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Panu Kailan mukaan
ammattimiehet eivät tänä
päivänä saa ansaitsemaansa
kunnioitusta.

Perinteisen rakentamisen
puolestapuhuja
Panu Kaila toivoo, että rakentami
sessa otettaisiin pari askelta taak
sepäin ja lähdettäisiin uudelleen
eteenpäin siitä.
Johanna Hellsten

A

rkkitehtuurin emeritusprofessori, tietokir
jailija Panu Kaila tunnetaan talotohtori
na, joka antaa huutia monelle nykyajan
rakennustavalle. Perinteistä rakentamista arvos
tava arkkitehti kokee välillä olevansa varsinainen
saarnamies matkustaessaan ympäri Suomenmaa
ta puhuen erilaisille yleisöille järkevistä korjaus
tavoista.
– Suomessa ollaan suorastaan poikkeukselli
sen kiinnostuneita rakentamisesta. Ympäri maail
maa ihmetellään esimerkiksi Asuntomessuja,
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jotka vetävät joka kesä satoja tuhansia maallikoi
ta tutustumaan rakentamiseen, Kaila sanoo.

Evakko arvostaa vanhaa
Kaila syntyi juuri ennen sotaa, vuonna 1939. Per
he joutui evakkoon peräti neljä kertaa.
– Osittain kiintymykseni vanhaan on peräisin
noista menetetyistä kodeista. Viipurista ja Rova
niemeltä tuli lähtö pois. Niistä jäi minulle kaihoi
sa muisto, Kaila kertoo.
Kun Kaila kävi aikuisiällä ensimmäisen ker
ran Viipurissa, palautuivat vanhat paikat nopeas
ti mieleen, vaikka hän ei ollut edes tajunnut muis
taneensa niitä.
– Tuli muistikuvia kuin unesta. Asiat ja pai
kat olivat tuttuja.
Vanhaa arvostava asenne vahvistui, kun Kai
la siirtyi töihin Museovirastoon arkkitehdiksi ne
lisen vuotta valmistumisensa jälkeen. Hän teki

yhtenä harvoista lopputyönsä arkkitehtuurin his
toriasta. Keskiössä olivat vanhat pappilat. Sel
lainen ei ollut kovin suurta muotia vielä vuonna
1967.
Valtio oli saanut lahjoituksena Ruoveden
Pyynikkilän pappilan ja se piti entisöidä. Museo
virastossa muistettiin nuoren arkkitehdin loppu
työ ja Kaila pääsi suunnittelemaan pappilan kor
jauksen.
– Valitettavasti tuhopolttaja poltti koko pap
pilan vuonna 1974, Kaila huokaa.
Kaila kertoo oppineensa paljon käytännön ra
kentamisesta ja vanhan korjaamisesta tuon pro
jektin aikana. Hän alkoi syventyä perinteiseen ra
kentamiseen, kun Helsingissä vielä purettiin van
haa uuden tieltä. Vihdoin 1980luvun lopussa ter
veysasiat alkoivat tulla voimakkaasti esiin raken
tamisessa.
– Huomattiin, että moderni rakentaminen
saattaa synnyttää epäterveitä rakennuksia ja sitä

Rakentaja 2/2014

kautta epäterveellisiä olosuhteita ihmisille. Vielä
kään sitä ei aina oteta vakavasti.

Talotohtori opettaa
Kaila piti pitkin Suomea luentosarjaa vanhojen ta
lojen korjaamisesta 1990luvulla. Yleisöltä alkoi
tulla palautetta, että aiheesta kannattaisi kirjoit
taa kirja.
– WSOY sitten pyysi kirjaa korjausrakenta
misesta. Talotohtorikirjaa on myyty yli 70 000
kappaletta, Kaila kertoo.
Loppu on historiaa; Kaila tunnetaan nykyään
Talotohtorin nimellä ja jos joku haluaa tietoa pe
rinteisistä rakennustavoista ja materiaaleista sekä
vanhan kunnollisesta korjaamisesta, Kailan pu
helin soi.
Yksi olennainen syy siihen, miksi Kaila ar
vostaa perinteisiä rakentamistapoja ja materiaale
ja, on se, että niihin voi luottaa.
– Ihmiskunta on asunut sillä tavoin tehdyis
sä rakennuksissa tuhansia vuosia. Mikä muuttui?
Materiaalit. Niiden ongelmia korjataan sitten ko
neilla.
Ison ongelman aiheuttaa Kailan mielestä se,
että kun nykyaikaiset rakenteet kastuvat, ne ei
vät pääse kuivumaan kuten perinteiset rakenteet.
– Kyse on rakenteen hengittävyydestä. Enkä
nyt tarkoita, etteikö rakenteen pitäisi olla ilmatii
vis. Hengittävällä tarkoitan vedenläpäisevää ra

kennetta. Tuulitiivis rakennuksen pitää olla, ve
sitiivis ei.
Kaila kertoo, miten viimeisimmillä teknii
kan päivillä Otaniemessä keskusteltiin myrkky
homeista.
– Niiden paras lisääntymispaikka ovat beto
ni ja solumuovi.
Kailan mukaan tällä hetkellä tehdään läm
mönsäästöä ihmisten terveyden kustannuksella.
– Eduskunta on myöntänyt, että sen säätämät
lait ovat pahentaneet homeongelmaa. Nyt tähdä
tään nollaenergiataloihin, mikä vaatii todella jä
reitä eristeitä. On kuitenkin olemassa raja, jonka
jälkeen ei enää kannata eristää, Kaila sanoo.
Kaila peräänkuuluttaakin kunnollista koera
kentamista. Rakennusta pitäisi hänen mukaansa
testata luonnonoloissa kymmenen vuotta.
– Nyt edetään liian nopeasti. Sitten taas huo
mataan, että pieleen meni ja rakennus sairastut
taa ihmiset.

Ammattimiestä ei arvosteta
Kaila suomii nykyarkkitehtuuria ja rakentamis
ta siitä, että sitä leimaa epäterveellisyys ja kal
leus. Myöskään kaunista miljöötä ei oikein enää
osata tehdä.
– Nykyinen rakentaminen on teollisuut
ta. Meillä rakennetaan betonielementeistä ehkä
enemmän kuin missään muualla. Yhä enemmän

Panu Kailaa huolettaa se, että kunnollista koe
rakentamista ei tehdä, vaan edetään uuteen
suoraan ja tutkimatta.

ja enemmän kehitetään konetekniikkaa ja se on
kalliimpaa koko ajan.
Myöskään rakentamisen taitoa ei Kailan mu
kaan enää arvosteta riittävästi.
– Urakoitsijoiksi valitaan ketä sattuu, eikä se
ole omiaan nostamaan rakentamisen laatua. Asian
sa osaavia ammattilaisia olisi kyllä, mutta kun ku
kaan ei sitä osaamista pyydä, he eivät pääse te
kemään.
Kaila kertoo ihailevansa ammattitaitoisia
työntekijöitä. Valitettavasti arvostus vain kasau
tuu aivan eri päähän rakentamisen ketjua.
– Nykyään pidetään tärkeimpänä tyyppinä si
tä, joka jakaa rahaa. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat
sitten rakennuttajat ja suunnittelijat. Ilman hyvää
rapparia siitä rahanjakajasta ei kuitenkaan ole mi
tään hyötyä. Pitäisi ajatella enemmän niitä ihmi
siä, jotka sitä käytännön työtä tekevät.

Kakkoskoti kallehin
Kaila asuu, yllätys yllätys, 1890luvulla rakenne
tussa kerrostalossa Helsingin kantakaupungissa.
Kakkosasuntona toimii vuonna 1905 rakennettu
puutalo Kestilässä, noin sata kilometriä Oulusta
etelään.
Kakkoskotiaan Kaila korjaa sen verran kuin
on pakko, oman filosofiansa mukaan.
– Ei tarvitse korjata sellaista, mikä ei ole rik
ki. Täytyy tehdä oikein, ei paremmin. Vanhaa ei
usein kannata yrittää parantaa. Silloin tehdään
usein se suurin virhe.
Kailalla tulee tänä vuonna 75 elinvuotta täy
teen. Hän jatkaa edelleen luennoimista pitkin
maata ja maaliskuussa tulee uusi kirjakin ulos.
Se käsittelee tällä kertaa värien pigmenttejä. Kaila
on itsekin sekoitellut öljy, maito ja kalkkimaale
ja Kestilän taloaan varten. Hänen mukaansa se ei
ole lainkaan vaikeaa.
Suunnitelmissa on myös jatkoosa Talotoh
torille.
– Se edellinen opas käsitteli rakennusmateri
aaleja. Nyt vuorossa ovat rakenteet. Toinen idea
on tehdä Talotohtorin Japani. Se käsittelisi paikal
lista perinnerakentamista. Arkkitehdit ja taiteili
jat eivät jää eläkkeelle. Onneksi työntekoa ei ole
sentään kielletty yli 70vuotiailta.

Panu Kailan tärkeimmät teokset
Rakennuskonservointi. Suomen
Museoliitto,1983, 1987
Talotohtori: Rakentajan pikkujättiläinen.
WSOY, 1997.
Kevät toi maalarin: Perinteinen ulko
maalaus. Moreeni, 2000.
Kesällä töitä teki maalari: Perinteinen
ulkomaalaus tänään. Moreeni, 2008.
Talotohtorin osaamiselle on edelleen kova
kysyntä. Panu Kaila luennoi perinteisestä
rakentamisesta ahkerasti ympäri maan.
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Maalari maalasi taloa: Julkisivujen
värihistoria. Moreeni, 2009
Talotohtorin värikirja. Perinteiset
pigmentit. S&S, 2014.
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Pääkirjoitus

Helsinki 14.2.2014
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Ritsoja ja liidokkeja

P

uheet Suomen tasavaltion rahahuolista ovat
liioiteltuja. Armeijan pojat ovat menneet ja
ostaa pätkäyttäneet vähän käytettyjä panssarivaunuja ja ilmatorjuntaohjuksia. Perusteluksi
riitti, että kannatti ostaa kun kerrankin saa halvalla.
Panssareiden hinta on tietenkin salainen,
mutta puolalaiset ostivat suurin piirtein samanlaisen satsin Leopardeja 180 miljoonalla eurolla.
Yhdysvaltalaisten ilmatorjuntaohjusten hinta on
90 miljoonan euron hujakoilla.
Eikä tässä vielä kaikki. Israelilaiset lennokintekijät ovat luvanneet Suomen raskaalle rabattia,
kun liidokit eivät valmistuneet ajoissa. Alkuperäi-

nen kauppahinta oli 30 miljoonaa euroa, alennuksen määrästä ei ole tarkempaa tietoa.
Pitäisikö meidän pistää sosiaalialan päättäjät oppiin
maanpuolustuskurssille? Kenraalit ja amiraalit voisivat opettaa millaisilla manöövereillä valtionhallinnon rahamassin nyörit saadaan aukeamaan.
Joulukuussa alle 24-vuotiaita työttömiä oli
47 000. Esimerkiksi tämän porukan työllistämiseen 250 miljoonan euron kertasatsaus olisi hyvinkin perusteltua samoilla argumenteilla. Kannattaa maksaa nyt, kun se on vielä halpaa. Jokainen työelämästä sivuun jäävä nuori tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi.

Sosiaalialalla olisi mahdollista vielä yhteen offensiiviin maanpuolustuskurssin oppien jälkeenkin.
Armeijan vanhat romppeet joudutaan romuttamaan kalliilla, kun taas työnteosta maksettavasta
palkasta osa kiertää takaisin veroina valtion kirstuun.
Hallitus pähkii jälleen muutaman miljardin euron leikkauksia valtion menoihin ja saman
verran veronkorotuksia tulopuolelle. Valitettavasti hallituksen ratkaisu menoleikkaussavotassa on
mitä todennäköisimmin se vanha kunnon juustohöylämalli. Sillä kun tasaisesti nirhataan, hyvinvointivaltiosta ei jää kuin muisto vain.

Slangbellor och modellflygplan

P

ratet om att republiken Finland har ekonomiska bekymmer är överdrivna. Arméns
killar har gått och köpt något begagnade
pansarvagnar och luftvärnsrobotar. Som motiv
räckte att det lönade sig att köpa, när de nu såldes
så billigt.
Priset på pansarvagnarna är förstås hemligt,
men polackerna köpte en i stort sett lika stor sats
Leopard-vagnar för 180 miljarder euro. Priset för
de amerikanska luftvärnsrobotarna rör sig kring
90 miljoner euro.
Och det tar inte slut här. De israeliska modellflygplansmakarna har lovat att det finska försvaret på rabatt, när glidflygen inte blev klara i tid.

Det ursprungliga priset var 30 miljoner euro, hur
stor rabatten blir är inte känt.
Borde vi skicka beslutsfattarna inom socialsektorn på försvarskurs? Generalerna och amiralerna
kunde lära ut vilka manövrer som behövs för att
öppna statsförvaltningens pengapung.
I december fanns det 47 000 arbetslösa under
24 år. Det vore mycket motiverat att med samma
argument till exempel sysselsätta detta gäng med
en engångssatsning på 250 miljoner euro. Det lönar sig att betala nu, medan det fortfarande är billigt Varje ungdom som slås ut från arbetslivet blir
oerhört dyr för samhället.

Socialsektorn har ytterligare en möjlighet till en
offensiv efter försvarskursen. Arméns gamla arsenal måste skrotas för dyra pengar, medan den
skatt man betalar på lönen man får när man arbetar kommer tillbaks till statens kista i form av
skatter.
Regeringen funderar igen på hur statens utgifter ska skäras ned med några miljarder och hur
man ska få ungefär lika mycket skatteförhöjningar på inkomstsidan. Regeringens lösning i utgiftsnedskärningstalkot kommer tyvärr mycket troligt
att bli den gamla kända osthyvelsmodellen. För
när man skalar jämnt, så återstår bara ett minne
av välfärdsstaten.

Rahaa on, tulonjako pielessä

M

aailman sata rikkainta ihmistä ansaitsi vuonna 2012 kansalaisjärjestö
Oxfamin mukaan 188 miljardia euroa. Näiden ökyrikkaiden vuosituloilla voisi
hävittää maailmasta äärimmäisen köyhyyden.
Tähän kuluisi rahaa kuulemma vain 137 miljardia vuodessa kahden vuoden ajan.
Rikkaat eivät rahoistaan luovu. Eikä tätä kukaan tosissaan vaadi. Konkurssin tehnyt
reaalisosialismi, partasuutaloustieteilijöiden
yhteiskunnallinen koe ihmisillä, johti miljoonien kuolemaan ja kärsimykseen. Rahat harvoille keskittävää markkinataloutta ei enää
edes haluta miltään osin kyseenalaistaa.

Myös palkansaajaliikkeen usko tasa-arvoiseen
tulonjakoon horjuu. Akavan puheenjohtaja möläytti äskettäin ääneen, että on hyväksyttävä
tuloerojen maltillinen kasvu. Palkansaajien
tulevaisuuden hän kuvasi krokotiilien kanssa
uimiseksi, jossa pärjää, kun ui krokotiileja nopeammin. Entä ne, joiden vauhti ei riitä?
Suomessa ei ole sellaista äärimmäistä köyhyyttä kuin kehitysmaissa. Ongelma on suhteellinen köyhyys, oma taloudellinen asema
verrattuna muihin. Itse kärvistelin pikkupoikana talvipakkasessa puuhuussissa. Asia ei
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haitannut, koska huusseissaan värjöttelivät
naapuritkin.
Tältä osin maailma on muuttunut. Tehtaita
lopetetaan ja perinteisiä hyviä työläisammatteja katoaa. Seurauksena ei kuitenkaan ole yleinen köyhtyminen. Päinvastoin. Työnsä menettänyt joutuu toimeentuloloukkuun, mutta joku
toinen voi tehdä operaatiolla tilin.
Ei ole avaruustiedettä kehitellä oikeudenmukaisempaa tulonjakoa. Se syntyisi pitämällä
palkat niin korkeina, että työn tuloksesta jäisi
jotain myös tekijöille. Vielä yksinkertaisempi
konsti olisi kohdistaa verotuksen painopiste rahakasojen päällä istuviin.
Meillä toimitaan kuitenkin päinvastoin.
Joku vuosi sitten tuporatkaisun yhteydessä
poistettiin rikkaiden varallisuusvero. Viimeisimmässä tuporatkaisussa sovittiin työntekijöille usean vuoden miinusmerkkinen palkkakehitys. Vaikea on uskoa, että tätä valittua talouspoliittista linjaa tulee muuttamaan seuraavakaan hallitus.
Kyösti Suokas
II puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry

Ulkomailla
1. helmikuuta The
Beatles nousi ensimmäistä kertaa listaykköseksi Yhdysvalloissa
kappaleella I Want To
Hold Your Hand.
4. helmikuuta LänsiSaksa ehdotti EEC:n
ministerineuvostolle
20 prosentin tullialennusta EEC-maiden välisessä kaupankäynnissä.
6. helmikuuta Kuuba
katkaisi veden saannin Yhdysvaltain tukikohtaan Guantanamo Bayhin Yhdysvaltain vangittua neljä päivää aikaisemmin neljä kuubalaista kalastusalusta Floridan rannikolla.
8. helmikuuta Hollannin prinsessa Irene kihlautui Espanjan
prinssi Carlosin kanssa.
10. helmikuuta Taiwan katkaisi diplomaattisuhteet Ranskaan
sen tunnustettua Kiinan kansantasavallan. Myös Yhdysvallat arvosteli voimakkaasti
Ranskan päätöstä.
11. helmikuuta kreikkalaisten ja
turkkilaisten välisiä yhteenottoja Kyproksella.
12. helmikuuta yhdysvaltalaiset
lentäjät löysivät Etelämantereelta aikaisemmin tuntemattoman
vuorijonon.
16. helmikuuta Willy Brandt
valittiin Länsi-Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi.
18. helmikuuta Yhdysvallat
lakkautti Ranskan, Britannian

Rahalla ei ole isänmaata

...vaan monta
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Jukka Nissinen

Toimittaja/toimitussihteeri

Johanna Hellsten
Heikki Korhonen
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Aste Helsinki Oy
Tiedottaja

Eeva Pulkkinen
Toimituksen sihteeri

Soile Ahremaa-Luttinen
Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 4, Helsinki
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ja Jugoslavian ulkomaanavun,
koska maat olivat käyneet kauppaa Kuuban kanssa.
21. helmikuuta Turkin pääministeri Ismet Inönü yritettiin
murhata.
24. helmikuuta Neuvostoliitto
vaati Albanialta Tiranan suurlähetystönsä palauttamista takaisin Neuvostoliiton käyttöön.
Kotimaassa
11. helmikuuta eduskunnan oikeusasiamies totesi Valtion elokuvatarkastamon toimineen
lainvastaisesti, virheellisesti ja
oikeusturvallisuutta vaarantavasti. Lausunto ei kuitenkaan

antanut aihetta toimenpiteisiin.
21. helmikuuta Tamvision koko
osakekanta siirtyi Yleisradion
omistukseen.
27. helmikuuta Kauko Käyhkö valittiin vuoden 1963 suosituimmaksi tv-esiintyjäksi. Teija
Sopanen valittiin suosikkikuuluttajaksi.
28. helmikuuta Sdp:n kansanedustaja Georg Eriksson kuoli. Uudeksi kansanedustajaksi
tuli Veikko Mattila.
Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä Milloin 1965 ja
Wikipedia.

olemme hyvin
isänmaaLista väkeä.
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Uudenmaan toimisto on avoinna maanantaista torstaihin kello 8.30–12.00 ja 13.00–16.30. perjantaisin toimisto sulkeutuu tuntia aikaisemmin.

