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Taiteilija Tiina Vainio ja ihanat koneet.

Maalari maalaa koneita
Kuvataiteilija Tiina Vainio tuo maanrakennuskoneiden kauneuden esiin.
Johanna Hellsten

H

elsingissä taidegallerioita kierrellessä on
voinut törmätä hauskaan näkyyn; iloisen
värisiin maanrakennuskoneisiin. Turkulainen kuvataiteilija Tiina Vainio on tehnyt kokonaisen maalausten sarjan, Ihanat koneet, jonka pääosassa ovat maanrakennuskoneet, nosturit
ja työkalut.
– Rakentaminen on kiinnostanut minua pitkään. Sekä puolisoni että veljeni ovat rakennusinsinöörejä ja olen itsekin remontoimassa jo toista vanhaa taloa, Vainio selittää erikoista kiinnostuksen kohdettaan.

Koneiden kauneus
Vainion ateljee sijaitsee Turun Raunistulassa, sata
vuotta vanhassa, punatiilisessä teollisuusrakennuksessa, joka on toiminut alun perin villakuto-
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mona. Siitä on remontoitu mukavat tilat taiteilijoille ja erilaisille pienille yrityksille. Teollisuusrakennuksen vierestä purettiin vähän yli vuosi sitten vanhoja siiloja.
– Katselin purussa käytettyjä nostureita ja
aloin luonnostella ja valokuvata niitä. Halusin
tehdä maalauksissa koneista kauniita ja joistakin
myös vitsikkäitä; yhdellä kaivinkoneella on leukojen päässä hampaat. Halusin myös tuoda koneisiin uuden, vähän naisellisemman näkökulman.
Vainio kertoo tutustuneensa töitä tehdessään myös konealan ihmisiin. Hän liittyi Suomen
Maanrakennuskonehistorialliseen seuraan.
– Innostuin sitä kautta myös koneiden historiasta. Sen myötä syntyi perinteinen, sinisellä värillä maalattu posliinilautassarja, jossa esiintyy
vanhoja maanrakennuskoneita eri puolilta maailmaa. Sarjan nimi on Kodin kalleimmat. Ne koneet ovat kalliita kahdella tavalla. Rakkaita omistajilleen ja myös hyvin kalliita ostaa.

Koneiden lisäksi Vainio ihastui erilaisiin työkalusarjoihin. Yksi sellainen on uusinnettu vaaleanliilalle tyynylle lehtihopealla. Bilteman sarjasta on tullut kaunis kuin koru.
Vainion varhaisemmissa töissä hän on kuvannut muun muassa erilaisia ötököitä. Luonto ja
luonnon tuhoutuminen näkyy monissa taiteilijan
töissä. Yksi vaikuttavimmista on lehmän verellä
maalattu, kauniisti ruskistuneelta, vanhalta kartastolta näyttävä teos, jossa hän näyttää kahden
vesistön saastumisen. Verestä tummimmat kohdat ovat rehevöityneimpiä paikkoja.

Meinasi tulla lakimies (ja tulikin)
Vainio oli jo lapsena kiinnostunut erilaisesta askartelusta, mutta ammattia hän ei taiteesta itselleen alunperin kuvitellut.
– Vaikka setäni on taiteilija, en tajunnut haluavani taiteilijaksi. Menin opiskelemaan oikeustie-
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Bilteman klassisesta työkalupakista on syntynyt
kaunis teos, jossa yhdistyy lehtihopea ja pehmeä
tyyny.

dettä. Olin opiskelujen loppusuoralla, kun tajusin,
mitä haluan tehdä, Vainio muistelee.
Hän pyrki Turun Piirustuskouluun ja pääsi
sisään. Juristinopinnot eivät kuitenkaan jääneet
kesken.
– Oikeustieteellisen gradussa ei ole kovin
suuri homma, joten tein sen loppuun taideopintojeni ohessa.
Nykyään Vainio työskentelee leipänsä eteen
opettajana Turun Taideakatemiassa. Juristinkin
opinnoista on ollut työssä hyötyä.
– Pystyn kertomaan opiskelijoille näyttelysopimuksista, vahingonkorvausasioista ja niin edelleen. Tein myös kirjan Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle, jossa näitä asioita käsitellään.

Puutalounelmia
Turku on Vainion mukaan hyvä asuinpaikka taiteilijalle. Kaupunkiin on valmistunut monenlaisia
ateljee-tiloja vuokrattavaksi ja paikallisen taiteilijayhteisön välit ovat tiiviit. Vainio itse istuu Suomen Taidemaalariliiton hallituksessa.
Vainion oma koti on satavuotias puutalo ateljeen lähellä. Hän on remontoinut sitä puolisonsa
kanssa jo kymmenisen vuotta.
– Nyt remontti on 95-prosenttisesti valmis.
Remontin tässä vaiheessa into vähän hiipuu ja
kaikenlaista pientä jää kesken, Vainio sanoo.
Talo on melko pieni, vain noin 80 neliötä,
mutta se on pantu perusteellisesti kuntoon.
– Olemme vaihtaneet siihen eristeitä myöten kaiken. Jos olisin vasta nyt aloittamassa remonttia, en olisi korvannut eristeenä ollutta turvetta vuorivillalla. Mutta kun kymmenisen vuotta
sitten aloitimme, oli luonnonkuituja huonommin
saatavilla ja ne olivat kalliimpia kuin nyt, Vainio toteaa.
Vainion mukaan taiteilijan taidoista on ollut
hyötyä remontin aikana.
– Tasoitus ja maalaus olivat minun vastuullani. Lisäksi olen suunnitellut ikkunoiden smyy-

git sekä talon värityksen. Halusimme tehdä pinnat kunnolla vuosisadan vaihteen tyyliin. Talosta tuli vaaleanpunainen ja kulmalaudat ovat tummanvihreät.
Vainio kertoo oppineensa remontin aikana
harkitsevaisemmaksi.
– Pitää oikeasti miettiä, kuinka iso projekti
kannattaa ottaa tehtäväkseen. Ei kannata syöksyä
remontoimaan suoraan, vaan miettiä sitäkin, että
arjessa aikaa on rajatusti, hän sanoo naurahtaen.

Eläkkeet puhuttavat taiteilijoitakin
Taidemaalariliiton hallituksen jäsenenä Vainio
osallistuu aktiivisesti alalla käytävään keskusteluun. Tällä hetkellä kokouksissa puhuttaa eniten
taiteilijoiden eläke.
– Siihen olisi nyt syytä tarttua. Moni taiteilija jää pelkän takuueläkkeen varaan. Pitäisi miet-

tiä jotain sellaista systeemiä, jossa taiteilija maksaisi itse itselleen eläkettä johonkin järjestelmään.
Esimerkiksi yrittäjäeläke on keskivertomyyntiä tekevän taiteilijan tuloilla turhan kallis. Vainio
pohtiikin, olisiko mallia hyvä ottaa maanviljelijöiden eläkejärjestelmä.
– Tilannetta ei korjannut sekään muutos, että
apurahoista maksetaan eläkemaksua. Harva taiteilija saa vuodesta toiseen apurahoja, joten yksittäisistä apurahoista kertyvä eläke jää todella pieneksi. Keskivertoeläke taiteilijalle on sitten takuueläkkeen muodossa noin 700 euroa. Sillä ei oikein pärjää.
Toinen tärkeä aihe on taiteilijoiden työsuojelu.
– Taiteilijat joutuvat paljon tekemisiin hyvin samanlaisten riskien kanssa kuin rakentajat.
Maalit, liuotinaineet, tasoite- ja puupöly, vaikeat
työasennot sekä hakkaava liike uhkaavat jaksamista ja terveyttä.
Vainion mukaan monella vastavalmistuneella taiteilijalla ei esimerkiksi ole varaa kunnolliseen työhuoneeseen, jossa olisi ilmastointi käryjen poistoa helpottamassa. Taidemaalareille voi
puhjeta pahoja allergioita, jotka estävät työskentelyn kokonaan.
– Minullakin on nyt ensimmäistä kertaa sellainen työhuone, jossa on ilmastointi.
Koulutuspuolella työsuojeluun kiinnitetään jo
hyvin huomiota. Se on tuotu opiskelijoiden perusopetuksen osaksi. Taiteilijat ovat kuitenkin sellaista sakkia, joka kokeilee uusia asioita.
– Ei ikinä tiedä, minkälaisia käryjä näistä kokeiluista syntyy.

Mikä olisi Vainion unelmateos?

Tiina Vainio haluaa tuoda koneisiin hiukan naisellisemman ja humoristisenkin näkökulman.
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Kun Tiina Vainiolta kysyy, minkälaisen työn hän
todella haluaisi tehdä, hän vastaa epäröimättä.
– Haluaisin tehdä taidetta tavalliseen asuinkerrostaloon. Minusta on muutenkin kiinnostavaa, miten arkipäiväiseen asuinympäristöön voi
tuoda taidetta. En tarkoita nyt mitään valtavaa tai
valtavan kallista.
Vainio arvelee, että taideteos esimerkiksi taloyhtiön rappukäytävässä voisi tuottaa rakennuttajalle pr-arvoa ja asukkaille uudenlaista viihtyvyyttä. Kaikki voittavat.
Joissakin Suomen kaupungeissa on noudatettu niin sanottua prosenttiperiaatetta; yksi prosentti kohteen rakennus- tai remontointikustannuksista kohdennetaan kohteeseen hankittavaan
taiteeseen.
– En tiedä, kuinka moni taho tätä tällä hetkellä toteuttaa. Salon kaupunki ainakin teki niin
Nokian lähtöön asti. Helsingin Arabianrannassa,
Tampereen Vuoreksen kaupunginosassa ja Turun
ylioppilaskylässä on toteutettu jonkinlaista yhteistyötä taiteilijoiden kanssa.
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Pääkirjoitus

Helsinki 14.3.2014
Jukka Nissinen
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Parasiitit veroparatiisissa

K

okonaisvaltaista yrityskonsultointia, rakennustarvikkeiden yleistukkukauppaa,
LVI-suunnittelua, rakennevauriokorjausta ja työvoimanvuokrausta. Eikä tässä vielä kaikki, sillä MTV Uutisten tutkivan toimittajaryhmän
mukaan helsinkiläisestä osoitteesta Porvoonkatu
5–7 L löytyy 270 yritystä, joista merkittävä osa
toimii rakennusalalla.
Osoite on viranomaisille tuttu. Haastemiehet ovat yrittäneet toimittaa vuosittain satakunta
toimeksiantoa eri yrityksille, mutta he eivät enää
viitsi vaivautua. Ketään ei löydy paikalta vastaanottamaan haasteita velka- ja palkkarästeistä.
Erityisen hankalaksi Porvoonkatu 5–7 L:ssä

vierailemisen tekee se, että sellaista osoitetta ei
ole olemassakaan. Osoitteen takana on vain sitä
markkinoiva yritys, jonka kotipaikka löytyy samasta osoitteesta.
Epärehelliset yrittäjät ovat löytäneet täydellisen lintukodon, jonne ei kuulu verottajan haukku
eikä pysty voudin hammas. Kyseessä on siis köyhän miehen veroparatiisi.
On hyvä, että yritysmaailmassa niin pienillä
vilunkiyrittäjillä kuin suurilla konglomeraateilla on mahdollista tehdä verosuunnittelua. Finnwatch kertoi alkuvuodesta, että 20 Suomen suurimmalla yrityksellä on veroparatiiseissa vähintään 225 tytäryhtiötä. Rakennusala on myös mu-

kana tytäryhtiötaloudessa.
Suomalainen euro on kieltämättä niin heikko
valuutta, että rahat kannattaa mieluummin makuuttaa jossain eksoottisemmassa postilokeroosoitteessa. Samaan ongelmaan ovat törmänneet
myös kaikki ukrainalaiset poliitikot, jotka pitävät mieluummin taaloja kyproslaisella tilillä kuin
hryvnioita perstaskun plakkarissa.
Mikäli verottaja aikoo niistää suunnitelmiensa mukaan kilometrikorvauksia, kannattaisi säästyvät miljoonat pistää veronkiertäjien ja vilunkiyrittäjien valvontaan. Sillä konstilla yhteiskunta
saisi monikertaisen hyödyn sijoittamilleen verorahoille.

Borgågatan 5-7 L är att det inte finns någon sådan adress. Bakom adressen finns bara ett företag, som marknadsför den, och vars hemort finns
på helt annat håll.
De oärliga företagarna har hittat en fullkomligt trygg hamn, där de inte hör skattebjörnens
rytanden och dit fogdens långa arm inte når. Det
är alltså fråga om den fattige mannens skatteparadis.
Det är bra att det i företagsvärlden finns små
skumraskföretagare när de stora konglomeraten
har möjligheter till skatteplanering. Finnwatch berättade i början av året om att de 20 största företagen i Finland har minst 225 dotterbolag i skat-

teparadis. Byggbranschen finns också med i dotterbolagsekonomin.
Den finska euron är onekligen en så svag valuta att det lönar sig att låta pengarna ligga i en
mer exotisk postboxadress. Samma problem har
också alla ukrainska politiker stött på då de hellre har sina daler på ett konto på Cypern än i hryvnja i plånboken i bakfickan.
Om skattemyndigheterna tänker hålla fast vid
sina planer på att minska på kilometerersättningarna, skulle det löna sig att sätta de inbesparade miljonerna till att övervaka skattesmitare och skumraskföretag. På det sättet får samhället mångfaldig
nytta av de investerade skattepengarna.

Parasiter i skatteparadis

H

elhetsbetonad företagskonsultering, allmän partihandel med byggnadsprodukter,
VVS-planering, reparation av konstruktionsskador och uthyrning av arbetskraft. Och
det är inte allt, för MTV Uutisets grävande journalistgrupp har kommit fram till att det på adressen Borgågatan 5-7 L finns 270 företag, av vilka en betydande del verkar inom byggbranschen.
Myndigheterna känner till adressen. Stämningsmännen har årligen försökt föra ett hundratal uppdrag till olika företag, men de ids inte längre ens försöka. Det finns ingen på plats för att ta
emot stämningar för obetalda skulder och löner.
Det som gör det särskilt svårt att besöka

W-käyrä

V

uoden 2008 lopulla osattiin hieman pelätä w-taantumaa, koska kansainvälisen talouskriisin laajuus alkoi paljastua. Ei pelätty turhaan.
W-käyrä kuvaa kansantalouden, myös rakennusalan työllisyyden kehitystä viimeisten viiden
ja puolen vuoden ajalta. Ensin työllisyys romahti. Vuonna 2009 tehdyt elvytyspäätökset paransivat tilannetta vuosiksi 2010 ja 2011, mutta vuonna 2012 käyrä kääntyi taas alaspäin.
Helmikuussa 22,6 prosentille liiton jäsenistä maksettiin työttömyyspäivärahaa. Lukema on
kaksi yksikköä pahempi kuin viime vuoden helmikuussa. Tässä kuussa tilastoituvat päivärahan
saajiksi helmikuun työttömät, joita on neljännes
jäsenistä.
Rakentamisen määrä on laskenut, mikä on heikentänyt työllisyyttä. Myös ihmisten liikkuvuuden kaadetut raja-aidat selittävät osan täkäläisestä työttömyydestä. Miljoonat ihmiset vaeltavat
töiden perässä ympäri Eurooppaa yrittäen löytää
pientäkin tienestiä oman ja perheensä hengen pitimiksi. Olemme saanet tästä kehityskulusta osamme. Ylivoimainen työehtodumppausta hyödyntävä
kilpailu on jo vuosikausien ajan heikentänyt jäsenten työllisyyttä ja pakottanut monet pienet yrittäjät lopettamaan. Verenpaine nousee itse kullakin.
Taantuma ei tuo pelkästään työttömyyttä,
vaan myös vippaskonsteja työpaikoille. Etenkin
nuoret höynäytetään usein allekirjoittamaan työ-
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sopimuksia, jotka etenkin palkan ja työajan osalta ovat sitovien työehtosopimusten vastaisia tai
hyödyntävät työehtosopimuksiin jääneitä porsaanreikiä. Usein mitään kirjallisia sopimuksia
ei olekaan.
Vaikka W-käyrän aikainen palkkapolitiikka on
hyvin maltillista, voidaan liittokohtaisissa neuvotteluissa, tupon ulkopuolella, laatia työehtosopimuksiin määräyksiä, jotka oikovat vääryyksiä.
Tällä kertaa alan neuvotteluissa toteutettiin muun
muassa nollasopimusten kielto ja estettiin pekkasmääräysten väärinkäyttö. Myös lukuisia muita sopimusalakohtaisia askelia otettiin.
Muistettakoon, että W-käyrässäkin on nousua osoittava loppu. Talouskaan ei ole loputtomasti taantumassa. Niin ikään työehtojen polkemista ja konnailua tulee vaikeuttamaan ensi
kesänä voimaan tuleva verotusmenettely, jossa
kaikki alan yritystoiminta ja työnteko tulee paremmin syyniin. Näyttäisi siltä, että parempaan
päin ollaan hissukseen menossa.
Työllisyyteen voi myös vaikuttaa talouspolitiikalla. Nyt maan hallituksen kannattaa tehdä
kunnon päätöksiä, joilla saadaan liikenneinvestointeihin ja asuntorakentamiseen vauhtia. Rakentaminenhan on erinomaista taloudenpitoa, joka saa viisarit yläviistoon.
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
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Miltä maailma näytti
rakentajan vinkkelistä
50 vuotta sitten?

Julkaisija

Rakennusliitto ry
Päätoimittaja

Ulkomailla
4. maaliskuuta Malta itsenäistyi.
6. maaliskuuta Konstantin II:sta tuli Kreikan kuningas.
10. maaliskuuta yhdysvaltalainen tiedustelukone
ammuttiin alas Itä-Saksan ilmatilassa.
14. maaliskuuta oikeus tuomitsi Jack Rubyn syylliseksi John F. Kennedyn murhasta epäillyn Lee
Harvey Oswaldin murhaan.
15. maaliskuuta Elisabeth Taylor ja Richard
Burton avioituivat.
20. maaliskuuta Euroopan avaruusjärjestön edeltäjä European Space Research Organization perustettiin.
25. maaliskuuta Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri U Thant nimitti suurlähettiläs Sakari Tuomiojan Kyproksen
kriisin sovittelijaksi.
26. maaliskuuta puolustusministeri Robert McNamara vahvisti uudelleen Yhdysvaltain tuen
Etelä-Vietnamin hallitukselle
kommunismia vastaan. Vietnamin sodan tapahtumat laajenivat entisestään.
27. maaliskuuta maanjäristys
Alaskassa. Richterin asteikolla 9,2:n järistys on voimakkain
tunnettu maanjäristys PohjoisAmerikan historiassa. Järistys
aiheutti valtavaa tuhoa Anchoragessa.
28. maaliskuuta ensimmäinen piraattiradio, Radio Caroline, perustettiin.
31. maaliskuuta armeija syrjäytti Brasilian presidentti
João Goulartin.

Kotimaassa
11. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen matkusti viralliselle vierailulle Viroon, jossa vierailun
isäntänä oli Viron puoluejohtaja Johannes Käbin.
14. maaliskuuta Suomi ilmoitti osallistuvansa
Kyproksen rauhanturvajoukkoihin.
17. maaliskuuta Helsingin poliisilaitos hylkäsi
Eläintarhan ajojen järjestäjien lupahakemuksen
ja kielsi Eläintarhan radan käytön moottoriurheiluun, koska rata katsottiin edellisinä vuosina sattuneiden vakavien onnettomuuksien vuoksi hengenvaaralliseksi.
Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä Milloin 1965 ja Wikipedia.
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Rakennusalalle saatiin
neuvottelutulos
R

akennusliitto ja työnantajia edustava Rakennusteollisuus saivat 7. maaliskuuta aikaan neuvottelutuloksen kaikista liittojen
solmimista työehtosopimuksista. Sopimukset tulevat lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun ne on
hyväksytty molempien liittojen hallituksissa.
Palkankorotukset ovat vaatimatonta yleistä
linjaa. Toukokuun alusta palkat nousevat 12 senttiä tunnilta ja kesäkuun 2015 alusta 0,4 prosenttia.
Tämä sama korotuslinja oli sovittu aiemmin 95
prosentille suomalaisista palkansaajista keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksella. Rakennusliiton hallitus totesi jo ennen joulua tavoitteista päättäessään, että kovin suuriin irtiottoihin
ei meilläkään ole nyt mahdollisuuksia.

Tesseihin parannuksia
Työehtosopimusten teksteihin saimme sen sijaan
merkittäviä parannuksia. Tarkemmin niistä kerrotaan seuraavassa lehdessä ja liiton kotisivuilla heti
sen jälkeen, kun sopimustekstit on lopullisesti hyväksytty. Joitakin on syytä mainita jo nyt.
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Nollasopimusten käyttö lopetetaan rakennusliiton sopimusaloilla. Jatkossa työntekijän työsopimus pitää laatia siten, että kuluvan ja seuraavan
tilikauden työpäivät ja työtunnit ovat etukäteen
tiedossa. Sopimuksia, joissa työaika on avoin jollakin vaihteluvälillä, ei enää voi käyttää.
Työajan lyhennys eli pekkaset korvataan syyskuun alusta lukien kaikilla liiton sopimusaloilla.
Erityisesti muutamassa rakennustuoteteollisuuden
yrityksessä keksitty idea lyhentää työviikkoa 2,5
tunnilla ja samalla poistaa työajan lyhennys ja siitä
maksettava korvaus on jatkossa mahdoton.
Paikalliset sopimukset, jossa selvitykseksi lyhyestä sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma
ilmoitus, yleistyvät. Toivottavasti ne kattavat pian
ainakin koko järjestäytyneen yrityskentän. Liitot
suosittelevat, että sairauspoissaolojen omailmoitusta koskeva paikallinen sopimus tehdään. Samaan sopimukseen toivotaan sisällytettävän myös
ilmoitus sairastuneen lapsen takia tapahtuvasta
poissaolosta.
Kulun seurannasta ja valvonnasta laadittiin
yhteinen kannanotto. Tämä oli välttämätöntä,

koska ensi heinäkuusta lukien kaikilla vähänkin suuremmilla rakennustyömailla tulee käyttöön sähköinen kulunvalvonta ja sen toteuttamisesta pitää liitoilla olla mahdollisimman yhtäläinen näkemys.

Ehdolliseen irtisanomiseen muutoksia
Ehdollisen irtisanomisen määräyksiä myös muutettiin. Kaikkia aloja tämä ei toki koske. Aiemmin ehdollinen irtisanominen on päättänyt työsuhteen, mikäli 90 päivän aikana ei uusia töitä
ole löytynyt. Nyt tämä aika pitenee 180 päivään.
Muutos antaa ehdollisesti irtisanotuille mahdollisuuden myös lainsäädännössä säädettyyn muutosturvaan.
Yhtä jos toista pienempää ja alakohtaista on
myös sovittu, mutta niistä voi lukea seuraavasta
Rakentajasta ja parin viikon kuluessa liiton kotisivuilta.
Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

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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Leukahihnan kanssa voi vaikka nauraa, todistavat Kari Härkönen (vas.), Tapio
Jääskeläinen ja Teuvo Teurokoski.

Suojakypärässä
pitää olla
leukahihna
V

iime aikoina on tullut yhteydenottoja työsuojeluvaltuutetuilta ja kentän väeltä siitä,
onko työturvallisuuslainsäädäntöä
muutettu tai tiukennettu, kun suojakypärä pitää varustaa leukahihnalla.
Leukahihnan käyttö on työmailla
tullut myös pakolliseksi.
Työturvallisuuslainsäädäntö ei
ole tältä osin muuttunut. Rakennusteollisuus RT on omissa tilaisuuksissaan ottanut asian esille. Kun
RT:n jäsenyritykset uusivat suojakypäriään, ne siirtyvät leukahihnallisiin mallein.
Muutamat rakennusalan yritykset ovat jo ilmoittaneet tiukemmasta
tulkinnasta. Tiukimmillaan on kuulunut, että joillakin työmailla työntekijöiden on aina pidettävä päässään leukahihnalla varustettua suojakypärää.
Leukahihnan käyttöönotolle on
selkeät perusteet, jotka ovat rakentajilla hyvin tiedossa. Rakennusalan
onnettomuuksissa päähän kohdistuvat iskut eivät ole pelkästään putoavien kappaleiden aiheuttamia. Ikävä
kyllä, me rakentajat putoamme työpukeilta tai telineiltä ja kaadumme
rakennustyömailla, jolloin lyömme
päämme rakenteisiin tai maahan. Ilman leukahihnaa pidetty kypärä ei
ole pysynyt päässä ja työntekijä on
saanut pahoja päävammoja.
Näiden ikävien putoamis- ja
kaatumistapaturmien vuoksi työnantajien etujärjestö on lähtenyt oh-
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jeistamaan jäsenyrityksiään suojakypärän leukahihnan käytöstä. Ohjeistuksella yritetään selkeästi estää
putoamisten ja kaatumisten aiheuttaman päävammat.
Suojakypärät ovat aina herättäneet intohimoa. Aikoinaan työntekijät laittoivat persettä penkkiin,
jotta kaikille työntekijöille saataisiin suojakypärät. Nyt meininki on
välillä sellaista, että laitetaan persettä penkkiin, ettei suojakypärää tarvitsisi pitää.
Suojakypärät ovat ajan saatossa kehittyneet kevyemmiksi, niiden
pantajärjestelmät ovat parantuneet
ja kypäriä löytyy eri käyttötarkoituksiin. Hankinnassa tulee panostaa käyttömukavuuteen, jolloin niitä
myös pidetään päässä. Sisävalmistelutöihin on olemassa kevyitä lipattomia suojakypäriä, joissa on hyvät
pantajärjestelmät ja leukahihnat.
Kysyin Siikarannassa helmikuussa lähes satapäiseltä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen joukolta mielipiteitä suojakypärän leukahihnan käytöstä. Jatkokoulutuksessa olleet luottamushenkilöt tukivat leukahihnan käyttöä
suojakypärässä. Tavoitteena on, ettei yksikään rakentaja saa päävammaa sen takia, ettei kypärä pysynyt
ratkaisevalla hetkellä päässä!
Tapio Jääskeläinen
työsuojelusihteeri
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Helsingin Maalareiden puheenjohtaja Johanna Elonen vei mainiosti kampanjaa eduskuntatalon portailla.

