväpäisen naisen. Tätä näyttelevä Zoe McLellan (kuvassa) muistetaan NCIS-perheen synnyttäneestä Kunnian miehet -sarjasta.

Sub 22.00 torstai 20.11.

ElOKuvaTEaTTErEISSa:

Jo on aikoihin eletty

’71

Ensi-ilta 28.11.

Palestiinan ongelmiin haetaan yhä rauhanomaista ratkaisua, joten on sopiva
hetki suunnata katse Pohjois-Irlantiin, missä protestantit ja katolilaiset ovat
eläneet sovussa jo epäilyttävän kauan. Yann Demangen ohjaama toimintadraama loikkaakin vuoteen 1971, jolloin nuori brittisotilas jää jälkeen joukkueestaan ja päätyy taistelemaan hengestään öisessä Belfastissa. Solttuun
on helppo samaistua, mutta tilanteen vertaaminen talvisotaan olisi typerää.
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Extant

Amerikkalainen Halle Berry (kuvassa) tulkitsee tieteissarjassa perheellistä
astronauttia, joka on viettänyt kokonaisen vuoden yksin avaruudessa. Sarjan
lähtökohta on siis harvinaisen epäuskottava, mutta vielä hullumpaa seuraa,
kun astronautti todetaan maahan palattuaan tiineeksi. Onko aluksen tietokone vietellyt vuoden 1986 Miss Ohion? Onko Jumala piipahtanut kylässä?
Kun totuus paljastuu, koko ihmiskunnan on katsottava peiliin – ja televisioon.

Kyllä minä niin mie
leni pahoitin, kun
Kauppalehdessäkin
kysellään nyt kohtuu
hintaisen asunto
tuotannon perään ja
valitellaan pkseudun
kalliita tontteja. Eikö
markkinoiden pitäisi
Kauppalehden mie
lestä huolehtia sellai
sesta ihan itsekseen?
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Suomen talouden tila

S

uhteellisen suuri yksimielisyys vallitsee siitä että
Suomi painuu lamaan ensitalven aikana. Valtio säästää 6,5 miljardia menoissaan josta seuraa noin 100 000 työtöntä julkisella sektorilla. Vienti hiipuu, josta saamme lisää
50 000 työtöntä. Koska työttömyydellä on taipumusta kertautua kotimarkkinoiden romahduksen vuoksi, jo näillä
säästöillä saataneen työttömyyden kasvuksi reilu 300 000
henkeä. Kun tämä määrä lisätään nykyiseen yli 600 000
joukkoon, ollaankin jo miljoonan kieppeillä.
(Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa
314 500 työtöntä työnhakija. Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa, koulutuksessa ja työttömyyseläkkeellä olevat. Kaikki työnhakijat yhteensä 572 221. Siihen lisäksi yli
30 000 nuorta jotka eivät ole rekisteröityneet työttömiksi.)
Minulla on pieni epäilys, ettei asuntokauppa pahemmin
ylikuumene ainakaan hintojen nousun vuoksi.
Eroalueella kysyntä hiipuu koska jokainen maa säästää. Niiden on pakko.
Suomenkin lakiin on kirjattu EU vaatimuksesta finanssipoliittinen laki. Kun sopimus allekirjoitettiin, siitä sanottiin 2012 tammikuussa näin:
”Sopimus edellyttää, että valtion talousarvion on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen.
Tähän voidaan päästä, jos vuosittainen rakenteellinen
julkistalouden alijäämä on alle 0,5 prosenttia nimellisestä
BKT:sta. Jos jäsenvaltio poikkeaa tästä säännöstä, käynnistyy automaattinen korjausmekanismi.
Mekanismissa otetaan täysin huomioon kansallisten
parlamenttien oikeudet.

Jäsenvaltioiden on lisäksi sisällytettävä tämä tasapainoisen talousarvion sääntö osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiään, mieluiten perustuslain tasolla.
Finanssipoliittinen sopimus on kansainvälinen sopimus
ja sellaisena oikeudellisesti sitova.”
Suomen lakiin sopimus otettiin vuoden 2013 alussa.
Euroalueen ulkopuolelle ei vienti vedä, kiitos euron
Suomen kannalta ylikorkean kurssin. Talous ajaa fantsulla
vauhdilla seinään. Pahempi lama kuin 1990-luvulla näyttää olevan edessä. Käytännössä mitään ei ole tehtävissä, jos
EU-jäsenyys ja euro halutaan säilyttää. Kuten tietysti halutaan, kukas se nyt luopuisi kovasta ytimestä? Siellähän ollaan vaikuttamassa.
Miten lasken oman tulevaisuuteni? No ensimmäinen
askel on lomautuslappu kuukauden sisään. Se muuttuu
puolen vuoden kuluttua irtisanomiseksi.
Odottelen pari vuotta ansiosidonnaisella, sen jälkeen
300 päivää peruspäivärahalla. Sitten onkin vuorossa kuntouttava työtoiminta.
Peruspäiväraha ja 9 euroa päivä kulukorvausta.
”Kohta me uidaan ja sokeri kastuu.” sano Rokan Antti.
Näinhän ei tietysti olisi pakko käydä. Keinoja on kaksi.
Euroopan keskuspankki käy rahoittamaan valtioita. Koska
EKP voi painaa rajatta rahaa, kriisi poistuisi. Saksa ei tätä
hyväksy. Toinen keino on erota EU:sta ja antaa Suomen
Pankin rahoittaa valtiota. Tällöin valtiolla on rajattomasti
rahaa ja se voi hoitaa työllisyyttä halunsa mukaan. Äänestäjät päättävät syöksymmekö ikuiseen lamaan vai täystyöllisyyteen. n

Punakynä
Auvo Rouvinen
Kitee
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ARDEX-OPISTO KOULUTTAA
Loppuvuoden kurssit 2014

MÄRKÄTILAPÄIVÄ klo 8.45–16.00
Hyväksytään henkilösertifioinnin täydennyskoulutuksena

18.11.
20.11.
26.11.
2.12.
2.12.
4.12.
9.12.
9.12.
16.12.

tiistai
torstai
keskiviikko
tiistai
tiistai
torstai
tiistai
tiistai
tiistai

Espoo
Heinola
Vaasa
Espoo
Tampere
Kouvola
Kuopio
Turku
Espoo

SISÄILMAKORJAUSTEN TYÖTEKNIIKAT
klo 8.45–14.00
20.11.
26.11.
27.11.
3.12.
10.12.
10.12.
18.12.

torstai
keskiviikko
torstai
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
torstai

Espoo
Hämeenlinna
Vaasa
Tampere
Kuopio
Turku
Espoo

ilmoittaudu maksuttomiin koulutuksiin

WWW.ARDEX.FI
tai soita 09 6869 140