Näin nopeutat itse päivärahan saantia
R

akentajien työttömyys on nyt
kova. Sen vuoksi myös Rakennusalan työttömyyskassaan tulee paljon päivärahahakemuksia.
– Toistaiseksi on selvitty varsin hyvin eli käsittelyaika on ollut
enimmillään noin kaksi viikkoa, sanoo palvelupäällikkö Päivi Ruokolainen.
Ruokolainen antaa muutamia
vinkkejä siihen, miten jokainen jäsen voi auttaa kassan ruuhkassa ja
samalla nopeuttaa oman hakemuksensa käsittelyä.
Ruokolaisen mukaan ensimmäinen toive on, että mahdollisimman moni käyttäisi sähköistä eAsiointia tai puheentunnistusta.
– Syynä on se, että molemmat
järjestelmät ohjaavat käyttäjää tekemään hakemuksen kerralla oikein.
Näin sen käsittely ja myös maksa-
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tus nopeutuvat. Samoin eAsioinnissa jokainen näkee oman tilanteensa selkeästi.
– Sen lisäksi toivon, että jäsenet
kiinnittäisivät erityistä huomiota
postitse lähetettävien hakemusten
liitteisiin. Nyt suurin osa hakemuksista on puutteellisia ja lisätietojen
pyytäminen aiheuttaa paljon työtä.
– Pelkkää hakemusta ei kannata lähettää ilman tarvittavia liitteitä siinä uskossa, että se menisi
nopeam min lävitse. Ei niin tapahdu. Itse asiassa se hidastaa käsittelyä ja viivyttää rahojen saantia.
Jotkut jäsenet ajattelevat, että hakemus on nopeammin perillä, jos sen
vie itse Rakennusliiton toimistoon.
– Näin ei kuitenkaan ole, koska toimistosta se kuitenkin postitetaan käsittelykeskukseen, Ruokolainen kertoo.
Jos haluat neuvoja tai olet epä-

varma siitä, tarvitsetko jonkun liitteen, niin soita kassan palvelunumeroon. Sieltä saat parhaan vastauksen.
– Tämä perustuu siihen, että
soiton yhdistyessä palvelunumerossa olevalle vastaajalle, hän näkee samalla hakijan tiedot päätteellä. Näin
hän pystyy vastaamaan välittömästi
juuri sinun hakemustasi koskevaan
kysymykseen.
Puhelinpalveluun on helpompi
päästä läpi loppuviikosta kuin maanantaisin ja iltapäivästä helpompi
kuin aamuisin.

Onko jäsenmaksut kunnossa?
Jäsenmaksut kannattaa tietysti huolehtia kuntoon ennen hakemuksen
lähettämistä. Itse maksava tarkistaa tilanteen ja maksaa maksut parhaiten eAsioinnissa. Kassan jäsenmaksu on vakuutusmaksu työttö-

myyden varalta. Vakuutus ei ole voimassa, jos maksut ovat maksamatta.
Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen vähintäänkin hidastaa prosessia ja pahimmillaan estää kokonaan
työttömyysetuuden maksamisen.
Jäsen voi saada apua myös Rakennusliiton aluetoimistoista, joissa
voi käydä vaikka paikan päällä. Toimistot ovat Uudenmaan toimistoa
lukuun ottamatta avoinna maanantaina ja tiistaina kello 8.30–12.00
ja 13.00–16.30. Uudenmaan toimisto on avoinna kaikkina arkipäivinä.
Perjantaisin Uudenmaan toimisto
sulkeutuu kello 15.30.
Jos nuo päivät eivät sovi, kannattaa soittaa ja sopia jokin muu aika. Tällä on haluttu varmistaa, että päivärahahakemusten käsittelyssä on ja puhelinpalvelussa on riittävästi voimia nyt, kun työttömyys on
erittäin suurta.
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Telineturvallisuus!
KäyTä
TURVAVALJAITA!
Käytä ennakkoon
suunniteltuja ja riittävän
lujia putoamissuojaimien
kiinnityskohtia.

HHHHH
TESTIVOITTAJA
TM Rakennusmaailma 11/2013

Putoamissuojaimen
varaan putoaminen ei
ole vaaratonta

”KOTIMAISEN Sievin pohjan pito
on vertailun paras niin kylmällä
kuin lämpimälläkin kengällä”

Varaudu pelastamiseen
Harjoittele
pelastamista

SIEVI

SOLID
Telinetorstai

Fe

Solid XL+ S3
47-52293-353-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Sievin Jalkine Oy • Korhosenkatu 24, 85310 Sievi As.
• Puh. (08) 488 11 • info@sievi.com • www.sievi.com
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Nyt lähdetään
Elävänä eläkkeelle!
Rakennusliitto on käynnistänyt ”Elävänä eläkkeelle!”
-kampanjan, jolla tavoitellaan eläkeiän nostamisen
ja eläkeputken poistamisen sijasta eläkeiän määräytymistä jaksamisen mukaan.
Heikki Korhonen

K

ampanjan avanneet maalari,
työsuojeluvaltuutettu Pirjo
Perkiökangas ja pääluottamusmies Jari Renlund näkivät molemmat eläkejärjestelmän suureksi
ongelmaksi sen, että se ei ota huomioon työn raskautta. Rakennuksilla voidaan pitää saavutuksena jo sitäkin, että pääsee 63-vuotiaana eläkkeelle. Nyt eläkkeen alinta ikärajaa
ollaan nostamassa jopa 67 vuoteen.
Perkiökangas ja Renlund eivät myöskään hyväksy eläkeputken
poistamista. Eläkeiän nostamisen
sijasta käynnissä olevissa neuvotteluissa tulisi heidän mielestään olla
asialistalla raskasta työtä tekevien
eläkeiän laskeminen.
Jo tällä hetkellä monilla aloilla on tuhansia, jotka eivät jaksa työelämässä edes nykyiseen eläkeikään
asti. Rakennusliitto vastustaa eläkeiän nostoa ja eläkeputken poistoa.
Elävänä eläkkeelle! -kampanja
herättää keskustelua eläkeuudistuksen inhimillisistä vaikutuksista. Samalla sen aikana lisääntyy varmasti ymmärrys siitä, mistä eläkeuudistuksissa on kyse. Eläkeuudistus oli
tarkoitus viedä lävitse aika lailla hiljaisesti ilman, että ne, joita se koskee saavat saada siihen sanaansa.
Elävänä eläkkeelle! tarjoaa tilaisuuden siihen, että palkansaajien oma
ääni tulee nyt kuulluksi.
Kampanjalla muistutetaan, että
keskimääräinen ikä eläkkeelle siirtymiselle on noin 61 vuotta. Vuosittain joutuu tuhansia ihmisiä työky-

vyttömyyseläkkeelle jo alle 52-vuotiaina. Raskailla aloilla eläkeputki on taannut noin 15 000 työntekijälle perusturvan ennen varsinaista
eläkeikää.
Jari Renlund kertoi tilaisuuksista, jotka rakennusalalla tapaavat
jäädä pitämättä. Jos joku työkaveri jää 63-vuotiaana eläkkeelle, niin
tilaisuudet ovat hienoja, mutta harvinaisia.
Rakennusliitto kampanjoi etenkin sen puolesta, että eläkeuudistusta valmisteltaessa muistettaisiin eri
ammattien kuormittavan kehoa eri
tavoin, jonka vuoksi sama eläkeikä
kaikille suomalaisille ei ole oikeudenmukainen valinta.
Toiseksi Rakennusliitto vastustaa lisäpäiväoikeuden eli eläkeputken poistamista.
Kampanjan pääviestit ovat ”Kehon eläkeikää ei määritetä paperilla” ja ”Eläkeputkea ei saa poistaa”.

Kuka jaksaa töissä
67-vuotiaaksi?
Elävänä eläkkeelle! -kampanjaa on
pohjustettu TNS Gallupin toteuttamalla Suomalaiset ja eläkeikä -selvityksellä. Sen mukaan suomalaisten enemmistö ei usko, että jaksaa
tehdä työtä 67-vuotiaaksi. Enemmistö kyselyyn osallistuneista epäilee,
että töitä olisi edes tarjolla 67-vuotiaaksi saakka. Kyselyssä tuli selville
myös suuren enemmistön kanta, jonka mukaan työn kuormittavuus tulisi
ottaa huomioon eläkkeelle pääsemisessä. Peräti 66 prosenttia suomalai-

Pirjo Perkiökangas ja Jari Renlund käynnistivät Elävänä eläkkeelle!
-kampanjan. – On eri juttu avata valtiopäivät 81-vuotiaana kuin kantaa
raskaita maalitonkkia 60-vuotiaana, sanoo Perkiökangas.

sista on sitä mieltä, että raskasta työtä tekevien pitäisi päästä eläkkeelle
aikaisemmin kuin vähemmän kuormittavaa työtä tekevien.
Eläkeputken eli työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen merkitsisi sitä, että vanhenevat työntekijät
tipahtaisivat 2–4 vuodeksi peruspäivärahalle (noin 650–700 euroa kuukaudessa).
Rakennusliitto kutsuu nyt kampanjaan mukaan kaikkia palkansaajia liittoon, sukupuoleen ja ammat-

tiin katsomatta.
– On hyvä, että esiin tulee mahdollisimman paljon vaihtoehtoja ja
kertomuksia siitä, millaista suomalainen työelämä on.
Eläkeneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja valmista niistä
pitäisi tulla tänä syksynä. Sen jälkeen ns. kolmikannassa tehty ehdotus annetaan hallitukselle, joka tekee oman lakiesityksensä eduskunnalle. Asiasta päättää maaliskuussa
2015 valittava uusi eduskunta.

Kampanjaa voi seurata internetissä www.elavanaelakkeelle.fi
tai facebookissa www.facebook.com/elavanaelakkeelle.
Twitterissä asia näkyy osoitteessa @elavana #eläkeuudistus

Jos siTä Ei olisi, PUToaisiT TYÖMarkkinaTUEllE.
TYönTekijä ikä
kesTo
Palkka
2600 € /kk

59 v 1 kk
90

koroTETTU
ansioPäiväraha
1 730 €/kk

61 v
500 päivää

ansioPäiväraha
1500 €/kk

63-65 v
2-4 vuoTTa

lisäPäiviEn Päiväraha Eli EläkEPUTki
1500 €/kk

TYÖMarkkinaTUki 702€

EläkE
1330 €/kk

EläkE PiEnEnE
E PYsY väsT

i 60€

Eläkeputken poistaminen merkitsisi sitä, että vähän yli 60-vuotiaat rakentajat tipahtaisivat huonossa lykyssä peruspäivärahalle useiksi vuosiksi. Samalla myös
lopullinen eläke pienenisi.
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– Työmaat ovat kuin
sotatantereita, Jouni
Lindroth kuvaa
mestojen kaaosta.

Pitkä työsuhde on kuin avioliitto
Ulkomaisten työntekijöiden oikeusturvan parantaminen
olisi kaikkien etu, LTU-Urakointi Oy:n pääluottamusmies Jouni Lindroth muistuttaa.
Jukka Nissinen

M

aalari Jouni Lindroth
on ollut saman työnantajan, LTU-Urakointi Oy:n
palkkalistoilla jo reilut 20 vuotta.
Lindrothin mielestä pitkässä työsuhteessa kyse on luonteen sitkeydestä.
– Avioliitossakin seitsemän
vuotta on tärkeä rajapyykki. Sen jälkeen kokonaisuus on paremmin hal-
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linnassa. Samat asiat tulevat vastaan
uudestaan ja tietää, että näistä on
selvitty ennenkin, Lindroth vertaa
pitkää työrupeamaa parisuhteeseen.
Jouni Lindroth valittiin Suomen
suurimman tasoite- ja maalausalan
yrityksen pääluottamusmieheksi
toista kertaa viime syksynä. Vahdinvaihto edeltäjän kanssa tapahtui
saumattomasti pari vuotta sitten.
– Aikaisempi pääluottamusmies

ei halunnut jatkaa tässä tehtävässä.
Tätä nykyä Viitasen Jukka on varapääluottamusmiehenä, Lindroth
kertoo.
Lindroth tekee LTU:lla etupäässä korjaus- ja viimeistelyhommia. Se sopii hyvin luottamusmiehen tehtävien kanssa yhteen.
– Pystyn lähtemään joustavasti työntekijöiden asioita hoitamaan.
Pitkä työura antaa hyvän pohjan
soveltaa tessin pykäliä käytäntöön.
– Kun luen jotain tessin ohjetta
ensimmäistä kertaa, pystyn nopeasti hahmottamaan mitä siinä tarkoitetaan. On myös tärkeää tuntea firman

kirjoittamattomat säännöt ja toimintatavat, Lindroth tähdentää.
Jouni Lindroth ei ole niitä miehiä, jotka karauttavat päin työnantajan asemia täyttä laukkaa ja torvet soiden.
– Pyrin ylipäätään olemaan
ärsyttämättä ihmisiä, enkä ärsytä
työnantajaakaan. Kun on syntynyt
molemminpuolinen kunnioitus ja
luottamus, tulee vähemmän turhia
yhteenottoja.

”Onko jokin ongelma?”
LTU:n työntekijöistä kaksi kolman-
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nesta on lähtöisin muualta kuin Suomesta. Yhteisen kielen löytäminen
on välillä hankalaa. Välillä Lindroth
kaipaisikin tulkkia avuksi.
– Monet ulkomaalaiset työntekijät ovat varovaisia puhumaan työasioistaan. Monilla on työlupa ja he
eivät halua joutua mihinkään ikävyyksiin, Lindroth harmittelee.
Itäeurooppalaisilla maalareilla
ei välttämättä ole kovin hyvää kuvaa kotimaidensa ammattiliittojen
halusta ajaa työntekijöiden etuja työpaikoilla, joten kielimuurin lisäksi
pitäisi saada aikaiseksi luottamukselliset välit ennen varsinaista aytouhuilun aloittamista. Ulkomaalaisella työntekijällä voi olla aivan väärä kuva luottamusmiehen tehtävistä.
– He kysyvät helposti, että onko
jokin ongelma, jos yritän jutella työasioista, Lindroth sanoo.
Lindroth haluaa kohentaa ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturvaa, jotta epäkohdista puhuminen ei hankaloittaisi työntekoa.
– Valtiovallan tehtävä olisi varmistaa, että kaikilla työntekijöillä
on samat oikeudet työpaikoilla. Se
on kaikkien etu, kun kaikilla on samat pelisäännöt, Lindroth sanoo.
EU:n ulkopuolisista maista tulleiden työntekijöiden oikeus sosiaaliturvaan parani jonkin verran vuodenvaihteessa, mutta lakimuutokset
vaikuttavat vain muutaman sadan
työntekijän asemaan Suomessa.

Laadusta puhutaan,
aikataulut määräävät
Koska maalarit ovat yleensä rakennuskohteen viimeisiä tekijöitä, heidän niskaansa kaadetaan tavallista
enemmän rakentamisen laatukeskustelun lokaa.
– Työkohteet ovat kuin sotatantereita. Tunnelma on sellainen,
että se voittaa, joka parhaiten pärjää kaaoksen keskellä. Tässä luottamusmiehen hommassa olen oppinut vielä enemmän ymmärtämään
sitä, että laatua rakennetaan pohjasta pintaan.
Kun pohjat eivät ole kunnossa, tasoitemiehelle jää paljon töitä,
mikä saattaa säteillä vielä maalarin
työnjälkeen. Huonon työn ketju tuntuu kaikkien ansioissa, kun urakat
eivät kuljekaan niin kuin pitäisi.
– Urakkahinnoittelut ja aikataulut ovat niin tiukkoja, ettei siinä
saisi olla häiriöitä. Tilaajan edustajat eivät ota tätä tarpeeksi huomioon, se kun ei välttämättä ole
heidän palkastaan suoraan pois. Se
tuntuu vasta myöhemmin maineessa, kun asukkaat muuttavat sisään,
Lindroth toteaa.
Jouni Lindroth ei kuitenkaan
ole menettänyt toivoaan rakentamisen suhteen. Laadussa on jo päästy
puheen tasolle. Tarvitaan vielä yhteisymmärrystä siitä, miten laatua
tehdään käytännössä.
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– Laadusta jo puhutaan, toivottavasti pääsemme tekemään sitä
käytännössäkin, Jouni Lindroth toivoo.

Turvasi
tien päällä
Liittokasko on vain liittojen jäsenille räätälöity autovakuutus. Se sisältää paljon
mainioita ominaisuuksia, mm. ainutlaatuisen bonusedun. Bonusetu syntyy, kun
olet ajanut kolme vuotta ilman kolhuja.
Bonus ei putoa vahingon sattuessa, kuten perinteisissä autovakuutuksissa.
Liittokasko kannattaa ottaa oitis. Nimittäin, jos vahinko kuitenkin sattuu, on
omavastuusi nyt* pyöreät nolla euroa!
* Etu koskee uusia Liittokasko-vakuutuksia, joiden alkamispäivä on 1.1.–30.4.2014. Etu on ajoneuvokohtainen
ja voimassa kolme vuotta vakuutuksen alkamispäivästä ja etu on käytettävissä kerran.