Kansanedustajat kokeilivat
raskasta työtä
Kyllä tätä kerran tekee, mutta 40 vuotta olisi kyllä
liikaa. Näin kommentoivat monet kansanedustajat,
kun Elävänä Eläkkeelle -kampanja pani heidät
raskaisiin töihin.
Heikki Korhonen

R

akennusliiton käynnistämä
Elävä Eläkkeelle -kampanja
on lähtenyt hienosti käyntiin
ja keskustelu eläkeiästä on lainehtinut vilkkaasti. Kampanjan tarkoitus
on tukea ammattijärjestöjen eläkeneuvottelijoita ja poliitikkoja, jotta
eläkeikää ei nostettaisi ja eläkeputkea poistettaisi nykyisen säästöinnon tiimellyksessä.
Helsingin Maalarit kantoi omat
maalipönttönsä mukaan eläkekampanjaan haastamalla ja kutsumalla eri eduskuntapuolueiden kansanedustajia työpaikkansa portaille kokeilemaan raskasta työtä.
Tempauksessaan maalarit haastoivat kansanedustajia kantamaan
suuria maalitonkkia ylös ja alas
eduskuntatalon rappusia.
– Meille maalareille on erittäin
tärkeää, ettei eläkeikää nosteta eikä
eläkeputkea katkaista. Meistä raskaan työn raatajista noin 60 prosenttia joutuu jättämään leikin kes-

8

ken joko sairauden tai työttömyyden
takia, sanoi Maalareiden puheenjohtaja Johanna Elonen eduskuntatalon portailla.
Kansanedustaja Mari Kiviniemi (kesk.) myötäili maalareiden
viestiä. Keveissä töissä kyllä jaksaa
pitempäänkin, mutta joustavuutta
eläkeiässä tarvitaan.
Kansanedustaja Annika Lapintie (vas.) korosti, ettei yksi eläkeikä sovi kaikille, sillä on otettava
huomioon myös se, milloin työn on
aloittanut.
– Nykyinen joustava ikä on hyvä. Pitäisin siitä ehdottomasti kiinni.
Kansanedustaja Jouko Skinnari (sd.) korosti, että työuran pidentymisen estää pahiten nuorisotyöttömyys.
– Meillä on myös 250 000 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeellä.
Nykyinen eläkeikäraja on erittäin
hyvä.
Kansanedustaja Maria Tolppasen (ps.) mukaan pahinta on suuri
työttömyys.

Kansanedustaja Kimmo Sasin mukaan hallitus on sitoutunut nostamaan
eläkeikää.

– Euroopassa on jotain hyvääkin eli esimerkiksi Itävallassa on
raskaan työn eläke, jolle pääsee
muita aikaisemmin.
Kansanedustaja Kimmo Sasin
(kok.) mukaan nykyinen hallitus on
sitoutunut siihen, että todellista eläkeikää nostetaan ja kaikki puolueet

ja työmarkkinajärjestöt ovat siinä
mukana.
– Näin tulee myös tapahtumaan
ja työmarkkinajärjestöt tulevat esittämään hallitukselle, miten todellisen eläkeiän nostaminen toteutetaan. Eläkeikä tulee varmasti nousemaan, mutta siinä katsotaan, ote-
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Kansanedustaja Riitta Myller (oikealla) ja Jouko Skinnari (keskellä) korostivat,
että parasta olisi saada nuoret töihin.

taanko työuran pituus huomioon.
Kansanedustaja Kike Elomaan
(ps.) mukaan eläkejärjestelmän pitää olla joustava.
– Nuoret töihin nopeasti. On
aloja, joilla eläkeikää ei voi nostaa.
On kuitenkin toivottavaa, että ihmiset pitäisivät huolta itsestään.
Liikenneministeri, kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) piti suurena huolena sitä, että eläkeiän korotuksesta ovat päättämässä ihmiset,
jotka eivät ole enää kymmeniin vuosiin olleet mukana raskaissa töissä.
– Pitäisi ottaa vakavasti huomioon se, että erilaisilla töillä on
erilaiset vaikutukset kehoon ja pääkoppaankin. Minun tietojeni mukaan eläkevarat kyllä riittävät.
Kansanedustaja Lars Gästgivars (r.) korosti, että myös yrittäjämaalareiden eläkeikää pitäisi miettiä. – Työntekijät saattaa päästä eläkeputkeen, mutta yrittäjä ei.
Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.) muistutti, että monien
talousasiantuntijoiden mielestä eläkeikää pitää nyt tarkastella.
– On hyvä, että pohditaan sitä,
miten eläkeiän nosto kestävällä tavalla olisi mahdollista. Meidän puolueemme suhtautuu asiaan varsin
myönteisesti, koska kestävyysvajeen
takia on tehtävä uudistuksia.
Eduskuntatalon portailla olivat
paikalla myös kansanedustaja Silvia Modig (vas.), Jari Myllykoski (vas.), Kauko Tuupainen (ps.) ja
Riitta Myller (sd.).
Elävänä Eläkkeelle kampanja

Ministeri Merja Kyllösen (oikealla) mukaan eläkeikää määritellessä pitäisi
ottaa vakavasti se kokemus, että erilaiset työt vaikuttavat kroppaan ja
yläpäähän eritavalla.

Kansanedustaja Annikka Lapintie (vas.) pitäisi kiinni nykyisestä eläkeiästä.

on tempaissut jo useita kertoja ennen kaikkea Helsingissä. Hakaniemessä tehtiin eläkeasioita tunnetuksi jakamalla hernesoppaa ohikulkijoille ja jututtamalla ihmisiä.
Maanrakentajat olivat hyvin
mukana Helsingin maalaismarkki-

noilla jakamassa eläketietoutta.
Eläkesanoma leviää nyt vikkelästi ympäri maata. Kampanjan puolesta on liputettu kaikkialla missä
rakentajat ja heidän ystävänsä ovat
koolla. Tukea on tullut Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen, Oulun ja La-

pin luottamusmiesten tilaisuuksista.
Kampanja etenemistä voi seurata ja kommentoida koko ajan parhaiten facebookissa osoitteessa: www.
facebook.com/elavanaelakkeelle tai
kampanjasivustolla www.elavanaelakkeelle.fi.

Ilpo ihmettelee eläkekoukeroita

B

etonimies Ilpo Jolkin, 59,
ihmettelee suomalaisia eläkekoukeroita, jotka vaativat
tavalliselta ihmiseltä oikeustieteen
opintoja.
Nyt Jolkin on putoamassa huonossa lykyssä eläkeputkesta, kun 60
vuotta tulee täyteen pari kuukautta
”liian aikaisin”.
Ilpo Jolkin oli vuonna 2009 ensimmäistä kertaa pitemmällä sairauslomalla. Sen jälkeen sairauslomat
ovat seuranneet toisiaan.
– Ensinnä sitä syötiin Buranoita. Joka aamu lähti töihin niin, että
yöt oli kävellyt. Sitten minulle tuli
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se kerta, että nyt tämä riittää, kun
tästä ei kerta kaikkiaan tule mitään.
Kun ei jaksa mennä, niin ei jaksa.
Jolkin määrättiin kevennettyyn
työhön, joka oli betoniauton ajoa.
– Se ei ollut yhtään kevyempää
selälle, kun se hetkutti ja ketkutti.
Koko ajan piti hypätä alas ja ylös.
Miten siinä syöt kasan kolmiolääkkeitä, kun pitää autolla ajaa?
Sitten tuli lopputili.
– Tiesin, että minulla tulee 500
työttömyyspäivää täyteen ennen
kuin täytän 60 vuotta. Jos olisin saanut olla muutaman päivän pitempään
töissä, olisin päässyt työttömyystur-

van lisäpäiville ja siitä eläkeputkeen.
Nyt jää uupumaan 59 päivää.
– Yritin sanoa, että pitäisivät
vielä sen muutaman kymmenen päivää. Mutta sanoivat, että sitten se pitäisi tehdä kaikille. Jos olisin saanut
pidennystä, olisin päässyt jouhevasti
riitelemättä. Tähän loukkuun tippuu
paljon porukkaa.
Vaikka Ilpo Jolkin on osatyökyvyttömyyseläkkeellä, hänen pitäisi
olla työmarkkinoiden käytettävissä ja toipua vuodeksi niin, että saisi
sairaslomaa saman sairauden takia.
– Miten minä nyt yhtäkkiä toipuisin työkykyiseksi?
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Yhteysmies Teuvo Teurokoski kertoo Hiljaisen hetken vietosta työporukalle.

Huslabin työmaalla tarinoitiin
kypärän leukahihnasta
SRV aloittaa alamieskoulutuksen nostotyön
turvallisuuden lisäämiseksi.
Jukka Nissinen

S

RV:n Huslabin uudisrakennustyömaalla Helsingin Töölössä
Hiljaisen hetken puheenaiheeksi nousivat tuoreet vaatimukset
kypärän leukahihnasta.
– Tervetuloa työnjohdolle näyttämään mallia edes yhdeksi päiväksi. Suomalaisia johdettiin Raatteentielläkin edestä, kommentointiin
leukahihnan käyttöä työmaan ruokatunnilla.
SRV:n turvallisuuspäällikkö
Jari Korpisaari näyttikin mielellään esimerkkiä työmaakäynnin
yhteydessä. Korpisaarella oli myös
joulukuulta tuore esimerkki onnettomuudesta, jossa leukahihna pelasti vielä pahemmilta vaurioilta.
– Työmaalla oli heti oven takana
kynnys. Putkimies tuli ovesta sisään
ja tuuppasi ovella vahingossa toista
työntekijää. Tämä kaatui selälleen
noin metrin korkeudesta. Tuli verta
SRV tarjoaa alihankkijoille
työturvallisuusrompetta valmiiksi
tingittyyn hintaan.
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vuotava vekki päänahkaan.
Mikäli kypärä ei olisi pysynyt
päässä, olisivat niska ja takaraivo
ruhjoutuneet pahemmin. Tällä kertaa selvittiin välilevyn murtumalla.
– Lainsäädäntö ei ole muuttunut kypärän käytön osalta, vaan
RT:n tulkinta. Työnantajajärjestö on
lähettänyt jäsenyrityksilleen ohjeen,
että uudet käyttöön otettavat kypärät pitää varustaa leukahihnalla, Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen kertoo.
– Siikarannassa käytiin viime
työsuojeluvaltuutettujen kurssilla
samaa keskustelua. Siellä yksi meidän jäsen muistutti, että moottoripyöräkypärässä, laskettelukypärässä, polkupyöräkypärässä ja lätkäkypärässä vedetään leukahihna kiinni,
mutta jostain syystä ei rakennuskypärässä, SRV:n yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu Kari Härkönen
sanoo.

Työmaa vilkkaassa
kadunristeyksessä
Huslabin rakennustontti on todella
hankalassa paikassa kahden vilkas-
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Työturvallisuusasiat
kuntoon puhumalla
Kari Härkönen haluaa siirtää TR-mittaukset
älypuhelimeen.
Jukka Nissinen

S

RV sai vuodevaihteessa uuden yrityskohtaisen työsuojeluvaltuutetun, kun Kari Härkönen valittiin sopuvaaleilla tehtävään. Härkösellä on jo ensimmäinen
uudistustyö käynnissä.
– Kännykällä TR-mittaukset
on huomattavasti nopeampi tehdä.
Virhemerkinnästä saan valokuvan
saman tien. Merkintä voidaan kohdentaa suoraan työmaan tiedostoihin, Härkönen kehuu.
Eikä tässä vielä kaikki. TR-tiedot välittyvät tietokoneelle, josta ne
on helppo tempaista kaikille asianosaisille sähköpostilla.
– Omalla Revontulen työmaalla Tapiolassa olen jakanut mittauksen tulosteena jokaiseen koppiin. Ne
viedään minulta käsistä, sillä tämä
kiinnostaa enemmän kuin pelkkä
prosenttiluku. Pystymme myös helpommin kertomaan hyvistä kohteista kaikille.
Joillakin työmailla käytetään
tabletteja TR-mittauksissa.
– Teen mittauksen mieluummin
älypuhelimella kuin tabletilla. Mihin tabletin laittaa siksi aikaa, kun
työmaalla joutuu kiipeämään jonnekin? Kännykän voi pistää taskuun,
Härkönen vertailee.

Esittelykierros
nosturinkopissa
Härkösellä on pitkä kokemus isojen
työmaiden työsuojeluvaltuutettuna.
Entisellä työnantajalla Rakennus
Oy Antti J. Aholalla Härkönen oli
sivutoiminen työsuojeluvaltuutettu.

Stockmannin Helsingin tavaratalon
laajennustyömaalla Härkönen oli jo
kokopäivätoiminen tsv ja siltä työmaalta hän siirtyikin SRV:n leipiin.
– Työsuojeluasioissa minulla on
ollut työnjohdon tuki työmaapäälliköitä myöten. SRV on siinä mielessä
hyvä yritys, ettei ole tarvinnut pelätä
yksin jäämistä tehtävissäni.
Härkönen on tyytyväinen
SRV:n aloittamaan alamiesten koulutukseen. Se tulee todelliseen tarpeeseen.
– Stockmannin työmaalla vein
kaikki halukkaat työntekijät nostokurkeen katsomaan, miten hankala työmaa on nosturikuskin silmin,
Härkönen kertoo.
Nosturissa vierailu auttoi ymmärtämään kuinka vaativa tontti on
nosturinkuljettajalle. Stockmannin
ahtaalla tontilla oli paljon pimeitä
kulmia ja sokkonostoja.
Härkönen on huomannut, että
rauhallisesti puhumalla työturvallisuusasiat on saatu toimimaan.
– Kokopäivätoimisella työsuojeluvaltuutetulla on aikaa perustella ja keskustella työsuojeluasioista.
Pienemmällä työmaalla se on tietenkin hankalampaa.
Pienillä esimerkeillä on myös
erinomainen vaikutus.
– Välillä puhutaan suojalasien
huurtumisesta. Onhan se totta, että edestakaisin lämpimästä ulkosalle liikuttaessa ne menevät huuruun.
Niillä, jotka muutenkin käyttävät
koko ajan laseja, on aina ollut tämä
ongelma. Itse asiassa on hyvä, että
pitää välillä pienen tauon ja samalla tulee mietittyä mitä on tekemässä, Härkönen toteaa.

Huslabin työmaalla vieraili Hiljaisessa hetkessä joukko rakennusprojektiin
osallistuvia yhteistyökumppaneita.

liikenteisen kadun, Topeliuksenkadun ja Tukholmankadun kulmassa.
– Kun Tukholmankadulla tehdään jotain pitempään, joudumme
pyytämään luvat liikennejärjestelyihin. Lyhyempiaikaisissa tapauksissa tilaamme 2–3 liikenteenohjaajaa
paikalle, työsuojeluvaltuutettu ja yhteysmies Teuvo Teurokoski toteaa.
Kuljetusten osalta ruuhka-aikoja vältetään ja isommat nostotyöt tehdään yöllä. Tukholmankadun puoleinen jalkakäytävä on katettu jalankulkijoiden suojaamiseksi. Töitä tontilla riittää vuoden 2015
kesään asti.
Vaikka SRV:n työmaa pyörii
lähes kokonaan aliurakoitsijoiden
voimin, mestan yleisilme on siisti. Kymmenen viimeisen TR-mitta-
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uksen keskiarvo 95,6. Havaintojen
määrä on tällä hetkellä 350 paikkeilla.
– SRV:ssa luotiin Kampin rakennusurakan aikana työturvallisuusvälinekaappi-käytäntö. Me
yritämme auttaa alihankkijoitamme. He voivat ostaa näitä tuotteita
valmiiksi tinkaamaamme hintaan,
Korpisaari sanoo.
SRV:n ohjelmaan kuuluu myös
alamiesten koulutus nosturinkuljettajien avuksi.
– Olemme sopineet Faktian
kanssa alamiesten kouluttamisesta. Taakkojen kiinnitykset pyritään
keskittämään koulutetuille alamiehille. Nostopuoli on valitettavasti
ollut kuralla työmailla, Korpisaari
toteaa.

Kari Härkösen mukaan pieni pysähdys työmaalla ja tuumaustauko, mitä aikoo
seuraavaksi, parantaa työturvallisuutta merkittävästi.
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Pirkkalan palvelukotityömaalla muisteltiin tapaturmaisesti kuolleita rakentajia. NCC:n väki hiljentyi
kunnioittamaan myös Ruotsissa kuolleen NCC:n rakentajan muistoa.

Aina hyväkään työturvallisuus ei auta
Pirkkalan palvelukodin rakentajat kunnioittivat työtapaturmien uhrien muistoa. NCC:n työntekijä kuoli
viikko aikaisemmin Ruotsissa.
Esa Tuominen, teksti ja kuvat

S

uomen rakennustyömaat hiljenivät jälleen keskiviikkona
helmikuun 12. päivänä muistelemaan viime vuonna rakennuksilla tapaturmaisesti kuolleita työntekijöitä. Pirkkalan palvelukotityömaalla muisteltavaa oli tällä kertaa
erityisen paljon: juuri viikkoa aikaisemmin työnantajan eli NCC:n
kohteessa Ruotsissa oli kuollut rakennusmies.
– Linköpingissä kokenut
55-vuotias kaveri oli pusertunut
kuoliaaksi seinämuotin ja kaivannon väliin kellarinseinien valutyön
yhteydessä.
– Meidänkin työmaallamme kerättiin porukka kokoon ja puhuttiin
Ruotsin tapauksesta pitkään. Mietittiin, mitä pitäisi vielä työsuojelussa parantaa, ettei tällaista pääse tapahtumaan, kertoi NCC:n aluetyösuojeluvaltuutettu Arto Rantanen

ruokatunnilla kun kello 12:n hiljaiseen hetkeen valmistauduttiin.
Hiljainen hetki Suomen rakennustyömailla järjestettiin viime vuosien tapaan Rakennusliiton, ammattiliitto PRO:n ja työnantajien Rakennusteollisuuden yhteistyönä.

Turvavälineitä saatu hyvin
Pirkkalaan nouseva noin satapaikkainen palvelukoti on siinä mielessä
erikoinen projekti, että seinien julkisivuja muurataan paikalla. Myös
holvit tehdään paikan päällä eikä
niitä tuoda elementteinä.
Palvelukodin rakennuttaa YSäätiö. Helmikuun puolivälissä työmaalla ahersi noin 45 rakentajaa,

Paremmaltahan tämä uusi kypärämalli näyttää kuin se vanha.
Täytyypä panna tilaukseen, tuumii
kirvesmies Juha-Pekka Heikkonen.

Pääluottamusmies Reini Helassalo
(vas.) ja aluetyösuojeluvaltuutettu
Arto Rantanen eivät väsy puhumaan
työturvallisuuden puolesta.

joista NCC:n kirjoissa oli parisenkymmentä.
Arto Rantanen on pääosin tyytyväinen siihen, miten työmaalla on
suhtauduttu työturvallisuuteen:
– Aika hyvin on porukka sisäistänyt turvallisuuskysymykset. Joitakin jarrumiehiä aina mahtuu joukkoon niin työnjohdossa kuin työntekijöissäkin, mutta he alkavat olla
harvinaisuuksia.
Rantanen antaa kiitosta työnantajalle, joka on tilannut turvavälineitä sitä mukaa kun niitä on pyydetty.
– Esimerkiksi turvavaljaita on
tullut kun niistä on käyty puhumassa. Samoin Alimak-nosturi on jatkuvasti käytössä.
Erityisen iloinen Rantanen on
uusista kypäristä. Modernissa kypärämallissa on niin käyttäjäystävällinen hihna, että sen laittaminen leuan alle ei ole mikään ongelma. Lisäksi uusi päänsuojus on painotettu
niin, että sitä on mukava pitää.
– Joskus joku on meinannut lähteä kotiinsakin kypärä päässä kun
sitä on niin kevyt pitää, Rantanen
nauratti ruokatunnilla eväitä syöviä
työtovereitaan.
Ruotsissa NCC:n työmaalla
vastikään sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma veti kuitenkin
väen ilmeet vakaviksi. Kirvesmies
Veli Hietakoivisto muistaa vastaavanlaisen tapauksen Suomesta.
– Tampereella Lielahden kaasuvoimalaa rakennettaessa sattui
aivan samalla lailla. Kaveri puristui
kuoliaaksi seinämuotin ja kaivannon väliin.

Pikku turmia
Pirkkalan palvelukotityömaalla on
sattunut yllättävän paljon pikku tapaturmia siihen nähden, että työturvallisuuteen on panostettu asianmukaisesti.
– Juuri hiljattain yksi kaveri
avasi puukolla säkkiä ja puukko lipsahti hänen pohkeeseensa. Jalkaan
piti ommella kolme tikkiä, Arto
Rantanen kertoi.
Marraskuussa 29-vuotias kirvesmies Juha-Pekka Heikkonen
putosi tikapuilta.
– Olin menossa tikkaita pitkin
kontin katolle, kun tikkaat luistivat
alta. Siinä oli liukas kohta tikapuiden alla, mutta kiireessä en osannut
varoa riittävästi, Heikkonen muistelee onnetonta tikapuille kapuamistaan.
– Tulin alas kädet edellä ja ranne murtui. Yhdeksän ja puoli viikkoa siitä tuli sairaslomaa, mutta nyt
käsi on taas kunnossa.
Heikkonen ottaa käteensä uudenlaisen kypärän.
– Näyttää ja tuntuu hyvältä tämä uusi malli, hän arvioi.
– En ole vielä ehtinyt pyytää
tällaista itselleni. Ehkä pitäisi ottaa
asia puheeksi.
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Pyritään mahdottomaan
Arto Rantanen myöntää, että ihmisten maailmassa ei sataprosenttinen
työturvallisuus ole koskaan mahdollista. Silti siihen pyritään.
– Paljon on ollut NCC:llä nollavirhetyömaita, joilla ei ole kirjattu ensimmäistäkään työtapaturmaa.
Mutta täällä Pirkkalassa on sattunut yllättävän monta onnettomuutta, vaikka työturvallisuuden kanssa
on yritetty olla tarkkoina.
Rantasen mielestä niin tapaturmat kuin läheltä piti -tilanteetkin pitää käydä huolellisesti läpi heti kun
ne ovat tapahtuneet. Tämä on tarpeen, jotta vastaavat sattumukset
voidaan välttää tulevaisuudessa.
Kaivannot ovat ongelma myös
suomalaisilla työmailla. Niitä ei
Rantasen mielestä tueta läheskään
aina niin kuin pitäisi.
– Työturvallisuutta parantavat
apulaitteet pitäisi ottaa huomioon jo
projektin ennakkosuunnitelmaa laadittaessa. Silloin ei kävisi niin kuin
nykyään usein käy eli henkilöhissiä
pyydettäessä vastataan, että ei voida hankkia kun sitä ei ole ennakkosuunnitelmassa.
– Tuon selityksen olen kuullut
ainakin sata kertaa.
Rantasella on sanansa sanottavana myös liian kovasta työvauhdista.
– Usein tapaturman sattuessa
syytetään kiirettä. Työmaalla pitäisi aikatauluja laatiessa muistaa varata jokaiselle työvaiheelle oma aikansa, suunnitella työn eteneminen
sekä varmistaa tiedonkulku. Jos
kuitenkin jokin asia pettää aikataulullisesti, siihen pitää löytää nopeasti ratkaisu. Esimerkiksi työntekijöiden lisääminen kyseiseen työvaiheeseen auttamaan niitä työntekijöitä, joita paine uhkaa. Pidetään huoli
toisistamme!

Aluetyösuojeluvaltuutettu Arto Rantanen iloitsee siitä, että työturvallisuus on
nykyään sisäistetty hyvin niin työntekijöiden kuin työnjohdonkin piirissä.

