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Savonlinnan keskustasta löytyy Miljoonatalo, 
joka tuli myös Pellelle tutuksi.

– Asuin yhden kesän Miljoonatalossa opiske-
lijakommuunissa. Minulla oli vielä kesätyö toril-
la, oli lyhyt matka töihin.

Talvisesta Savonlinnasta kaikki muistot eivät 
ole yhtä lämpimiä. Kahden järvenselän ansiosta 
Savonlinnan saarella tuuli kävi luihin ja ytimiin

– Meillä oli treenikämppä Toppolassa toisella 
puolella kaupunkia. Rahaa ei ollut, joten vedin fil-
larilla treeneihin. Pari tuntia, kun takoi rumpuja, 
tuli lämmin, Pelle Miljoona muistelee.

Hiki ehti varmasti kuivua kotimatkalla.

Puluille uusi istumapaikka
Pelle Miljoona tulee kesäpäivien keikalle lapsuu-
tensa kotikaupungista Haminasta, jossa edellisenä 
päivänä paljastetaan Pellelle patsas. Se sijoitetaan 
Haminan Tervasaarelle Rampsinkariin.

– Siellä niemen nokassa pulut pääsevät pas-
kantamaan päälaelle, Pelle Miljoona naurahtaa.

– Tiedän, että teoksesta tulee hieno, sillä sen 
tekee hyvä ystäväni, haminalainen kuvanveistä-
jä Heimo Suntio. Onhan se hämmentävää saada 
tällainen kunnianosoitus, mutta otan sen vastaan 
kiitollisuudella ja nöyryydellä.

Pelle Miljoonalle on jäänyt lapsuudesta mie-
leen rintamamiestalojen rakentamistalkoot, joita 
silloin tuntui olevan vähän joka puolella.

– Siihen aikaan jokainen, kuten faijani, ra-
kensi talonsa itse. Siinä varmasti oppi rakenta-
maan. Kattotöitä tehtiin sitten talkoilla, kun se 
piti tehdä nopeasti. Ne talot eivät homehtuneet.

Vaikka lapsuuden rakennustalkoista on jää-
nyt muistoihin vähän romantisoitu kuva, Pelle 
Miljoona arvostaa myös tämän päivän rakentajia.

– Harvassa työssä näkee enää tänä päivä-
nä omien käsien jäljen. Jos näpläät tietokonetta, 
kaikki menee sinne bittiavaruuteen.

Rakentaminen on Pellelle myös filosofinen 
voima: on parempi rakentaa kuin tuhota.

EU on välttämättömyys
Pelle Miljoonalle Euroopan unioni on historialli-
nen välttämättömyys.

– Olimme vuonna 1981 Berliinissä tekemässä 
Matkalla tuntemattomaan -levyä. Reagan oli juuri 
tuonut euro-ohjukset Eurooppaan. Länsi-Berliini 
oli paikka, jossa itä ja länsi oli sapelietäisyydel-
lä toisistaan.

Euroopasta oli jo tuon vastakkainasettelun ta-
kia luotava oma yhteisönsä.

– Ukrainan tilanne on varmasti selkeyttänyt 
myös Euroopan unionin tärkeyttä, meillä on sel-
keä eurooppalainen identiteetti.

– Natoa en kannata. Kun Neuvostoliitto ha-
josi, sillä heikolla hetkellä Nato hiipi itään päin.

Keikka Miljoonatalon kupeella

Pelle Miljoonan keikoilla 

tanssivat niin teinit kuin 

eläkeläiset. Rakennusliiton 

kesäpäivillä Savonlinnassa 

Pelle Miljoona United 

esiintyy lauantaina 

torikonsertissa. 

Jukka Nissinen

Pelle Miljoonan pitkä rokkiura näkyy heti, 
kun United-orkesteri päräyttää ensimmäi-
set soinnut. Lavan edusta täyttyy heti ylei-

söstä. Moni osaa biisien sanat ulkoa, oli ikää mit-
tarissa juuri ja juuri 18 kesää tai kansaneläkkeen 
perusosaan oikeuttava määrä.

– Levyjä on tullut väsättyä yli 30. Kaiken-
laistahan sieltä löytyy, etnojuttuja ja mitä on tart-
tunut matkaan, kun on luuhannut ympäriinsä. 
Keikoilla  on melkein pakko soittaa klassikoita. 
Niiden takia han ihmiset tulevat bändiä kuuntele-
maan, Pelle Miljoona toteaa.