Hoidetaan yhdessä vakuutuksesi
Turvaan. Tule käymään tai soita
palvelunumeroomme 01019 5110.

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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Raudoittaja Kari Laine (vas.) piipahti kysymään neuvoa mittamies Juha Ylihervalta. Laineen mielestä piirustuksista joutuu silloin tällöin kyselemään tarkemmin,
mutta tämän työmaan papereiden kanssa on pärjätty muuten hyvin.

Mittamies yhdistää vanhaa ja uutta
Kylän ainoa torninosturi on Putaan koulun
remonttityömaalla. Rakennusliike M. Kurtin
urakat ovat vähissä Torniossa.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

M

ittamies Juha Yliherva
näpyttelee kannettavaa
tietokonettaan kopissaan
Putaan koulun remontti- ja laajennustyömaalla Torniossa. Raudoittaja
Kari Laine tulee tutkimaan kuvia ja
kyselee Ylihervalta tarkempia koordinaatteja raudoitustöitään varten.
Asiat selviävät ja Laine lähtee
planssille vääntämään rautaa.
– Tämä on tällaista uuden rakentamista ja vanhan korjausta ja
vanhan ja uuden yhteensaattamisessa on omat hommansa, että ne saa
stemmaamaan, kirvesmiehen työnsä ohessa mittahommiin kouluttautunut Yliherva selostaa.

Vuosikymmenien odotus
Putaan koulu on tyypillinen esimerkki Suomeen 1970-luvulla rakennetusta julkisesta kiinteistöstä,
jossa kärsittiin pitkään sisäilmaongelmista. Remonttia odotettiin vuosikymmeniä.

– Kun vanhoja rakenteita revittiin auki, haju oli melkoinen. Sisällä haisee vieläkin pahalle, Yliherva
tuhauttaa nenäänsä.
Remonttia ja laajennusta tekee kemiläinen Mikko Kurtin rakennusliike. Työ alkoi viime kesänä, jolloin vedettiin maan tasalle rakennuskompleksin vanhin, vuonna
1959 valmistunut osa.
Jäljelle jäi vuonna 1978 rakennettu kaksikerroksinen osa, joka saneerataan vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi ilmanvaihto menee kokonaan uusiksi. Aiemmin katolla olleen 25 neliön
iv-huoneen tilalle tehdään noin parin sadan neliön omakotitalon kokoinen iv-tila.
Remontin kustannusarvio on
8,8 miljoonaa euroa. Työtä riittää
vuoden 2015 alkuun asti eli kyseessä on viime kesänä alkanut puolentoista vuoden rupeama.

Koko väki työllistetty
Remonttityömaa työllistää Mikko

Kurtin firman kaikki rakentajat,
noin parikymmentä työntekijää.
– Lomautettuna ei ole tällä hetkellä yhtään, työmaan vastaava mestari Arvo Vaara kertoo.
Vaaran mukaan Tornion kohde
on tällä hetkellä ainoa. Aikaisempina vuosina firmaa työllisti merkittävästi Outokummun Tornion tehdas,
mutta siltä suunnalta ei ole ollut tarjolla mitään pitkään aikaan.
Suuret odotukset ladattiin myös
Kemin Ajokseen suunniteltuun biodieseltehtaaseen, mutta sen taru loppui ennen kuin ehti alkaakaan. Vapo ilmoitti joulukuussa, että polttoaineelle ei löydy ostajia, koska EU:n
polttoainetukea ei saada niin paljon
kuin oli ajateltu.
Vaara muistelee myös, että toinen merkittävä teollisuuden haara,
Stora Enson Kemin tehdas, ei sekään ole työllistänyt Kurtin väkeä
vuosiin.
– Olimme siellä viimeksi kymmenen vuotta sitten, hän kertoo.

Nosturia pystytetty
Malmöstä Aavasaksalle
Kouluremonttityömaata voi sanoa
Tornion maamerkiksi, sillä torninosturin ansiosta sitä ei voi olla huomaamatta kun kaupunkiin tullaan.

Torninosturi onkin ainoa Torniossa ainakin ensi vuodenvaihteeseen saakka.
28-metrisen nosturin puikoissa
on Esa Matala, joka työkavereiden
mielestä on työmaan tärkein henkilö. Ilman häntä logistiset toimet olisivat pitkäkestoisempia ja hankalia
tehdä.
Matalalle torninosturikuljettajan työt ovat tulleet tutuiksi vuodesta 1975. Tähän päivään mennessä puolet ajasta on mennyt Kurtin
töissä.
– Olen ollut myös YIT:llä, Skanskalla, Insinöörirakentajilla ja Hakalla sekä Insinöörityöllä 1980-luvulla,
hän kertoo.
Osa yrityksistä edustaa mennyttä historiaa. Esimerkiksi Hakan nurinmeno taitaa olla tänäkin päivänä Suomen suurin rakennusfirman
konkurssi.
Matalan työmaat ovat ulottuneet Malmösta Aavasaksalle. Siihen
väliin mahtuu nostelua muun muassa Järvenpäässä, Pietarissa ja Oulussa. Norja on vielä käymätön paikka.

Vauhdin hurmaa hississä
Esa Matala on saanut tutustua yhteen
Suomessa esiintyvään harvinaiseen
ilmiöön: torninosturin hissiin.

Putaan koulun saneeraus ja laajennus
työllistää kemiläisen Mikko Kurtin
rakennusliikkeen kaikki työntekijät.
Työmaan torninosturi on ainoa
Torniossa ja näkyvä maamerkki.

miseen ei kannata ryhtyä, koska
Fennovoima ei päättänytkään pystyttää ydinvoimalaansa Simoon. Valittajien mielestä asunnoille ei löydy ostajia kaupungista, josta kaikki,
jotka pystyvät, muuttavat pois.

Isä ja poika samalla
työmaalla

Torninosturinkuljettaja Esa Matala ei pane pahakseen, että häntä sanotaan työmaan tärkeimmäksi työntekijäksi.

– Tornion Röytässä ajoin Ruotsista tuotua 55 metriä korkeaa torninosturia, jossa oli ruotsalaiset turvamääräykset läpäissyt hissi, Matala kertoo.
Sittemmin hän on noussut mestalleen perinteiseen malliin apostolinkyydillä.
Matala vakuuttaa jaksavansa
kiivetä hyvinkin sujuvasti. Siihen
on jo vuosikymmenien saatossa tottunut.
– Ei ole haitannut, kiikun nosturiin ihan kuntoilun vuoksi, hän
kertoo.
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Joku huomauttaa, että jos ylösnousu alkaa väsyttää, nosturissa on
lepotasoja, joilla voi puhallella.

Uutta työmaata odotellessa
Kurtin työntekijät eivät ole paniikkitunnelmissa töiden suhteen. Työmaan työsuojeluvaltuutettu Kari
Laine sanoo, että kyseessä on harvinaisen pitkäkestoinen työmaa rakennusalalla, aikataulutuksen mukaan 18 kuukautta.
– Onhan tässä vielä joksikin
aikaa hommaa, kymmenen vuot-

ta Kurtin leivissä ollut kirvesmies
Lasse Söderman tuumaa.
Kouluremontin jälkeenkin
työntekijät uskovat työtä olevan.
Mikko Kurttia pidetään Kemi-Tornio-alueella yrittäjänä, joka aina
keksii jotain.
Yksi keksimisen paikka on
Ruutinkartanon kerrostalon ja rivitalon rakentaminen Kemin Ruutinrannalle, jonne Kurtin rakennusliike
haluaisi tehdä 150 asuntoa.
Töiden alkamista ovat viivästyttäneet kohteesta tehdyt valitukset. Vastustajien mielestä rakenta-

Kirvesmies Mauri Mikkoselle on
töitä järjestynyt vuodesta 1974 lähtien. Ensiksi sitä työtä antoi Kemin
Rakennus. Kurtille Mikkonen tuli 1984.
– Onhan noita lomautuksia välillä ollut, Mikkonen muistaa.
Pisimmät lomautukset iskivät
vuonna 2009, jolloin Kurtin porukka joutui olemaan ilman töitä pisimmillään kolme kuukautta, ennen kuin alkoi kirkastua.
Kurtilla on myös poika, Mika
Mikkonen, joka on ollut firmassa
kahdeksan vuotta. Hänkin on joutunut kokemaan lomautuksia, mutta
uskoo että töitä on jatkossakin.
Sen sijaan vuodesta 1972 raksalla touhunnut kirvesmies Olavi
Lakkapää aikoo heittää hanskat tiskiin vuonna 2014. Hän jää eläkkeelle ja mielestään hyväkuntoisena.
– Ei ole isompia vaivoja ollut,
vaikka eihän sitä kaikkia itse edes
huomaa, hän hymähtää.
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Oululaiset putkiasentajat Juha Könönen (vas.) ja Pekka Lindström sanovat, että Etlan tutkimuksessa kuuluu työnantajien ääni. – Tutkimuksia tehdään tilaajien
tarpeiden mukaisesti, he muistuttavat.

Putkimiestä ei robotti pelota
Etla ennustaa tietotekniikan vievän tulevaisuudessa ison tukun työpaikkoja. Putkimiehiä eivät robotit
uhkaa, mutta he eivät usko muidenkaan ammattien
osalta kaikkein synkimpiin ennustuksiin.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

L

emminkäinen Talotekniikan
putkimiehet Juha Könönen
ja Pekka Lindström hymähtelevät lukiessaan tammikuussa julkaistua Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan raporttia seuraavien
vuosikymmenien aikana katoavista
ammateista ja työpaikoista.
– Tuntuu siltä, että se on enemmänkin Etlan haavelista kuin todellisuutta, oululaiset putkiasentajat sanovat.
Etlan mukaan liipaisemisella on
lähes 400 ammattinimikettä, jotka
uhkaavat kadota tietotekniikan voimakkaan kehityksen vuoksi seuraavien 20 vuoden aikana. Robottien
armeija uhkaa lähes joka kolmatta
ammattia.
Putkiasentajat saavat tutkimuksentekijöiltä armoa, sillä heidän
työnsä on raportin mukaan vaikeasti korvattavissa robotilla.
Etlan lista pohjautuu Oxfordin
yliopiston viime syksynä julkaise-
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maan tutkimukseen, jonka mukaan
Yhdysvalloissa lähes puolet työpaikoista voidaan korvata roboteilla ja
tietotekniikalla.

Putkipihti ei ajattele
Etla arvioi, että Suomessa putkiasentajan työtä ei voi korvata robotilla. Putkiasentajan käyttämät kädenliikkeet ovat sellaisia, että niihin ei robotti kykene.
– Eihän robotti pysty esimerkiksi ajamaan kurottajaa. Se on kyllä pitkässä kuusessa, 18 vuotta putkiasentajana ollut Juha Könönen
huomauttaa.
Kymmenkunta vuotta putkiasentajan töitä tehnyt Pekka Lindström on samaa mieltä.
– Putkipihti on putkipihti. Se ei
ajattele mitään, hän tokaisee.
Molemmat ovat sitä mieltä, että
robotti ei itse tee mitään, ellei sitä
auteta. Sen kehittäminen ohjelmistoineen päivineen vaatii ihmistyötä. Könönen ja Lindström näkevät-

Juha Könösen mielestä tietotekniikka on helpottanut putkiasentajan työtä.
– Itse työn perusluonne ei ole muuttunut, vaan työtä tehdään edelleen käsin
ja tullaan myös tekemään, hän sanoo.

kin tietotekniikan ja robotit ihmisen apuvälineinä, eivät itsenäisinä
toimijoina.
– Robotista ei ole myöskään
sähköasentajan töihin. Siinäkin
työssä käden liikkeet ovat suurin
piirtein samanlaisia kuin putkiasentajan työssä, Lindström muistuttaa.

Könösen mielestä robotti ei pysty huoltotöihinkään.
– Siitä ei ole esimerkiksi rikkoutuneen vesipumpun korjaajaksi.
Könönen ja Lindström ovat sitä
mieltä, että jos kerrostalotyömaalle
tuodaan robotti, se ei liiku siellä itsestään.
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Pekka Lindström sanoo, että robotista ei ole sähköasentajan töihin, sillä siinä
työssä käden liikkeet ovat suurin piirtein samanlaiset kuin putkiasentajan
työssä.

– Olisihan siinä hommaa, kun
se pitäisi raahata kerroksesta toiseen
töitä tekemään. Muutenkin robotti
olisi kyllä epämiellyttävä työkaveri.
Sen kanssa ei pysty heittämään läppää, Lindström naurahtaa.

koneella olisi melkoinen operaatio
ja ilmeisen mahdoton.
– Koneen pitäisi tehdä esimerkiksi oviaukko. Jonkunhan se pitäisi tuoda paikalle ja ohjelmoida tekemään työ, hän pohtii.

Tekniikka on helpottanut

Palvelee työnantajan
tarkoitusperiä

Tekniikan kehitys on näkynyt putkiasennustöissäkin, kun asentajat
ovat saaneet viime vuosikymmeninä työtä helpottavia apuvälineitä.
Esimerkiksi hitsaaminen ja kierteiden vääntäminen ovat vähentyneet
puristusliitoksien ansiosta.
Myös lasermittausta käytetään.
Älypuhelimetkin ovat olleet arkipäivää jo pitkään.
– Niihin syötetään tunnit, joiden mukaan palkat maksetaan, ja
materiaalit voidaan tilata älypuhelimen avulla sähköisesti. Silti itse
työn perusluonne ei ole muuttunut,
työtä tehdään edelleen käsin, Könönen sanoo.
– Ja hamppu on hamppu, sitä on
ollut niin kauan kuin näitä töitä on
tehty, Lindström lisää.

Etla hävittäisi muurarit
ja kirvesmiehetkin
Etlan tutkimuksen mukaan varmimmin katoavat puhelinmyyjät,
tallentajat ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät kuin
myös huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät. Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoitakaan ei 10–20
vuoden kuluttua tarvita.
Liki 400 ammattinimikkeen
lista on laadittu sen mukaan, mikä
on niiden häviämisen todennäköisyysprosentti.
Putkimiehet katoaisivat sen mukaan 48,5 prosentin todennäköisyydellä. Muiden rakennusalan ammattinimikkeiden kohdalla häviämisprosentti on pahempi: muurarit
ja lattianpäällystystyöntekijät 83, rakennusalan avustavat työntekijät 80
ja kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 72 .
– Hurjalta tuntuu, Juha Könönen ja Pekka Lindström ihmettelevät lukuja.
Lindströmin mielestä esimerkiksi muurarin työn korvaaminen
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Lindströmin mielestä tutkimus on
tutkimus muiden joukossa. Kun
muistaa, että Etla on elinkeinoelämän eli työnantajapuolen rahoittama tutkimuslaitos, listan ymmärtää.
– Tutkimuksissa, kuten tässäkin, kuuluu aina tilaajan ääni. Niitä
tehdään tarpeen mukaan, Lindström
muistuttaa.
Könösen ja Lindströmin mielestä robotteja ajavat olisi määrättävä taloudelliseen vastuuseen, jos ne
vievät ihmisiltä työpaikat.
– Niistä pitäisi maksaa verot
menetettyjen työpaikkojen ja verotulojen vuoksi, he sanovat.

Poliittiset tekijät vaikuttavat
Etla ei ottanut tutkimuksessaan
kantaa robottien verotukseen. Tutkimuslaitos myöntää, että se otti huomioon vain tietotekniikan,
ohjelmistojen ja robotiikan vaikutukset nykyisiin työn sisältöihin.
Esimerkiksi eläköitymiseen, maahanmuuttoon tai nykyiseen työttömyyteen tutkimuksessa ei otettu kantaa.
Etlan tutkimusjohtaja Petri
Rouvinen sanoo, että raportissa ei
otettu huomioon myöskään poliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi julkisen puolen työpaikkojen säilymiseen joko nopeuttavasti
tai hidastavasti.
– Esimerkiksi robottiauto ei tule
katukäyttöön ennen kuin se on laillinen, Rouvinen myöntää.
Etla myöntää senkin, että sen
omia tutkijoitakaan ei tietotekniikan kehittymisen vuoksi välttämättä enää tarvita. Robotti saattaa korvata myös toimittajien työn. Toimittajien lähtölaskenta on Etlan mukaan alkanut.
Jos tämä työnantajan haave joskus toteutuu, tämänkin lehden jutut
tekee ay-robottitoimittaja.

15

Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I:

Komennusmiehet
T

änä vuonna Euroopan parlamentin pitäisi
saada aikaan päätös lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivistä. Sanahirvityksellä viitataan yhteen EU:n tärkeimmistä kansalaisen perusvapauksista; jokaisella EUkansalaisella on oikeus työskennellä toisessa EUmaassa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole sujunut aivan kitkattomasti, joten uudella täytäntöönpanodirektiivillä halutaan parantaa komennusmiesdirektiiviä. Samalla halutaan tarkentaa lainsäädäntöä, jolla ulkomaiseen työvoimaan liittyvät
väärinkäytökset saataisiin loppumaan.
Toimeenpanodirektiiviä on väännetty jo
kauan. Työvoimaa lähettävillä mailla kuten esimerkiksi Puolalla, on hyvin erilainen näkemys siitä, miten ulkomaalaisia työntekijöitä saisi valvoa.
Rakennusalalle on nyt erittäin tärkeää, että
direktiivin lopullisessa muodossakin maat saisivat säilyttää omat, kansalliset ulkomaisen työvoiman valvontakeinonsa, eikä niitä sidottaisi yhteen, kaikkia EU-maita sitovaan listaan.

Parlamentista työntekijän ystävä
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliministerit vahvistivat joulukuussa neuvoston kannan lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivistä.
Kannassa maat saisivat edelleen käyttää omia,
kansallisia valvontakeinojaan. Neuvoston kanta ei
merkitse käsittelyn päättymistä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti aloittavat seuraavaksi keskustelut näkemystensä yhteensovittamiseksi. Eli sillä, miten palkansaajamyönteinen uusi parlamentti
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on, on todellakin merkitystä rakennusalalla työskentelevälle.
Vääränlainen lopputulos voi olla kuolinisku esimerkiksi veronumerolle. Veronumeron ansiosta Suomen valtion kassaan on kilahtanut tuoreimman tiedon mukaan 160 miljoonaa euroa,
jotka olisivat muuten jääneet saamatta. Valvontaviranomaisille veronumerollinen tunnistekortti on meillä yksi tärkeimmistä valvontakeinoista
komennusmiesten osalta. Työsuojelupiirien ulkomaalaistarkastajille se on korvaamaton apuväline.
Direktiivin lopputuloksella on merkitystä
myös meidän kaikkien kukkaromme kannalta;
jos ulkomaalaiset työntekijät ovat Suomessa töissä samoilla ehdoilla kuin Suomen kansalaisetkin,
ei kukaan pääse polkemaan rakentajien palkkoja.