Pirkkalan palvelukotityömaalla
työskentelee myös NCC:n pääluottamusmies ja Rakennusliiton hallituksen jäsen Reini Helassalo. Hän
muistuttaa liiton Elävänä eläkkeelle
-kampanjasta:
– Työturvallisuus on kampanjassa tietysti tärkeällä sijalla.
Meille kelpaisi nykyinen eläkkeelle siirtymisjärjestelmä eli joustava 63–68 vuoden ikäraja. Vain ani
harva rakentaja pystyy telineillä tätä vanhempana keikkumaan. Siksi kiva olisi jäädä eläkkeelle paitsi

elävänä myös edes kohtalaisen terveenä!
Pirkkalan palvelukodin työmaan ruokatunti päätyttyä rakentajat eivät menneetkään heti työnsä ääreen, vaan kerääntyivät työmaan pihalle kunnioittamaan viime
vuonna työtapaturmissa rakennuksilla kuolleiden muistoa.
Viime vuonna rakennuksilla
menehtyi kuusi rakentajaa. Se on
toki vähemmän kuin monena edeltävänä vuonna. Mutta jokainen noista kuudesta on silti liikaa.
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Rakennusliike Kaseva Oy:n pääluottamusmies Pertti Löfqvist (vas.) ja vastaava mestari Arto Haapala saivat joulukortteja Mäkelänmäen koulun oppilailta.

Tessi ei aukea yhdellä lukukerralla
Ammattirakentajan työssä ja luottamusmiehen tehtävissä on paljon yhteistä. Molemmissa ammattitaito
kasvaa kokemuksen myötä.
Jukka Nissinen

R

akennusliike Kaseva Oy:n
urakoimalla Mäkelänmäen
koulun laajennustyömaalla
Muuramen keskustassa työt luistavat jouhevasti. Valmista pitäisi olla
tämä kuun lopussa.
Pienten koululaisten lisäksi
opinahjossa on paljon iltatoimintaa.
– Vuorokausitasolla tässä rakennuksessa käy tuhatkunta ihmistä. Onneksi saimme aikataulullisesti
tehtyä isot elementtiasennukset silloin, kun oppilaat olivat kesälomilla, vastaava mestari Arto Haapala
kertoo.
Koulurakennuksen loppukäyttäjät ovat seuranneet silmä kovana
rakentajien puuhia. Työntekijöitä on
muistettu myös koululaisten itse tekemillä joulukorteilla.
Vaikka rakentamisen yleisilme on apea, Haapala uskoo Kasevan pärjäävän urakkakilpailussa jatkossakin. Rakennuttajien urakkapäätökset tulevat sellaisella rytmillä, että yrityksen pääluottamusmies
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Pertti Löfqvist saa tietää alkavista
työmaista korkeintaan vasta muutamaa viikkoa ennen varsinaista aloitusta. Joskus kyse on vain päivien
varoitusajasta.
– Ainolassa, Jyväsjärven toisella puolella alkoi juuri kahden kerrostalon pohjien teko. Se on iso työmaa, tuplasti tämän koululaajennuksen kokoinen, Löfqvist sanoo.
Kaseva tekee myös gryndauskohteita. Tällä hetkellä rakenteilla on yksi gryndauskohde, joka valmistuu ensi kesän loppupuolella.
Löfqvist on tullut Kasevalle
pian firman perustamisen jälkeen
kesällä 2011. Pääluottamusmiespesti alkoi lähes saman tien. Entisen työnantajan aikana Löfqvist ehti olla yhteysmiehenä ja sitä ennen
työsuojeluvaltuutettuna.
– Kolme vuotta sitten olin luottamusmieskursseilla. Se oppi ei kajahda kerralla mieleen. Sen pitää antaa hiljalleen imeytyä ajan kanssa,
Löfqvist toteaa.
Tessien teksti ei välttämättä helpota asian perillemenoa, sillä tessin

Opiskelijoita yritetään
työntää yrittäjiksi

– Tessissä on kohtia, jotka ovat liian
suurpiirteisiä, vähän kuin olisi
hanska heitetty penkkaan, Pertti
Löfqvist sanoo.

tarinointi on hyvin omintakeista.
Samalla lailla kuin ammattimiehen
otteiden löytämiseen menee vuosia, tessin tulkintojen syvällisempi
ymmärtäminen vaatii vuosien kokemusta.
– Tessissä on kohtia, jotka ovat
liian suurpiirteisiä. Vähän kuin olisi
hanska heitetty penkkaan, että hakekaa tuolta eväät ja puut.
Löfqvist on tyytyväinen saamaansa tukeen Jyväskylän konttorin toimitsijoilta.

Pertti Löfqvist ihmettelee sitä intoa, millä ammattikoululaisille tuputetaan yrittäjäksi ryhtymistä.
Löfqvistillä katselee ammattikouluopiskelua läheltä, sillä oma poika on Jämsässä opiskelemassa autoalaa.
– Minun mielestäni ensin pitäisi
opettaa auton korjaamista.
Yritystoiminnan opit ja ammattikoulusta juuri valmistuneen
ammattitaidot ovat Löfqvistin mielestä sellainen yhdistelmä, joka
tuottaa vain konkurssikypsiä kertakeikkayrityksiä. Yrittämisessä on
sama idea kuin kaikessa työnteossa: se on osattava tarpeeksi hyvin,
jotta siitä saa toimeentulon pitkäksi aikaa.
– Yrittäminen ei ole pelkästään
laskentaa. Siinä pitää olla supliikkiakin, on osattava puhua, junailla ja
hoitaa touhut oikein, Löfqvist tähdentää.
Rakennusalalla on paljon porukkaa, jotka lähtevät joko omasta halustaan tai pakon edessä yrittäjäksi. Suomalaisen elinkeinoelämän suurin itsensä työllistäjien ryhmä on rakennustöissä.
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Ottelun aloituksessa mukana Kasevalla talven työharjoittelussa ollut Marko
Liimatainen, Mäkelänmäen koulun entinen oppilas. Kuva: Lauri Leppisaari

Kasevalaiset saivat selkäänsä
ystävänpäivänä

M

aajoukkuetason vahvistuksesta huolimatta Team Kasevan
joukkue joutui nöyrtymään parempiensa edessä. Mäkelänmäen koulun
joukkue voitti ystävänpäivänä pidetyn tossupallo-ottelun numeroin 3–1.
– Hävisimme taktisen kömmähdyksen takia. Vastaavan mestarimme ja valmentajamme piti ottaa
viime minuuteilla maalivahti pois,
mutta hän jäätyi aivan täysin, Kasevan yleismiesjantunen ja tyky-vastaava Timo Saukkonen harmittelee vieläkin.
Häpeää lisäsi se, että paikalla lähes 500 katsojaa. Protesti tosin
on vetämässä kansainväliseen lajiliittoon ja Rakennusliiton palloilupoliittinen juristiryhmä on Kasevan
joukkueen takana vähintään parinsadan kilometrin päässä.
– Vaadimme tuomarilta videotarkastusta parista tilanteesta, mutta
siihen ei suostuttu. Vastapuolen saamassa ensimmäisessä rankkarissa ei
ollut kyse siitä, että kirvesmies Mäkinen olisi heittänyt mailansa, vaan
Mäkisen kädet puutuivat ja maila
tippui käsistä, Saukkonen muistelee.
Tappio kirvelsi jo senkin takia,
että Team Kasevaan oli hankittu
ammattilaisvahvistusta.
– Saimme siirtoikkunan puitteissa maalivahdiksi Eero Kososen
Suomen salibandy-maajoukkueesta.
Hauskaa meillä kuitenkin oli ja totesimme loppupeleissä, että tappiot
kasvattavat rintakarvoja, Saukkonen puntaroi.
Kososen tehtävä oli pitää oman
päädyn maaliluku mahdollisimman

siedettävänä tappiosta huolimatta.
Vaikka kritiikki pelin tuomarointiin on ollut ankaraa, Saukkosen oli
myönnettävä, että parempi joukkue
voitti.

Urheiluvälineitä koululaisille
Idea tossupallo-ottelusta syntyi ihan
kahvituntirupattelussa. Pelkästä ottelusta tapahtuma paisui ja lopulta
koululaisille hommattiin sponsoreiden kanssa liikuntavälineitä.
– Koululaiset saivat parin tuhannen euron edestä kesä- ja talviurheiluvälineitä. Meidän kahvikippokeräyksen tuotoilla jaettiin kolme
stipendiä, Saukkonen kertoo.
Sekä koulun opettajakunta että oppilaat olivat tyytyväisiä tapahtumaan, joka katkaisi mukavasti tavallisen tylsän kouluviikon. Yhteiselo koululaajennustyömaalla on sujunut muutenkin hyvässä hengessä.
– Olimme hyvin otettuja, kun
saimme ennen joulua ison nivaskan
oppilaiden itse tekemiä joulukortteja, Saukkonen sanoo.
Saukkonen on järjestänyt omaperäisiä tyky-päiviä aikaisemminkin. Esimerkiksi viimekesäinen pesisturnaus keräsi joukon keskisuomalaisia rakennusalan yrityksiä ottamaan mittaa toisistaan.
– Ensi kesänä aiomme organisoida pesisturnauksen uudestaan.
Niin tossupallossa kuin pesiksessä
huomaa, että viiskymppisen keho ja
kakskymppisen pallosilmä on täysin
toimimaton yhdistelmä, Saukkonen
murehtii.

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 >

Team Kaseva hävityn pelin jälkeen, kuitenkin hyvissä tunnelmissa.
Punapukuinen pitkänhuiskea soturi on Kasevan vahvistus Eero Kosonen
Suomen salibandy-maajoukkueesta. Kosonen oli viime vuonna voittamassa
MM-hopeaa Suomelle. Kuva: Lauri Leppisaari
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www.kiilto.com
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Rakennusliike Häyrysen kirvesmies Markku Kovalainen sai töitä kotikunnastaan Muhokselta. Häyrysellä hän on ollut vuodesta 1987. – Töitä on ollut,
lomautettuna olen ollut muutaman viikon, hän kertoo.

Rakentajille löytyy työtä Muhoksella
Kirvesmies Markku Kovalainen rakensi muottilaudoitusta Koivulehdon päiväkodin laajennustyömaalla.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

K

irvesmies Markku Kovalainen on pitkästä aikaa töissä
kotikunnassaan Muhoksella. Hän rakentaa muottilaudoitusta
kohta puoliin alkavaa valua varten.
Samaan aikaan työmaalle tuodaan 20 tonnin teräskuormalasti raudoitusta varten. Kovalainen
purkaa lastin vastaavan mestarin ja
kuorma-auton kuljettajan kanssa.
Kovalaisen työmaa on Oulu–
Kajaani-radan eteläpuolella sijaitsevan Koivulehdon päiväkodin laajennuksella. Kovalaisen työnantaja, iiläinen rakennusliike Häyrynen Oy,
voitti urakan tarjouskilpailun halvimmalla tarjouksellaan, noin 1,1
miljoonalla euroa.
Laajennusalue näyttää äkki-
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seltään katsottuna vaatimattomalta, mutta maahan juntatut teräsbetonipaalut paljastavat, että asia ei ole
ihan näin. Paaluja on hakattu maahan 80 kappaletta, ja laajennus tulee valmistuttuaan olemaan vajaa
800 neliötä.
– Laajennukseen tulee kolme
21 lapsen hoitoryhmää nykyisten 56
paikan lisäksi, Rakennusliiton valtuuston jäsen, kirvesmies ja Muhoksen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Veli Paasimaa kertoo tyytyväisenä.

”Hyvä että sentään
joillekin on töitä”
Kaikkiaan pari miljoonaa euroa
maksava laajennus valmistuu ensi
jouluun mennessä. Jutuntekohetkellä Kovalainen oli ainoa työntekijä

Rakennusliiton valtuuston jäsen, kirvesmies ja Muhoksen kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Veli Paasimaa on tyytyväinen, että kunnassa rakennetaan
talousahdingosta huolimatta.
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työmaalla, mutta kunhan työt pääsevät kunnolla vauhtiin, siellä tekee
töitä moni muukin Häyrysen rakentaja.
Paasimaan mielestä syytä tyytyväisyyteen on, huolimatta yleisestä rakennusalan ahdingosta, jonka seurauksena tuhannet rakennusalan ammattilaiset ovat jääneet työttömiksi.
Pelkästään Oulun alueella oli
helmikuussa joka neljäs rakentaja työttömänä. Ilman työtä oli yli
1 300 rakentajaa.
– Se on hyvä, että sentään joillekin riittää tällä hetkellä töitä, Paasimaa sanoo.
Markku Kovalaisella on työtä
riittänyt vuodesta 1987, jolloin hän
tuli rakennusliike Häyryselle, lähestulkoon koko ajan.
– Lomautettuna olen ollut muutaman viikon, hän kertoo.
Lomautukset ovat tuttuja myös
rakennusliike Temotekilla olevalle
Veli Paasimaalle. Nyttemmin töitä
on antanut muun muassa PSOAS:n
opiskelija-asuntojen saneeraus Oulun Linnanmaalla.
Vuonna 1971 perustettu Häyrysen firma on rakentanut ja remontoinut rivi- ja kerrostaloja sekä julkisia
tiloja. Työmaat ovat sijainneet valtaosin Oulun seudulla.

Vuodenvaihde hiljensi
Päiväkodin laajennuksen vastaava
mestari Tapio Tuominen kertoo, että vuodenvaihteessa työrintamalla
tuli hiljaista, kun Häyrysen kohde,
kerrostalo Kaukovainiolla Oulussa
saatiin valmiiksi.
– Kymmenkunta miestä jouduttiin lomauttamaan. Osa on kutsuttu takaisin töihin, mutta lomautettuna on vielä puolenkymmentä miestä, Tuominen kertoo helmikuun viimeisenä päivänä.
Häyrysen miehet kaipaisivat
tietenkin lisää työmaita. Tuominen
kiinnostuu silmin nähden, kun valtuuston puheenjohtaja Veli Paasimaa kertoo kunnassa valmisteluvaiheessa olevasta isosta urakasta.
Kuultuaan mittasuhteet tarkemmin Tuominen toteaa, että hänen edustamansa rakennusfirman
kynnet eivät taida riittää niin isoon
urakkaan.
– Meille riittää sellaiset alle viiden miljoonan euron työmaat, hän
sanoo.

Paalut kuivuneet
hammastikuiksi
Kyseessä on Muhoksen yläkoulun
saneeraus ja laajennus, jonka kustannusarvioksi on laskettu 13–15
miljoonaa euroa.
– Vanha, 1950-luvulla rakennettu puoli puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, johon tulee myös liikuntasali, Paasimaa kertoo.
Yläkoulua on vuosikymmenien
aikana laajennettu neljä kertaa. Enää
vanhaa pahoista sisäilmaongelmista
kärsivää kiinteistöä ei kannata korjata, sillä purkaminen ja uuden tekeminen tulee saneerausta halvemmaksi.
– Rakennus on tehty puupaalujen päälle, mutta kun pohjavesi on
laskenut, paalut ovat kuivettuneet
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Koivulehdon päiväkodin laajennustyömaalle tuotiin 20 tonnin rautakuorma raudoitustöitä varten. Pari miljoonaa
maksava laajennus valmistuu ensi jouluksi.

hammastikuiksi, Paasimaa selvittää.

Sulautumiseen oltu
tyytyväisiä

Kuokka maahan
viimeistään talvella

Sen sijaan toinen yhteenliittyminen
eli Rakennusliiton Muhoksen osaston sulautuminen Oulun osasto Viisysiin ei herättänyt vastarintaa.
Paasimaan mukaan jäsenistö
on ollut siihen tyytyväinen. Yhdistyminen on kannattanut jo pelkäs-

Tämä työmaa antaa Paasimaan arvion mukaan työtä ainakin kymmenkunnalle rakentajalle. Pelkästään purkaminen on iso ruljanssi.
Työ tehdään todennäköisesti KVRurakkana.
– Kuokka olisi tarkoitus iskeä
maahan syksyllä, mutta viimeistään
tammikuussa 2015, Paasimaa kertoo.
Edellinen remontti sisäilmaongelmien vuoksi tehtiin kirkonkylän
koululle viime vuonna. Remontti
maksoi 1,7 miljoonaa euroa, ja valtionapua siihen saatiin 1,5 miljoonaa euroa.
Valtiolta haetaan rahaa myös
yläkoulun työmaahan.
Ensi syksynä alkaa myös terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Kaksi vuotta kestävä työ
maksaa 3,8 miljoonaa euroa.

Hei rakentaja, hyödynnä

LOMAETUSI

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

Muhos pärjännyt
ilman Oulua
Muhoksen kunnanvaltuusto päätti
neljä vuotta sitten jäädä pois Oulun
suurkunnasta. Miten tämä on näkynyt rakentamisessa Muhoksella?
– Ei päätöksellä ole ollut oleellista vaikutusta rakentajien kannalta. Enkä osaa sanoa, mitä yhdistyminen olisi vaikuttanut, olisiko se
lisännyt rakentamista Muhoksella,
en tiedä, Ouluun liittymisen puolesta äänestänyt Vasemmistoliiton
valtuutettu ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Paasimaa pohtii.
Niin tai näin, rakentamista piisaa ilman liittoa Oulun kanssa. Siitä
pitää huolen Muhoksen pitkään tasaisesti kasvanut asukasluku. Kasvu
on tällä hetkellä maltillista, puolen
prosentin luokkaa. Muhoksella on
hieman alle 9 000 asukasta.

tään rahallisesti.
– Muhoksen osasto sai ennen
sulautumista jäsenmaksupalautusta 3 000 euroa vuodessa, mutta nyt
puhutaan osasto Viisysin suhteen
kymmenistä tuhansista euroista.
Muhoksen osastolaisia liittyi
Viisysiin 186. Rakennusliiton toiseksi suurimmassa osastossa oli helmikuussa lähes 2 500 jäsentä.

Hotellivuorokausi
täysihoidolla vain

34

€
1 hlö/
vrk/2 hh

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

HOTELLI SIIKARANTA

NARUPORTINTIE 68, 02860 ESPOO | PUHELIN (09) 867 971
MYYNTI@SIIKARANTA.FI | WWW.HOTELLISIIKARANTA.FI
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Rakennusliiton Pudasjärven osaston puheenjohtaja Taisto Puurunen (vas.) ja Taivalkosken osaston puheenjohtaja Tuomo Polojärvi toivovat yhdistymisen
antavan uutta virtaa toimintaan.

Koillismaalla lyötiin hynttyitä yhteen
Pudasjärven ja Taivalkosken osastot hakevat
yhdistymisellä lisää virtaa ja leveämpiä hartioita.
Kuusamolaiset eivät innostuneet kosiokutsusta,
vaan jatkavat itsenäisenä
osastona.
Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

R

akennusliiton ammattiosastojen yhdistymisprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti. Tämän kevään aikana useita osastoja lakkautetaan ja siirretään toisiin
osastoihin.
Koillismaalla kimpsunsa ja
kampsunsa panevat yhteen Pudasjärven osasto 425 ja Taivalkosken
osasto 452. Kuusamon osasto 234 ei
ole mukana prosessissa, vaikka sitä
kosittiin yhteiseen liittoon.
Pudasjärven ja Taivalkosken
osastojen yhteisessä tunnustelupalaverissa helmikuun alussa yhdistymiseen suhtauduttiin Pudasjärven
osaston puheenjohtajan Taisto Puurusen mukaan myönteisesti.
Lopullisen sinettinsä asia saa
kummankin osaston kevätkokouk-
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sissa 23. maaliskuuta. Käytännössä Taivalkosken osasto lopettaa toimintansa ja sulautuu Pudasjärven
osastoon.
– Tarkoituksena on, että saisimme toimintaan aikaisempaa enemmän virtaa ja leveämmät hartiat,
Taivalkosken osaston puheenjohtaja Tuomo Polojärvi sanoo.

”Suurin osa eläkeläisiä
ja opiskelijoita”
Sulautumisen toivotaan merkitsevän sitä, että nuoremman polven
rakentajat kiinnostuisivat osastotoiminnasta aikaisempaa enemmän. Tätä nykyä tilanne on se, että
valtaosa osastojen jäsenistä on eläkeläisiä.
– Kolmannes jäsenistämme on
A-maksavia, suurin osa on eläkeläisiä ja opiskelijajäseniä, Polojärvi
kertoo.
Sääntömääräisiin kokouksiin
osallistuvat kaikkein aktiivisimmat
eli kourallinen jäseniä. Yleensä he
ovat myös toimikunnan jäseniä ja
heistäkin monet alkavat olla ikääntynyttä sorttia.
– Kokouksissa käy toistakymmentä jäsentä, Polojärvi kuvaa tilannetta.
Yhdistymisen seurauksena uudesta osastosta tulee yli 400-jäseninen osasto.

Jäsenmaksupalautus
ratkaisee
Yleisellä tasolla uudistuksen tavoitteena on yli 300 A-maksavaa jäsentä ja yli 10 000 euron jäsenmaksupalautus vuodessa.
Tämä asia on pudasjärveläisten
ja taivalkoskelaisten mielestä ratkaissut sen, että Kuusamon osasto
234 ei lähtenyt mukaan yhdistymisprosessiin Pudasjärven ja Taivalkosken kanssa.
– Siellä on kaiken kaikkiaan yli
500 jäsentä, joten jäsenmaksupalautukset ovat kohtuulliset, Taisto Puurunen arvelee.
Pudasjärven osaston palautus
on tällä hetkellä 5 000 euroa vuodessa ja Taivalkosken 2 500 euroa.
Kuusamolaisia eivät innostaneet myöskään pitkät välimatkat.
Pudasjärvelle matkaa kertyy 130
kilometriä, ja tämä olisi vaikuttanut
kokousaktiivisuuteen kielteisesti.
– Kokouksissa ei varmasti olisi
käynyt kukaan. Se vähäinenkin into olisi sammunut, Puurunen ja Polojärvi huomauttavat.

Pöytäkirjoja kateissa
Taisto Puurunen on ollut osastonsa puheenjohtajana nelisen vuotta, Tuomo Polojärvellä on menossa
kuudes vuosi.

Rakennusliiton Taivalkosken osaston
puheenjohtaja Tuomo Polojärvi
kaipaa liitolta kunnon markkinointia
siitä, miksi kannattaa kuulua ammattiliittoon eikä Loimaan kassaan.

Molemmat osastot on perustettu
1950-luvulla. Tarkkaa perustamisajankohtaa ei puutteellisten dokumenttien vuoksi ole tiedossa. Vanhimmat Taivalkosken osaston pöytäkirjat ovat 1990-luvulta, sitä vanhempia ei ole löytynyt.
Pudasjärven osastolla on dokumenteista pidetty parempaa huolta. Sihteerinä 25 vuotta toiminut
Markku Manninen esittelee malliksi pöytäkirjoja vuodesta 1959 alkaen. Kahden kirjan kokousmerkinnät ulottuvat 1970-luvulle.
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Kouluttautumalla

verkostoitumista
varmuutta
voimaa
21.- 22.3. Uusi suunta Euroopalle -kurssi,
Siikaranta
Kurssi eurooppalaisesta talouspolitiikasta!
Pohdittavaa riittää mm. finanssikriisistä ja
sen seurauksista ay-liikkeen
näkökulmasta.

Neljännesvuosisadan Rakennusliiton Pudasjärven osaston sihteerinä ollut
Markku Manninen tutkii edeltäjiensä pöytäkirjamerkintöjä ja löytää niistä
monta mielenkiintoista tarinaa menneiltä ajoilta.

”Ärsyt miehet remmissä”
Pöytäkirjat paljastavat, että ennen
osastotoiminta on ollut usein hektistä. Johtokunnan kokouksia on pidetty jopa kerran viikossa ja pöytäkirjamerkintöjen mukaan asioista ei
ole ollut pulaa.
Esimerkiksi helmikuussa 1975
Pudasjärven osaston yleinen kokous
päätti julistaa paikallisen insinööritoimiston työt hakusaartoon, koska se oli ”erittäin törkeästi laiminlyönyt työturvallisuusasioiden hoidon ja kieltäytynyt asioiden lakien
ja työehtosopimusten mukaisesta
hoitamisesta luottamusmiehen ja
Rakennusliiton edustajan läsnä ollessa”.
Elokuussa 1975 yleisessä kokouksessa otettiin kantaa lehtiseteleiden käyttöön. Niitä oli käytetty vain puolet. ”Tämä todistaa sen,
kuinka välinpitämättömästi työläiset vieläkin suhtautuvat omiin asioihinsa”, pöytäkirjaan kirjattiin.
– Ärsyt miehet ovat olleet silloin remmissä, Tuomo Polojärvi toteaa.