United-bändissä soittavat tätä nykyä Pellen 
lisäksi Tumppi Varonen ja Jukka Melametsä.

– Olemme Tumpin kanssa suunnilleen sa-
man ikäisiä ja olemme aloittaneet bändihommat 
samoihin aikoihin. Melan kanssa on soitettu kah-
deksan vuotta kimpassa, Pelle Miljoona laskes-
kelee.

Pelle ei pidä aivan mahdottomana ajatuksena  
koota uudestaan 1980-bändi keikkailua varten.

– Kaikki soittajat ovat vielä vertikaalisessa 
asennossa ja soittaneet aktiivisesti. Yhdet treenit 
riittäisivät keikkakuntoon. 

Tuorein Onnen avain -omakustannesingle 
Pelleltä ilmestyy tässä kuussa. 

– Se on evakkoaiheinen, Viipuriin sijoittuva 
rehellinen jenkka. Siinä on mukana vanhoja, ha-
minalaisia soittokavereita ja Veikko Lavin luotto-
hanuristi Husun Pepe. Sain idean kappaleeseen, 
kun pari kesää sitten oli Viipurissa käymässä ja 
kuulin Pepen soittavan Pyöreässä tornissa. Ajat-
telin, että olisi mukava äänittää biisi tuon heebon 
kanssa.

Savonlinna on kiva 
keikkakaupunki
Pelle Miljoona & United on mahdollista nähdä 
keikalla Rakennusliiton kesäpäivillä lauantaina 
7. kesäkuuta.

– Savonlinnaan on kiva mennä keikalle, kos-
ka se tuo paljon muistoja opiskeluajalta. Varsinkin 
kesäaikaan Savonlinna on yksi Suomen kauneim-
pia kaupunkeja, Pelle Miljoona ylistää.

Viime vuonna käyttöön otettu ohitustie ei ole 
pilannut kaupungin idylliä.

– Viime syksynä näin sen ensimmäistä ker-
taa. Se on pystytty jemmaaman paremmin kuin 
mitä itse ajattelin, Pelle Miljoona sanoo.

– Keikoilla on soitettava klassikoita. Niitä ihmiset 
tulevat kuuntelemaan, Pelle Miljoona sanoo.

Pelle Miljoona Unitedissa soittavat Tumppi (vas.), Pelle ja Mela.
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– Muutama vuosi sitten oltiin valmiita 
jättämään Kreikka oman onnensa 
nojaan. Kohta olemme itse samassa 
kusessa, kun syömme enemmän kuin 
tuotamme, Pelle Miljoona muistuttaa.

Kuka Pelle Miljoona?
•	 Pelle Miljoona eli Petri Tiili on kotoisin 

Haminasta, missä hän syntyi 1955. 
•	 Opiskeli peruskoulunopettajaksi 

 Savonlinnassa.
•	 Ensimmäinen levyttänyt orkesteri 

N.U.S. oli myös Savonlinnasta.
•	 Pelle Miljoona on tehnyt yli 30 albumia.
•	 Moottoritie on kuuma -kappale voitti 

kesäkuussa 2007 Helsingin Sanomien 
Rakkaimmat rockit -äänestyksen.

•	 Väkivalta ja päihdeongelma -kappale 
voitti samana vuonna Punklandia- 
sivuston Paras punkbiisi -äänestyksen.

•	 On kirjoittanut 12 romaania, pari 
 runokirjaa ja omaelämäkerran.
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Pääkirjoitus Helsinki 16.5.2014

Katse menneisyyteen vai tulevaisuuteen?

Antti Rinne valittiin Sdp:n uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Mies on tuttu jo parin 
vuosikymmen takaa, Auto- ja kuljetus-

alan liiton lakimiesajoilta. Antin ura on vuo-
sien varrella kehittynyt pääosin nousuvoittoi-
sesti ja huipennus tapahtui Seinäjoen puolue-
kokouksessa.

Minulle ei kuulu Sdp:n puheenjohtajava-
linta sen enempää kuin puolueen muutkaan si-
säiset asiat. Aiheesta märehtijöitä riittää ilman 
meikäläistäkin. Yhteen asiaan en kuitenkaan 
malta olla puuttumatta.