Veronumero on korvaamaton apuväline
– Kaikilla rakennustyömailla työtä tekevillä on
pitänyt olla veronumerollinen tunnistekortti noin
vuoden ajan. Se on helpottanut työmaiden valvontaa selvästi, ulkomaalaistarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueelta
kertoo.
Rajamäen mukaan täysin rikollisten yritysten
toimintamalleja veronumerokäytäntömalli tuskin
pystyy muuttamaan, mutta rajalla tasapainoileville yrityksille uusi laki on antanut motivaatiota
panna asioita kuntoon.
Työsuojelun ulkomaalaistarkastajat toimivat
kahdella tavalla; he tekevät yllätystarkastuksia
työmaille ja sovittuja tarkastuksia yrityksiin.

– Työmailla tehtävien yllätystarkastuksien
tarkoituksena on selvittää, mitä yrityksiä ja työntekijöitä siellä toimii ja tehdä rakentamisen ketjut
läpinäkyviksi. Näiden tietojen perusteella tehdään
sitten yritystarkastuksia, Rajamäki sanoo.
Rajamäen mukaan monilla työmailla törmää
siihen, että ulkomaalaisia työntekijöitä pyritään
”naamioimaan”.
– Väitetään, että henkilö on suomalaisen yrityksen palveluksessa, mutta todellisuudessa hän
työskenteleekin esimerkiksi virolaisen yrityksen
laskuun.
Rajamäki pitäisi hyvin huolestuttavana sellaista kehitystä, että veronumeroa ei enää voisi
käyttää valvonnan keinona.
– Veronumerolainsäädännön ansiosta rakennustyömailla on alettu suhtautua tunnistekorttiin
aikaisempaa vakavammin. Samalla huomiota on
kiinnitetty enemmän myös siihen, keitä ja minkä
yrityksen palveluksessa olevia työntekijöitä siellä
todellisuudessa työskentelee.
Vuoden 2013 aikana ulkomaalais- ja rakennustarkastajat tekivät yhteensä yli 400 tunnistekortteihin ja veronumeroihin keskittynyttä tarkastusta mestoilla. Lisäksi tarkastajat ovat tehneet
poliisin, veroviranomaisten ja Eläketurvakeskuksen kanssa tarkastuksia sadoille työmaille. Yksistään Helsingissä työsuojelutarkastajat ja poliisi tekivät vielä yli 140 yhteistarkastusta.
– Sakkoja jaeltiin tunnistekorttiin liittyvistä
puutteista lähes 20 rakennusalan yrityksen vastuuhenkilölle.

Rakentaja 2/2014

SIEVI

STAR
ROLLER

US!

Statiivi

U
UUT
CTC

Star Roller+ S3
43-52761-312-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 SRC
CTC

Star Roller XL+ S3
49-52761-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

CTC

CTC

Star Zip XL+ S3

Sievi Star XL+ S3

49-52763-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

49-52760-153-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

UUT

UUS

CTC

Hurricane XL+ S3
49-52043-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

!

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.

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

SIEVI_STARROLLER_RAKENTAJA_170114.indd 1

Rakentaja 2/2014

17.1.2014 14.27

17

NCC:n Jani Virtanen ja Suomen Laatoituskeskuksen Terhi Sinisalo ottavat mittaa talonrakennusalan tessistä.

Kaikkien osaaminen yhteiseen jakoon
Luottamusmiehien ja työsuojeluvaltuutettujen ensimmäinen yhteinen kurssi piti sisällään paljon pähkintää
porukalla ja kiperiä kysymyksiä kouluttajille.
Jukka Nissinen

-L

uottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat liiton
edustajia työmailla. Meillä on oltava valot päällä eli luottamusmies kaikilla työmailla, tähdensi Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi kurssilaisille.
Nokialla järjestettiin 20.–22.
tammikuuta ensimmäistä kertaa
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteinen kurssi. Edenin kylpylässä 80 kurssilaista setvi
niin isolla joukolla kuin pienemmissä ryhmissä työmailla eteen tulevia
kysymyksiä ja ongelmatilanteita.
Peruskurssille tulleet ovat
yleensä tuoreita, viime syksynä luottamustehtävän saaneita. Kuopio laisessa Rakennusliike Pekka Poutiainen Ky:ssä työskentelevä kirvesmies Tapio Vainikainen on päätynyt luottamustoimeen vähän poikkeavampaa reittiä. Raksanuorten
nuorisokurssi ja sen päälle työelämän asiantuntijatutkinnon kurssit
saivat Vainikaisen ottamaan vas-
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tuulleen myös yhteydenpidon liittoon päin.
– Meillä ei ole ollut aikaisemmin luottamusmiestä lainkaan, Vainikainen kertoo.
Yrityksessä ei ole vieläkään
varsinaista luottamusmiestä. Kuopion aluetoimitsija kävi täyttämässä paperit ja siitä lähtien Voutilainen on ollut yrityksen Rakennusliiton jäsenten edunvalvoja. Voutilainen pääsee myös luottamushenkilökursseille tuorestamaan tietojaan.
– Tämä kurssi on ollut hyvin tiivis paketti. Porukan kesken on tullut
paljon vertaiskeskustelua. Kurssilla
on tullut selväksi, mistä apua saa jos
tulee ongelmatilanteita.
Vainikaiselle on selvinnyt kurssin aikana millainen on prosessin
kulku, jos työnantajan kanssa tulee
erimielisyyksiä.

Luottamusmies
vaihtuu vaaleilla
Lakan betonilla puolestaan alueyksikön pääluottamusmies halusi

Tapio Vainikainen (vas.) ja Toni Sinisalo olivat tyytyväisiä uudenlaisen
yhdistelmäkurssin antiin.

vaihtoaitioon. Viime syksynä järjestettyjen luottamusmiesvaalien
jälkeen prosessinhoitaja Toni Sinisalo otti pääluottamusmiehen hommat hoitaakseen. Vaaleista oli se hyvä puoli, että samalla saatiin täytettyä varaluottamusmiehen paikka.
– Hyviä heittoja on kurssilla tullut, Sinisalo kuvaa.
Sinisalon mukaan kurssilla on

luettu lappuja eli tessejä tarkemmin. Siitä on kertynyt uutta tietoa
tulkinnoista.
Laatoittaja Terhi Sinisalo puolestaan joutui Suomen Laatoituskeskus Oy:n luottamusmieheksi,
kun entinen luottamusmies ei enää
terveyssyistä pystynyt tekemään rakennusalan töitä.
– Kellään muulla ei ollut kiin-
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Kurssilla sai myös henkilökohtaista opastusta.

nostusta ryhtyä luottamusmieheksi,
Terhi Sinisalo hymähtää.

Verkkoja punomaan
Matti Harjuniemi pitää peruskurssin tärkeimpänä antina verkostoitumista.
– Olennaista on, että te tapaatte
porukkaa täällä. Teillä on kiva remmi kavereita kasassa. Kannattaa
vaihtaa puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Vaihtakaa ajatuksia
ja verkostoitukaa, Harjuniemi usutti.
Joskus luottamusmiesverkoston
kautta voi jopa löytyä uusi työpaikka itselleen tai kaverille.
Harjuniemen mukaan työnantajien suhtautuminen luottamushenkilöihin on nykyisin pääasiassa arvostavaa ja yhteistyökykyistä.
– Jos luottamusmies tai varaluottamusmies joutuu ikävien toimien kohteeksi, se kiinnostaa meitä
erityisesti. Meillä nousee niin sanotusti karvat pystyyn, Harjuniemi lupasi Rakennusliiton pitävän omiensa puolta hankalissa paikoissa.

Tes-neuvotteluista
tuli terveisiä
Tulevat tes-neuvottelut kiinnostivat
kurssilaisia. Koviin palkankorotuksiin ei uskottu, mutta tes-tekstien ja
-tulkintojen puolella on mahdollista
saada jotain aikaiseksi.
– Me menemme omaa vakaata tietä eteenpäin. Olen aivan var-

ma siitä, että pääsemme koko ajan
parempaan lopputulokseen, Harjuniemi uskoo.
Hyvä esimerkki on veronumero
ja muu harmaan talouden torjunnan
eteen tehty työ. Se on vaatinut niin liitolta kuin luottamushenkilöiltä vuosien jähnäämistä, mutta tuloksia on
ruvennut syntymään. Loppusyksystä
uutisoitiin, että rakentamisen palkkasumman kasvuvauhti on kiihtynyt,
vaikka samaan aikaan työttömyys
on ollut kasvussa. Yhtenä syynä tähän on harmaan työn siirtyminen verottajan ja tilastoinnin näkyviin veronumeron käyttöönoton takia.
Harjuniemi perusteli kurssilaisille, miksi Rakennusliitto on lähtenyt kampanjoimaan eläkeiän nostamista vastaan.
– Kyllä rakennusalalla pitää
kiinnittää näihin asioihin huomiota. Työelämässä mukana olevien on
pystyttävä hankkimaan sellainen
eläke, jolla tulee toimeen. Eläkejärjestelmän pitää kestää pitkään, se ei
voi olla valinkauhassa kahden vuoden välein ja olla riippumaton eduskuntavaaleista.
Työelämää on kehitettävä jatkossakin.
– On koko yrityskentän etu, että
ihmisten työkyvystä pidetään huolta. Ammatillista osaamista parannetaan ja palkat saadaan kohdalleen.
Sillä lailla tuottavuus kasvaa ja sitä
kautta pystytään säilyttämään järkevän kokoinen julkinen sektori ja peruspalvelut, Harjuniemi totesi.

Pölinät pois.
Vaihda vähäpölyisiin Kiillon
tasoitteisiin ja laasteihin.

Tunnistat Kiillon vähäpölyiset
tuotteet Dust Free -merkinnästä sekä
pakkauksen DF-tuotenimestä.

Osallistu ammattilaisille järjestettäviin
maksuttomiin koulutuksiimme. Saat lisää
tietoa tuotteista, työmenetelmistä ja
ajankohtaisista kysymyksistä.
Lue lisää internetsivujemme
koulutusosiosta >

www.kiilto.com
Ryhmätöissä kaikkien osaaminen saatiin hyötykäyttöön.
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Tällä hömötiaisella on kuukauden vanha pyrstö.

Hippiäinen poimii hyönteisen.

Tiaiset kavereineen
Talven näkyvimpiä luontokappaleita ovat pienet ja vilkkaat tiaiset.
Ruuan avulla tiaisia voi totuttaa
myös ihmisiin.
Antti Koli, teksti ja kuvat

T

iaiset pesivät kesällä pareittain, mutta syksyn ja talven ne liikkuvat vaihtelevankokoisissa parvissa. Vajaan kymmenen linnun parvet ovat yleisiä, mutta parvi voi olla paljon suurempikin. Lajejakin parvessa on yleensä
useampia.
Vanha tiaispariskunta viettää yleensä talven
lähellä pesäkoloaan, mutta etenkin nuoret lähtevät tai ovat pakotettuja lähtemään pois kotiseudultaan. Vanha pariskunta saa talven seuraksi
vieraampia tiaisia omien jälkeläisten jo lähdettyä kiertelemään. Parvi kiertää päivittäin samantapaisen reitin etsien maasta sekä puista siemeniä
ja hyönteisiä tai hämähäkkejä.
Joinakin syksyinä osa tiaislajeista vaeltaa
liian runsaasti onnistuneiden pesintöjen seurauksena. Tali- ja sinitiaiset saattavat lentää meren
yli Baltiaan tai Etelä-Ruotsiin. Kuusitiaiset voivat lentää aina Ranskaan asti. Suuria massavaelluksia esiintyy hömötiaisella harvoin, samoin lapintiaisilla.
Yleensä vaellukset seuraavat leutoja talvia ja
lämpimiä kesiä. Vaeltavat linnut ovat pääasiassa
nuoria.
Syksyn vaeltelun jälkeen tiaiset pysyvät koko
talven samalla alueella. Paikallisuuden ansiosta
pihansa tai muun vakiopaikkansa ansiosta tiaiset
oppii tuntemaan yksilöinä. Lintujen lukumäärä ei
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Töyhtötiainen on varovainen.

Seurasaaren kuusitiainen.

yleensä muutu. Lintujen väheneminen tarkoittaa
kuolemista talven vaikeuksiin.
Tiaisparveen liittyy usein löyhästi muutama
puunrunkoja mittaileva puukiipijä sekä hippiäisiä. Hippiäisillä on samantapaiset ruokailutavat
kuin sini- tai kuusitiaisilla, mutta hippiäiset liikkuvat toisinaan hyvin korkealla. Ne etsivät pieniä
eläimiä puiden oksista, usein aivan oksan kärjen
neulasista. Toisinaan ne menevät maahan proteiinin ja energian perässä. Puukiipijät ja hippiäiset
oppivat toisinaan hakemaan ravintoa ruokintalaudoilta.
Hippiäinen on Euroopan pienin lintu, se pai-

naa noin viisi grammaa. Pieni keho kylmettyy
helposti. Tavallisina talvipäivinä hippiäisen on
löydettävä noin seitsemän grammaa ruokaa. Kylmässä enemmän, jopa tuplasti oman painon verran. Tilanne olisi sama, jos söisin 200 kiloa lihaa,
perunaa, leipää ja tomaatteja päivässä.
Puukiipijät kiipeävät puunrunkoja alhaalta ylös. Ne etsivät kuoren alta ja rakosista pieniä
selkärangattomia. Puukiipijän löytää usein rapinan perusteella, saman tien oppii sen sirittävän
kutsuäänen. Pähkinänakkeli on aika harvinainen,
mutta sekin oleskelee tiaisparvissa. Nakkeli kiipeilee rungoilla sujuvasti alas- tai ylöspäin.
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Kylmä, taudit ja
pedot
Ruokinnan pystyttäjän pitäisi
muistaa kylmä, taudit ja pedot.
Kerran aloitettua ruokintaa ei pitäisi keskeyttää, ruokaa vaille
jäävät joutuvat yhtäkkiä liian nälkäisinä kylmän armoille.
Taudit, kuten salmonella,
tarttuvat etenkin maassa olevista
siemenistä. Mitä vähemmän linnut syövät ulosteen tahrimia siemeniä, sen terveempinä ne säilyvät. Haukkojen, pöllöjen ja isolepinkäisen uhan vuoksi on parempi sijoittaa ruoka suojaisaan paikkaan, esimerkiksi oksien alle.

Hömötiaisen pyrstönkasvatus on vielä alkutekijöissään.

Varastoon ja kylmäksi
Metsätiaiset osaavat varastoida ruokaa
talvea varten. Ne aloittavat jo keskikesällä siementen ja pieneläinten varastoimisen neulasten väliin, oksanhankoihin
tai kaarnan koloihin. Kukin kohde on
omassa varastossaan. Hyvänä päivänä
yksi tiainen tekee satoja varastoja. Talitai sinitiainen ei varastoi, ei myöskään
hippiäinen tai puukiipijä.
Kylmät yöt tiaiset viettävät tuulenpitävissä koloissa, esimerkiksi lahopuussa. Ne osaavat öisin laskea kehonsa
lämpötilaa viisi, jopa kymmenen astetta
energiaa säästääkseen. Kuolleisuus on
varastoista ja lämmönlaskuista huolimatta suuri. Yli puolet kuolee talvella,
nuoria lintuja enemmän kuin aikuisia.
Puukiipijä tai hippiäinen eivät osaa
laskea lämpöään. Hyvinä vuosina hippiäisistä selviää yli puolet Suomen talvessa, kovina talvina yli 90 prosenttia voi
menehtyä. Osa hippiäisistä muuttaa,
mutta arviolta vain neljännes niistä palaa tänne pesimään.

Puukiipijä löytää sapuskaa.

Vieläkö on pähkinää, kysyy sinitiainen.