Jäsenenet kaipaavat
kunnon markkinointia
Suhtautumisessa omiin asioihin on
parantamisen varaa nykyäänkin.
Tuomo Polojärveä harmittaa, että
liian monet rakennusalan työntekijät ovat valinneet Rakennusliiton sijaan Loimaan kassan eli YTK:n. He
jopa uskovat, että se ajaa heidän etujaan. Mielikuvaa vahvistetaan mainoskampanjoilla.
Taannoisessa YTK:n televisiokampanjassa väitettiin, että ammattiliittojen jäsenet maksavat jäsenyydestään enemmän kuin Loimaan
kassan jäsenet. Harhaanjohtavasta
mainoksesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Tuomo Polojärven mielestä Rakennusliiton olisi syytä käynnistää
kunnon vastakampanja, jossa kerrottaisiin, mitä ammattiliitto on historiansa aikana saanut aikaan ja millaisia etuja se oikeasti jäsenilleen antaa.
– Samalla voisi kertoa, millä
mallilla asiat olisivat ilman ammattiliittoa, Polojärvi sanoo..

Ylivieskassa ja Kalajoella iso fuusio
Koillismaan lisäksi hynttyitä ollaan laittamassa yhteen myös Kalajoen ja Ylivieskan suunnalla. Siellä syntyy kevään aikana yli 700 jäsenen osasto, kun toimintansa lopettaneet Kalajoen osasto 359, Ylivieskan muurarit 640, Oulaisten osasto 346 ja Ylivieskan tiilitehtaan osasto 262 siirtyvät Ylivieskan osasto 295:een.
Toimintansa lopettamisesta ovat ilmoittaneet myös Kuortaneen
osasto 332 ja Sastamalan osasto 188. Kuortanelaiset liittyvät Alavuden osasto 64:ään ja sastamalalaiset Tampereen osasto kymppiin.
Rakennusliiton Turun alueella Merimaskun osasto 300 ei ole
toiminut useaan vuoteen, jonka vuoksi aluejärjestö on hakenut Patentti- ja rekisterihallitukselta osaston purkupäätöstä. Sen jälkeen
merimaskulaiset siirretään Naantalin osasto 221:een.
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17.- 18.5. Osastojen kotisivukurssi, Oulu
Sivut tehty, päivitys kangertelee tai sivut
vielä tekemättä. Tule hakemaan vinkkejä.
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
PERUSKOULUTUS, Siikaranta
19.- 20. 5. Yhteysmieskurssi
19.- 23. 5. Luottamusmiesten peruskurssi
19.- 23. 5. Työsuojeluvaltuutettujen
peruskurssi
Kursseilla selvitellään, mitkä ovat
tehtäväsi ja oikeutesi luottamustehtävässäsi. Tutustutaan oman alan sopimuksiin
harjoitusten kautta, verkostoidutaan, harjoitellaan neuvottelutaitoja.

Jätä ay-kurssihakemuksesi viimeistään kolme viikkoa
ennen kurssin alkua joko sähköisesti
koulutus@rakennusliitto.fi tai lähetä osoitteeseen
Rakennusliitto/kurssisihteeri
PL 307, 00531 Helsinki
Luottamushenkilö: Pyydäthän työnantajaltasi
merkinnät niihin kurssihakemuksen kohtiin, jotka
käsittelevät ansionmenetystä ja opinto-vapaata.
Lisätietoja:
koulutus@rakennusliitto.fi
Juhani Lohikoski puh. 050 366 1171
Sissi Kähkönen puh. 020 774 3076

19

Osasto pyörii
ydinporukalla
Jukka Nissinen

M

attomies Jouni Pöytäkivi
on tyytyväinen nykyiseen
työkohteeseensa mäntsäläläisen koulun laajennustyömaalla.
– Täällä saa tulla valmiiksi imuroituihin ja tyhjennettyihin huoneisiin tasoitteen levitykseen. On kuin
lomalle tulisi, Pöytäkivi kiittää työnsä kunnolla hoitaneita apumiehiä.
Mäntsälään suuntaan työmatkatkin sujuu ruuhkaa vasten tavallista nopeammin. Pöytäkivestä on
mukava käydä viimeistelytöissä
kouluilla, sillä loppukäyttäjät seuraavat kiinnostuneina työntekoa.
– Koululaiset kyselevät, kuka
olet, miksi sinulla on noin likaiset
housut. Silloin kannattaa unohtaa
kiire.
Viime aikoina Pöytäkiven työurakat ovat olleet pätkissä, koska
lattianpäällystysalan tes-neuvottelutyöryhmän jäsenyys on vienyt oman
aikansa.
– Olen ottanut siltä kannalta,
että neuvottelupäivät ovat mukavaa
vaihtelua normaaliin työntekoon.

Jouni Pöytäkivellä on tällä
työmaalla ollut hyvät
apumiehet. Luokkahuoneet ovat olleet valmiiksi
tyhjennetty ja siivottu.

Neuvottelukunnassa tutustuu isoon
joukkoon työntekijöitä ympäri Suomea, samoin kuin työnantajien ja
Rakennusliiton väkeen.
Pöytäkiven vapaa-aikaa täyttävät myös sekä omat että lasten harrastukset.
– Olen ajautunut niissäkin ajautunut yhdistystoimintaan, olen esimerkiksi Triumph Cars Clubin puheenjohtaja.
Monet yhdistysriennot tarkoittavat sitä, että välillä joutuu valitsemaan päällekäisten tapahtumien välillä. Myös omalle perheelle on löydyttävä aikaa.
Jotkut ovat sitä mieltä, että osastotoiminta saisi olla vilkkaampaa.
– Osaston kokouksissa käy
ydinporukka. Se tarkoittaa myös sitä, että olemme onnistuneet tekemisissämme, Helsingin matto-ja parkettimiesten osaston taloudenhoitaja Pöytäkivi kiteyttää.
– Me nautimme vanhempiemme ja isovanhempiemme käymistä kovista kamppailuista. Arvostan
niin paljon edeltäjiemme työtä, että
haluan jatkaa sitä työtä eteenpäin.

Lattiantekijät lähtevät laivan parketille
Matto- ja parkettimiesten
osastolla tulee kesällä
mittariin puoli vuosisataa.
Tapahtumaa juhlitaan
Helsingistä Tukholmaan
asti.
Jukka Nissinen

H

elsingin matto- ja parkettimiesten osasto 039:lle 20.
heinäkuuta on historiallinen
päivä, sillä osaston perustamisesta
tulee kuluneeksi 50 vuotta. Puolen
vuosisadan osastotaivalta juhlistetaan Tukholman risteilyllä, joka lähtee lauantaina 26. heinäkuuta. Laiva
palaa takaisin Helsinkiin seuraavana maanantaina.
– Risteilimme viimeksi, kun
osasto täytti 30 vuotta, juhlatapahtuman puuhamies Erkki Siitarinen
toteaa.
Juhliin voi osallistua ilman risteilyäkin.
– Meillä on lauantaina ennen
risteilyä kello 14 juhlavastaanotto Rakennusliiton tiloissa, Siltasaarenkatu 4:ssä.
Osasto on muistanut juhlia täysiä kymmenvuotistapahtumia joka
kerta. Siitarinen on ollut mukana
joka kerralla.
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– Olin vieraana, kun osasto juhli Hakaniemessä kymmenvuotisjuhlia. 30-vuotisjuhlia olin jo itse järjestämässä.
Helsingin matto- ja parkettimiesten osastossa on satakunta jäsentä. Nimestään huolimatta se on
valtakunnallinen erikoisammattiosasto, pitkämatkaisin jäsen löytyy Ivalosta. Etenkin Etelä-Suomi
on käytännössä yhtä työssäkäyntialuetta.
– Jäsenmäärä voisi olla isompikin, sillä etenkin pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa on mattomiehiä paikallisissa osastoissa, Siitarinen kertoo.
Osaston jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa, uusia nuoria jäseniä
on tullut mukaan toimintaan. Alan
luonteesta johtuen työt periytyvät
helposti isältä pojalle.
– Olen opettanut nuorimman
poikani ammattiin. Viime elokuusta
lähtien hän on tehnyt mattomiehen
töitä itsenäisesti, osaston puheenjohtaja Jukka Keino kertoo ylpeänä.
Juhlaristeilyllä voi olla mahdollista nähdä jopa useampi sukupolvi
mattomiehiä samasta perheestä.
Lattianpäällystäjät ovat yleensä
rakennustyömaan viimeisiä tekijöitä. Kireiden aikataulujen ongelmat
ketjuuntuvatkin tämän ammattiryhmän riesaksi. Välillä tuntuu, että rakennusyritykset ovat antaneet perik-

Erkki Siitarinen (vas.) ja Jukka Keino ovat osaston 50-vuotisristeilyn
puuhamiehiä.

si eivätkä edes yritä tehdä laadukasta lopputulosta.
– Yritykset eivät enää mittaa
kosteuksia ennen asennustöitä, Keino kertoo yhdestä hälyyttävästä
piirteestä työmailla.
Kaikesta huolimatta mattomiehet uskovat oman ammattikuntansa
tulevaisuuteen.
– Kaikkien rakennusten lattiat
päällystetään jollakin tuotteella tu-

levaisuudessakin. Mikään robotti ei
saa työmaan olosuhteita sellaisiksi,
mihin ammattimies pystyy, Siitarinen valaa uskoa alan tulevaisuuteen.
Helsingin matto- ja parkettimiesten osaston juhlaristeilystä
kiinnostuneet voivat tiedustella
ennakkotietoja Erkki Siitariselta,
puh.: 0400 508 098. Tarkempi ohjelma löytyy toukokuun Rakentajalehdestä.
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Statiivi

Fe

Planar 3 S3
42-52135-302-93M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52135-303-93M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Uusi turvajalkine
Sievin Planar 3 on uuden ajan turvakenkä. Siinä on erittäin pitävä pohja, joka muotoilunsa ja pohjakuviointinsa ansiosta pitää
jalat tukevasti maassa haastavillakin alustoilla. Tyylikäs ja persoonallinen Planar 3 on myös mukava ja tukeva muhkeiden pehmusteiden ja erinomaisen istuvuutensa ansiosta.
Varrellinen Planar 3 laajentaa käyttömukavuuden uusiin ulottuvuuksiin memory foam -nilkkasuojansa ansiosta: yksilöllisesti jalan
muotoja mukaileva memory foam tukee miellyttävästi jalkaa auttaen ehkäisemään nilkkavammoja.

Fe

Planar Sweet S3
42-52181-302-92S
35-42 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe

Planar 1 S3
42-52131-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52131-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Fe

Planar 2 S3
42-52133-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3 SRC
42-52133-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Planar Soft
42-12132-102-92M
35-38 EN ISO 20347: O1 SRC FO
42-12132-103-92M
39-48 EN ISO 20347: O1 SRC FO

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
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Nanoturvallisuuskeskuksen tutkimusprofessori Harri Alenius tarkastelee nanopartikkelin aiheuttamaa solumuutosta tietokoneensa näytöltä.

Ei mitään uutta nano-rintamalta
Nanomateriaalien turvallisuustutkimus etenee
tuskastuttavan hitaasti.
Arto Lipponen, teksti ja kuvat

T

yöterveyslaitos on asettanut nanomateriaaleille joulukuussa tavoitetasot, jotka
perustuvat varovaisuusperiaatteeseen ja altistumisen minimoimiseen. Suositukset eivät perustu yksittäisten aineiden teknisiin tietoihin
vaan siihen, millaiseen työturvallisuustasoon työpaikalla on realistista päästä.
Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen asiantuntijat
ovat laatineet ohjeen, jonka avulla
voi arvioida altistumista teollisesti
tuotetuille nanomateriaaleille. Ohje sisältää myös tietoa torjuntateknisistä mittauksista. Ohje piirtää suuntaviivoja, joilla voidaan arvioida altistumista. Raja-arvoja myrkyllisille
aineille ei vielä voida antaa.
Nanoturvallisuuskeskuksen suositukset perustuvat aineiden ryhmittelyyn. Vapaaehtoiset, varovaisuusperiaatteeseen perustuvat tavoitetasot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes nanomateriaalien terveysvaikutuksista saadaan tarkempaa tietoa.
Mittausten ja suositusten ottaminen
käyttöön työmailla on siis työturvallisuusihmisille suuri lähiajan haaste.
Tavoitetasot nanomateriaalien
pitoisuuksille on jaettu viiteen luok-
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kaan. Taulukko löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta. Terveyden kannalta katalimpina pidetään jäykkiä,
kuitumaisia nanomateriaaleja, joilla
voi olla asbestinkaltaisia vaikutuksia keuhkoissa. Erityisesti tutkijoita
kiinnostavat hiilinanoputket.

Millin miljoonasosan edut ja haitat
Käytännössä rakentaja joutuu tekemisiin terveysvaikutuksiltaan
osin arveluttavien nanomateriaalien
kanssa koko rakennuksen elinkaaren ajan aina rakennuksen purkamiseen saakka. Nanokokoluokan hiukkaset kulkeutuvat ihmiseen yleisimmin hengitysilman kautta. Mutta
esimerkiksi ihon ja silmien kautta
altistumista ja sairauksien tätä tietä ilmaantumista ei voi jättää pois
laskuista.
Nanoja ei vielä pystytä mittaamaan tarkkaan vaikkapa rakennustyömaan ilmasta, sillä mittausmenetelmät ovat vasta kehitteillä. Lisäksi useimpien nanomateriaalien terveydelle vaarallisista ominaisuuksista tiedetään liian vähän. Siksi viranomaiset joutuvat tyytymään suosituksiin.
Maalari Markku Wilen on
seurannut nanoteknologian kehitys-

Maalari Markku Wilenin mielestä uudet suositukset pitää ottaa heti käyttöön,
jos nanohiukkasten esiintymistä työmaan ilmassa voidaan vähänkin
luotettavasti mitata.
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tä parikymmentä vuotta. Wilen kehuu, että nanoteknologialla kyetään
tuottamaan entistä parempia materiaaleja, mutta työturvallisuuskysymykset tahtovat unohtua kehityksen
huumassa.
Tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet eivät ole aina ajan tasalla.
Maalipurkin kyljessä oikeita suojautumistapoja ja varoituksia on nanojen osalta vielä harvemmin. Myös
joidenkin työnantajien asenteissa
on parantamisen varaa.
Wilen jaksaa uskoa siihen, että nanoteknologia kyetään hallitsemaan paremmin kuin pahamaineinen asbesti. Onhan hiukkasia tutkimaan ja työmaita opastamanaan perustettu Nanoturvallisuuskeskuskin.
Wilen luottaa nanoteknologian turvallisuuspulmien ratkaisemiseen,
vaikka hänellä itsellään on asbestikaudelta omat pysyvät merkit keuhkoissaan.

Yleisluontoiset
suositukset
Nanometri on itse asiassa vain hiukkasen mittaluokka. Nanoista keskustellessa puhutaan partikkeleista,
jotka mitataan millin miljoonasosissa. Siksi on väärin verrata nanokokoluokan hiukkasia työturvallisuuskeskustelussa suoraan asbestiin,
vaikka asbestin kaltaisesti käyttäytyviä nanomateriaaleja toki löytyy.
Nanokokoluokan hiukkasia
esiintyy luonnossa kaikkialla. Ongelmalliseksi asia nousee työpaikoilla sitten, kun uusi teknologia
valjastaa nanomateriaaleja tuotteisiin. Rakennuksilla uutuuksia tupsahtelee markkinoille tuhkatiheään.
Nanoa löytyy vaikkapa pinnoitteista, betonista ja maaleista.
Nanopartikkeleita niistä irtoaa
useimmiten materiaaleja työstettäessä. Esimerkiksi pölyäviä jauheita rakennustyömailla käytetään harvoin.
Euroopan unionin alueella tehdyn selvityksen mukaan rakennusalalla 75 prosenttia työntekijöistä
ja työnantajista ei tiedä työskentelevänsä nanomateriaalien parissa.
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mukaan myös tavassa, jolla mahdollisista riskeistä tiedotetaan, on vakavia puutteita.

Tutkimus laahaa
bisneksen perässä
Nanoteknologia on yksi EU:n teollisuuspolitiikan keihäänkärjistä. Uu-

Tutkijat Helene Stockmann-Juvala ja Virpi Väänänen ovat käynnistämässä Nanoturvallisuuskeskuksen projektia, jossa
testataan teollisuudessa käytettyä nanohiukkasten mittausmenetelmää rakennustyömailla.

sien tuotteiden jahtiin satsataan miljardeja. Turvallisuustutkimus saa potista muutaman prosentin muruset.
Näin on asian laita myös Suomessa.
Rakennusalalla on kuitenkin
havaittavissa hienoista edistystä.
Nanoturvallisuuskeskuksen tutkijat
Helene Stockmann-Juvala ja Virpi Väänänen ovat käynnistämässä tutkimusta, jossa EU:n puitteissa
selvitetään nanomateriaalien käyttöä rakennusteollisuudessa. Kehitteillä on myös riskinarviointityökalu rakennusalalle.
Nanokeskustelun herkkyys näkyy siinä, että nanoteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä on saatu mukaan
vasta pari kappaletta.

honviimeinen vaihtoehto nanotorjunnassa.
Työterveyslaitokselta muistutetaan, että kertakäyttöisiä suojaimia
saa käyttää vain puoli tuntia kerrallaan. Joillakin työpaikoilla on valittu myös erityisiä kemikaalivastaavia, joiden tehtävänä on seurata kemikaalien alati runsastuvaa
käyttöä. Nanokokoluokan hiukkaset ovat tässä vain yksi osa kokonaisuutta. Juuri uusien ainesosasten

vuoksi uutta työilman sekoitusta on
seurattava erityisen tarkasti.
Nanoturvallisuuskeskuksesta
huomautetaan, että työpaikan riskinarvioinnissa on otettava huomioon mahdollisen nanoaltistumisen lisäksi kaikki muu altistuminen.
Esimerkiksi kvartsille altistuminen
saattaa olla todellinen terveysriski.
Pieni määrä nanoja tuotteessa sen
sijaan ei kenties ole terveydelle vaarallista lainkaan.

Nanoilta on
hankala suojautua
Ilmassa leijuvilta pikkuruisilta
nanopartikkeleilta on helpompi suojautua tehdassalissa kuin rakennustyömaalla. Kiinteissä työpisteissä
on kätevämpi järjestää esimerkiksi
kohdepoisto ja pölykin saadaan tehdassalissa helpommin hallintaan.
Henkilökohtaiset suojaimet ovat viHenkilökohtaiset
suojaimet ovat viimeisin
vaihtoehto hengitysilman suodattamiseksi.
Mutta jos niihin
joudutaan turvautumaan, tarkoitukseen
käyvät nykyiset,
kaikkein pienimpien
hiukkasten nappaamiseen tarkoitetut
suojaimet.
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Woohoo! Näin ylittyy koski!

Raksanuori kelluu vaikka jäävedessä
Keski-Suomen nuorisokurssilla seikkailtiin arktisissa
olosuhteissa ja kisailtiin tes-tietämyksestä.
Johanna Hellsten

M

ahdottoman mukava Varjolan tila toimi näyttämönä vuoden ensimmäiselle Keski-Suomen nuorisokurssille.
Laukaassa sijaitsevalle matkailutilalle saapui helmikuun viimeisenä
päivänä 13 innokasta aktiivia. Väkeä piti tulla enemmänkin, mutta
yhdellä porukalla hajosi auto Tam-
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pereen kohdalla, joten osallistuminen jäi tällä kertaa väliin.
Nuorisokursseilla on tapana yhdistellä asiaohjelmaa ja erilaista aktiviteettia toisiinsa. Kurssit eivät ole
kuitenkaan mitään luokassa opiskelua, vaan asiaakin voi esittää monella eri tavalla; tällä kerralla väki sai
pohdiskella työturvallisuus- ja teskysymyksiä tietokilpailun ja suunnistuksen merkeissä.

Porukka jaettiin neljän hengen
joukkueiksi. Joukkueet olivat Team
Tampere, Ryhmä-Rämä + yksi nälkäinen, X-Team sekä Team Kinkunvoittajat.
Aluksi ryhmät saivat vastata
kuva-aiheeseen tietokilpailuun. Sitä
seurasi perinteikäs viestitapahtuma,
jonka lajeina olivat kaljakoriviesti,
frisbeen heitto ja pallonheitto. Kisan kruunasi tes-suunnistus, jossa eri
puolille Varjolaa oli piilotettu tes-aiheisia tietokilpailukysymyksiä. Sunnuntaiaamuna joukkueet saivat vielä tunnistaa valokuvista työturvalli-

suusrikkeitä. Koko hoidon voiton vei
Team Kinkunvoittajat.
Viihteestä huolehti Varjolan
seikkailuhenkilökunta. Nuorille oli
järjestetty arktista huvia; nuorallakävely kosken yllä, vaijeriliuku kosken yli ja kellunta jäisessä vedessä
kumisissa erikoispuvuissa.

Aktiivinen aktiivi
29-vuotias Ilkka Kivimäki on tuttu näky Raksanuorten erilaisissa tapahtumissa. Tamperelainen rakennusmies on osallistunut porukan
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Raksanuorten
ehdotuksia
tulevaan
Raksanuorilta pyydettiin
ehdotuksia yhteisistä
tapahtumista:
• Super-Raksapäiviä
jatketaan
• Puumanmetsästys
• Beach-futis
• Vaelluspäivä Evon
kansallispuistoon
• Kesä-Olympialaiset
• Laskuvarjohyppyä
• Huvipuistopäiviä
• Laitesukellusta altaassa
• Fly-boardingia
• Koskenlaskua kumiveneillä
• Frisbee-golfia
• Joukkueen kokoaminen
suojalkapallokisoihin

Kelluntapuku rumentaa ja nuorentaa. Aikuisista ihmisistä tulee kikattelevia ja köpötteleviä lapsia puvut päällä.

puuhiin jo 2000-luvun puolivälistä
saakka.
– Ensimmäinen juttu taisi olla
lätkäpeli Tampereella. Huomasin työmaan seinällä peliä mainostavan lapun ja päätin lähteä mukaan. Erilaisissa tilaisuuksissa tulee käytyä 6–8
kertaa vuodessa ja sen päälle vielä
osaston kokoukset, Kivimäki kertoo.

Kivimäen mielestä parhaita
Raksanuorten tilaisuuksia ovat Super-Raksapäivät.
– Ne ovat erityisesti jääneet
mieleen.
Kivimäki puskee hommia Lemminkäisellä. Miehelle on vielä riittänyt töitä, mutta lähitulevaisuudesta
ei vielä tiedä.

Ja sitten mietitään päät yhdessä vastauksia visaisiin kysymyksiin.

– Pahalta täällä Tampereella
näyttää. Olen nyt kesään asti Pirkkalassa hallityömaalla. Täytyy toivoa, että sitten löytyy jotain uutta.
Kivimäki on työskennellyt samassa firmassa jo vuodesta 2006.
Ensimmäisen kerran raksalle hän
pääsi jo 15-vuotiaana. Työnantajaansa Kivimäki on ollut tyytyväinen, minkä näkee jo pitkästä työsuhteestakin.
– Palkat ja muut tulevat ajallaan, eikä missään ole ongelmia. Sama työjengi on pysynyt siellä aika
pitkään kasassa ja heidän kanssaan
viihdyn hyvin.
Kivimäki ei ole vielä ollut luottamustehtävissä, mutta kiinnostusta
niihin hommiin on.
– Tänä vuonna olin ehdolla vaaleissa ja pääsin varatyösuojeluvaltuutetuksi. Aion nyt osallistua Rakennusliiton koulutukseen. Yritin
päästä mukaan jo viime kuussa Nokialla järjestettyyn koulutukseen,
mutta se olikin täynnä.
Omasta jaksamisestaan Kivimäki huolehtii Raksanuorten tilaisuuksien lisäksi lenkkeilemällä ja
pelaamalla salibandyä Lemminkäisen porukassa.
Kivimäki kilpaili Varjolassa
osana Team Tamperetta. Hyvästä
yrityksestä huolimatta ryhmä jäi kisan viimeiseksi. He saivat niin massiiviset miinuspisteet myöhästyttyään viimeisen aamun aloituksesta.
Taisi raitis ilma nukuttaa.

Tuoretta verta

Ilkka Kivimäki pitää itseään työelämän kokemuksen osalta onnekkaana; hänen mielestään häntä on
kohdeltu aina reilusti.
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Paavo Niemi debytoi vuoden alusta
myös Rakentaja-lehden kolumnistina. Jäämme mielenkiinnolla
odottamaan, mitä kynästä lähtee.

Rakennusmies Paavo Niemi tuli houkutelluksi Raksanuorten toimintaan viime syksynä Siikarannassa järjestetyn nuorisokurssin
myötä. 22-vuotias joensuulainen innostui kurssin aikana toiminnasta ja
tuli tänä vuonna nuorisotyöryhmän
jäseneksi.
– Joensuussa ei ole hirveästi
nuorisotoimintaa. Tavoitteenani on
saada sinne jotain aikaan, Niemi lupailee.