Kallahden pyrstötön
Vuosaaren Kallahdessa on mäntymetsää harjun päällä, jonkin verran sekametsää sekä rannalla tervaleppiä. Tiaisia on sopivasti, tali- ja
sinitiaisia on runsaasti, säännöllisesti myös
töyhtötiaisia. Hömö- ja kuusitiaisia on enintään muutama yksilö.
Syksyllä ja talvella 2011 kuvasin tiaisia
joutsenten ohella. Huomion sai etenkin yksi
rohkea hömötiainen. Pian se kadotti pyrstönsä. Tarttuivatko pyrstösulat haukan tai variksen
nokkaan vai kissan hampaisiin? Samaksi yksilöksi sen määritti juuri rohkeuden perusteella.
Tämä hömötiainen otti pähkinän kädestä,
pään päältä tai vaikka suusta. Se oli aina ensimmäisenä kärkkymässä kun saavuin niiden
alueelle. Muut seurasivat tätä pioneeria ja uskalsivat pienen epäröinnin jälkeen maistaa käsipähkinää.
Hömötiaiset ovat metsätiaisia. Mistä lie
Siperiasta tai muusta ihmisettömästä paikasta tuo oli Vuosaareen lentänyt.
Ilman ihmistä kasvavat linnut, kuten tiaiset, sirrit tai hanhet eivät aina osaa tietämättö-
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myyttään pelätä ihmistä.
Toinen syy varomattomuuteen eli kesyyteen oli säännöllisessä, mutta niukassa ruokinnassa. Kallahdessa kävelee päivittäin selkäänsä paranteleva herrasmies ruokakassin kanssa.
Tintti oppii, että ilman ihmistä ruoka on paljon
työläämmin kerättävissä.
Itse kuvailin ja syötin niitä suunnilleen
kerran viikossa. Heti kun joku toi lintulaudan
puun oksalle, kuvaaminen muuttui hankalammiksi, onneksi ei kuitenkaan mahdottomiksi.
Hömötiaisen pyrstö piteni sentti sentiltä.
Suurta haittaa ei puute näyttänyt aiheuttavan,
tilanne oli kuitenkin epäluonnollinen ruokinnan vuoksi. Noin kahdessa kuukaudessa pyrstönpätkä kasvoi täyteen mittaansa. Parantuneen linnun erotti kahdesta muusta hömötiaisesta kuitenkin käyttäytymisen perusteella.
Parven toimintaa oli muutenkin mielenkiintoista seurata. Esimerkiksi ei voi sanoa, että yksi laji olisi toista vahvempi, kaikki lintulajit häätivät toisiaan pois ruokintapaikalta. Syömässä ollut väistyi aina lentävän tieltä, lajista

riippumatta. Talitiainen on toki muita isompi
ja vankempi.
Sinitiaiset tulivat kädestä syömään hömötiaisen jälkeen, töyhtötiaiset kaikista hankalimmin. Kuusitiaisia ei vieraillut tuona vuonna Kallahdessa.
Yleensä paikalla oli kolme suhteellisen
tasa-arvoista hömötiaista. Eräänä sydäntalven
päivänä oli neljäskin. Se oli höyhenet pörröllään eli sairas. Se ei myöskään väistänyt kuvaajaa oksalla istuessaan. Muut tiaiset, lajista
riippumatta, kävivät tätä kiusaamassa, ajoivat
lentoon tai nappasivat nokalla pyrstöstä kiinni.
Seuraavalla kerralla potilasta ei enää näkynyt.
Tässä on kyllä selityksen paikka. Mitä aikuinen ihminen leikkii pikkutinttien kanssa?
Kuvaamisen lisäksi villin eläimen kohtaaminen on aina kokemus. Käsipähkinöitä maisteleva tintti on eri asia kuin ilves, hirvi tai huuhkaja, mutta silti kohtaaminen on jopa vapauttavaa. Suosittelen, mikäli mahdollisuuksia on.
Nykyisin lintujen ruokinta ei ole enää kassialmojen yksinoikeus.
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PALLISTI I
ja JALLIST

Ulkona tai sisällä, katsojat
tahtovat olla pihalla.
Keskiolut tai sen
mainostaminen ei
urheilukatsomoista ole
katoamassa uudenkaan
alkoholilainsäädännön
myötä. Kuva: Tomi Natri/
Lehtikuva

Jääkiekosta on tullut
taas ulkoilmapeli
Pallisti: Jääkiekosta on tullut taas
ulkoilmapeli. Eikä aina tarvitse
pakkasta tätä varten. Kalifornian
lämmössä pelattiin juuri lätkää baseball-stadionilla.
Jallisti: Niin se kehitys kehittyy, kun paluu menneisyyteen on nykyään niin siistiä. Ulkona väännetyt

lätkämatsit ovat jo arkea NHL:ssä ja
Suomessakin niitä on ollut. Ja varsinaisia sirkushuveja kovassa pakkaskelissä on nähty, vaikka pelin taso ei
aina huimaa.
Pallisti: Mutta sillä ei ole niin
väliä, kunhan kaljaa piisaa. Tosin sekin kertaalleen loppui kesken

HIFK:n ja Jokereiden Olympiastadionpelissä aiheuttaen kiukkua.
Jallisti: Nostalgia ja viina ovat
kovia myyntivaltteja. Mutta kun tositouhut alkavat, mukavuudenhalu
voittaa. Tampereella Ratinan stadionin paukkupakkasissa pelatun Tappara–Ilves-pelin katsojista kolman-

nes oli viimeiseen erään mennessä
kadonnut sporttipubeihin tai kotiin.
Pallisti: Mutta Helsingistä nämä talviklassikot loppuvat ainakin
toistaiseksi Jokereiden kadotessa
itään. Ehkä tätä tullaan kaipaamaan.

Kaikki tavoitteet on
hukkaan heitetty?

22 000 euron kenkä
ja muita hullutuksia

Olympialaiset on
homojen hommaa

Pallisti: Ja vielä lopuksi voi kai muistaa sen, että näihin olympialaisiin Suomi lähti ensimmäistä kertaa ilman mitalitavoitetta. Siitä kun kaiketi tulee liikaa paineita.
Jallisti: Kun toppatakkipomot eivät ole haluamassa mitään, niin sitten voi chillata ja grillata.
Pallisti: Ehkei nyt sentään. Olihan ainakin
ennakoivien tilastopajojen mukaan Suomeen nyt
tulossa ensimmäinen olympiakulta sitten Salt
Lake Cityn. Huraa! Joten eiköhän ole aika laittaa
Porilaisten marssi tulille. Ei pidä koskaan menettää toiveita paremmasta tulevaisuudesta.
Jallisti: Näitä mitaleita on saattanut jo tulla.
Tiedä vaikka kohta neljäkymmentä täyttävä Janne Ahonenkin olisi päässyt pokkaamaan metallia kaulaan palkintopallilta.
Pallisti: Noh, paluu tulevaisuuteen menneisyyden kautta sekin olisi. Herra kun ei koskaan
ole päässyt olympialaisissa moista saavutusta
henkilökohtaisesti itselleen nappaamaan.

Pallisti: Maksaisitko yhdestä kengästä yli 20 000
euroa?
Jallisti: Vai että kaverittomasta lapikkaasta
pitäisi tuon verran pulittaa? Eipä taitaisi kauppoja syntyä, vaikka kenkä olisi puhdasta kultaa.
Sittenkin täytyisi olla ehkä kolminumeroinen numero popossa, jotta taloudellisesti voisi kaupan
vaimolle perustella.
Pallisti: Numerohan olisi siis 48. Tai siis 47.
Ehkä. Joten ei taitaisi vaimosi hyvällä katsoa tämän Pariisissa pelaavan ruotsalaisfutaaja Zlatan
Ibrahimovicin työvälineen ostamista. Tällä hinnalla kuitenkin sellainen myytiin hyväntekeväisyyshuutokaupassa.
Jallisti: Varmaankin johonkin paikalliseen
lastensairaalaan menee rahat. Vaikka veroillahan sellaiset pitäisi pykätä pystyyn.
Pallisti: Ranskassa onneksi rikkailta otetaan
rahat kunnolla pois, kun yli miljoonan tuloista
valtio vetäisee pois 75 prosenttia.

Pallisti: Jos ei kiinnosta olla homojen seurassa,
missä on hyvä olla?
Jallisti: No tietenkin Sotshissa. Eihän kaupungin pormestarin mukaan siellä ole laisinkaan
näitä touhuajia.
Pallisti: Niinhän toki. Saavat he kuitenkin
tulla kuikistelemaan kelkkailuja ja tasamaanlaahausta, jota myös murtomaahiihdoksi kutsutaan.
Eikä unohtaa saa, että itse Vladimir Putin toivotti seksuaalivähemmistöt tervetulleiksi olympialaisiin. Tosin ehätti muistuttamaan siitä, että
lapset pitäisi jättää rauhaan.
Jallisti: Lievähkö ahdasmielisyys kukkii
kisoissa muutenkin, kun kaikki katsomolakanat ennakkotarkastetaan ja käännöstekstien pitää olla ennakkoon julkisen notaarin hyväksymiä. Miten lieneekään sitten Äiti, lähetä rahaa!
-viestien kanssa?
Pallisti: Mutta eipä onneksi seuraavia kesäolympialaisia järjestetä Venäjällä. Voisi muuten
olla haasteelliset fiilikset eräälläkin suomalaisuimarilla. Saattaisi tulla oikeasti äitiä ikävä.
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Alpo Mäkelä (vas.), Erkki Siili ja Esko Kannel vanhan urakkakohteen eli Lahden tyttölyseon pihalla. Nykyisin koulu tunnetaan Tiirismaan lukiona.

Siilin porukka urakoi
kolmella vuosikymmenellä
1960-luvulla urakkaporukan ei kannattanut
hankkia liian montaa
autoa. Seuraavaa keikkaa
saattoi joutua odottamaan
pitempään.
Jukka Nissinen

K

irvesmies Erkki Siilin vetämä urakkaporukka ehti 1950–1980-luvuilla tekemään merkittävän määrän Lahden
seudun rakennuskannasta.
– Mukkulaan rakennettiin
1960-luvulla jätteenpolttolaitosta.
Lahden kaupunki oli pyytänyt urakkaporukoilta tarjouksia, Erkki Siili kertoo.
– Siinä oli kaksi niin tasavetoista tarjousta, eikä työnantaja osannut
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päättää kummalle porukalle työ annetaan.
Urakan tilaaja ratkaisi kisan siten, että kokenein työkunta saa urakan. Siililtä pyydettiin listaa aiemmista työkohteista.
– Kirjasin niitä niin paljon kuin
muistin ja ilmeisesti minulla oli
muutama talo enemmän, Siili naurahtaa.
Urakkaporukan vakiotimpureista Siilin lisäksi ovat elossa Esko
Kannel, Alpo Niemelä ja Helge
Kaalikoski. Suurimmillaan työkunnassa oli 14 miestä. Erkki, Esko
ja Alpo laskivat urakat ja tarkistivat
ristiin lopputuloksen.
– Teimme kolmestaan tarjoukset. Sovitusta ei sitten tingitty, Siili sanoo.
– Äijän piti tehdä viisi neliötä tunnissa, jotta sillä pärjäisi. Sen
laskukaavan muistan yhä, Niemelä
kertoo.

Urakkaporukkaa kerrostalotyömaan harjakaisissa vuonna 1975 Lahden
Liipolassa. Kuvassa vasemmalta Alpo Niemelä, Leo Heininen, Veikko Kirves ja
Esko Kannel.
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Erkki Siilin runkourakkaporukka Myllypuron työmaalla vuonna 1963.

Urakkaporukka teki paljon töitä lahtelaiselle Talora-rakennusyhtiölle.
– Meidän porukkamme teki todennäköisesti eniten kivitaloja Lahden keskustaan 1950–1960-lukujen
vaihteessa, Siili laskeskelee.
Välillä työnantaja epäili, että
urakkahinnoissa olisi ollut klappia.
Nastolassa Kuivamaito Oy:n työmaalla rakennuttaja halusi paikalle
työnantajaliiton edustajan tekemään
urakanmittauksen.
– Yhtään taloa en ole saanut mitattua niin helpolla kuin työnantajaliiton mittamiehen kanssa. Neliöitä oli tietenkin paljon ja tunsin työmaan hyvin, eikä mittamies ehtinyt
joka paikkaan perääni. Urakalle tuli niin kova hinta, että mestari antoi
meille heti lopputilin, kun oli valmista, Siili muistelee.

Muutama kuukausi
kortinpeluuta
Parhaiten urakkalaskelmat onnistuivat Metsäliiton rakennustyömaalla
Lahdessa.
– Työmaan pohja oli niin tiukkaa savea, että anturoita varten ei
tarvinnut kaivaa yhtään monttua.
Teimme anturat kahdessa viikossa
ja sen jälkeen istuimme työmaakopissa kaksi kuukautta, joimme kahvia ja pelasimme korttia. Anturanteon jälkeen täyttömaita piti ajaa kahden metrin korkeudelle hehtaarin
tontilla. Emme ikinä saaneet niin
hyvin rahaa kuin siitä urakasta, Siili kertoo.
Urakkaporukan tienestit eivät
saaneet kuitenkaan näkyä liiaksi,
muuten työkaupan saaminen saattoi vaikeutua. Erkki Siili osti itselleen Panhard-henkilöauton, Kaalikosken Helgellä oli Wartburg ja
Kanteleen Eskokin oli laittanut au-
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ton itselleen. Lahden keskustassa
Kellokeskuksen rakennusliikkeen
johtajalla sattui myös omistamaan
Panhardin.
– Emme saaneet Taloran seuraavaa kerrostaloa urakalle. Firman
johtaja oli todennut, että Siilin porukka ostaa liian paljon autoja, Niemelä kertoo.
Laudoitustöitä riitti, kunnes elementtitalot rupesivat yleistymään.
Siirtymävaiheessa taloja tehtiin
myös sekatekniikalla, esimerkiksi
porraskäytävät tehtiin vielä valutöinä. Suunnilleen neljännes töistä oli
paikallarakentamista.
– Myllypuron työmaalla Helsingissä meille tuli ensimmäiset elementit vuonna 1963, Niemelä sanoo.
Myllypuron työmaan aikoihin Helsingin kirvesmiesosastossa
kiersi huhu, että lahtelaiset polkivat
urakkahintoja. Asiaa selvitellessä ilmeni, että Myllypurossa tosiaankin
poljettiin hintoja, mutta asialla olivatkin helsinkiläiset veijarit.
Elementtitekniikka pienensi urakkaporukkaa ja enää puolelle
kymmenelle timpurille riitti töitä.
Aina töitä ei riittänyt Lahden seudulla, joten pääkaupunkiseudun työmaat tulivat runkoporukalle tutuksi.
Keväällä tulee 50 vuotta siitä, kun
lahtelaiset olivat tekemässä Sköldvikin öljynjalostamoa.

Selkä meni olympiavalmennuksessa
Kovasta työnteosta huolimatta urakkatimpurit pääsivät suhteellisen ehjänä eläkkeelle. Niemelän Alpo tosin joutui kiertämään työkyvyttömyyseläkkeen kautta, kun selkä meni leikattavaan kuntoon.
– Minä jäin 63-vuotiaana eläkkeelle, kun peukalonpää meni työtapaturmassa, Esko Kannel toteaa.

Erkki Siili jäi eläkkeelle 65-vuotiaana. Pahempia työtapaturmia ei
mestoilla sattunut, mutta urheilun takia Siili joutui lojumaan useamman
viikon sairaalassa.

– Pääsin vuoden 1952 olympialaisten hiihtomaajoukkueen valmennusporukkaan. Kaaduin harjoitusleirillä pahasti ja siinä meni selkänikama.

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI

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

Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain
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€
1 hlö/
vrk/2 hh

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

HOTELLI SIIKARANTA

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

O

lipa kerran talvi, tai no onhan talvi joka vuosi. Silti talvi aina yllättää ainakin au-

toilijat.
Talvihan on mielestäni ihan
mukava vuodenaika, jos lunta vain
on tarpeeksi. Musta joulu ja lumeton
talvi ei varmaan ole kenestäkään kovin erikoista. Synkkää kuin säkissä.
Johtuuko tämä sitten oikeasti ilmastonmuutoksesta? Sulihan se jääkin jääkaudella, vaikka silloin ei ollut ihmisiä ja autoja saastuttamassa.
Lehdissä puhutaan vähän väliä uudesta jääkaudesta ja toisaalla taas
täysin lumettomasta talvesta.
Luontoäitee kyllä varmasti
näyttää mitä on millekin vuodenajalle suunnitellut. Ei niitä pitäisi
liikoja miettiä.
Talvirakentamisessa on omat
haasteensa. Repaleiset työhousut,
surkeasti lämmittävät rukkaset, jäiset varpaat ja sormenpäät eivät ainakaan tehokkuuskertoimia paran-

na. Siinä pitäisi yrittää vielä tuottaa
tekemisellään jotain. Itselleen lämpimän olotilan, jos ei muuta. Pieniin
yksityiskohtiin ei pidä tarttua ja nämä riskit toivottavasti tietää jokainen, joka rakennusalalle hakeutuu.
Tähän mennessä talven haasteista töissä on omasta mielestäni
selvitty ihan hyvin. Olen noin puolitoista vuotta ollut rakennushommissa, joten mitään erityisen suurta
kokemusta ei muutenkaan alalta ole.
Silti on hyvin tullut selväksi mitä talvirakentaminen on. Työt hidastuvat
ja jokaisen työntekijän tuottavuus
tuskin paranee talven haasteissa.
Tietenkin sisällä t-paidoissaan
työskentelevät työtoverini eivät
varmaan ole kateellisia, kun näkevät meikäläisen nenänpää kuurassa
polttelevan jäitä 25 asteen pakkasessa. Minua ulkotyöt eivät haittaa, satoi tai paistoi. Lehtipuhallin soi ja
lumikolat laulaa.
Aamusta yleensä aloitetaan

peitteiden poistamisella suojatuista
kohteista ja loppupäivästä taas suojaillaan uudestaan. Toivotaan, että hirveästi ei sataisi taas yön aikana. Kovien pakkasien aikaan on
pahimmillaan jouduttu lämmittelemään torninosturin kääntömoottoreita kuumailmapuhaltimella, jotta saataisiin hommat kulkemaan.
Valutyöt siirtyvät, kun luontoäitee
ei anna armoa, vaan kiristää pakkaslukemia. Viivaa jatketaan aikataulukalenterissa ja lisätään vaatetusta. Normisettiä ja tehdään mitä
ehditään päivän aikana.
Tällaisia talvisia mietteitä Pohjois-Karjalasta.