Niemen mukaan Joensuussa rakentamisen aktiivisuus on vielä ihan
kiitettävän vilkasta. Omalla firmalla, Rakennustoimisto Eero Reijonen
Oy:llä ainakin töitä riittää.
– Joensuun keskustasta purettiin joitakin vuosia sitten vanha Sanomalehti Karjalaisen talo. Sen tilalle tulee liiketiloja ja 120–130
asuntoa. Työskentelen nyt sillä työmaalla. Vilkasta täällä on muutenkin. Joensuussa on kaavoitettu paljon ja työtilanne näyttää ihan kohtuulliselta.
Niemi päätyi raksalle vasta
21-vuotiaana. Hän on suorittanut
metallipuolen ammattitutkinnon ja
työskenteli aiemmin venttiilitehtaalla.
– Isä on torninosturikuski ja sitä
kautta pääsin sitten raksalle. Kyllähän näitä hommia tekee. Ulkohommissa kelit tosin ovat mitä ovat. Kun
olin ensimmäistä talvea töissä ja tehtiin betonivaluja, oli pakkasta välillä yli 30 astetta. Olisihan sitä saanut kotio lähteä, mutta palkkakaan
ei olisi silloin juossut.
Niemi on tähän mennessä päässyt tekemään vasta apumiehen töitä.
Hinku muuhun olisi kova.
– Se työmaa, jolla nyt työskentelen, on niin iso, että aputöille on
todella kova tarve. Olisi silti kiva
päästä tekemään jotain ihan oikeita rakennustöitäkin.
Nuori mies olisi kiinnostunut
ottamaan vastuuta myös luottamusmieshommissa.
– Totta kai sellainen kiinnostaa.
Aina on hyvä päästä tekemään uusia asioita.
Niemi onnistui hankkimaan itselleen niin ilkeän flunssan, että
hän seurasi Raksanuorten kilpailua vain sivusta, kamera kaulassa.
Valokuvaus onkin miehen harrastuksista numero yksi.
– Olen harrastanut valokuvausta
monta vuotta. Kuvaan paljon monumentteja ja rakennuksia mutta myös
ihmisiä ja luontoa.
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PALLISTI I
ja JALLIST

Pyöräteiden
rakentaminen
on silkkaa
säästöä!
Pallisti: Tiesitkö, että kevyen liikenteen väylään laitettu euro
tuo terveysvaikutuksina kolme euroa takaisin? Tästä on olemassa korkeakoulutasoista tutkimusta, jota mielellään radiojuontajat käyttävät jutustelun aiheena.
Jallisti: Minäpä en teennäiseen höpöttämiseen halua sortua, mutta asia on varmaan näin. Kun liikkuu jalan tai pyörällä autossa kuhnailun sijaan, niin tervettä se on. Verisuonet eivät kalkkeudu, kun tekee kropallaan jotain.
Pallisti: Esimerkiksi Oulu on maailmassa talvipyöräilyn
ykköskaupunki. Mutta rautaista mieltä ja ruumista se vaatii, jos
parinkymmenen asteen pakkasessa lähtee veivaamaan. Kun
muutaman kilometrin polkemisen jälkeen metalli syväjäätyy,
niin matkanteosta tulee vähemmän riemuisaa.
Jallisti: Rankkaa hommaa. Mutta rankkaa on sekin, että
ennaltaehkäisyä ei edelleenkään politiikassa ymmärretä. Kun
eduskunnassa keskusteltiin liikunnan nykytilanteesta, niin harvinaisella tavalla hallituksen ja opposition edustajat eivät keskenään rähisseet. Tekoja odotetaan kyllä itse kultakin.
Pallisti: Hyvä. Jos ihmiset liikkuisivat kohtuudella, söisivät ja joisivat tolkusti, niin ei sekavia sote-uudistuksia tarvittaisi. Elämäntapojen pitkälti aiheuttamia sydän- ja verisuonisairauksien takia sitä soppaa keitetään.

Jos takatalvea ei ole tullut, niin on aika kaivaa nyt viimeistään fillari esiin. Talvellakin olisi
voinut sillä kulkea. Ei tarvitse kuin nastarenkaan eteen ja polkaista menoksi.

Honka kaatuu
Espoossa?

Sammuneet
olympialaiset

Pallisti: Urheilumaailma on raadollinen ainakin
Suomen lintukodossa eli Espoossa. Kun paikalliselta Veikkausliigaseuralta FC Hongalta ovat
saamisiaan vailla muun muassa järjestysmiesfirma, bussiyritys ja entinen päävalmentaja, eivät pullat ole häävisti uunissa.
Jallisti: Eivät ainakaan, kun kausikortteja
on myyty satakunta. Tuollaisten uutisten jälkeen
tuntuu, että suomifutiksen valo tulee tunnelissa
kohti vyöryvästä junasta.
Pallisti: Maajoukkueella tosin on sauma
EM-kisoihin inhimillisen karsintalohkon myötä. Kansainvälisiä kuvioita voi tosin sotkea se,
että Honka saattaa joutua ulos europeleistä taloutensa takia.
Jallisti: Kun makkaraperinnöllä rikastunut
Jussi Salonojakaan ei Hongan hommaa taida
ottaa hoidettavakseen, vaihtoehdot ovat vähissä.
Pallisti: Kannattajat eivät aio otteluissa käydä, Tapiolassa pyörivästä Timo Soinista ei ole
tietoa. Espoossa tosin häärii nyt valmentajaksi
ja vetonaulaksi palkattu Shefki Kuqi, jonka taidot kentän laidalla ovat mittaamatta. Mutta kova vetovastuu Kosovon Härällä on. Toivottavasti
seura ei kaadu päälle.

Pallisti: Olympiatuli sammui. Niin myös urheiluministeri.
Jallisti: Sen jälkeen Putin sytytti rynnäkkökiväärien ja tykkien suuliekit, kun diplomatiaa Ukrainan kanssa harjoitti. Tai ainakin tällä uhkaili.
Pallisti: Antiikissa olympialaisten ajaksi pidettiin sodissa rauha. Venäjällä otettiin perinteestä mallia. Toivottavasti lopputuloksena on
korkeintaan ohilaukauksia pystypaikalta MäkäKaisan malliin.
Jallisti: Rauhaa puolestaan tarvitsevat olympiavoittajat, vaikka ei titteli auvoa tai nirvanaa
tuo. Sattumaa niiden saamisessa on mukana. Jos
Jauhojärvi ei olisi asiaankuuluvasti kiilaamalla
heilauttanut sakemannin tasapainoa, Porilaisten
marssin levy olisi saanut olla rauhassa.
Pallisti: Tappio on voittoa väkevämpi tunne.
Se kirvelee ja kaihertaa, mutta voitto lämmittää
vain hetkisen. Valtaosa kilpaurheilemisesta on
ankeaa häviämistä, josta saa motivaation hakea
voiton kepeyttävää helpotusta.
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Turhat tavarat
yksinkertaiseen
asiaan
Pallisti: Kevään tullessa juoksijat heräävät horteistaan. Tai siirtyvät hiihtoladuilta takaisin jolkottamisen maailmaan.
Jallisti: Tästä maailman yksinkertaisimmasta ja ehkä hienoimmasta harrastuksesta on
kehittynyt välineurheilua. Ei riitä, että on asialliset juoksukengät. Pitää olla lihaksia puristavat
kompressiotrikoot ja kännykässä lenkin kaloreineen mittaava juoksusovellus.
Pallisti: Tai hyvinvointiranneke, joka käskee lopettaa istumisen. Kun harrastajia on paljon, niin bisnes haistetaan.
Jallisti: Hyvinvointirakkine. Ne komentavat liikkumaan 10 000 askelta, jotka päivittäin
on hyvä taittaa. Tosin temppuilut laitteiden kanssa ovat kuvio sinällään, koska insinöörien ihmemaailmaan on hankala sukeltaa.
Pallisti: Tai sitten kirjailijoiden. Kun tuntuu,
että päivittäin jokin julkku tekee urheiluremonttikirjan. Vaikka ei liikkumaan opi kuin liikkumalla. Siinä on hyvän kierre.
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Työmiehet valmistelevat porrasvalua Ndolan kaupungissa, kaupppakeskuksen työmaalla.

Sambiassa ay-toimitsijan
pitäisi osata kiinaa
Talous kasvaa ja ulkomaisia sijoittajia virtaa maahan.
Rakennusalalla vallitseva hurja buumi tarkoittaa lisää
uusia jäseniä ja samalla lisää työtä liiton työntekijöille.
Johanna Hellsten

S

ambian talouskasvu on tällä
hetkellä kuuden ja puolen prosentin luokkaa vuodessa. Iso
osa talouskasvusta on edelleenkin
kaivosteollisuuden harteilla, mikä
valitettavasti ei tarkoita kovin suurta kasvua työpaikkojen määrässä tai
valtion verotuloissa.
Suuren osan kaivoksista omistavat kiinalaiset ja etelä-afrikkalaiset yritykset. Esimerkiksi kiinalaiset vievät kuparin ja sen kaivamisen
sivutuotteet kuten kullan ja hopean
jatkojalostettavaksi kotimaahansa.
Tästä syystä kaivokset työllistävät
liikevaihtoonsa nähden melko vähän väkeä.
Rakentaminen on onneksi niitä aloja, joilla talouskasvu näkyy.
Maassa on meneillään valtava rakennusbuumi,
– Me haluaisimme, että nyt meneillään oleva rakennusbuumi näkyisi myös työntekijän kukkarossa.
Tällä hetkellä suuria rakennuspro-
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jekteja on joka puolella Sambiaa.
Se tuo meille haasteita, sillä meidän pitäisi olla paikalla ja näkyvissä kaikkialla, missä rakennetaan,
Sambian National Union of Building, Engineering and General Workers NUBEGW:n pääsihteeri Bryson Nyirenda sanoo.
NUBEGW edustaa Sambiassa
rakennus-, metalli- ja puualan työntekijöitä.
– Toki pääosa isoista rakennusprojekteista keskittyy tiuhaanasutuille alueille, mutta niitä on myös
syrjäisemmillä seuduilla. Ja jos me
emme ole siellä, ovat työolot ja työehdot työntekijän kannalta todella
huonot erityisesti kiinalaisten sijoittajien projekteissa, Nyirenda jatkaa.

Työehtosopiminen
yrityskohtaista
NUBEGW, kuten muutkin ammattiliitot Sambiassa, neuvottelee pääosan työehtosopimuksista yrityskohtaisesti. Yleissitovia työehto-

Vaurastuva keskiluokka haluaa shopata. Ndolassa rakennetaan useita
kauppakeskuksia samaan aikaan.

sopimuksia ei tunneta. Ammattiliitot ovat kuitenkin mukana yhdessä
valtion ja työnantajien kanssa kolmikantaneuvotteluissa, joissa päätetään muun muassa minimipalkasta ja niin sanotusta lisäpaketista, johon kuuluvat esimerkiksi asunto- ja
työmatkalisät.
Hankalimpia yrityksiä työntekijöiden järjestäytymisen ja työehtosopimusten kannalta ovat kansainväliset yritykset. Erityisesti kiinalaisten
omistamien yritysten kanssa on usein
ongelmana se, ettei ammattiliitolla
ole juuri asiaa työmaiden sisäpuolelle. Poikkeuksiakin kuitenkin on.

Nyirendan mukaan tällä hetkellä Sambian rakennusyrityksistä 144
on järjestäytynyt. Jokaisessa järjestäytyneessä yrityksessä on useamman luottamusmiehen muodostama työntekijöiden komitea. Nyirenda arvelee, että uusia yrityksiä sopimusten piiriin saataisiin tänä vuonna lähelle 30, sillä alkuvuoden tahti
on ollut vilkas. Loppukeväästä kasassa voi jo olla 15 uutta sopimusta.
– Pelkkää solmittujen sopimusten määrä ei tietenkään pidä tuijottaa. Myös sopimusten laadulla on
merkitystä kuten sillä, miten niissä
huomioidaan esimerkiksi sairaspäi-
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Kauppakeskustyömaan pääluotta
musmies Chisamba kiittelee Thor
Developmentin keskittymistä
työmaan turvallisuuteen.

vät, loma-ajat, työajat ja irtisanomiskorvaukset.
Vaikka hankaliakin yrityksiä
on, liitolla on kuitenkin hyvät välit
useisiin sopimuskumppaneihinsa.
– Monissa yrityksissä esimerkiksi luottamusmiesten kouluttamiseen suhtaudutaan myönteisesti
ja joustetaan tarpeen mukaan. Moni yritys antaa tilatkin koulutuskäyttöön. Olemme nyt organisoimassa
isompaa, eri yritysten yhteistä koulutusta luottamusmiehille. Sen järjestäminen voikin sitten olla hankalampaa, Nyirenda kertoo.

Kauppakeskus rakentuu
kohtuullisilla ehdoilla
Noin puolen miljoonan asukkaan
kaupunki Ndola Sambian kuparivyöhykkeellä on yksi niitä paikkoja, joissa rakennusbuumi näkyy.
Kaupunkiin rakennetaan kerralla
useampaakin kauppakeskusta. Yhtä
niistä rakennuttaa sambialainen Bit
By Bit -kiinteistösijoitusyritys. Pääurakoitsijana on etelä-afrikkalainen
urakoitsija Thor Development, jonka kanssa NUBEGW on neuvotellut
työehtosopimuksen.
Projektipäällikkö George Kalumbin mukaan järjestäytyneiden

Turvavaljaat on, mutta ovatko ne kiinni?

yritysten työmaat ovat selvästi turvallisempia työpaikkoja kuin järjestäytymättömien. Ja totta on, että kauppakeskustyömaa on yllättävän siisti ja ammattimaisen näköinen. Kaikilla työntekijöillä on huomiohaalarit, turvakengät, kypärät ja
suojalasit.
– Työntekijät tulevat työmaalle
kello 6.45. Ensimmäiseksi jokaisena
aamuna pidetään työturvallisuuskokous. Siellä käydään läpi ihan perusasioita, kuten esimerkiksi sitä, miten
tulee toimia työskenneltäessä isojen
koneiden läheisyydessä, työmaan
mestari kertoo.
Kauppakeskustyömaan kokonaisvahvuus on noin 100 henkeä,
mutta osa porukasta työskentelee
myös yrityksen muilla läheisillä
työmailla. Alin työmaalla maksettava, käteen jäävä palkka on 1 200
kwachaa, eli noin 165 euroa. Työntekijöiden tuntiansiot liikkuvat 4–7,5
kwachan välillä eli 55 sentin ja
noin euron välillä. Lisäksi työntekijät ovat oikeutettuja bonuksiin, jos
hommat valmistuvat normaalia nopeammin. Töitä tehdään yhdeksän

tuntia päivässä ja työaikaan kuuluu
lounastunti kello yhdeltä.
Työmaan pääluottamusmies
Chisamba kertoo, että työmaalla ei
ole ollut työtapaturmia sen jälkeen,
kun Thor Development otti työmaan
hallintaansa joulukuussa.
– Muutenkaan Thorin kanssa
ei ole ollut ongelmia. Yritys hoitaa
hyvin turvavarusteet ja muut asiat,
Chisamba sanoo.
Aivan puhtain paperein työmaa ei kuitenkaan selviä liiton ja
paikallisen työsuojeluviranomaisen tarkastuksesta. Korkealla työskentelevillä hitsareilla on kyllä turvavaljaat, mutta vaikuttaa siltä, että
niitä ei ole kiinnitetty kunnolla teräspalkkeihin. Lisäksi työsuojeluviranomaiset eivät ole saaneet yritykseltä erilaisia tarvittavia papereita ja
pöytäkirjoja.
– Te voitte sanoa, että työmaalla ei ole tapahtunut yhtään tapaturmaa, mutta me viranomaiset tarvitsemme kaikki tällaiset tiedot myös
kirjallisina. Teiltä varmaankin löytyy kaikki tarvittavat paperit, paikallinen työsuojelutarkastaja kysyy.

NUBEGW:n paikallinen järjestö
sihteeri Cindy on ollut liiton
palveluksessa jo parikymmentä
vuotta. Hän on tuttu näky Ndolan
työmailla.

SASK Sambian ja Mosambikin rakennusliittojen apuna

S

uomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK on aloittanut yhteistyöhankkeen
sambialaisten ja mosambikilaisten rakennusliittojen kanssa. Rakennusliitto on mukana tukemassa projektia.
SASK:n ja Building and Woodworkers Internationalin (BWI) tavoitteena on auttaa liittoja kasvattamaan jäsenmääräänsä ja jäsenmaksutuloja sekä liittojen jäsenten ja luottamushenkilöiden tietotaitoa.
Liitot myös tarvitsevat apua neuvottelutoiminnan tehostamiseen ja työehtosopimusten
sisältöjen parantamiseen muun muassa monikansallisten yhtiöiden yrityskartoituksia hyödyntäen. Tarkoituksena on puuttua koko tuotantoketjun työehtoihin.
Kolmas tärkeä osa projektia on kampanjoida ILO:n sopimusten 94 (julkisten investointien
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työehdot) ja 167 (rakennusalan työsuojelu) ratifioimiseksi ja noudattamiseksi.

Kolme liittoa
Sambiassa ja Mosambikissa tuettavia liittoja
ovat National Union of Building, Engineering
and General Workers, NUBEGW Sambiassa,
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da indústria de Construção, Madeiras e Minas (SINTICIM) ja Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Indústria Agropecuária e Florestas (SINTAF), molemmat Mosambikissa.
Liittojen tilanne on hiukan erilainen Sambiassa ja Mosambikissa. Mosambikissa järjestäytymisaste on monilla aloilla todella korkea.
Esimerkiksi rakennusalalla se on yli 60 prosenttia. Sambiassa suuri osa työvoimasta työs-

kentelee epävirallisella sektorilla, jolla järjestäytyminen on vähintäänkin hankalaa.
– Sekä jäsenhankinnassa että työehtosopimusten määrässä on vielä paljon tehtävää.
Uskomme, että tulevaisuudessa Mosambikissa toimii entistä enemmän kansainvälisiä yrityksiä. Se tuo hankaluuksia työntekijä- ja työnantajapuolen välille. Meidän pitää olla liittona kykeneväisiä ratkaisemaan näitä ongelmia,
SINTICIM:n pääsihteeri Jeremias Duzenta
Timana toteaa.
NUBEGW:n projektipäällikkö George
Kalumbin mukaan olennaista on myös liittojen medianäkyvyyden nostaminen.
– Meidän on parannettava liittomme imagoa ja tunnettuutta sekä maan rajojen sisä- että
ulkopuolella. Kun ihmiset kuulevat meistä eri
kanavia pitkin, he haluavat liittyä liittoon.
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Stadin (valk.) ja Omnian (sin.) välieräpelistä ei vauhtia puuttunut.
Myös jo jatkosta tippuneita joukkueita pelit
kiinnostivat loppuun asti.

Uudenmaan amikset
reikäpallon perässä
Helmikuinen räntäsade ei porukkaa harmittanut, kun vuosit
tainen Uudenmaan ammattikoulujen välinen salibandyturnaus
pelattiin 12. helmikuuta Vantaalla. Voiton vei taas Stadin
ammattiopiston talotekniikan joukkue
Sini Partinen, teksti ja kuvat

R

akennusliiton Uudenmaan aluejärjestö on
takapiruillut jo useamman kerran Uuden
maan alueen ammattioppilaitosten opis
kelijoille oman liikuntapäivän. Kymmenelle sali
bandyjoukkueelle on varattu mahdollisuus osal
listua turnaukseen. Tapahtuma on hyvin suosittu,
paikat menevät hetkessä. Suosiota selittää osal
taan se, että ammattikouluille järjestetään valitet
tavan vähän ohjelmaa. Tämän lisäksi Uudenmaan
aluejärjestö on joka vuosi sponsoroinut turnauk
seen rahapalkinnot mitalijoukkueille.
Tänä vuonna yhdeksän kymmenestä jouk
kueesta pääsi pelipaikoille asti Vantaalle. Yh
denkään joukkueen ei tarvinnut taistella peliajas
ta, päivällä kun oli mittaa tavallisen työpäivän
verran. Varsinkin talotekniikan oppilaita turnaus
kiinnosti, yhdeksästä joukkueesta viisi edusti ky
seistä ammattiryhmää.
Joukkueet oli arvottu etukäteen kahteen loh
koon ja hektisellä pelitahdilla päivää tahkottiin
kin läpi, kun kahdella kentällä oli samaan aikaan
täysi tohina päällä aamusta iltapäivään asti. Jokai
nen joukkue pelasi vähintään neljä 20 minuutin
peliä, finaalinelikko yhteensä kuusi matsia.
Kummastakin lohkosta välieriin pääsi kak
si parasta joukkuetta ja välieristä voittajat pääsi
vät suoraan pelaamaan kullasta, kun taas häviäjät
jäivät taistelemaan astetta himmeämmästä mita
lista. Välieriin tiensä selvittivät joukkueet Stadin
ammattiopistosta, Espoon Omniasta, Nurmijär
ven Keudasta sekä Askolan Amistosta.
Stadi ja Omnia väänsivät tiukkaakin tiukem
man matsin, joka voittolaukauskilpailun jälkeen
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Kultajoukkue Stadin Ammattiopiston talotekniikka. Kuva: Mikko Lindstedt

lopulta päättyi Stadin hyväksi 4–3. Amisto sen si
jaan tyrmäsi Keudan selkein lukemin 8–1.
Finaalikaksikosta molemmat joukkueet olivat
voittaneet turnauksen kaikki edelliset pelinsä, jo
ten odotettavissa oli todellakin kova vääntö voi
tosta ja 500 euron palkintosummasta. Vaikka päi
vä olikin ollut pitkä kaikille joukkueille, löytyi
jätkistä vielä virtaa viimeiseen koitokseen ja fi
naalipeli olikin todella nopeatempoinen ja selvästi
molemmilla joukkueilla oli nälkä voittaa turnaus
omiin nimiinsä.
Tänäkin vuonna lopulta tasaväkisessä kamp
pailussa voittajaksi selviytyi edellisvuoden mes

tari eli Stadin ammattiopiston talotekniikan jouk
kue. Askolan Amiston rakennuspuoli sijoittui hie
nosti toiseksi ja kolmannen sijan vei nimiinsä
Omnian talotekniikan joukkue.
Suurin maaliero oli Nurmijärven Keudan rak
san ja Keravan Keudan talotekniikan luokkien vä
lillä pelin päättyessä 12–3 nurmijärveläisten voit
toon.
Kaiken kaikkiaan päivä oli hyvin onnistunut
ja tulevaisuudessakin turnausperinteelle toivottiin
jatkoa. Myös muutama ehdotus lajinvaihdosta tu
li, mutta todennäköisesti salibandy on ohjelmassa
mukana vielä jatkossakin.
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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
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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Kun mieli murtui
kranaattimyrskyssä
Ville Kivimäki: Murtuneet mielet. Taistelu
suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945.
WSOY.

S

uomen talvi- ja jatkosodasta
on puhuttu ja kirjoitettu valtavasti. Nykyään ei voi sanoa, etteivät veteraanit olisi saaneet kunnioitusta kärsimyksistään. Moni haavoittui iäksi ja tästä sikiää aihe, jota ei ole juurikaan
julkisuudessa käsitelty. Historiantutkija Ville Kivimäki kertoo
Murtuneet mielet -tietojärkäleessään tarinaa psyykkisesti haavoittuneista sotilaista. Teos sai eittämättä ansaitusti Tieto-Finlandiapalkinnon viime marraskuussa.
Kivimäen mukaan peräti
15 600 sotilasta sai yksistään jatkosodan aikana psykiatrista hoitoa. Veteraanien henkiset ahdingot eivät olleet mitään lieviä masennuksia tai henkilökohtaisen
elämän pieniä ihmissuhdekriisejä, vaan alituiseen kuolemanpelkoon, kranaattikauhuun ja koko
maailman päättymiseen liittyviä
totaalisia järkytyksiä.
Sotilaita hoidettiin usein
myös äärimmäisillä konsteilla.
Nykytietämyksen valossa sotilaille annettuja insuliini- ja lääkeshokkeja pidettäisiin puoskarointina. Järin johdonmukaista
kuvaa hoidosta ei anna sekään,
että samanlaisista rintamaolosuhteista potilaita vastaanottaneiden
eri sairaaloiden välillä oli valtaisaa häilyvyyttä siinä, minkälaisina ongelmina mitä missäkin
hoidettiin. Toisaalla esimerkiksi
aseveljen syliin kuolemisesta syntynyt trauma pantiin hermoheikkouden piikkiin ja toisaalla syynä
pidettiin vähä-älyisyyttä.
Sodan melskeet ovat aina armottomia, mutta niin olivat usein
myös vanhan ajan henkiparantajat. Esimerkiksi elokuvaintoilijana tutuksi tulleen Peter von
Baghin isä Konrad oli sotapsykiatri, joka ei ylenpalttista empatiaa ”tärähtäneitä” kohtaan tunte-

nut. Natsi-Saksasta oppia hakenut
mies uskoi muun muassa rankkoihin fyysisiin harjoitteisiin ja suoranaiseen simputtamiseen hoitokeinoina.
Osa sotapsykiatreista kutsui
myös potilaitaan loisiksi ja miehen irvikuviksi. Ehkä jyrkät näkemykset leimaavat vielä nykypäivää siinä, että psyykkisesti kärsineiden veteraanien on ollut äärettömän vaikeaa saada korvauksia
invaliditeetista.
Kivimäen teoksesta käy ilmi
mielenkiintoisella tavalla se, että
mieli ei järkkynyt niinkään nuorilla keltanokilla, vaan ikääntyneillä perheellisillä miehillä.
Myös tämän yhdistyminen rikkinäiseen lapsuuteen ja ulkopuolisuuden tunteeseen muuten kiinteästä sotilasryhmästä johti monen
sielun särkymiseen.
Jokaista Mannerheim-ristin
ritaria kohden oli sata psykiatriseen hoitoon joutunutta veteraania. Useaa heistä epäiltiin teeskenteleviksi ”simulanteiksi”, mutta vain ani harva joutui sotaoikeuden eteen. Kirjassaan Kivimäki
kertoo kuitenkin eräästä rintamakarkuruudesta kuolemantuomion
saaneesta lääkäriupseerista, joka
ei kestänyt kesän 1944 hirmuisia taisteluita. Hän oli monella tapaa säännön vahvistava poikkeus,
koska rivimiehet olivat ehdoton
valtaenemmistö sotapsykiatrisista potilaista.
Liki jokainen veteraani sai
silti sieluunsa haavan, koska moni
näkee edelleen yöstä toiseen painajaisia kokemistaan taisteluista.
Kiitämme: Vaietun aiheen
esiin nostamista ja myyttien
purkamista.
Moitimme: Emme oikeastaan
mitään.
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PÄÄSTÄ IRTI

PÄÄSIÄISENÄ!
Nauti pääsiäisen tunnelmasta Hotelli Siikarannassa
Nuuksion kansallispuiston upeissa maisemissa
vain 30 minuutin päässä Helsingistä!

Pääsiäisloma
jäsenedulla
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€

vrk/hlö/2hh

1

Varaa lomasi jo tänään (09) 867 97

Loma sis. majoituksen 2 hh täysihoidolla, aamu- ja iltasaunat sekä kuntosalin käytön
ja hotellin lomaohjelmaa. 1hh-lisä 20 €/vrk. Lapset 6-16v puoleen hintaan.
Normaali RL:n täysihoitohinta 54 € vrk/hlö/2 hh.

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

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
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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Harjoittelua tontin nurkalla

O

lipa tässä jokin aika sitten
isäpuolen merkkipäivä ja
niitä piti tietenkin juhlistaa
vähän pitemmän kaavan mukaan.
Koko ikänsä rakennuksilla työskennelleestä ja edelleenkin kirvesmiehenä vielä yli 60-vuotiaana leipänsä hankkivasta äijästä kun on kyse,
suuri osa juhlakansasta liittyikin
jollain tavalla rakentamisen maailmaan. Entisiä ja nykyisiä työkavereita, pomoja ja jälkikasvua, joista
monilla oli kosketuspintaa alalle.
Monta taloa ehdittiinkin siinä illan
aikana rakentaa ihmisten kanssa jutellessa ja varsinkin nuorten työllistymisestä kannettiin huolta.
Eräänkin vanhan liiton kirvesmiehen kanssa jauhettiin pitkä tovi ja päädyimme siihen, että moni
koulu valmistaa opiskelijoita liian
vähän työelämään. Tähän soppaan
kun lisätään se, että harjoittelupaikat saattavat olla pelkkää siivoamista alusta loppuun, niin hankala siltä pohjalta on alkaa ammattitaitoa kasaamaan. Puhumattakaan
motivaatiosta alalle tai ammattiylpeydestä.

Parhaimmillaan tai pahimmillaan homman nimi on se, että koulusta useampi harjoittelija pistetään
samaan nippuun ja johonkin tontin
nurkalle nyppimään nauloja laudoista, siivoamaan tai tekemään polttopuita. Vertaistukea kyllä löytyy,
mutta miten on oppimisen laita?
Toki siivoaminen, raivaaminen
ja aputyöt kuuluvat aloittelevan ammattilaisen työtehtäviin ja sitä pitääkin tehdä, alkuun paljonkin. Eihän
kukaan koulusta valmistu täysoppineeksi ammattilaiseksi, mutta ei se
ammattitaito myöskään kartu harjaan nojaamalla.
Koulun työssäoppiminen kuitenkin on sananmukaisesti työssä
oppimista, jolloin tarkoitus nimenomaan olisi päästä oppimaan uutta
ja harjaantumaan asioissa, joita jo
vähän osaa. Tähän paras tapa olisikin se, että harjoittelija pääsee heti alussa vanhemman kaverin matkaan työmaalle. Työssäoppimisjakso on kuitenkin kovin lyhyt aika,
joten aika kannattaisi mahdollisimman tehokkaasti käyttää uuden oppimiseen.

Koulussa taas voitaisiin keskittyä työvälineisiin ja mahdollisimman monipuoliseen työskentelyyn.
Myös perusasioita pitäisi painottaa
huomattavasti enemmän kuin nyt,
erityisesti oma-aloitteisuutta ja täsmällisyyttä tarvitaan raksalla!
Työturva-asioissa harvemmin
on ongelmia, ainakaan keskustelukumppanini mielestä. Hän kertoi,
että on itse ohjannut useita opiskelijoita ja siihen porukkaan on mahtunut persoonia laidasta laitaan. Yhteistä kaikille on kuitenkin ollut se,
että he ovat parhaiten oppineet tekemällä asioita yhdessä ja varsinkin
oikealla työmaalla.
Myös työporukkaan kuuluminen helpottuu paljon, jos nuorelle
annetaan mahdollisuus päästä appariksi. Samalla tulee juteltua aisaparin kanssa niitä näitä ja verkostoiduttua, toisin kuin siinä tapauksessa, että nuori jätetään yksin kiviä
potkimaan.
Terveisiä siis työmaiden äijille
ja likoille sekä mestareille, ottakaa
ne uudet kaverit mukaan porukkaan
ja siirtäkää se hiljainen tieto eteen-

päin. Opiskelijat, olkaa aktiivisia,
oma-aloitteisia ja hyvällä asenteella. Kyseinen harjoittelupaikka kun
saattaa helposti olla myös tuleva
duunipaikka. Ja mitä tulee teihin
työmaan vanhimpiin: nostan hattua
joka ikiselle teistä, että edelleenkin
vielä duunissa jaksatte! Eläkeikää
lähestyvä raksamies kun taitaa olla
jo elävä legenda.
Sini Partinen
Etelä-Suomen
nuorisotyöntekijä

Kiljavan kautta kotiin?

R

akennusliiton koulutustoiminta palasi Kiljavan opiston osaksi vuosikymmenien oman opistotoiminnan jälkeen
reilu vuosi sitten. Luottamusmies-,
työsuojelu- ja järjestökursseja vedetään siis nykyisin Rakennusliiton
jäsenille yhteisen suunnittelutyön
pohjalta pääosin kuten muillekin
SAK:laisten liittojen jäsenille muilla Kiljavan opiston kursseilla. Samoin ammatillinen koulutus näyttötutkintoineen sekä harrastekurssit
ovat nykyisin samaa yhteistä Kiljavan opiston kurssitarjontaa.
Kiljavalla tunnetaan käsite
”Kiljavan henki”. Sitä kuvailivat
aiempien vuosikymmenten vuosikurssien kävijät viime vuoden jatkokurssillaan esimerkiksi siten, että se tarkoittaa maailmanparantamisen ytimen hakemista. Kurssilaiset näkivät, että vuoden (tai parin) viettäminen aikoinaan Kiljavan
opistolla muutti monen elämää pe-

ruuttamattomasti. ”Olen innostunut nostamaan järjestäytymisastetta ja järjestämään työpaikkademokratiaa”, totesi eräs. Ymmärrettiin,
että ammattiyhdistysaktiivin tehtäväkenttä on huomattavasti laajempi
kuin oman työpaikan asiat. ”Henkinen minäni vahvistui kun tajusin kokonaisuuksia”, luonnehti toinen.
Nykyisin tuota yhteiskunnallista koulutusta ei samantyyppisesti
opistolla enää ole. Oikeastaan ainoa
laajahko kurssi on kuukauden kurssi, jolla tutustutaan moniin eri yhteiskunnan lohkoihin hakien oppia
ja oivalluksia paikallisen toiminnan
kehittämiseen. Mistä raha tulee,
minne se menee? Miten valtaa käytetään yhteiskunnassa? Ilmastonmuutos, finanssikriisi, täystyöllisyys? Edelleen tuoltakin kurssilta
tulee palautetta, jonka mukaan joidenkin kurssilaisten ajattelu avartui
merkittävästi. On vaihtoehtoja! Kyse on politiikasta!

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

SAL-lomat maksaa sinulle takaisin omavastuun 60 euroa.
Mikäli osallistut 1.askel -perheille jaksolle,

SAL-lomat maksaa perheellesi takaisin 50 euroa.
Toimi näin: Kun olet osallistunut, laita sähköpostilla tieto olitko aikuisten vai perheiden

jaksolla, nimesi, ammattiliittosi ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen: info@salry.net
Lisätietoja voit kysellä Pasi Ylitalolta sähköpostilla: pasi.ylitalo@salry.net.
SAL-lomat maksaa avustukset joka kuukauden 1. viikolla. Kesäkuussa haetut
avustukset maksetaan elokuussa.
Hyvinvointijaksot löydät osoitteesta: www.pht.fi

Etu koskee vain SAK:n jäsenliittojen jäseniä ja on voimassa hyvinvointijaksoilla 2014.
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Samantyyppisiä vivahteita käsitellään ammattiyhdistystoiminnan perusteiden kautta toki muillakin kursseilla. Peruskurssit keskittyvät kuitenkin ensi sijassa keskeisimpien oikeuksien, velvollisuuksien ja toiminnan perusteiden haltuunottoon painon ollessa työpaikan yhteisessä kehittämisessä. Nämä ovatkin luottamustehtävissä toimimisen lähtökohdat.
Talon väki ei ole vaihtunut
vain opistotoimintojen yhdistymisen kautta, vaan Kiljavalla on ollut
omiakin muutoksia. Tällä hetkellä
luottamusmieskursseja vetävät apulaisrehtori Marjaana Liehu-Törrö
sekä Maarit Fred, allekirjoittanut,
Ismo Nokelainen, Jan Nordström,

Tero Toivanen ja Jari Toivo.
Järjestökursseja vedämme Maarit Fredin ja rehtori Ari-Pekka Lundénin kanssa. Työsuojelupuolella
ovat Eero Honka, Simo Jästerberg,
Outi Mietala ja Elina Östring. Ammatillista koulutusta vetävät Antero
Ahonen, Tapio Ala-Kokko, Jouni
Ijäs sekä Jouni Hämäläinen.
Kurssisihteereinä ovat Saila
Lehtinen, Valeria Nikkinen, Riitta Karjalainen, Heidi Sirén sekä
Pauliina Saarinen. Omalta osaltamme luomme edellytyksiä Kiljavan hengelle nyt ja tulevaisuudessa
– tervetuloa kursseille!
Inari Juntumaa
järjestö- ja
luottamusmiesopettaja

Karavaanarit ja motoristit
Rakentajien kesäpäiville!
R
akentajamotoristien ja Rakentajakaravaanareiden perinteiset
tapaamiset ovat tänä vuonna Savonlinnan kupeessa Vuohimäki Camping -alueella 6.–8. kesäkuuta.
Ohjelmaa on moneen lähtöön.
Perjantaina leikkimielistä kisailua,
makkaran grillausta sekä rantasaunontaa sekä naisille että miehille.
Lauantaina on kokoontumisajo,
josta liitymme mukaan Rakentajien
kesäpäiväohjelmaan. Iltaa vietämme Rakentajien iltajameissa Casinolla. Lisätietoa kesäpäiväohjelmasta löytyy liiton nettisivuilta.
Varaathan paikkasi kesäpäivien
iltatilaisuuteen Casinolle etukäteen
paikan varmistamiseksi.
Muistathan olla aktiivinen! Ilmoittautukaa hyvissä ajoin ja varat-

kaa omat paikat vuoden 2014 parhaasta motoristitapahtumasta. Paikkoja on rajoitetusti! Ilmoita jäsennumerosi varatessasi majoitusta, sillä
ohjelma postitse vain jäsennumeron
ilmoittaneille.
Lisätietoja:
Karavaanarit:
Ari Ruuskanen
0500 903 896
Motoristit:
Niko Räsänen
040 508 7731
Tapio Jääskeläinen
050 527 0449
Jukka Lindgren
0400 781 447
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Millä stimuloida
harmaata massaa?

R

akennusliitto laittoi alkuvuodesta alulle tärkeän Elävänä Eläkkeelle -kampanjan.
Vaikka olenkin nuori, tajuan asian
tärkeyden ja olen valmis tekemään
osani kampanjan näkyvyyden puolesta. Pelkään vain, että tämäkin hyvä ja tärkeä asia unohdetaan ennen
kuin sille on tehty mitään pysyvää
parannusta.
Näkemykseni johtuu meidän
harmaasta massastamme tai lampaistamme, jota myös Suomen kansaksi kutsutaan. Ja ennen kuin suututte, en todellakaan tarkoita, että
meistä kaikki olisivat lampaita. Valitettavasti heitä on suurin osa kansasta.
En ole ainoa, joka on tämän ilmiön huomannut lähipiirissään tai
työpaikoillaan. Tuntuu siltä, ettei tavallista kansalaista kiinnosta äänestää. Politiikka ei muutenkaan herätä mitään mielenkiintoa, vaikka siinä tehdään päätökset meidän asioistamme. Tämä tajutaan vasta siinä
vaiheessa, kun on jo kurat housuissa
ja päätökset muuttuvat realismiksi
suoraan silmiemme edessä.
Suurinta osaa ihmisistä ei tunnu
häiritsevän tai haittaavan nykyhallituksen päätökset yritysten veroalennuksista, kun samaan aikaan leikataan julkisia palveluita niin paljon
kuin kehdataan. Suomalaiseen tapaan kirotaan kahvipöydässä, mutta asia jääkin siihen pöytään.
Ai niin, meinasi melkein unohtua. Pari tuhatta työntekijää viikossa
lähetetään kilometritehtaalle ja johtajat nostavat muutaman miljoonan
osinkoina, kun tuli niin hyvä tulos.
Muualla Euroopassa tämänkaltaiset
uudistukset todennäköisesti aiheuttaisi aikamoisen kaaoksen kaduilla ja mahdollisesti jopa hallituksen
eroamisen, muttei meillä Suomessa.
Täällä on hyvä olla, onhan meillä
ilmainen koulutus vielä muutaman
vuoden ja lähes ilmainen terveydenhuolto vain puolen vuoden jonotuksen päässä, mitäs sitä turhaan hoitajia tai lääkäreitä palkkaamaan.

Menee vain rahaa hukkaan. Voitaisiin vaikka yksityistää, jotta valmiiksi upporikas osakkeenomistaja
voisi rikastua lisää.
Ja meistä jokaisella on ilo lahjoittaa valtion toimintaan kuukausittain satoja ellei tuhansia euroja,
meidän muutaman tuhannen euron
tuloista. Eihän rikkaita voi verottaa,
nehän lähtee vielä maanpakoon...

Ratkaisut














































































































































































































































































Meinasipas tarina lähteä pahasti
sivuraiteelle, minunhan piti puhua
kampanjasta. Tässä muutama vaihtoehto sille, mitä tapahtuu seuraavaksi.
Skenaario yksi: Kampanja puree ja kansa kiinnostuu asiasta, muttei vielä nouse barrikadeille. Hallitus järjestää jonkin hienon kohun,
vaikkapa lautakasoista. Sen aikana
eläkeuudistus viedään julkisuudelta
piilossa ilman sen kummempaa keskustelua. Tuloksena eläkeikä, mihin
rakentajat tai muut fyysisen työntekijät eivät ikinä tule pääsemään ja
eläkeputki poistuu käytöstä.
Toinen vaihtoehto: Kansa unohtaa kampanjan muutamassa kuukaudessa, vaikka alussa on täysi kannatus ja tohina menossa. Lopputulos
on sama kuin edellisessä vaihtoehdossa.
Joten nyt pyydän teiltä lukijoilta:
älkää unohtako tätä kampanjaa, se
vaikuttaa meihin jokaiseen, vaikka
se ei välttämättä vielä siltä tuntuisi.
Keskustelkaa asiasta kotona, työpaikalla tai missä tahansa.
Kunpa saisimme tämän kansan
heräämään ja vaikuttamaan päätöksiin. Jos tämä ei onnistu, niin liemessä ollaan. Jos eläkeikä nousee
ja eläkeputki tuhotaan, varmistetaan edes, etteivät ainakaan nämä
samat herrat pääse uudestaan ”edustamaan” kansaa.

Henri Karvinen
nuorisotyöryhmän jäsen,
kirvesmies

Hyvinkäältä lähdetään joukolla kesäpäiville

H

yvinkään osasto 042 oli ensimmäinen koko osaston ilmoittautuja liiton kesäpäiville.
Samalla meni kaupaksi lippuja niin höyrylaivaristeilylle kuin iltajameihinkin.
– Meidän osastossa on aina ollut hyvin aktiivista porukkaa osallistumaan kesäpäiville,
Consti talotekniikan Helsingin yksikön varatyösuojeluvaltuutettu Matti Ihanus kertoo.
– Savonlinna on hieno kesäkaupunki, olen
pariin otteeseen käynytkin siellä.
Sisämaassa järjestetyt kesäpäivät ovat hyvää vaihtelua liiton kesäristeilyjen jälkeen.
– Eteläsuomalaiset pääsevät niin helposti
lauttamatkalle, joten Savonlinna on senkin ta-
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kia hyvä valinta.
Hyvinkään osastossa on kaikkiaan 550 jäsentä, joista 350 on A-maksavia.
– Olemme ryhtyneet säästämään jo viime
vuonna kesäpäiviä varten.
Ihanus on ollut osaston taloudenhoitaja
vuodesta 2009 lähtien. Hänen edeltäjänsä Kyllikki Riutta ehti olla 40 vuotta osaston kirjanpitohommissa.

Matti Ihanus lähtee mielellään sisämaahan
kesäpäivien viettoon.
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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

36

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

TAPAHTUMAT

Hämeenlinnan
rakentajaveteraanit

Maaliskuun kokous ke 19.3. klo 13,
Birger Jaarlin katu 12 A, Hämeenlinna. Tervetuloa kahville kokoukseen!

Raudoittajien
talvitapaaminen

Perustettu www.raudoittajat.fi-sivut
sekä facebook-ryhmä koko Suomen
raudoittajille, niissä voimme keskustella ammattialaamme koskevista asioista sekä muutenkin pitää yhteyttä
toisiimme vaikka Turusta Tornioon.
Raudoittajien talvitapaamisväki

Kuopion osastot:
091, 103, 394

Yhteiset pilkkikilpailut la 29.3. klo
10–13 Lomarinteellä, Kanavanranta
28, Kuopio. Ilmoittautumiset alkaa
klo 9. Sarjat: lapset, miehet, naiset ja
veteraanit. Tarjotaan kahvia, pullaa
ja makkaraa. Jäätilanne tarkastetaan
ennen kilpailun alkua. Jäsenet perheineen tervetuloa!
Hallitukset

Porin osastot:
101, 613

Tunne veroetusi! Vero-ilta 9.4. klo
18, Satakunnan aluetoimiston kokoushuone, Liisankatu 18, Pori. Järjestämme asiantuntijan avustuksella jäsenille paljon tärkeää tietoa verotuksesta ja meille kuuluvista eduista.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitukset

Päijät-Hämeen osastot:
066, 177, 405, 604

Yhteinen kevätkokous to 20.3. klo
18, ravintola Wanha Herra, Laaksokatu 17, Lahti. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tulethan paikalle ajoissa, päättämään osaston yhteisissä asioissa!
Hallitukset

Päijät-Hämeen osastot:
066, 177, 213, 378, 405, 604

Yhteinen perhetalvitapahtuma la
29.3. klo 10–14, Kahvisaari, Niemen
sataman vieressä, Lahti. Ohjelmana:
pilkkikisat, mikäli jäätilanne antaa
myöten sekä yhteistä ulkoiluaikaa.
Tule mukaan ja osallistu!
Hallitukset
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Os. 001, Helsingin
kirvesmiehet

Kevätkokous on ti 18.3. klo 18, Purpuripolku 7–9, Kannelmäki, Helsinki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Hallitus

Os. 003, Helsinki

Kevätkokous la 22.3. klo 10, Uudenmaan aluetoimiston kokoustilat, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Siltasaarenkatu 4, Helsinki. Alustuksen pitää toiminta-aluepäällikkö Vilppu
Oikarinen. Kokouksen jälkeen ruokailu ravintola Sävelessä. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 005, Helsinki

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.

tai p. 040 702 7340. Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 017, Turku

Kevätkokous ke 26.3. klo 15.45,
Pukkilan ruokala, Pitkämäenkatu 9,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 018, Turku

Kevätkokous to 20.3. klo 18, Turun
aluetoimiston kokoustila, Uudenmaankatu 6 A, Turku. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 020, Hyrylä

Kevätkokous la 22.3. klo 13, ravintola Mc Arthur, Mannilantie 47, Järvenpää. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous ma 31.3. klo 17, Hyrylän Torppa, Koskelantie 4, Hyrylä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 010, Tampere

Os. 022, Kerava

Veteraanit kokoontuvat joka kuukauden toinen tiistai klo 11, osaston
tilat, Sorinkatu 4 A, Tampere. Kokouksiin ovat tervetulleita myös muiden osastojen veteraanit Tampereen
alueelta. Seuraavassa kokouksessa
to 10.4. apulaispormestari Mikko
Aaltonen on puhumassa vanhuspalvelulaista. Lisätietoja, puheenjohtaja
Annikki Ruissalo p. 050 323 3925.