Paavo Niemi
Joensuu
nuorisotyöryhmän jäsen

Ay-väen rauhanpäivät
kokosivat väkeä Hyvinkäälle

T

yöpaikkojen rauhantoimikunta juhlisti 40-vuotista taivaltaan työn merkeissä Ay-väen
rauhanpäivillä tammikuun puolivälissä Hyvinkään Sveitsissä. Ajankohtaisiin aiheisiin pureutuva ohjelma veti paikalle parisataa osanottajaa yli 20 ammattiliitosta.
Tapahtumaan osallistui kymmenkunta Rakennusliiton jäsentä.
Avajaisten yhteydessä kukitettiin
kaikki aiemmat puheenjohtajat betoniraudoittaja Sorjo Saarinen,
kirvesmies Mauri Perä, Kimmo
Snellman Toimihenkilöunionista
ja Juhani Lilja ammattiliitto Prosta sekä perustajajäsen putkiasentaja
Veikko Laine sekä yhdistyksen sihteerinä toiminut Toivo Koivisto.
Hiljainen hetki vietettiin pitkäaikaisen sihteerin Liisa Söderholmin muistolle.
Rauhanpäivien seminaariaiheet vaihtelivat EU:n tulevaisuuden
näkymistä valtion menoleikkausten vaikutukseen kuntien talouteen.
Työryhmissä pohdittiin muun muassa duunarin vastuuta kilpailukyvystä, työpaikkojen häviämisestä Suomesta, yritysten kaikenkattavasta
kilpailutuksesta sekä omaisuuksien
piilottelusta veroparatiiseissa.
Sunnuntain ohjelmistoon kuului SASK:n Koko potti -dokumenttifilmi, joka kertoi autoteollisuuden
kilpailutuksista. Puolituntinen filmi
olisi hyvä esittää ammattiosastojen
palavereissa keskustelun pohjaksi.
Ulkomaisen halpatuonnin eettisyydestä virisi hyvä keskustelu. Halpaa
t-paitaa ostaessa ei aina tule pohdittua paidantekijän työoloja.
Suomalaisen aseviennin monia ihmeellisiä mutkia selvitti tutkija Jarmo Pykälä. Paikalle odotettiin myös ilmailu- ja puolustusteollisuuskonserni Patrian edustajaa, mutta sairastapauksen vuoksi
odotettua keskustelua ei kuultu tällä kertaa.
Päätöstilaisuudessa julkistettiin Rauhantyöpaikka 2013 -palkinnon saaja, joka oli SAK:n Jyväskylän alueen paikallisjärjestö.
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Kirvesmies Juhani Aro oli mukana
ensimmäistä kertaa ay-väen
rauhanpäivillä ja oli varsin
tyytyväinen monipuoliseen
ohjelmaan. Kuva: Toivo Koivisto

Seminaarin jälkeen kysyin tunnelmia Helsingin kirvesmiesten hallituksen jäseneltä Juhani Arolta.
– Näin ensimmäistä kertaa mukana olleena hämmästelen miten
monipuolinen tämä tapahtuma oli.
Täältä sain paljon syventävää tietoa.
– Olin työryhmässä, jossa käsiteltiin Venäjän poliittista tilannetta ja Sotshin talviolympialaisten talous- ja verokiertoepäilyjä. Olympialaiset ovat presidentti Putinin
suurin propagandatemppu. Jo aiemmin julkisuudessa olleet epäilyni
saivat lisävahvistusta. Jos on Suomessakin monenmoista välistä vetäjää, sen arvaa mitä tapahtuu kun
kesäiseen maisemaan tehdään talvikisat. Siinä raha liikkuu.
Pietarilainen Novaja Gazetan
toimittaja Nikolai Donskov arveli venäläisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin tukeutuen kisojen maksavan 40–50 miljardia euroa. Puolet varoista häviää hämärämiehille.
Duunareille on töiden päätyttyä jäänyt myös palkkoja saamatta. Turvatoimet alueella ovat ennätysluokkaa.
Toivo Koivisto
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Nyky-Suomen totinen
kuvaaja
Esko Männikkö: Time Flies. Helsingin Taidehalli,
näyttely avoinna 2.3. asti.

Tuimailmeinen valokuvataiteilija Esko Männikkö Taidehallin Aika kuluu
-näyttelyn esittelykierroksella.
Toivo Koivisto, teksti ja kuvat

Seuraan tammikuisena lauantaina
täpötäydessä Taidehallissa taiteilijatapaamista, jossa oululainen valokuvaaja Esko Männikkö esittelee suurta Aika kuluu -valokuvanäyttelyään. Satapäisen ihmisjoukon keskellä Männikkö vastailee
totisen rauhallisesti yleisön kysymyksiin.
– Kuvasin tuon moottorisahan. Sekin on tavallaan omakuvani. Olenhan sen varressa metsurina aikoinaan toiminut
Oletko dokumenttikuvaaja?
– En pidä itseäni dokumenttikuvaajana. Kuvat ovat lähinnä
installaatioita, vaikka kuvien takana on eräänlaista tarinaa. Kuvien valinta ja kuvauspaikka on
tärkeää. Ne on kuvattu oikeista
taloista oikeilta paikoilta. Useasti
hyvinkin pitkän ajan kuluessa kuvat ovat valikoituneet näyttelyyn,
Männikkö miettii.
Ripustus ei ole ihan tavanomainen. Miten päädyit tällaiseen
ratkaisuun?
– Niin, tässä ei ole järjenhiventäkään. Alussa kuvat olivat lattialla levällään. Nelisensataa kuvaa ja siitä tuli valikoitua 240.
Siinäkin oli sovittelemista. Tuossakin rivissä pistin kaksi kuvaa
päällekkäin. Värit ja sommitelmat ratkaisivat. Tämä on sitä valokuvataidetta.
– Valitsen huolella kuvien kehykset, jopa raakalaudasta. Toiset
laudat viruvat vuosia pihapiirissäni. Sieltä sitten kaivelen luonnon
muokkaamat kehykset ja virittelen tauluihini.
Maaseudun tyhjeneminen on
yleismaailmallinen ilmiö. Suomestakin on lähdetty 1960-luvulta lähtien Ruotsiin töihin.
– Silloin ei puhuttu elintasopakolaisista. Sinne lähdettiin leveämmän leivän perässä, se on
nyt syytä muistaa, Männikkö painottaa.
– Maalle jää melkoinen joukko autiotaloja ja ne kiehtovat mi-
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Ohjelmassa mm.
Höyrylaivaristeilyjä
Kansalaistoritapahtuma
- Vappu Pimiä juontaa, Timo Harjakainen vierailee
- Virve Rosti ja Toyboys
- Pelle Miljoona United
Iltajamit Casinolla ja Wanhalla Casinolla
- tarjolla savolaista paellaa
- illan juontaa Vappu Pimiä
- Virve Rosti ja Toyboysien konsertti
- Ami Jaara & Amico tanssittavat
- Pelle Miljoona United keskiyön konsertti

Esko Männikön isoissa kuvissa
autiotalojen yksityiskohdat
kohoavat esille kuin kirkkojen
alttaritaulut.

nua. Tähän näyttelyyn valikoitui
taloista ulko-ovien sarja. Autiotalot kiehtovat minua ja saatan seurata niitä jopa vuosia. Käyn myös
sisällä, jos se ilman fyysistä väkivaltaa onnistuu. Sopivan aiheen
löytyessä tulee kuvattua sitä vaikka pari päivää syömättä. Autiotaloja olen kuvannut nyt pari-kolmekymmentä vuotta ja näyttää siltä,
että tämä on elinikäinen projekti.
Taidehallin näyttelyssä ei tällä kertaa nähdä Männikön kantaaottavia kuvia. Mitä mieltä hän on
pohjanmaalle suunnitteilla olevasta uudesta voimalasta?
– Se ei nouse sinne!, Männikkö sanoo.
– Katsokaan nyt rakenteilla
olevaa Olkiluodon voimalaa, joka on vuosia aikataulusta jäljessä. Maailma on niin paljon muuttunut, että aika on ajanut ydinvoiman ohi.
Kiitämme: Unohdettuja ja syrjittyjä asioita on kuvattu hienosti.
Moitimme: Pemoht-ympäristökuvien puuttumista

Ohjelmassa myös:
Metsästysammuntakisa Rantasalmella
Rannaltaongintakilpailu Kasinosaaren rannoilla
Karaokekilpailut Casinolla
Motoristien ja karavaanareiden tapaaminen Vuohimäessä
Rakentajanaisten tapaaminen sunnuntaina Sulosaaressa
Ilmoittautuminen höyrylaivaristeilylle, iltajameihin ja
naistapaamiseen 28.4. mennessä:
kesapaivat@rakennusliitto.fi, kotisivujen kautta tai
postitse (Rakennusliitto, Kesäpäivät, PL 307, 00531
Helsinki). Rannaltaongintaa ja karaokeen voi ilmoittautua
etukäteen kesäpäivät@rakennusliitto.fi.
Katso tarkentuva ohjelma kotisivuilta.
Kysy lisää kesäpäivänumerosta 0400 338 003.
Kaikki majoitusvaraukset:
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy / Päivi Ruuskanen
paivi.ruuskanen@savonlinnatravel.com
puh. 015 517 5116

Rakennusliiton
90-vuotisjuhlanäyttely
Savonlinnassa
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Tumppi ja Pelle jälleen yhdessä
Pelle Miljoona United: Diaspora. Suomen Musiikki.
Jyri Vasamaa

Tumppi Varonen ja Pelle Miljoona
ovat jälleen yhdessä. Jo pelkästään
tämä asettaa korkeat odotukset tälle
Unitedin uutuudelle. Jotain taikaa
tässä kaksikossa on, sillä esimerkiksi Mä seuraan rakkautta kuulostaa
kovastikin Moottoritie on kuuma
-levyn jälkeiseltä Pelle Miljoona
Oy:ltä. Markus Raivion pianokin
kuulostaa ihan Ari Taskisen soitolta. Mä seuraan rakkautta kuuluu lisäksi kaikkien aikojen parhaimpien
Tumpin tulkitsemien katupoikarallien joukkoon yhdessä Mun tie, Ei
tää lama päähän käy, Lanka palaa
ja Tahdon rakastella sinua -kappaleiden kanssa.
Myös Pelle on kovassa iskussa.

Rainbow-tuotteita ostavasta tyypistä kertova Rainbowmies sekä nykyajan ahdistuksesta kertovat Ihmisiä
Diasporassa ja Kalevi ovat kaikki
täyttä asiaa.
Pelle osoittaa lisäksi jälleen
kerran myös olevansa yksi maan vakuuttavimmista tulkitsijoista. Yksin
sateeseen biisissään hän laulaa: Älä
jätä mua yksin sateeseen/Syliin yön
lohduttoman/ Jos meet teet haavan
sydämeen/ Jätät kaipuun pohjattoman/Mä oon tomua, avaruusromua,
ilman sun rakkautta. Pelle tulkitsee
tämän sellaisella varmuudella, että
hän tuntuu olevansa tosissaan asiansa kanssa. Kysyn vaan, pystyisikö joku toinen tähän?
Myös Me, me, me -rutistuksen
Minä, minä, minä, on perseestä/

Me, me, me, tulee sydämestä, on yhtä vakuuttavaa tulkintaa kuin aikoinaan ensimmäisen levyn Perkele,
olen työtön.
Tuottaja Janne Haavisto on houkutellut Pellen, Tumpin ja mainiosti
musaan istuvan kitaristi Jukka Melametsän levylle kovatasoisia vierailijoita. Hän on houkutellut mukaan muun muassa J. Karjalaisen
ja Kauko Röyhkän kokoonpanoissa soittaneen kosketinsoittajavelhon
Pekka Gröhnin, Markus Raivion
pianoon ja taustalauluun sekä Petri
Peevon slidekitaraan. Pekka Gröhnin urkusoolo Yksin sateeseen -kappaleessa on komeaa kuultavaa. Ammattimies on paikallaan myös levyn

päättävässä Lennä lintu sinisessä.
Eikä tässä vielä kaikki. Pelle Miljoona United on keikalla Rakennusliiton kesäpäivillä kesäkuussa Savonlinnassa.
Kiitämme: Unitedin uusin tuntuu
vaan paranevan kuuntelussa.
Moitimme: Atte Blomia olisi kaivattu nostamaan laulua pintaan.

Monta munaa samassa korissa
Sakari Fen: Munavalikoima
Johanna Hellsten

”LVI-yrittäjän muna on väsynyt samoihin vitseihin. Oliko asiakkaana turhautunut kotirouva? Aukeniko röörit?”
Näillä sanoilla alkaa Sakari Fe-

nin esikoisteoksen, Munavalikoiman tarina lvi-yrittäjän munasta.
Kyllä, kyse on juuri siitä, miltä se
kuulostaakin; lyhyitä ja vähän pidempiä kirjoituksia, joiden pääosassa on Pastori Sillin sanoin ”mynä”!
Eli Nahkamatto, Kiimavatkain, Hä-

Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
Luottamushenkilöiden jatkokoulutus
Siikaranta, Kirkkonummi

10.- 12.3. Luottamusmiesten jatkokurssi, osa 1
10.- 14.3. Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi, osa 1

täjohdatin, Kuumekoetin. Fen on antanut rakkaalle lapselle monta nimeä ja
tarinaa.
Puolella kansasta sellainen on, eli
aihe on kirjansa ansainnut. Rekkamiehen muna on puristuksissa kuskin kilojen ja ratin välimaastossa, ummehtuneissa kalsareissa, nukkumakopin
ahdistavassa kajossa. Metsurin muna on kuin ahavoitunut metsän pieni eläin. Juopon munaa ei pakkanen pure. Sikarinpolttajan muna on
ajan mittaan patinoitunut. Pornomuna antaa toivoa koko kansakunnalle.
Fen kuvaa maailmaa ja ihmisiä
munan kautta. Pienissä tarinoissa on

osuvia huomioita, eikä
vitsi veny liian pitkäksi, sillä koko kirjassa on
sivuja vain 114. Fen pitää lukijansa kiinnostuneena ja hihittelevänä
loppuun asti muunnellen tyyliään 47 tarinan
välillä. Osa tarinoista
on pieniä novelleja, sopivan häiriintyneitä, ilkeitäkin. Toiset ajatelmat ovat vain
katoavia tuokioita, munakuvia pieneen nälkään.
Hilpeitä ja surumielisiä juttuja
herkistä otuksista.
Kiitämme: Turun Munaa (Åbo
Kickel).
Moitimme: Vessan seinälle piirrettyä munaa.

7.- 9.4. Luottamusmiesten jatkokoulutus, osa 2
7.- 11.4. Työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi, osa 2
Järjestöjohtamisen koulutus
Siikaranta, Kirkkonummi

13.- 15.3. osa 1
10.- 12.4 osa 2
Uusi suunta Euroopalle -kurssi 21.- 22.3.
Siikaranta, Kirkkonummi

Lisää koulutuksia: rakennusliitto.fi/koulutus

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

PEURUNKAAN
KUNTOUTUMAAN
Kuntoutus Peurunka järjestää yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja Rakennusliiton kanssa valtakunnallisesti työkykyä ylläpitävän ja parantavan kuntoutuksen (TYK). Kurssin kesto on 33 vrk.

RAKENTAJIEN TYK-KURSSI 54767
































































































































































Tammikuun kryptoratkaisu















































































































Selvitysjakso
12.5. - 23.5.2014
Valmennusjaksot
9.9. - 19.9.2014
11.5. - 15.5.2015
2.11. - 6.11.2015
Tämän kuntoutuksen (TYK) tavoitteena on edistää osallistujien työja toimintakykyä sekä mahdollistaa työssä jatkaminen.
Kuntoutus on tarkoitettu rakennustyöntekijöille, joiden työsuhde on
voimassa.
Kurssille hakeutuminen tapahtuu oman paikkakunnan Kelan paikallistoimiston kautta, joka tekee hakijoista myös kuntoutuspäätökset. Kurssille otetaan 8 kuntoutujaa. Kurssille hakeutuessa tarvitaan voimassaoleva lääkärin B-lausunto. Kurssi on osallistujille
maksuton ja Kela maksaa kuntoutusjakson ajalta kriteeriensä mukaisesti kuntotusrahaa.
Yhteyshenkilöinä Peurungassa lisätietoja antaa asiakkuuspäällikkö
Jarna Ahonen puh. 020 751 6401, etunimi.sukunimi@peurunka.fi.

Peurungantie 85, 41340 Laukaa
puh. 020 751 601, www.peurunka.fi
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Rakennusalan
työttömyyskassa

Palvelunumerot:

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

Työttömyyskassa
Takaisinperintä

Jäsenasiat

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

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

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

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

Palvelunumerot:
690
690
690
690

231
232
230
250

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

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

Aluetoimistot
Toimistot

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

30

Häme/03

Lappi/13

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Rovaniemen toimisto
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Itä-Suomi/04

Oulu/14

Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu

Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

Pohjanmaa/05

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna

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

020
020
020
020

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

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusliitto ry

Jäsenyysasiat
Työehtoasiat
Työttömyyskassa
Takaisinperintä

020 690 230
020 690 250
020 690 231

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio

Kainuu/10

Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi

Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Turku/09

Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kymi/06

Kouvolan toimisto
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.

Ammattiosastojen kevätkokoukset

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

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

TAPAHTUMAT

Os. 015, Turku

Helmikuun tapaaminen ke 19.2.
klo 13, Birger Jaarlin katu 12 A,
Hämeenlinna. Tervetuloa!

Kevätkokous ke 5.3. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 A,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 002, Helsingin maalarit

Os. 022, Kerava

Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Kevätkokous ke 19.3. klo 17, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 003, Helsinki

Veteraanien tapaamiset maanantaisin klo 11 Uudenmaan aluetoimistolla, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. Seuraavasti: 3.3., 5.5., 6.10.,
3.11., 1.12. Tule mukaan tapamaan
tuttuja rakentajia, vaikuttamaan ja
ottamaan kantaa yhteisiin päätöksiin! Puheenjohtaja Aarre Hana
p. 044 273 7615.

Os. 004, Helsingin
sisäkattoasentajat

Kevätkokous ke 26.2. klo 17, Allun
Grilli, Myyrmäentie 2, Vantaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 006, Uudenmaan
torninosturinkuljettajat
ja -asentajat

Kevätkokous ja saunailta pe 28.2.
klo 17, Uudenmaan aluetoimisto,
liiton saunatilat, Siltasaarenkatu 4,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 010, Tampere

Kevätkokous to 20.2. klo 18, osaston toimitilat, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilua. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 011, Tampereen maalarit
ja mattomiehet

Kevätkokous ma 3.3. klo 17.30, Sorinkatu 4 A, 1. krs, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat ja päätetään osaston liittämisestä Kymppiin
sekä muut esille tulevat asiat. Joten
kaikki mukaan, jotka haluavat osaston jatkavan itsenäisesti. Lisätietoja
Janne p. 044 503 2301. Kahvitarjoilu.
Hallitus
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Kevätkokous ti 18.2. klo 18.30,
Vanha Veijari, Koivikontie 10, Savio.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Kevätkokous pe 21.3. klo 19, ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Toimitsija paikalla. Sitova ilmoittautuminen
viimeistään pe 21.2., nimi tekstiviestillä p. 040 704 0144.
Hallitus
Hallitus kokoontuu klo 18.
Perhehiihtokilpailut 1.3. klo 10
Lykylammen hiihtomajalla. Tyyli
vapaa. Kaikki sarjat. Ilmoittautumiset puolta tuntia ennen kilpailupaikalla. Pakkasraja -17 °C. Tervetuloa
jäsenet perheineen!
Urheilujaosto

Os. 032, Kitee

Kevätkokous la 22.2. klo 12, Karjalan Kievari, Lappeenrannantie 18,
Kesälahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit
ja mattomiehet

Os. 080, Vakka-Suomen
rakentajat

Os. 059, Oulu

Os. 091, Kuopio

Kevätkokous ke 26.2. klo 17.30,
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
Kylpyläpäivä ja ruokailu la 22.2.
Oulun Edenissä. osaston jäsen +
puoliso + alle 16-vuotiaat lapset. Tule paikalle klo 11–15 välisenä aikana. Ota jäsenkortti mukaan. Ilmoittautumiset viimeistään ma 17.2., Kari p. 0400 805 326, soita klo 16.30
jälkeen. Osasto tarjoaa. Paikkoja rajoitetusti. Katso tarkemmat tiedot
netistä osaston kotisivuilta.
Kevätkokous ti 11.3. klo 18, Oulun
aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hiihtokilpailut la 15.3. klo 11 Auran majalla. Ilmoittautuminen noin
tuntia ennen. Katso tarkemmat tiedot
netistä osaston kotisivuilta.
Hallitus

Os. 065, Lappajärvi

Kevätkokous la 1.3. klo 14, ravintola, Kaffiina, Nissintie 46, Lappajärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Osallistujille jaetaan ruokaliput.
Hallitus

Os. 068, Joensuu

Kevätkokous ma 10.3. klo 18, Ay-talon kokoushuone. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous su16.3. klo 16, ravintola Gaude, Länsikatu 18, Joensuu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulvat asiat. Tarjotaan
pientä iltapalaa.
Pilkkikisat la 5.4. klo 10 Kalmonkatiskalla.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet

Os. 042, Hyvinkää

Os. 076, Pietarsaari

Os. 034, Imatra

Putkijaoston kuukausikokous ma
24.2. klo 17, osaston toimisto, Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat asiat.
Kevätkokous pe 7.3. klo 19, osaston
toimisto, Vapaudentie 32–34 B, Seinäjoki. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous to 6.3. klo 18, Järjestötalo, Hyvinkää. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous su 23.2. klo 13, Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu, ilmoittautuminen ennakkoon sihteerille,
toni.pontinen@gmail.com tai p. 050
576 4308. Tervetulleita!
Hallitus
Kevätkokous la 29.3. klo 13 Toimitalolla. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous to 6.3. klo 17.30, Torpparin tupa, Vinkkiläntie 20, Vinkkilä. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous la 22.2. klo 10, hotelli
Atlas, Haapaniemenkatu 22, Kuopio.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla
toiminta-alueen päällikkö Marko
Niskanen. Kokouksen jälkeen
lounas. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 095, Vaasa

Kevätkokous pe 7.3. klo 18, Kotirannan Työväentalo, Kustaalantie 82,
Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen iltapala ja sauna.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 097, Lohjan kirvesmiehet

Kevätkokous ke 12.3. klo 18, ravintola Amarillo, Vihdinkatu 1, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 099, Kajaani

Kevätkokous ke 12.3. klo 17.30, hotelli Kajaani, Kuukkeli, Onnelantie
1, Kajaani. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen osasto
tarjoaa ruuan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Teatterimatka la 5.7. ja la 12.7.
Pyynikin kesäteatteriin näytelmään
Pirunpelto. Esitykset alkavat klo 13.
Lippuja jäljellä 12.7. esitykseen hintaan 20 €/kpl, johon sisältyy kuljetus
reitillä: klo 10.30 Hatusen talli Parola, klo 11 Wetteri, Hämeenlinnan
jäähalli ja Iittalan Shell. Lippuja saa
Hämeenlinnan toimistolta p. 040 575
8349 sekä Rampe Leppäseltä p. 050
413 3283. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja
mattomiehet

Kuukausikokous ti 18.2. klo 18,
Satakunnan aluetoimisto, Liisankatu
18, Pori. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus
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Os. 104, Helsingin asfaltti- ja
pikimiehet

Kevätkokous to 6.3. klo 17, osastojen Tiimitupa, Viides linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 121, Tammisaari

Kevätkokous la 8.3. klo 14, Svenska
Klubben, Panimontie 9, Tammisaari.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Avd. 121, Ekenäs

Vårmöte lör 8.3. kl 14, Svenska
Klubben, Bryggerigatan 9, Ekenäs.
Behandlas stadgeenliga ärenden samt
övriga framkommande ärenden.
Styrelsen

Os. 123, Rauma

Kevätkokous ke 26.2. klo 18, hotelli
Cumulus, Aittakarinkatu 9, Rauma.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 124, Toijala

Kevätkokous la 8.3. klo 16, Metsolasalia, Valtatie 5, Akaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 126, Kauklahti

Kevätkokous to 13.3. klo 18 kerhotalo Puikkari, Hansatie 4, Kauklahti,
Espoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 155, Somero

Kevätkokous ti 11.3. klo 17, Toritupa, Joensuuntie 10, Somero. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Avd. 168, Vasa

Vårmöte ons 19.2. kl 18 vid Byggnadsförbundet, Storalånggatan 43,
Vasa. I mötet behandlar man stadgeenliga ärenden, verksamhetsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet
åt styrelsen samt övriga ärenden.
Matservering.
Styrelsen

Os. 185, Toholampi

Kevätkokous to 20.2. klo 18, Minttutalo, Lampintie 3 D, Toholampi.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä
muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Aluejärjestön pilkkikisa la 1.3.
Lehtimäelle. Ilmoittautumiset osastoon p 040 717 4560.
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi

Kevätkokous la 15.3. klo 13, lomakeskus Karemajat, Karemajojentie
219, Ylitornio. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksessa ei ole
henkilövalintoja. Osallistujille tarjotaan ruokailu.
Hallitus
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Avd. 205, Mariehamn

Vårmöte fre 14.3. kl 17 Hotell Savoy.
I mötet behandlar man stadgeenliga
ärenden, verksamhetsberättelse och
beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen samt övriga ärenden. Matservering efter mötet. Välkommen!
Styrelsen

Os. 209, Tornio

Kevätkokous pe 21.2. klo 18, ravintola Merihovi, Keskuspuistokatu 6,
Kemi. Yhteiskuljetus lähtee klo
17.30 Tornion Järjestötalolta. Esillä
sääntömääräiset asiat sekä muut esille tulevat asiat. Iltapala kokouksen
jälkeen!
Hallitus

Os. 210, Meri-Lapin
rakentajat

Kevätkokous pe 21.2. klo 18, Hotelli
Merihovi, Lokki-kabinetti, Keskuspuistokatu 6, Kemi. Kokous on yhteinen os. 209 Tornion kanssa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Tilaisuudessa mukana toiminta-alueen päällikkö Juha
Kauppinen ja aluetoimitsija Ilpo Hiltula. Kokouksen jälkeen osallistujille
tarjotaan kahvit ja pientä purtavaa.
Joukolla mukaan päättämään ja keskustelemaa tärkeistä asioista!
Hallitus

Os. 212, Loimaa

Kevätkokous su 23.3. klo 13, Työväentalo, Satakunnantie 57, Loimaa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali

Kevätkokous ti 19.3. klo 18, Putkikatu 14, A-rakennus, Niemelän tilat,
Naantali. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 222, Raahe

Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 241, Paimio

Kevätkokous ja saunailta pe 28.2.
klo 18, Kaimalan Karhunlampi, Kaimalantie 140, Paimio. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
saunailta. Saunailtaan tulijoilta
pyydämme ilmoitusta sihteerille,
Arto Haapanen p. 040 533 3477.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka

Kevätkokous pe 28.2. klo 18.30,
Kurikan Työväentalo, Kiikkulantie
5, Kurikka. Esillä sääntöjen määräämät, päätetään osaston nimen muutoksesta sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 268, Muurame

Kevätkokous to 20.2. klo 18, ravintola Vuolle, Virastotie 2, Muurame.
Huomio, uusi kokouspaikka! Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Hallitus

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

Kevätkokous la 22.3. klo 12, Purpurinpolku 7–9, Kannelmäki, Helsinki.
Esillä sääntöjen määräämät, päätetään osaston nimen muutoksesta
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi

Kevätkokous la 1.3. klo 14, ravintola
Pihviliiteri, Pekontie 3, Nurmijärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous la 8.3. klo 10, Raahen
Hovi, Kirkkokatu 28, Raahe. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 291, Outokumpu

Os. 223, Raahe

Os. 295, Jokilaakso

Kevätkokous la 8.3. klo 10, Raahen
Hovi, Kirkkokatu 28, Raahe. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Ruokailu.
Hallitus

Os. 236, Kangasala

Kevätkokous ke 5.3. klo 17, Tredun
Kangasalan toimipisteen (ammattikoulu) opetusravintola Eveliina, Sahalahdenkatu 22, Kangasala. Esillä
sääntömääräiset asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokous aloitetaan
ruokailulla. Paikalla myös työttömyyskassan etuuskäsittelijä Heli
Kinnunen kertomassa työttömyysturvan muutoksista. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski

Kevätkokous pe 21.2. klo 18.30,
Koillis-Savon Seudun OP:n kerhohuone, Juankoskentie 18, Juankoski.

Kevätkokous la 22.2. klo 12, Alangonkatu 1, Outokumpu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous la 8.3. klo 12.30, Ylivieskan uimahallin kokoustilat, Närhitie 2, Ylivieska. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 297, Ruovesi

Kevätkokous ti 18.2. klo 18, Työväentalo Sointula, Museokatu 1, Ruovesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi

Kevätkokous la 22.2. klo 13, ravintola Old Fox, Sorakuja 2, Siilinjärvi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Osasto
tarjoaa kokoukseen osallistujille
lounaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 318, Kiuruvesi

Kevätkokous ti 18.2. klo 18, Puistonkulman kokoustilat, Asematie 16,
Kiuruvesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 339, Ikaalinen

Kevätkokous su 23.2. klo 14, ST1
Sammi, Kolmostie 670, Ikaalinen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Keskustellaan osastojen yhdistymisestä.
Ruokailu.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Kevätkokous ma 10.3. klo 18, Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 4,
Espoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä

Kevätkokous su 23.2. klo 18, osaston toimisto, Vasantie 11, Sodankylä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 374, Tohmajärvi

Kevätkokous pe 21.2. klo 18, ravintola Kotipirtti, Talluksentie 26, Tohmajärvi. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 390, Helsingin
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous ti 25.2. klo 16, osaston
toimitilat, Viides linja 3, Helsinki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla
aluetoimitsija Niko Räsänen kertomassa ajankohtaisista asioista. Pullaja kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Toimihenkilöt 2014. Puheenjohtaja
Pasi Anttila p. 0400 409 543, varapj
Miikka Myllykangas p. 040 174
4880, sihteeri Kari Partala p.040 583
8602, taloudenhoitaja Markku Pajala
p.045 651 1951. Hallituksen jäsenet.
Mikko Hömmö, Jussi Malinen,
Tapani Kantola, Toni Mäenpää,
Jukka Nikkinen, Pasi Nyman, Laura
Ahola, Antti Tuomela.
Hallitus kokoontuu parittomina
viikkoina tiistaisin klo 16.30, Sorinkatu 4 B. Kesä- ja heinäkuussa ei ole
kokouksia. Osaston jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.
Veteraanikerho Juntturit, puheenjohtaja Rauno Viljanen p. 050 594
4168. Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 12,
Sorinkatu 4 B. Heinä- ja elokuussa ei
ole tilaisuuksia. Kaikki veteraanit
ovat tervetulleita keskustelemaan,
kahvittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia.
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet
ja -eristäjät

Kevätkokous la 22.3. klo 11, Kuopion toimiston alakerran kokoustilat,
Vuorikatu 42, Kuopio. Esillä sääntö-
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jen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous ti 18.2. klo 18, hotelli
Cumulus Hämeenlinna, 2. krs. kokoustilat, Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet
ja -eristäjät

Kevätkokous ke 26.2. klo 18, ravintola Liisanpuisto, Liisankatu 20. Pori. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 441, Mäntyharju

Kevätkokous ke 12.3. klo 18, Mäntyharjun ABC:n kabinetti, Pentinpolku 2, Mäntyharju. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 459, Vantaa

Os. 541, Tampereen
maanrakentajat

Kevätkokous ti 18.2. klo 17, Tampereen aluetoimiston kokoustilat, Sorinkatu 4 B, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kahvitarjoilua. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä

Kevätkokous la 1.3. klo 16, Vasarakatu 27, Jyväskylä, IKH:n vieressä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Sen
jälkeen kokoussauna.
Perinteiset pilkkikilpailut la 15.3.
klo 10 Haapalahdella. Lähtö Jyskän
venesatamasta. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 546, Mikkelin
maarakentajat

Kevätkokous ti 18.2. klo 19, Mikkelin toimisto, Vuorikatu 11 A 6, Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous pe 14.3. klo 18, ravintola Torero, kabinetti, Rautatienkatu
15, Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä

Os. 550, Kajaanin maansiirto

Os. 489, Oulun maa- ja
vesirakentajat

Kevätkokous pe 28.2. klo 18, hotelli
Kajaani, Kuukkeli, Onnelantie 1,
Kajaani. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, osaston nimen muutos sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Ilmoittautumiset
Jouni Heikkinen p. 0400 607 995.
Hallitus

Kevätkokous la 1.3. klo 11, Oulun
aluetoimiston kokoushuone, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 559, Kannus

Os. 495, Uurainen

Os. 601, Helsingin muurarit

Os. 496, Parikkala

Os. 603, Turun muurarit

Kevätkokous su 23.2. klo 12, Parman ruokala, Kangashäkki. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous ma 24.2. klo 18, hotelli Lohikontti, Melkoniementie 2,
Särkisalmi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 533, Turun maa- ja
vesirakentajat

Kevätkokous la 1.3. klo 13, Turun
aluetoimiston yläkerran kokoustila,
Uudenmaankatu 6A, Turku. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen pientä purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus
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Kiitos Rakennusliitolle muistamisesta merkkipäivänäni.
Tuloksekasta vuotta 2014.
Eero Kanniala
Os. 203, Haukipudas
Kiitos Rakennusliitolle ja osasto
540:lle muistamisesta, kun täytin
65 vuotta 18.1.2014.
Markku Panttila
Kiitokset Rakennusliitolle, entisille
työtovereille, osasto 005:lle ja Uudenmaan rakentajaveteraaneille sekä
kaikille muillekin minua niin monin
eri tavoin muistaneille täyttäessäni
80 vuotta.
Paavo Rötkö
Kiitos Rakennusliitolle ja os. 392:n
Junttureille, jotka järjestivät 7.1.
kahvitilaisuuden 85-vuotispäivieni
kunniaksi. Erityisesti Juntturien
pj. Rauno Viljaselle sekä kaikille,
jotka muistivat juhlapäivääni.
Teuvo Taiminen

Os. 547, Lahti

Kevätkokous pe 28.2. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen alussa
ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous to 27.2. klo 19, Shell
Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1,
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

KIITOS

Kevätkokous pe 21.2. klo 18, ravintola JailHouse, Valtakatu 7, Kannus.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Ruokatarjoilu. Toivotaan runsasta osanottoa!
Hallitus
Muurarien talvipäivät 8.–9.3., Peurunka. Bussikuljetus. Ilmoittautumiset viimeistään pe 21.2., Tapio
Knuuttila p. 0400 473 246.
Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous ke 12.3. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 A,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit

Kevätkokous ma 24.3. klo 18, os. 10
tilat, Sorinkatu 4 A, Tampere. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Muurarien talvipäivät 8.–9.3. hotelli Peurunka, Laukaa. Ilmoittautumiset viimeistään ma 17.2. Pertti
Salo p. 040 729 7989 tai Veli-Matti
Vimpeli p. 0400 625 661.
Hallitus

KUOLLEITA
Helenius Aarne
Osastomme pitkäaikainen jäsen Aarne Helenius kuoli 15.1.2014. Hän oli
syntynyt 21.8.1945 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.1.1964.
Muistoa kunnioittaen
Os. 015, Turun kirvesmiehet

SAARROT

RAKENNUSLIITON
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot
löytyvät internetistä
http://rakennusliitto.fi/palkat-ja-tes/
liiton-julistamat-saarrot/
VOIMASSAOLEVAT:
• Aiari Grupp Oü
• AJE Ehitüs Oü
• Alfaport Grupp Oü
• Alnar Järvi Oü
• ”Artexx” Steplewski Artur
• A-ryhmä Asennus Oy
• Oy Aureli Ltd
• Autlan Projekt Oü
• Balticale Oü
• Betamer Eesti Oü
• Carinaland Oü
• Concord Group Oü
• Degtab Oü
• Detroit Oü
• Edmonton Oü
• Efira Invest Oü
• Egerton Oü
• Ehiter Arendus Oü
• Eikner Oü
• Elkotek Oy
• Enner Ehitus Oü
• Etelä-Suomen kiinteistö ja
autohuolto Oy
• EU Finnes
• Eurobuild Group Oü
• Europe Ehitüs Oü
• Eu Steinbau Oy
• Faskom Oy
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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
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
Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. z.o.o.
Multimaaler Oü
My Property Oy
4 Naela Oü
Naabob Ehitus Oü
Navero Oy
Offwall Oy
Olster Grupp Oü
OPNG Linnaarenduse Oü
Orasgrupp Oü
PG Ehitus Oü
Pirita Laevad as
Piva Kivi Oü
Prelia Grupp Oü
Primebygg Oü
Proberto Oü
Projekt 10 Oü
Prolainer Oü
Prostein Oü
PU Eristys Oy
Purku ja Tasoite Pichon Oy
Putki Service Oy
Rakennusexpertit JKL
Rakso Oü
Ravent Team Oü
Rees Rakendus Oü
Rekrum Oy Ab
Rentaworker Oü
Roiha Oy
Satikuti Invest Oü
Savega AS
Scantrim Oy
Sia Intertech
Siivous-Expertit Osuuskunta
Silveron Invest Oü
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
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LEHTITUKI VUODELLE 2014
Liiton jäsenten lehtietu säilytetään vuonna 2014 ennallaan.
Lehtitukea myönnetään 15 euroa seuraaville palkansaajalehdille:

Kansan Uutisten Viikkolehti
Satakunnan Työ + KU:n Viikkolehti
Demokraatti
Kansan Tahto + KU:n Viikkolehti

RAKENTAJA-AMMATTILAISTEN
TAPAAMINEN LEVILLÄ
Kutsumme Itä-, Pohjois- ja Väli-Suomen toiminta-alueiden työikäisiä jäseniä
rakentaja-ammattilaisten tapaamiseen.
Aika:
10.–13.4.
Paikka: Levi
Majoitus: Hotelli Sirkantähti, Levi
PE 11.4. KOULUTUSTA LUOTTAMUSHENKILÖILLE
SEKÄ NUORISOTAPAAMINEN

Luottamushenkilöt
Aiheena: Lainsäädäntö säätelee työsuhteita vai sääteleekö?