Os. 014, Turun maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ma 24.3. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 A,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 016, Turku

Kevätkokous ti 25.3. klo 18, Turun
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6 A,
Turku. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tilannekatsauksen pitää aluetoimitsija Juha Valonen. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Omavastuu 40
€/hlö kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä 20 €. Hintaan sisältyy kuljetus edestakaisin Turusta,
majoituksen hotelli Pietari Kylliäisessä (www.pietarikylliainen.fi). Ilmoittautumiset viimeistään ma 7.4.
Ossille: pasanen.ossi79@gmail.com

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Bussikuljetus.
Hinta 30 €/hlö, sisältää majoituksen
kahden hengen huoneessa sekä aamiaisen. Ilmoittautumiset viimeistään su 23.3., Jarmo Nieminen
p. 050 375 8902.
Hallitus

Os. 023, Hyrylä

Kevätkokous pe 28.3. klo 17.30,
ravintola Vanha Veijari, Koivikontie
10, Savio, Kerava. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Osasto tarjoaa pitsat.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
pe 21.3., Jari Laakso p. 050 585 9334.
Hallitus

Os. 025, Kemi–Tornion
maa- ja vesirakentajat

Kevätkokous la 29.3. klo 18, hotelli
Cumulus Kemi, saunatilat, Hahtisaarenkatu 3, Kemi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 026, Hämeenlinnan
maalarit ja mattomiehet

Kevätkokous la 29.3. klo 15, Kerhoravintola Seiska saunaosasto, Vuorikatu 27, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu ja sauna.
Hallitus

Os. 027, Joensuu

Pilkkikilpailut la 29.3. klo 9 osaston
mökillä Seitarannassa. Sarjat: miehet, naiset, alle 18-vuotiaat, yleinen
ja veteraanit. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski

Kevätkokous su 30.3. klo 11, Voikkaan Työväentalo, 3. krs, Voikkaantie 2, Voikkaa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tilannekatsauksen pitää aluepäällikkö Kari Lapatto. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 5.4. klo 9–13 Lappalanjärvellä, Kuusankosken Sosialidemokraattisen yhdistyksen mökillä.
Opastus Multahovintien ja Hautalantien risteyksestä. Kilpailujen jälkeen
keitämme kahvit ja paistamme makkaroita. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta

Kevätkokous 18.3. klo 18, Lappeenrannan Työväenyhdistyksen tilat, Jukola-salissa, 2. krs, Snellmaninkatu
12, Lappeenranta. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti
Harjuniemi. Tarjotaan kahvia ja
pikkupurtavaa. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut 22.3. klo 9–12
Lemillä osaston mökillä. Sarjat:
miehet, naiset ja nuoret. Tarjotaan
soppaa, rieskaa ja pullakahvit.
Jäävarauksella.
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto on tilannut m/s Brahen. Laiva lähtee Lappeenrannasta pe 6.6. klo 18.30 kohti
Savonlinnaa. Paluu Savonlinnasta
lähtee su klo 14 ja on perillä Lappeenrannassa noin klo 22. Majoittuminen laivalla koko matkan ajan.
Menomatkalla päivällinen laivan
noutopöydästä. Lauantaina ja sunnuntaina aamiainen laivalla. Laiva
lähtee su 8.6. klo 14 Savonlinnasta
kohti Lappeenrantaa, perillä klo 22.
Paluumatkalla lounas laivan noutopöydästä. Osaston jäsenille ja seuralaiselle matkan hinta on 150 €/hlö.
Muiden osastojen jäsenet hinta 278
€/hlö. Mukaan mahtuu 70 henkilö
majoittumaan. Oman osaston jäsenet
etusijalla.
Reittimatka 65 €/suunta sisältää matkan, lounaan tai päivällisen. Tiedustelut ja majoitusvaraukset viimeistään ma 7.4. päivystysaikana maanantaina ja perjantaina klo 10–12
osaston toimistosta, Snellmaninkatu
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12, 2 krs tai p. 050 306 2945. Tapahtuman tarkempi ohjelma Rakentajalehdestä tai Rakennusliiton sivuilta.
Hallitus

Os. 039, Helsingin mattoja parkettimiehet

Kevätkokous ti 25.3. klo 16, ammattiosastojen Tiimitupa, Viides linja 3,
Helsinki. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki

Kuukausikokous ke 2.4. klo 19,
osaston toimisto, Vapaudentie 32–34
B, Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Bussi lähtee la
7.6. klo 6 Hyvinkään rautatieasemalta. Paluulähtö su 8.6. klo 13 Savonlinnasta. Opiskelijat, työttömät ja
eläkeläiset 40 €/hlö, työssäkäyvät jäsenet 50 €/hlö ja ei-jäsenet 60 €/hlö.
Hintaan sisältyy: matkat, yöpymisen
hotellissa, höyrylaivaristeilyn 1h 20
min, iltaohjelman ruokailuineen.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
ti 15.4., Matti Ihanus p.040 510 5654.
Hallitus

Os. 046, Hämeenlinna

Kevätkokous la 22.3. klo 19, HTY:n
kokoustilat, Linnankatu 3 B, Hämeenlinna. Esillä sääntöjen määräämät asiat, keskustellaan ja päätetään
osaston lopettamisesta ja jäljelle jääneiden varojen käytöstä sekä muut
esille tulevat asiat. Saunapyyhe mukaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 047, Lohja

Kevätkokous ke 26.3. klo 18, osaston toimitilat, Kauppakatu 8, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä

Kevätkokous la 29.3. klo 11, Matara,
kokoustila Talvikissa, 2. krs, Matarankatu 6, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät sekä muut esille tulevat asiat. Kokoukseen osallistuville
tarjotaan ruoka kokouksen jälkeen.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 053, Oulu

Kevätkokous la 22.3. klo 13, Oulun
aluetoimiston kokoustila, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kokoukseen osallistujille tarjotaan lounas.
Pilkkikisat la 5.4. klo 10–13, Oritkarin tien sataman puoleinen parkkipaikka. Sarjat: miehet ja naiset. Tiedustelut: Pentti Moilanen p. 040 577
3377 tai Esa Appel p. 040 175 7050.
Hallitus

Os. 056, Salo

Kevätkokous to 20.3. klo 18, osaston
toimisto, Helsingintie 10, Salo. Esillä
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sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Paikalla myös vakuutusyhtiö Turvan edustaja. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Osaston puhelinnumero on muuttunut. Uusi numero on 041471 9965.
Hallitus

Os. 078, Hamina

Os. 059, Oulu

Os. 079, Porvoo

Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Lähtö pe 6.6.
klo 13 Oulun linja-autoasemalta.
Omavastuu: aikuiset 30 €/hlö ja lapset alle 16-vuotiaat 15 €/hlö. Ilmoittautumiset 4.–16.4. välisenä aikana
arkisin klo 18–21, Titta p. 040 547
9463. Katso osaston kotisivut.
Rokuan reissu 12.–13.4. Lähtö la
12.4. klo 9 Oulun linja-autoasemalta.
Omavastuu: aikuiset 20 €/hlö, lapset
alle 16-vuotiaat 10 €/hlö, työtön osaston jäsen ilman omavastuuta. Ilmoittautumiset klo 16.30 jälkeen Kari p.
0400 805 326. Katso osaston kotisivut.
Hallitus

Os. 060, Kouvola

Kevätkokous ke 19.3. klo 18, Kymen
aluetoimisto, Salpausselänkatu 60,
Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Tietoa tulevista tapahtumista osaston
kotisivuilta www.rakennusliittoosasto60.fi.
Hallitus

Os. 061, Veteli

Kevätkokous pe 21.3. klo 18.30,
ravintola Pelimanni, Kaustintie 2,
Kaustinen. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Ruokailu.
Hallitus

Os. 064, Alavus

Kevätkokous pe 28.3. klo 17.30
ruokaravintola, Hovitar, Sahakuja 2,
Ähtäri. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Paikalla toiminta-aluepäällikkö Janne Kemppainen. Tervetuloa!
Kevätpilkit la 29.3. Kokoontuminen
klo 10 Ähtärin eläinpuiston saunarannassa. Yksi sarja. Hyvät palkinnot. Tarjolla makkaraa, kahvia ja
virvokkeita. Sauna lämmin, joten
asianmukaiset varusteet mukaan,
niin pilkille kuin saunomiseen.
Innolla mukaan!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari

Kevätkokous su.30.3. klo 13 Toimitalolla. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 077, Mikkeli

Kevätkokous la 29.3. klo 11, hotelli
Cumulus, Mikonkatu 9, Mikkeli.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Pilkkikisat la 22.3. klo 9 Visulahden rantasaunalla.
Kevätmatka 29.5.–1.6. Vilnaan.
Matkan hinta jäsenelle ja puolisolle
200 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään su 20.4., Jouni Saalasti p. 044
515 8348.
Hallitus

Kevätkokous ke 26.3. klo 18, Haminan Työski, Sibeliuskatu 28, Hamina. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Kevyttä iltapalaa tarjolla. Tervetuloa!
Hallitus
Kevätkokous la 29.3. klo 13 toimistolla, Sibeliuksenbulevardi 36, Porvoo. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 081, Hanko

Kevätkokous ma 31.3. klo 18, Metallin toimisto, Esplanadi 83, Hanko.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous ma 24.3. klo 18.30,
Hämeenlinnan toimisto, Birger Jaarlin katu 18 B. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tilannekatsauksen pitää aluetoimitsija Jari Kostiainen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Osasto järjestää
matkan jäsenille perheineen. Majoitus perhehotelli Hospitz. Matkan
hinta majoituksella ja aamiaisella aikuiset. 35 €/hlö ja lapset 20 €/hlö.
Lähtö la 7.6. klo 6.30 Hatusen talli
Parola, klo 6.45 jäähalli ja klo 7
Wetteri. Ilmoittautumiset Hämeenlinnan toimistoon p. 040 575 8349
tai Rampe Leppäselle p. 050 413
3283. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 082, Nokia

Os.101, Porin maalarit ja
mattomiehet

Os. 083, Keuruu

Os. 102, Oulun maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ti 18.3. klo 18, osaston
toimisto, Pirkkalaistori 8 C, Nokia.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus
Kevätkokous su 30.3. klo 13, ravintola Pappilan Pidot, Kangasmannilantie 2, Keuruu. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Vapaakirjat luovutetaan
kokouksen alussa lounastilaisuudessa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 086, Kokkola

Kevätkokous ma 24.3. klo 17.30,
osaston toimitilat, Ristirannankatu 7,
Kokkola. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7.–8.6., Savonlinna. Lisätietoja maanantaisin klo 16-17 osaston toimistolta, Ristirannankatu 7, Kokkola.
Hallitus

Os. 091, Kuopio

Kevätretki 26.–27.4. Tallinnaan.
Lähtö la 26.4. klo 6 Vuorikatu 42
edestä. Laivalla Tallinnaan, jossa yöpyminen City Hotel Tallinn, kahden
hengen huoneissa. Paluu su aamuna
klo 10.30 Tallinnasta ja noin klo 19
Kuopiossa. Matkan hinta 65 €/ hlö,
joka sisältää: kuljetuksen, majoituksen ja aamiaisen. Jäsen voi varata
kaksi paikkaa. Varaukset Kimmo
Hirvonen p. 040 503 7149.
Hallitus

Os. 094, Turku

Kevätkokous to 27.3. klo 18.30, Turun aluetoimisto, alakerta, Uudenmaankatu 6 A, Turku. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Osaston kotisivut http://osasto094.rakennusliitto.net/tapahtumat/
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna

Pilkkikilpailut la 22.3. klo 9–13
Aulangon ulkoilumajalla. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30. Sarjat: miehet, naiset ja lapset. Kilpailukalana
ahven, lapsilla kaikki kalat. Makkaratarjoilu. Tervetuloa!

Kevätkokous ti 18.3. klo 18, Satakunnan aluetoimisto, kokoushuone,
Liisankatu 18, Pori. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Hiihtokisat la 29.3. klo 13 Auran
majalla. Rahapalkinnot. Sarjat taktikoidaan paikan päällä.
Kevätkokous ke 26.3. klo 18, Oulun
aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Liiton kesäpäivät ja 90-vuosijuhlat
7.8–8.6., Savonlinna. Bussimatka
osaston jäsenille. Ilmoittautumiset
viimeistään pe 28.3. Tommille p.
0400 953 416. Paikkoja rajoitetusti.
Hallitus

Os. 103, Kuopion maalarit ja
mattomiehet

Kevätkokous ke 26.3. klo 18, Vuorikatu 42, Kuopio. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Toimitsija paikalla. Kokouksen jälkeen menemme ruokailemaan. Ruokailuun osallistuvilta pyydämme ilmoitusta viimeistään ke
19.3., rahastonhoitaja Matti Eskelinen p. 0400 421 225. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 115, Heinola

Kevätkokous to 27.3. klo 18 toimistolla, Savontie 3, 2. krs, Heinola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os.131, Rovaniemi

Kevätkokous pe 14.3. klo 18, Raksakellari, Korkalonkatu 18, sisäpihan
puoli, Rovaniemi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 150, Forssa

Kevätkokous to 27.3. klo 18.30, Hämeentie 18, Forssa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 151, Orivesi

Kevätkokous la 22.3. klo 10, Kahvila Mokka, Aihtiantie 9, Orivesi. Paven Auton vieressä. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os.154, Loviisa

Kevätkokous su 30.3. klo 13, ST1,
SafCafe´n kabinetti, Länsikaari 1,
07900 Loviisa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla toiminta-alueen
päällikkö Vilppu Oikarinen kertomassa ajankohtaisista asioista. Kokouksen jälkeen lounas osallistujille. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 156, Harjavalta

Kevätkokous ti 25.3. klo 18, ravintola Hakuninmäki, Pyydyskatu 1, Harjavalta. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, keskustellaan osaston tilasta ja
tulevaisuudesta sekä muut esille tulevat asiat. Aloitetaan ruokailulla.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 159, Savonlinna

Kevätkokous ti 25.3. klo 17,osaston
toimitila, Schaumannintie 24,Savonlinna. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pilkkikisat su 30.3. klo 9, osaston
Kalliomajalla, Hirvasjärventie 175,
Savonlinna. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 160, Kerimäki

Kevätkokous ma 31.3. klo 19, Kerimäen Osuuspankin kokoustilat, Hälväntie 2, Kerimäki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat
Pilkkikilpailut la 29.3. klo 9 Pääkannassa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 161, Kajaanin maalari ja
mattomiehet

Kevätkokous ke 26.3. klo 18, Kainuun aluetoimiston saunaosasto,
Pohjolankatu 18, Kajaani. Esillä
sääntöjen määräämät asiat, päätetään
osaston lopettamisesta ja liittymisestä perustettavaan Kainuun osasto
008:aan sekä muut esille tulevat
asiat. Mukana toiminta-alueen päällikkö Juha Kauppinen.
Hallitus

Os. 162, Kouvolan maansiirto
Kevätkokous su 30.3. klo 13, hotelli
Cumulus, Kouvolankatu 11, Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Osanottajille tarjotaan ruoka. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 174, Karjaa

Kevätkokous to 20.3. klo 18, Työväentalolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Aluejärjestön edustaja mukana.
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Avd. 174, Karis

Vårmöte to 20.3. kl 18 i Folkets
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asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka

Kevätkokous su 23.3. klo 12, cafe
Pihvipaikka 54, Riihimäentie 3620,
Oitti. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Ulkoilupäivä la 5.4. klo 11.30 Jalasjärven Hirvijärvellä, Salmen silta.
Ohjelmassa: pilkkimistä, paistetaan
makkaraa, keitetään kahvitkin ja
mehut lapsille. Iloinen mieli mukaan. Tiedusteluihin vastaa Reino
Tuunainen p. 040 086 2471. Jäsenet
perheineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 187, Lempäälä

Os. 265, Tikkurila

Os. 186, Oitti

Kevätkokous pe 21.3. klo 17, kahvila Ståhlbergin tilat, Tampereentie 2,
Lempäälä. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 190, Lohja

Kevätkokous su 30.3. klo 17, Metallitupa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä
sääntöjen määräämät asiat ja muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 197, Pieksämäki

Kevätkokous to 20.3. klo 18, osaston toimisto, Savontie 1, Pieksämäki.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Pilkkikisat la 22.3. klo 9–12 osaston
mökillä Naarajärvellä. Kilpailukalat
ja -sarjat sovitaan ennen kisan alkua.
Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla.
Hallitus

Os. 208, Suonenjoki

Kevätkokous ti 18.3. klo 18, Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Pullakahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 270, Kuhmo

Kevätkokous ke 19.3. klo 17, ravintola Eskobar, Kainuuntie 84, Kuhmo.
Esillä sääntöjen määräämät asiat, yhteisen osasto 008 Kainuun aikataulusta sekä muut esille tulevat asiat.
Paikalla toiminta-alueen päällikkö
Juha Kauppinen. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 280, Helsingin
betoniraudoittajat

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

Os. 283, Viiala

Kevätkokous to 27.3. klo 17.30,
Iisakki, Iisvedenraitti 29, Iisvesi.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Kevätkokous ke 19.3. klo 18,
Viialan Sampola, Vakkistentie 5,
Viiala. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 213, Nastola

Os. 285, Pielavesi

Kevätkokous to 20.3. klo 18, Puuseppien toimisto, Timpurintie 2,
Nastola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu Aylinravintolassa. Tervetuloa!
Pilkit la 15.3. klo 9 Luhtaan pirtillä
Salajärvellä. Kireitä siimoja!
Hallitus

Os. 215, Parkano

Kevätkokous ma 31.3. klo 18, Sakkila, Keskuskatu 6, Parkano. Esillä
sääntöjen määräämät asiat, keskustellaan osastojen yhdistymisestä sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 224, Kankaanpää

Kevätkokous pe 28.3. klo 17.30,
Kuntoutuskeskus Kelankaari, Kelankaari 4, Kankaanpää. Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat
asiat. Ruokailu ennen kokousta.
Pilkkikilpailut la 5.4. klo 10 Niinisalon Valkiajärvellä. Kokoontuminen SDP:n mökillä. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 234, Kuusamo

Kevätkokous pe 21.3. klo 18, Sokos
hotel Kuusamo, Kirkkotie 23, Kuusamo. Esillä sääntöjen määräämät

Kevätkokous to 20.3. klo 18, Kassakulman kahvio. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 314, Vaala

Os. 331, Vilppula

Kevätkokous ke 19.3. klo 18, ravintola Isabella, Keskuskatu 7, Vilppula. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän
kirvesmiehet

Pilkkikilpailut la 22.3. klo 9–13,
Tuomiojärvi. Siirtymä aika 15 min.
Tervetuloa!
Kevätkokous ke 25.3. klo 18,. hotelli
Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 349, Matinkylä

Kuukausikokous ma 14.4. klo 18,
Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja
4, Espoo. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Kylpylämatka 24.–27.4. Pärnuun 14.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään pe 21.3., Mauri Vainikka p.
050 581 0155. Paikkoja rajoitetusti!
Hallitus

Os. 357, Sotkamo

Kevätkokous to 20.3. klo 17, nuorisotalo Asema 13, Keskuskatu 13,
Sotkamo, entinen Sotkamon paloasema. Esillä sääntöjen määräämät
asiat, osaston lakkauttaminen ja yhdistyminen os. 008 Kainuuseen sekä
muut esille tulevat asiat. Paikalla toiminta-alueen päällikkö Juha Kauppinen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus

Os. 363, Puolanka

Kevätkokous pe 14.3. klo 16, Virkkula, Keskuskatu 3, Puolanka. Esillä
sääntöjen määräämät asiat, päätetään
osaston lopettamisesta ja liittymisestä perustettavaan Kainuun osasto
008:aan sekä muut esille tulevat
asiat. Mukana toiminta-alueen päällikkö Juha Kauppinen kertomassa
ajankohtaisista asioista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Kevätkokous ti 25.3. klo 17.30 Vaalan ABC-kabinetti. Esillä sääntöjen
määräämät asiat, käsitellään osaston
lakkauttaminen, tulevaisuus sekä
muut esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa miettimään yhdessä osaston tulevaisuutta!
Hallitus

Os. 374, Tohmajärvi

Os. 316, Jokioinen

Os. 378, Orimattila

Kevätkokous pe 11.4. klo 19, Vaulammin Kiusan toimitalo, osoite
Vaulammintie 394, Jokioinen. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia

Kevätkokous to 20.3. klo 19, Ravintola Route, Kauppatie 5, Laihia. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Pilkkikilpailut la 5.4. klo 9, Koskelon mökki, Suur-Onkamo. Välinehuolto alkaa pe 4.4. Jäsenet perheineen Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat
7–8.6., Savonlinna. Kyytiin sopii!
Hallitus
Kevätkokous to 27.3. klo 18, Järjestötupa, Rantatie 2, Orimattila. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 383, Suomussalmi

Kevätkokous ti 18.3. klo 17, ravintola Kultainen Kukko, Kauppakatu 4,
Suomussalmi. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osaston lakkauttaminen ja liittäminen perustettavaan
osasto 008 Kainuuseen sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
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Hallitus kokoontuu ma 17.3. klo 17,
Työväentalolla.
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet ja
-eristäjät

Kevätkokous to 27.3. klo 16.30, Turun aluetoimiston alakerta, Uudenmaankatu 6 A. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Kakkukahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 392, Tampereen
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous ti 25.3. klo 16.30,
Tampereen aluetoimiston yläkerran
kokoushuone, Sorinkatu 4 B, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat. Ajankohtaisista asioista kertomassa työehtotoimitsija Kimmo Palonen.
Kahvitarjoilu.
Perheretki 24.–27.7. Viron Rakvereen, puolihoidolla Aqua Spa -hotellissa. Aamiaisbuffet laivalla mennessä ja buffet-ruokailu palatessa. Bussimatka alkaa klo 3.45 Nokialta,
Harju Center ja klo 4.15 Tampereelta, linja-autoaseman Ratinan puoli.
Reitti kulkee Tesoman kautta. Paluu
sunnuntaina. Bussi on koko ajan
matkalla mukana. Matkan omavastuuosuus: jäsenet ja seuralaiset 200
€/hlö kahden hengen huoneessa ja
yhden hengen huoneen lisä 120 €.
Lasten omavastuu 17 vuoteen asti
100 €/hlö. Yksi lisävuode huonetta
kohti mahdollinen. Matkalle mahtuu
40 ensiksi ilmoittautunutta ja omavastuuosuuden maksanutta. Ilmoittautumiset viimeistään ke 30.5.,
Rauno Viljanen p. 050 594 4168 ja
maksut osaston tilille
FI6980001301221736. Lähtijöistä
tarvitsemme nimet, syntymäajat
ppkkvv ja huonejärjestys sekä erikoisruokavaliot. Matkalla tulee olla
mukana voimassaoleva passi tai vuoden 1999 jälkeen myönnetty virallinen henkilökortti. Suosittelemme
lähtijöille peruutusturvan sisältävää
matkavakuutusta.
Hallitus

Os. 393, Oulun putkimiehet
ja -eristäjät

Kevätkokous ti 18.3 klo 17, hotelli
Cumulus, Kajaaninkatu 17, Oulu.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Iltapala.
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet
ja -eristäjät
Pilkkikilpailut la 5.4. Jälän järvellä.
Lähtö klo 8 Jälän uimarannalta. Tarkempia tietoja tai ajo-ohjeita tarvittaessa, pilkkivastaava Pertti Ruotsalainen p. 050 536 0621.
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous to 20.3. klo 17.30,
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 22.3. klo 9–14
Puolakassa.
Hallitus
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Os. 399, Mikkelin
putkimiehet

Kevätkokous ke 26.3. klo 18, Kiiskinmäen kahvio, Otavankatu 14–16,
Mikkeli, entinen Kesoil. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu 17.45.
Hallitus

Os. 400, Kotkan putkimiehet
ja -eristäjät

Kevätkokous su 30.3. klo 17, hotelli
Leikari, Haminantie 261, Kotka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Tilannekatsauksen pitää aluepäällikkö Kari
Lapatto. Kokouksen jälkeen lämmin
iltapala.
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet

Kevätkokous ke 19.3. klo 18, Pohjanmaan aluetoimiston tilat, Pitkäkatu 43, Vaasa. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 403, Kainuun putkimiehet
Hiihtokilpailut pe 28.3. klo 18,
Vimpelin valaistulla ladulla.
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen
putkimiehet

Kevätkokous pe 28.3. klo 18.30 Rakennusliiton kellarissa, Korkalonkatu 18, Rovaniemi, käynti takapihan
kautta. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Tule kuuntelemaan uudet tes-muutokset.
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi

Kevätkokous su 30.3. klo 15, Finnsbackan kerhohuone, Kuninkaantie
5–7, Kirkkonummi. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi

Kevätkokous su 23.3. klo 12, hotelli-ravintola Kurenkoski, Kauppatie 7,
Pudasjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Ylimääräinen kevätkokous samassa paikassa klo 13.30, heti kevätkokouksen jälkeen. Esillä mahdollisten
uusien toimihenkilöiden valitseminen. Molemmissa tilaisuuksissa mukana toiminta-alueen päällikkö Juha
Kauppinen. Tilaisuuksien jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 452, Taivalkoski

Kevätkokous su 23.3. klo 12, hotelli-ravintola Kurenkoski, Kauppatie 7,
Pudasjärvi. Esillä sääntöjen määräämät asiat, osaston toiminnan lakkauttaminen sekä muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen yhteinen
ylimääräinen kokous Pudasjärven ja
Taivalkosken osastojen kanssa. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi

Kevätkokous su 23.3. klo 18. St1
Kyläsepän kabinetti, Karikontie 1,
Petäjävesi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 473, Hyrynsalmi

Kevätkokous pe 31.3. klo 17, ravintola Hallan Saaga. Esillä sääntöjen
määräämät asiat, osaston lakkauttaminen ja liittyminen uuteen Kainuun
osasto 008:aan sekä muut esille tulevat asiat. Osasto tarjoaa ruuan
kokoukseen osallistujille. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 475, Nilsiä

Kevätkokous la 22.3. klo 13, Mantun talon yläkerta, Nilsiäntie 78, Nilsiä. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi

Kevätkokous la 29.3. klo 14, Rantasalmen Työväentalo, Sudentie 1,
Rantasalmi. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 507, Kaavi

Kevätkokous ke 19.3. klo 18, Koillis-Savon Seudun Osuuspankin kerhohuone, Rantatie 1, Kaavi. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat.
Pilkkikilpailut la 29.3. klo 9, Rasimäki, Mökkönen, Viljo Räsäsen
kesämökillä. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 522, Merikarvia

Kevätkokous su 23.3. klo 15, Paloasema, Lounasvaarantie 1, Merikarvia. Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 540, Uudenmaan
maarakentajat

Kevätkokous la 22.3. klo 11, Puistokulma, Talkootie 2, Vantaa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 546, Mikkelin
maarakentajat

Risteily 26.–27.4. Tallinnaan. Ilmoittautumiset viimeistään su 23.3.,
Olli Palsa p. 0400 597 882.
Hallitus

Os. 548, Kouvolan maansiirto
Kevätkokous 22.3. klo 12, ravintola
Rosso, Kauppalankatu 3, Kouvola.
Esillä sääntöjen määräämät asiat,
osastojen 548 ja 554 mahdollinen
yhdistyminen sekä muut esille tulevat asiat. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 553, Pohjois- ja
Itä-Ikaalinen

Kevätkokous su 23.3. klo 14 Ikaalisten Ruusukontin kokoustilat, Tuulensuuntie 5, Ikaalinen. Esillä sääntöjen
määräämät asiat, keskustellaan osas-

tojen yhdistymisestä sekä muut esille
tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 13.
Hallitus

Os. 554, Etelä-Kymi

Kevätkokous su 30.3. klo 16, Hotelli
Leikari, Haminantie 261, Kotka.
Esillä sääntöjen määräämät asiat,
keskustellaan osaston yhdistymisestä
Kouvolan maanrakentajien osastoon
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan
putkimiehet ja -eristäjät

Kevätkokous pe 21.3. klo 18, ravintola Neville, Salpausselänkatu 27,
Kouvola. Esillä sääntöjen määräämät
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit

Kevätkokous to 20.3. klo 17, ravintola Provinssi, Korvatunturintie 2, Mellunmäki, Helsinki. Esillä sääntöjen
määräämät asiat sekä muut esille tulevat asiat. Ruoka- ja Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 603, Turun muurarit

Teatteri pe 28.3. klo 19, KaarinaTeatteri, Viipurintie 118, Kaarina.
Esityksenä Yövieras, Mika Waltarin
draamakomedia rakkaudesta. Ilmoittautumiset viimeistään su 23.3.,
Veikko Laine p. 050 585 9060.
Paikkoja varattu 22 hengelle.
Hallitus

Os. 614, Oulun muurarit

Kevätkokous ti 25.3. klo 18, Oulun
aluetoimiston kokoustila, Rautatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

ONNEA

80 vuotta

Haikarainen Teuvo Olavi 27.3.,
Joutsa.
Os. 266, Joutsa
Naukkarinen Olavi 23.3., Lahti.
Os. 604, Lahden muurarit

50 vuotta

Huunonen Esko Olavi 25.3., Kaarina.
Os. 018, Turku

KIITOS
Kiitos, Itä-Suomen toiminta-alueen
nykyiset ja entiset osastojen aktiivit,
pitkäaikaisesta yli 35 vuotta kestäneestä yhteistyöstä.
Arja Kokkonen
aluetoimistonhoitaja
Eläkkeellä 1.3.2014 alkaen.
Kiitos Rakennusliitolle muistamisesta, kun mittariin tuli 65 vuotta
13.2.2014.
Reijo Korhonen
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ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT
KIITOS
Täyttäessäni 63 vuotta 10.2.2014 ja
jäädessäni vuosikymmeniä kestäneestä rakentajatyöstäni eläkkeelle
1.3.2014, kiitän kaikkia kanssani
työskennelleitä.
Tapio Suomalainen
Os. 003, Helsinki

KUOLLEITA
Huuskonen Esko Antero
Osastomme pitkäaikainen jäsen Esko
Antero Huuskonen kuoli 23.1.2014.
Hän oli syntynyt 5.2.1948 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.3.1975.
Muistoa kunnioittaen
Os. 001, Helsingin kirvesmiehet
Takkinen Keijo
Osastomme pitkäaikainen jäsen Keijo Takkinen kuoli 3.2.2014. Hän oli
syntynyt 23.9.1945 ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 1.10.1968.
Muistoa kunnioittaen
Os. 395, Jyväskylän putkimiehet
Tukiainen Väinö
Osastomme pitkäaikainen jäsen Väinö Kalevi Tukiainen kuoli 1.1.2014.
Hän oli syntynyt 16.2.1929 ja liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 1.9.1953.
Muistoa kunnioittaen
Os. 097, Lohjan 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
• Fatmus Ehitus Oü
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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
VR Track Oy

KUTSU RAKENNUSLIITON
ITÄ-SUOMEN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2014
Aika:
la 5.4. klo 10, tulokahvit alkaen klo 9.30
Paikka: Hotel Atlas, Haapaniemenkatu 22, Kuopio
Asiat: Käsitellään sääntöjen 5 §:n määräämät asiat.
Palkitaan vuoden 2013 luottamusmies.
Mukana tiedotuspäällikkö Heikki Korhonen, Elävänä eläkkeelle -kampanja.
Kokousedustajille tarjotaan tulokahvit ja lounas.
Tervetuloa!
Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö ry:n hallitus

KUTSU RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2014
Aika:
la 29.3. klo 10, aamupala ja matkalaskujen vastaanotto alkaa klo 9.
Paikka: Kiljavan opisto, Kirkkonummen toimipiste, Siikaranta, Naruportintie 68, Espoo.
Asiat:
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5 §:n määräämät asiat.

Tilannekatsauksen pitää Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas ja
Elävänä eläkkeelle -kampanjasta alustaa tiedotuspäällikkö Heikki Korhonen.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n hallitus

KUTSU RAKENNUSLIITON
POHJANMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2014
Aika:
la 29.3. klo 10
Paikka: Härmän kylpylä, Vaasantie 22, Kauhava, Ylihärmä
Asiat:
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5 §:n määräämät asiat.

Tilannekatsauksen pitää Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakennusliiton Pohjanmaan aluejärjestö ry:n hallitus

TAPAHTUMIA

KAINUUSTA YHTEISKULJETUS
RAKENTAJIEN KESÄPÄIVILLE 7.–8.6.
Kainuun aluejärjestö tarjoaa kainuulaisille jäsenille ja heidän perheilleen linja-autokuljetuksen Rakennusliiton 90-vuotisjuhlaan ja kesäpäiville Savonlinnaan.
Aikataulu

Lähtö la 7.6.
klo 2.30 Suomussalmi, linja-autoasema
klo 3.00 Hyrynsalmi, SEO:n huoltoasema
klo 3.30 Ristijärvi, Matkabaari
klo 4.00 Kajaani, Kainuun aluetoimisto
Paluu su 8.6.
klo 14.00 Savonlinna

Ilmoittautumiset viimeistään ma 28.4. p. 020 690 249.

Mukaan mahtuu 50 henkilöä.

Lisätietoa kesäpäivistä: www.rakennusliitto.fi
Majoitusvaraukset oman osaston kautta tai henkilökohtaisesti:

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy/Päivi Ruuskanen
paivi.ruuskanen@savonlinnatravel.com tai p. 015 517 5116.

Ilmoittautumiset yhteiskuljetuksiin, höyrylaivaristeilylle, iltajameihin ja naistapaamiseen viimeistään 28.4. joko kesapaivat@rakennusliitto.fi, postitse

(Rakennusliitto, Kesäpäivät, PL 307, 00531 Helsinki) tai puhelimitse 0400 338 003 .
Rakennusliiton Kainuun aluejärjestö
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TAPAHTUMIA

VALTAKUNNALLINEN
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJIEN
TAPAAMINEN
Tapaaminen on tarkoitettu Rakennusliittoon kuuluville ajoneuvonosturin, kurottajan ja
nosturiauton kuljettajille.
Aika:
la 17.5. klo 11 – su 18.5. klo 16
Paikka: Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4 katutaso ja

NAISTEN TAPAAMINEN
Oulun alueen rakentajanaiset
Olet muurari, maalari, siivooja tai joku muu, tule nyt mukaan järjestämään toimintaa.
Aika:
la 5.4 klo 10–18
Paikka: Oulun kylpylä Eden

Katso tarkempi ohjelma osastosi kotisivuilta tai osasto 059 sivulta:
http://osasto059oulu.rakennusliitto.net/.

Helsinki–Tallinna–Helsinki risteily m/s Silja Europalla

Ohjelma: Tapaaminen alkaa lounaalla. Kokouksessa käsitellään alan ajankohtaisia

asioita. Tilannekatsauksen pitää liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Kokouksen jälkeen siirtyminen Länsisatamaan, mistä laiva lähtee klo 18.30.
Paluu Helsinkiin sunnuntaina klo 16.
Matkan hinta kahden hengen hytissä on 88 €/hlö. Siihen sisältyy buffetpäivällinen sekä -aamiainen. Matka laskutetaan osallistujilta jälkikäteen.
Tiedustele jo ennakkoon oman osastosi päätöksiä majoitus- ja matkakulujen
korvaamisesta.

Hinta:

Mukaan uikkarit ja sisäliikunta varusteet sekä iloista mieltä!
Ilmoittautumiset viimeistään to 20.3. iltaisin klo 18–21, Titta p. 040 547 9463.

Oulun aluejärjestö

Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi tai uudenmallinen
henkilötodistus.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 10.4.: Rakennusliitto/Matti Korhonen

matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai p. 050 566 5273

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

Rakennusliitto

ASFALTTIALAN EDUNVALVONTAKURSSIT
Kainuu ja Oulu
VETERAANITAPAAMINEN
Itä-Suomi
Ansaitusti eläkkeellä!
Aika:
ma 5.5. klo 10–15.30, tulokahvit klo 9.15
Paikka: Outokummun vanha kaivos Aarrekaupunki,

Kaivosmiehenpolku 2, Outokumpu
Ohjelma: Oikeus saada palveluita ja ohjausta -vanhuspalvelulakiluento,
Kuparille rakennettu -videoesitys, kierros kaivomuseossa, museotunnelissa
(+8° C kostea tila) ja näyttelyssä, joukkueiden välinen kisa, tulo- ja lähtökahvit, lounas.
Hinta:
7 €/hlö, sisältää: opastetun kierroksen ja junakyydin kaivosalueella.

Kainuu
Aika:
Paikka:

ke 23.4. klo 17–19
Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani

Oulu
Aika:
Paikka:

to 24.4. klo 17–19
Oulun aluetoimisto, Rautatienkatu 40, Oulu

Esillä:
Tes-muutokset, tuotantopalkkio, työttömyysturva, muut ajankohtaiset asiat
Kouluttaja: Työehtotoimitsija Seppo Tirkkonen
Ilmoittautumiset viimeistään ti 15.4., p. 020 690 249.

Pohjoinen toiminta-alue

Aluejärjestö ei järjestä kuljetusta tapahtumaan.

Kysy kyyditystä omasta osastostasi.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti 22.4.,

omaan aluetoimistoon (ma–ti) tai p. 020 690 247.
Lisätietoja Martti Juntunen p. 0500 552 756.

LOMIA

Rakennusliiton Itä-Suomen aluejärjestö
OULUN JA YMPÄRISTÖN RAKENNUSTYÖLÄISTEN
LOMASÄÄTIÖN VUODEN 2015 LOMAT
Vuokatti Chalets 2 ja Ruka Ski Chalets 1

EUROVAALI-KESKUSTELUTILAISUUS
Uudenmaan rakentajaveteraanit
Onko EU:lla tulevaisuutta? Onko työväenpuolueilla tarjota vaihtoehto Euroopan unionin
parlamenttivaaleissa porvareiden nykymenolle? Eurovaaliehdokkaita paikalla.
Aika:
ti 25.3. klo 10
Paikka: Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki
Aiheena: •		Miten pelastetaan duunit Suomessa ja Euroopassa?

Alustajina kansanedustajat Kari Uotila Vas. ja Johannes Koskinen Sdp.
•			EU-kapitalistien projekti valtiota ja ay-liikettä vastaan.
Sillä tiellä se edelleen jatkuu. Varatuomari Arjo Suonperä Skp.
Tule keskustelemaan ja sanomaan mielipiteesi. Kahvi- ja sämpylätarjoilu.

Ilmoittautumiset viimeistään to 20.3., Esko Kokkonen p. 040 487 2624 tai

Urho Peltonen p. 050 544 3036, urho.peltonen@suomi24.fi.
Uudenmaan veteraanityöryhmä
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Lomahuoneistot ovat haettavissa Oulun aluejärjestön jäsenosastojen jäsenille.
Lomat ovat 3-4 vrk:n pituisia ja niiden kesto 3 vrk (pe–ma) 4 vrk (ma–pe).
Huoneistot on mitoitettu 4–6 henkilölle. Omavatuu 150 €/loma.
Lomahuoneistojen osoitteet:
Vuokatti Chalets 2, Opistontie 12, 88610 Vuokatti
Ruka Ski Chalets 1, Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi

Lemmikkieläinten tuonti huonestoihin on kielletty!
Varaukset ajalle:

1.1.–31.12.2015

Hakuaika päättyy:

16.5.2014

Varauksia otetaan vastaan 14.–16.5.2014,

Pirjo-Liisa Nyman p. 020 774 3389.
Lomat annettaan varausjärjestyksessä. Ensisijalla ovat ne jäsenet, jotka
eivät ole aikaisemmin lomaa käyttäneet.
Lisätietoja myös http://www.vuokatti.fi, http://www.vuokattisport.fi ja
http://rukaskichalets.fi
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LOMIA

LIITON VETERAANILOMAT
2014

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 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.

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
p. 020 769 1230
www.lomakeskushuhmari.com
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita. Huhmarissa on erilliset
loma-asunnot 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.
Luontoliikuntaviikko 5.–10.5.2014

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

Hemmotellen Huhmarissa 1.–6.12.2014

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

Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet.
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton
nettisivuilta osiosta: Jäsenasiat > Loma-asiat > Eläkeläisten lomat.
Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.
Härmän kuntokeskus 21.–27.4.2014
Lomalle voivat hakea Uudenmaan, Keski-Suomen, Hämeen, Pohjanmaan,
Satakunnan, Turun, Kainuun, Lapin ja Oulun alueen veteraanijäsenet.
Veteraanille lomaviikko on maksuton, matkakuluja ei korvata. Mukaan tuleva puoliso
maksaa lomasta 320 € ja matkakulut.
Hakuaika päättyy pe 28.2.2014

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

Lomakoti Lomapirtti
Uistinkuja 6
76100 Pieksämäki
p. 040 731 9062
www.lomapirtti.fi

Hakuaika päättyy pe 28.3.2014

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

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT
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

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
LOMAJAKSOT 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.

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

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru

Omavastuu 62,50 €/lomajakso ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. Lisäksi matkakulut.
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.

www.kisakeskus.fi

Liikuntaviikko 14.–19.7.2014

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

Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)

www.lomakeskushuhmari.com

Vekaraviikko 9.–14.6.2014

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

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

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

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

Vekaraviikko 22.–27.12.2014

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

Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
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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.
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Om du blir arbetslös
• Anmäl dig genast när du blir arbetslös
på TE-byrån som arbetssökande. Kassan
kan betala inkomstdagpenning bara för
de dagar då du har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.
• Rätt till inkomstdagpenning har en sådan medlem i arbetslöshetskassan, som
utan avbrott har varit försäkrad i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor före arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret under den tid han eller hon har varit
försäkrad. Att vara försäkrad i arbetslöshetskassan betyder att personen är medlem i arbetslöshetskassan och har betalat
sina medlemsavgifter.
• Arbetsvillkoret uppfylls då personen under sin medlemstid på 26 kalenderveckor
har haft lönearbete, där arbetstiden under respektive kalendervecka är minst 18
timmar. Arbetet behöver inte ha pågått
utan avbrott, utan man kan samla veckor
till arbetsvillkoret under en granskningstid på 28 månader innan man anmäler sig
som arbetslös arbetssökande. Dessutom
förutsätts att lönen för arbetet betalats
enligt kollektivavtalet. Om det inte finns
något kollektivavtal inom branschen, ska
lönen i heltidsarbete vara minst 1 154 euro i månaden.
• Arbetsvillkoret gäller inte längre när personen har varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar
orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut
förmåner först då personen har uppfyllt
arbetsvillkoret på nytt. Om en person under den tid han eller hon är medlem i en
löntagarkassa arbetar som företagare i
över 18 månader leder det till avbrott i
giltighetstiden för arbetsvillkoret.
• Den som blir arbetslös ska alltid då han
eller hon lämnar in sin ansökan om dagpenning ge arbetslöshetskassan en utredning över tiden före arbetslösheten.
Vi behöver uppgifter om såväl tid i arbete som eventuell frånvaro från arbetsmarknaden.
• Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av
vilka det framgår när anställningsförhållandet började och slutade. Det vore bra
att alltid i löneintygen också få uppgift
om den semester man hållit. Arbetsgivarens FO-nummer ska finnas på löneintyget. Du ska också skicka in kopior av
meddelandet om uppsägning eller permittering till arbetslöshetskassan.
– Om du har varit permitterad från ditt
arbete under det senaste året behöver vi
löneuppgifterna för tiden efter denna
permittering.
– Du ska separat uppge antalet arbetstimmar och lönen för dem för de arbetsveckor då du har arbetat mindre än 18
timmar. Dessa veckor räknas inte med i
arbetsvillkoret eller då lönen definieras.

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

Viimeinen erä

MTV3 23.40 perjantai 21.3.
Aikaansa seuraava mediatutkija voisi päätellä kuukauden tv-ohjelmistosta,
että väkivaltainen miehen malli on väistymässä rakentavan pehmomiehen
tieltä. Esimerkistä käy kriitikoiden kehuma nyrkkisarja, jossa entinen raskaansarjan mestari Patrick ”Lights” Leary päättää nousta takaisin kehään,
vaikka hänen päänsä ei kestä kuin kellonlyöntejä. Vaimo pyörittelee päätään
huolestuneena ja sarja päättyykin kuin seinään yhden kauden jälkeen.

Mad Dogs

TV2 22.05 sunnuntai 23.3.
Miehen elämä on enimmäkseen nojailua. Woody, Baxter, Rick ja Quinn ovat
brittiläisiä pubivisailijoita, jotka lapsuudenystävä kutsuu viikoksi huvilalleen
Espanjaan. Aurinko porottaa ja viina virtaa, mutta elämäntapoja on muutettava, kun kaveri paljastuukin hämärämieheksi ja uima-altaasta löytyy vuohenraato. Aseiden paukkuessa ukkelit joutuvat hiomaan myös sosiaalisia taitojaan. Matkailusarjaan on tehty kaiken kaikkiaan neljätoista jaksoa.

Postimies soittaa aina kahdesti

Ihmemies MacGyver

TV2 22.05 lauantai 22.3.
Naisen elämä on pitkälti makailua. Eritoten elokuvissa naiset nähdään usein
vaaka-asennossa, joka houkuttelee paitsi unten maille myös väkivallan tielle.
Tien varrelta löytyy kahvila, josta Jack Nicholsonin esittämä kulkuri saa töitä ja Jessica Langen. Turhauttava vilauttelujännäri perustuu James M. Cainin romaaniin (1934), joka on filmatisoitu seitsemän kertaa. Teoksen nimi on
yhä arvoitus, mutta sen arvellaan viittaavan päähenkilön tuurin loppumiseen.

Kiitämme Kummisetä-elokuvassa:
• Päähenkilö vaihtuu juohevasti kesken
tarinan.
• Kamera tallentaa kulissien takaista
valtapeliä.
• Kieli on kursailematonta.
• Petturi saa ansionsa mukaan.
• Jättää tilaa jatko-osille.

Moitimme Kummisetä-elokuvassa:
•
•
•
•
•
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Vähemmistöryhmä leimataan tylyksi.
Päähenkilön puoliso jää seinäkoristeeksi.
Loppuratkaisu on ennalta arvattavissa.
Pois leikataan hevosen pää.
Markkinointivastaava on ihan pihalla.

TV5 17.00 lauantai 15.3.
Vuosina 1985–1991 tuotettu takatukkasarja tarjoaa Teemu Selänteen mailan veroisen esikuvan kasvuikäisille pojankoltiaisille. Sarjan päähenkilö on
nimittäin ilmastointiteippi, jolla voittoa tavoittelemattoman Phoenix-säätiön
yleisjantunen korjaa kaikki hajonneet vehkeet ja hiljentää eteläamerikkalaiset vallankumoukselliset. Neljännen kauden jaksossa nähdään vierailevina
tähtinä paistinpannu sekä huivi, joka tukahduttaa tehokkaasti pakoputken.
Tommi Pietarinen

Top 10 terassiohjeet:
1. ”Terassit monipuolistavat ja elävöittävät kaupunkielämää erityisesti
kesällä.”
2. ”Terassin asiakaspaikat saattavat
lisätä käymälätarvetta.”
3. ”Kuvittele kalustamasi terassialue
osana katua mieluummin kuin osana
ravintolaasi.”
4. ”Päivänvarjojen ja markiisien tulee
olla yksivärisiä, eikä niissä saa olla
mainoksia.”
5. ”Valkoinen väri erottuu häiritsevästi
kaupunkikuvassa ja häikäisee auringossa, eikä sitä tule käyttää katualueella.”
6. ”Kukkalaatikoiden ohjeellinen maksimileveys on 40 cm ja -pituus 100 cm.”

7. ”Puuritilät ja matot ovat kaupunkiympäristössä vieraita elementtejä ja
lisäksi niiden puhtaanapito on hankalaa.”
8. ”Terassialueella sallitaan ruokalista,
hinnasto ja aukioloaikatiedot joko ilmoitustelineessä tai esim. kaiteeseen
kiinnitettynä.”
9. ”Tyhjillään käyttämättömänä oleva,
lumen tai lehtien peittämä terassialue
ei kaunista katukuvaa.”
10. ”Esimerkiksi kynttilälyhdyt terassin
pöydillä ovat kauniita ja tuovat alueelle
lämmintä tunnelmaa iltojen hämärtyessä ja antavat loistetta talviterasseille.”
Lähde: Helsingin rakennusvirasto.
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Hyväntahtoisuusyhteiskunta

L

uin Nalle Wahlroosin Markkinat ja de
mokratia – Loppu enemmistön tyran
nialle -kirjan. Huomasin olleeni väärässä monessa asiassa. Monethan ovat minulle aikaisemminkin asiasta huomauttaneet, en
vain ole uskonut. Nyt uskon.
Nalle miettii varsin ansiokkaasti demokratiaa, valtion tehtäviä ja yhteiskunnan tehokkuutta. Olemme Nallen kanssa samoilla
linjoilla siinä, että keskusjohtoinen korporaatio on tehokas lyhyellä aikavälillä. Niin länsimaiden kuin muinaisen Neuvostoliiton yritykset ovat uskoneet keskusjohtoisiin yrityksiin ja
menestyneet hyvin.
Demokratia on kiistämättä kallis, hidas
ja tehoton tapa tehdä monia ratkaisuja. Usein
ratkaisut eivät ole yrityselämän kannalta optimaalisia. Tämä huomattiin jo Neuvostoliitossa
ja varsin usein kankea äänestyskäytäntö korvattiin käskyllä.
Joiltakin osin näkemyksemme eroavat. Ensimmäinen ero löytyy valtion tehtävissä. Nallen mukaan valtion täytyy pitää huolta ainakin kirjoitetusta laista, omaisuuden suojasta, poliisivoimista, armeijasta ja perusopetuksesta. Minä väitän, että poliisi, tuomarit
ja omaisuuden suoja ovat tarpeettomia. Miksi? Kuten tunnettua, ihminen on hyvää tekevä olento. Aivan kuten köyhien hoito voidaan
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jättää turvallisin mielin hyväntekeväisyyden
varaan, niin myöskin omaisuuden suoja on
hyväntahtoisten kanssaihmisten turvaama.
Vapaassa yhteiskunnassa ei tarvita poliisia. Poliisi on vapauden vihollinen, kirjoitettu laki sotii monesti ihmisen oikeustajua vastaan. Byrokratian turvaama omaisuuden suoja
on aivan turhaa, kuten valtion tuottamat vammaisten palvelut, eläkkeet ja työttömyysturva.
Valtiolle kannattaa jättää vain maa-alueen
puolustaminen. Sekin voidaan tehdä vapaaehtoisvoimin. Jaetaan työttömille aseet, he voivat harjoitella puolustamista vapaa-aikanaan.
Armeijan rahoituksen pitää pohjautua lahjoituksiin. Miliisit keräävät paikallisilta avustusta toimintansa rahoittamiseen. Myös valtakunnalliset keräykset ovat tietysti mahdollisia.
Tällä tavalla organisoitu miliisi on tehokas ja ratkaisee samalla työttömyysongelman.
Uskoisin myös omaisuuserojen pienentyvän
aikaa myöten, jahka miliisi saa toimivaltuudet kuntoon.
Toisen eron muodostaa näkemyksemme siitä, kenen pitää toimia johtajana. Nalle kaipaa
markkinajohtoista valtiota. Suomeksi pankkiirien johtamaa maata. Pankkiirien ansioita ei
kukaan kiellä. En missään nimessä aliarvioi
pankkiirien kykyjä, ovathan he kyenneet luomaan paljon. Maailmassa on noin kaksitoista

kertaa niin paljon rahaa ja velkaa kuin reaaliomaisuutta. Merkittävä luomus.
Pankkiireja vastaan puhuu kuitenkin tarve. Heitä tarvitaan konttoreissa ja antamaan
lausuntoja lehdistölle. Pankkiireja ei siis voida luovuttaa johtamaan.
Mielestäni itseoikeutettu johtava luokka
on raudoittajat, onhan jo nimellä mukavan teräksinen kaiku. Raudoittajat ovat paljon heikkotuottoisempia kuin pankkiirit. He eivät ole
saaneet aikaan kummoisiakaan velkoja, vain
muutaman rautatonnin paikoilleen. Toisaalta
raudoittajille on annettu vähemmän resursseja kuin pankkiireille. Jos raudoittajat saisivat
kohtuulliset resurssit, uskon, että meillä olisi
enemmän asuntoja ja vähemmän velkaa.

Punakynä
Auvo Rouvinen
Kitee
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Just work,
we care.
Ergonomiset työkalut
turvallisempaan työskentelyyn.
Rakentajan Nanovib®-vasara1
HA210N (100210)

ELV-testi

2002/44/CE
m/s²

tärinä

Rasitus

Kuormitus

Turvallisuus

Ääni

Asento

Leborgne® Nanovib®

Vertailevat testit osoittavat, että Leborgnen®

sarjan työkalut on suunniteltu tarjoamaan ratkaisuja,
jotka alentavat riskitekijöiden vaikutusta tehokkaasti.
Ammattilaisen valinta.

Nanovib® -vasara vaimentaa tärinää 50 %
enemmän kuin parhaat vertailukelpoiset
vasarat.
Vähemmän tärinää -pienempi riski saada
rasitusvamma.

Saatavilla
hyvinvarustetuista alan
erikoisliikkeistä.

www.leborgne.com

Leborgne® on osa Fiskars-konsernia.