TAPAHTUMIA

KONEMIESTEN TAPAAMINEN
Vuosittaiset konemiesten koulutuspäivät
Aika:
5.–6.4.
Paikka: Siikaranta, Naruportintie 68, Espoo.
Ohjelma: • Torninosturin päivittäisen ja viikoittaisen tarkistuksen tekeminen

•
•
•
•

Hissi torninosturin nousutienä
Torninostureiden tyyppiviat
Pelastautuminen korkealta
Eläkeiän nosto ja lisäpäivien poisto!

Kurssi on tarkoitettu työikäisille työssä oleville sekä työttömille jäsenille.
Kurssi on Rakennusliiton jäsenille maksuton.
Matkakuluista jokainen vastaa itse. Matkakuluja kannattaa kysyä takaisin
omalta ammattiosastolta.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 14.3., sissi.kahkonen@rakennusliitto.fi tai

p. 020 774 3076. Paikkoja rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä!
Rakennusliitto

Ajankohtaista työmarkkinoilta.
Keskustelua avaavat Rakennusliiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen,
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen ja Lapin aluepäällikkö Ensio Pynninen,
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja
Päivi Suorsa sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueen ylitarkastaja Lasse Kytömäki.

Nuorisotapaaminen

Raksanuorten vuotuinen tapaaminen alle 35-vuotiaille tapahtumaan
osallistuville. Menossa mukana uudet projektityöntekijät Ida Kuikka ja
Niko Seppänen.
Jäsenille, joilla ei ole voimassaolevaa luottamustehtävää tai eivät osallistu nuorisotapaamiseen, on varattu mahdollisuus lomavuorokauteen ajalla
10.–11.4. Henkilökohtaisesti kustannettavan puolihoitovuorokauden hinta
on 45 €/hlö, majoitus 2hh.

LA–SU 12.–13.4. RAKENTAJA-AMMATTILAISTEN TAPAAMINEN

Tapahtuma on jäsenillemme maksuton.
Kustannuksista vastaavat Rakennusliitto sekä ammattiosastot.
Ohjelma: Tapahtumassa on yhteisiä alustuksia sekä teemapajatyöskentelyä.

Tarkempi ohjelma löytyy www.rakennusliitto.fi

Mukana: Rakennusliitosta Matti Harjuniemi, Johanna Ruohola sekä toiminta-

Länsi-Suomen yhteinen veteraanitilaisuus
laivaristeilyn merkeissä!
Aika:
ma 19.5.
Paikka: Viking Line m/s Amorella.
Alueelliset kiintiöt/hlö: Turku/30, Forssa/20, Tampere/30 ja Pori/20.
Lisätietoja: Jari Aalto p. 050 404 7471 tai jari.juhani.aalto@gmail.com.
Ilmoittautumiset viimeistään ke 30.4.Turun aluetoimistoon ma-pe klo 9–12 ja

13–15 p. 040 705 9472 tai kristiina.lankosaari@rakennusliitto.fi.
Vetovastuu on Turun alueenveteraanityöryhmällä.
Turun rakentajaveteraanit

alueen toimitsijoita. Eterasta Mauri Kivistö, Turvasta Eija Alatalo, Talonrakennusteollisuudesta Ensio Pynninen sekä Aluehallintovirastosta Päivi
Suorsa ja Lasse Kytömäki.

Yhteiskuljetukset:

Linja-autot lähtevät Jyväskylästä, Seinäjoelta, Oulusta ja Varkaudesta.
Autot ottavat osallistujia kyytiin matkareittiensä varrelta.
Vahvistuskirje, jossa on myös linja-autojen reitit aikatauluineen, tulee
tapahtumaan ilmoittautuneille sähköpostiin ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 7.3. www.rakennusliitto.fi, josta linkki

ilmoittautumissivuille tai puh. 020 690 248 ja 020 690 249.

Tiedustelut: Janne Kemppainen p. 020 774 3405 tai

Marko Niskanen p. 020 774 3304 (ei viikolla 9).

PILKKIKILPAILUT
Kymen alue
Perinteiset Kymen aluejärjestön pilkkimestaruuskilpailut pidetään Valkealan Haukkajärvellä.
Aika:
la 8.3. klo 9–13. Aamukahvit alkaen klo 8 ja keittolounas kilpailujen jälkeen.
Paikka: os. 060 Kouvolan rantapaikka, Kallioranta, Haukkajärvellä, Raminpolku 24,
Sarjat:

Valkeala. Opastus Valkealan ABC-asemalta Puhjontielle.
Veteraanit, naiset, nuoret, yleinen ja osaston joukkue (3 henkilöä).
Ilmoittautumiset kilpailuihin klo 8–9.
Tarkemmat ohjeet paikan päällä kilpailujen alussa.

PILKKIKISAT
Tampereen seutu

Tervetuloa kalastamaan ja kilpailemaan!
Lisätietoja tarvittaessa: os. 060, Kouvola Nikkanen Mika p. 040 849 9499 tai
Kymen aluejärjestö Kari Lapatto p. 050 3477 999.

PILKKIKILPAILUT
Pohjanmaan alue
Aika:
la 1.3. klo 10–14
Paikka: Sunisalmi, Lehtimäki
Sarjat: Yleinen, naiset, veteraanit yli 55 v., nuoret alle 18 v., joukkue (3 henkilöä).

Palkitaan myös pienin ja suurin kala.

Lisätietoja: Heikki Niemi p. 050 565 9253.

Järjestäjänä os. 361, Lehtimäki
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Kaikille avoimet pilkkikisat, joihin voi osallistua koko perhe.
Aika:
la 15.3. klo 9–14
Paikka: Teiskon Tervalahti, kilpailualueelle tarkemmat opasteet loppumatkalla.
Sarjat: miehet, naiset, nuoret, lapset ja perheet

Paikalla ratkotaan myös os. 010 Tampereen paremmuus.
Tarjolla on tietysti makkaraa, kahvia ja kuumaa mehua.

Osallistumismaksu:

Aikuiset 20 €, nuoret ja lapset 10 €, perheet 15 €, joukkueet 20 €.
Maksetaan t tilille: FI38 5730 0820 0958 63, viite 1371.
Osasto 10, Tampere palauttaa jäsenilleen osallistumismaksut paikan päällä.

Sitovat ilmoittautumiset ennakkoon, Altti Toivonen kisavastaava p. 040 064 4237

tai altti.toivonen12@gmail.com

Järjestäjänä Tampereen seudun selkäyhdistys

Rakentaja 2/2014

KURSSEJA JA KOULUTUSTA
EDUNVALVONTAKURSSI
KIRVESMIEHILLE JA MAALAREILLE

Pohjois-Suomen toiminta-alue: Kainuu, Lappi, Oulu
Aika:
la 15.3. klo 10–16
Paikka: Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Oulu.
Kouluttajat
kirvesmiehet: työehtotoimitsija Kari Lamberg ja aluetoimitsija Seppo Lopakka.
maalarit: työehtotoimitsija Markus Ainasoja ja aluetoimitsija Esa Niskanen.
Ilmoittautumiset viimeistään ke 5.3. p. 020 690 249.

Pohjois-Suomen toiminta-alue

LIITON VETERAANILOMAT
2014
Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain.
Lomat on kiintiöity alueittain ja ne järjestetään kolmessa kohteessa Härmän Kylpylässä,
Kylpylähotelli Rauhalahdessa ja Hotelli Siikarannassa.
Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet.
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton
nettisivuilta osiosta: Jäsenasiat > Loma-asiat > Eläkeläisten lomat.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Härmän kuntokeskus 21.–27.4.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan,
Satakunnan, Turun, Kainuun, Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet.
Veteraanille lomaviikko on maksuton, matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso
maksaa lomasta 320 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.2.2014

LOMIA

Kylpylähotelli Rauhalahti 12.–18.5.2014

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT
2014
Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito, yksilöidyt lomaohjelmat.
Aikuisten omavastuu lomajaksosta 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Lisäksi matkakulut. Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru

www.kisakeskus.fi

Liikuntaviikko 14.–19.7.2014

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

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)

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

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

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

www.lomakeskushuhmari.com

Vekaraviikko 9.–14.6.2014

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

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014

Syyslomaviikko 18.–23.10. (ajankonta muuttunut aiemmin ilmoitetusta)

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

Vekaraviikko 22.–27.12.2014

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

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

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Luontoliikuntaviikko 5.–10.5.2014

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

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

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

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

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

Hakuaika päättyy 28.3.2014
Hakuaika päättyy 25.7.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

Rakentaja 2/2014

Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

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

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

Irtaudu arjesta ja suuntaa Vangasjärven rannalle luonnon rauhaan. Ystävällinen
henkilökunta ja lämminhenkinen tunnelma luovat hyvän pohjan onnistuneelle lomalle.
Lomapirtillä voit hemmotella itseäsi erilaisilla maksullisilla hoidoilla. Tilat soveltuvat
liikuntarajoitteisille. Omavastuu täysihoidolla on 110 €/lomajakso ja matkakulut.
Hakuaika päättyy ke 30.4.2014

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:

Rakennusliitto/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki
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Jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TEtoimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet ollut työttömänä työnhakijana
TE-toimistossa.
• 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.

Rakentaja 2/2014

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-
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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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Tv:n tulevaa ohjelmistoa:

Tv:n menevää ohjelmistoa:

Morsiusneidot

TV5 21.00 lauantai 15.2.
Häät ovat hyvä ponnahduslauta alapäähuumorille. Aiheeseen paneutuu amerikkalainen katastrofielokuva, jossa hölmistynyt Annie (Kristen Wiig, kuvassa toinen oik.) joutuu vasten tahtoaan parhaan ystävänsä kaasoksi. Koska
nykynaisilla on useita parhaita ystäviä, Annie päätyy kilpailemaan morsiamen huomiosta toisen bestiksen kanssa, mistä seuraa oksentelua, epämukavaa pukeutumista sekä miesten väheksymistä.

Dallas

MTV3 22.50 perjantai 21.2.
Häät ovat laillinen keino haalia suvulle omaisuutta. Amerikkalaisesta juonittelusarjasta nähdään toisen kauden jakso, jossa kaksi seksiriippuvaista solmii liiton lisätäkseen valtaansa texasilaisessa öljy-yhtiössä. John Ross (Josh
Henderson, kuvassa vas.) kantaa J. R. Ewingin geenejä, ja Pamela Rebecca
(Julie Gonzalo, oik.) jakaa isänsä Cliff Barnesin kostonhimon. Toivokaamme, ettei pariskunta saa lapsia.

Kuokkavieraat

5D: Maailman lihavin mies menee naimisiin

Nelonen 22.00 perjantai 28.2.
Häät ovat edullinen vaihtoehto ravintolareissulle. Amerikkalaisen metsästyskomedian Vince Vaughn ja Owen Wilson (kuvassa) harrastavat kuokkimista, koska tarjoilu on häissä ilmaista ja lahjat houkuttelevasti käden ulottuvilla. Kaksikko päätyy myös haulisateeseen jälkimmäisen rakastuttua valtiovarainministerin tyttäreen. Rakastuminen on hengenvaarallista, koska ministeriksi eläytyy Christopher Walken.

Kiitämme olympiaboikoteissa:
1976: Montrealin boikotti kaataa apartheidin.
1980: Moskovan boikotti päättää Afganistanin sodan.
1984: Los Angelesin boikotti nujertaa kapitalismin.
1988: Soulin boikotti yhdistää Etelä- ja Pohjois-Korean.
2014: Sotšin boikotti lopettaa homofobian.

Moitimme olympiaboikoteissa:
1976: Miruts Yifter istuu kotona.
1980: Edwin Moses istuu kotona.
1984: Teófilo Stevenson istuu kotona.
1988: Kim Il-sung istuu kylvyssä.
2014: Barack Obama istuu Valkoisessa talossa.
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TV5 23.40 torstai 20.2.
Häät ovat syy nousta sängystä tai ainakin siirtää sitä. Tämän itsestäänselvyyden oivaltaa Manuel Uribe (kuvassa oik.), maailman lihavin mies, joka on
meksikolaisen Montereyn ylpeys puolen tonnin painollaan. Vuodesta 2001
pitkällään pötköttänyt Manuel alkaa harkita laihduttamista, kun hän saa pesijättärekseen viehättävän Claudian (vas.). Dokumentin kuvamateriaali saattaa järkyttää hoikimpia katsojia.
Tommi Pietarinen

Top 10
olympialajit:
1. Köydenveto (1900, 1904,
1906, 1912, 1916, 1920,
1924)
2. Haavipallo (1904, 1906)
3. Jeu de paume (1906)
4. Kriketti (1900)
5. Kroketti (1900)
6. Pelota (1900)
7. Poolo (1900, 1906, 1920,
1924, 1936)
8. Racquets (1908)
9. Moottoriveneily (1908)
10. Sotilaspartiohiihto (1924)

Suomalaisten työntekijöiden ei kohta tarvitse
kilpailla aasialaisten kanssa, Libera-säätiöstä
tuttu Hankenin professori Anne Brunila lohduttaa Kauppalehdessä 10. helmikuuta.
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Tuulahdus Albaniasta

P

ääministeri Jyrki Katainen (kok.) piti
loppuvuodesta perinteisen uudenvuoden
puheensa. Katainen paljasti tehneensä huomion, joka on kansalaisille ollut kristallinkirkas jo aikapäiviä sitten. Katainen on
huomannut, että kansalaiset haluavat valtion
ja päättäjien kansalaisiin kohdistuvan yliholhoamisen loppuvan.
Tämä pääministerin lähes messiaallinen
julistus, sokaisi halogeenivalaisimen lailla minun talven ja syksyn pimeydessä pieniksi myyränsilmiksi kutistuneet silmäni ja rohtuneiden
huulieni välistä pääsi ilmoille etäisesti vihellystä muistuttava äännähdys.
Vihdoinkin, ajattelin. Joko viimeinkin
koittaisi aika, jolloin holhoaminen päättyisi?
Nyt loppuisivat tupakointi- ja alkoholin myyntirajoitukset, talvinopeudet, tyhjäkäynti- ja aukiolorajoitukset sekä kaikki muutkin mielensäpahoittajien junttaamat lait. Tarvitsee vain
osata hyväksyttävillä tavoilla puolustaa vaikkapa kastemadon oikeutta koskemattomuuteen, niin lakihan siitä Suomessa on nuijittu
kasaan pettämättömällä varmuudella.
Vuoden vaihteen jälkeen oli tavallista pitempi viikonloppu, mikä oli hyvää aikaa sinisille ajatuksille ainaisten aikataulujen, työjärjestysten ja tavaran tilausten sijaan. Silloin
minullekin valkeni. Eihän pääministerin puhe
tarkoittanutkaan tämänkaltaisen holhoamisen
lopettamista. Sehän tietysti oli vain vaalien
läheisyydessä tapahtuvaa poliittista liturgiaa.
Sanotaan yhtä ja vaalien jälkeen tehdään toista. Ja jos päätöksistä kuuluu eriäviä mielipiteitä, otetaan käyttöön verhoamiskäsitteet. Esi-
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merkiksi fantastista, me tienataan tällä, vastuunkantaminen, globalisaatio sekä direktiivin mukaisuus.
Totta puhuen, Kataisen mainitsema holhoamisen poistaminen tuli esiin jo rakennepaketin julkistamisen yhteydessä, jolloin kerrottiin vanhusten laitospaikkojen selkeästä vähentämisestä. Samalla hän mainitsi Suomen
olevan yhdistysten ja järjestöjen luvattu maa.
Niiden valmiuksia tulisi hyödyntää maassamme enemmän.
Selkokielellä se tarkoittanee sitä, että mökissänsä istuva, lapsuus- ja nuoruusikänsä päreen ja ruudin savua keuhkoihinsa vedellyt, jo
kestävyysvajeen ikään päässyt veteraani odottelee lottien vetämää soppatykkiä nälissänsä.
Ei tarvita holhoamista. Pilleripurkki käteen ja
peitto korville.
Kauniisti muotoillut lauseet ja nätit sanankäänteet voivat piilottaa sisälleen myös Kataisen mahdollisen toiveen Siilinjärvi-liikkeen
syntymisestä. Sen avulla voisi esivallan toimia
arvostelevia henkilöitä laittaa ruotuun katajakepin mäiskeen tahdissa.
Tammikuun puolivälin paikkeilla sama
kaveri johti hallituksen ideapajaa, jossa mukana olleet koettivat löytää keinoja Suomen menestykseen. Kokouksessa he olivat kummastuksekseen huomanneet, että maassamme vallitsee liian kielteinen ilmapiiri.
Mistähän kummasta tämä voisi johtua?
Voisiko kielteiseen ilmapiiriin lainkaan
vaikuttaa se, että tässä entistä Albaniaa kovasti muistuttavassa maassa alkaa olla lii-

kaa kieltoja, asetuksia, määräyksiä ja lakeja? Kuinka positiivisuus ja yritteliäisyys kukoistaa kyttäämisen ja valittamisen luvatussa maassa? Kieltojen avulla tapahtuva jatkuva
holhoaminen saa iloisimmankin veijarin helposti apeutumaan ja heittäytymään yhteiskunnan ulkopuolelle. Julkisuudessa paljon viljelty
sana, suvaitsevaisuus, tulisi ottaa esiin muissakin yhteyksissä kuin pelkästään monikulttuurisuutta ja seksuaalista tasa-arvoa käsittelevissä asioissa.
Voidaanko tästä kotimaastamme koskaan
saada suvaitseva ja yritteliäs kansakunta, jos
pieninkin erilaisuus tai poikkeava elämäntapa
kielletään ja rajoitetaan? Minkä vuoksi tupakointitilaan ei voi mennä kahvimuki kädessä
tai talvipakkasilla ei voi antaa auton olla tyhjäkäynnillä yli kahta minuuttia? Kenen hyvinvointia nämä loukkaavat? Arvatenkin niiden,
joidenka elämä on jatkuvasti silmänräpäyksen
päässä katastrofista.

Esa Ahonen
Pirkkala
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Kampanja-aika on 1.2.– 31.3.2014.

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
www.teboil.fi/liitto