Julkisuudessa on väitetty, että Rinne on 
menneisyyden mies. Menneisyyden kaiuiksi  
kutsutaan vaatimuksia, että yhteiskunnan on 
kannettava suurempi vastuu työllisyydestä ja 
kansalaista. Ilmeisesti nykyaikaa on lauka-
ta laput silmillä markkinatalouden oikkujen 
perässä ja harjoittaa politiikkaa, jossa jokai-
sen saa hoitaa omat asiansa niin kuin parhai-
ten kykenee.

Tunnustan, minäkin olen menneisyyden mies. 
Koko ajan vaurastuvan Suomen ja Euroopan 
pitää kyetä huolehtimaan paremmin kansalai-
sistaan. Suomessa on liki puoli miljoonaa työ-
töntä ja Euroopan unionissa yli 20 miljoonaa. 
Pahimmilla EU:n alueilla nuorisotyöttömyys 
on jämähtänyt yli 50 prosenttiin.

Markkinatalous ja talouskasvu eivät hoida 
yhä pahenevaa tulonjaon vääristymistä. Yksi-
löt rikastuvat ja massat köyhtyvät. Mikäli de-
mokraattisten yhteiskuntien päätöksentekijät 
eivät pysty tekemään eriarvoistumiskehityk-
selle mitään, asiat ratkeavat samoin kuin aina 
historiassa Rooman ajoista asti. Sodalla. 

Ukrainassa ei olisi riitaa venäjänkielisten ja 
muiden välillä, jos maa ei olisi täysin perse au-
ki ja ihmiset epätoivoisia tulevaisuutensa suh-
teen. Sama on tilanne Kreikassa, Portugalissa 
ja Espanjassa, Itä-Euroopan maista puhumat-
takaan. Joka maassa rahat hakeutuvat pienen 
eliitin taskuihin ja sieltä niitä ei sovinnolla ta-
kaisin anneta.

Poliitikkojen pitää pystyä puhumaan myös 
rikkaalle eliitille epämieluisista asioista. Työt-
tömät ovat kusessa. Nuorisoa vajoaa synkkyy-
teen ja päihteisiin, kun ei ole näköalaa valoi-
sammasta tulevaisuudesta. Vahvat pärjäävät, 
mutta kaikki eivät ole vahvoja. Sanottavaa oli-
si paljon, sanojia vähemmän.

Kyösti Suokas
II puheenjohtaja

Humanoidiko toi solenoidin?

Humanoid eller solenoid?

-Tuntematon mieshenkilö tuli paikalle ja 
teki rikoksen.
Tämä suomalaisten poliisikuulustelu-

jen klassikkovastaus on saanut jatkoa, sillä Tilas-
tokeskuksen mukaan rakennusalalta on tilitetty 
vuodessa miljardi euroa aikaisempaa enemmän 
verotuloja.

Verovirran yllätyksellisyyttä lisää se, että ra-
kennusala nuhjaa jonkin sortin lamamontussa. 
Onko kyseessä korkeampi voima, joka kannat-
telee valittua kansaa taloushistorian pimeimpänä 
hetkenä? Vai onko maan ulkopuolinen äly tuonut 
rakennustyömaille pienen solenoidin, joka gene-
roi verovirtaa huomaamattamme?

Verokertymälle löytyy arkipäiväinen selitys. 

Verottaja on pistänyt rakennusalan kovempaan 
syyniin. Esimerkiksi verottajan Raksa-hankkeen 
reilut 3 500 verotarkastusta paljasti lähes 5 000 
verokirjatonta palkansaajaa. Tälle joukolle oli 
maksettu 220 miljoonaa euroa palkkoja ilman 
ennakonpidätyksiä. 

Pimeät palkat ovat vain jäävuoren huippu. To-
delliset ison rahan pyörittäjät löytyvät muualta, 
mitä verokertymän kasvukin todistaa.

Veronumero, tilaajanvastuulaki ja käänteinen 
arvonlisävero ovat vaikeuttaneet hämärähommien  
pyörittämistä. Nämä valvonnan apuvälineet ovat 
myös tuottaneet verottajalle ja työsuojeluviran-
omaisille arvokasta tietoa yrityksistä. Tämä in-
formaatio auttaa keskittämään verotarkastukset ja 

työmaaratsiat oikeisiin paikkoihin.
Suomalaiset harmaan talouden torjuntakei-

not ovat herättäneet kiinnostusta myös muualla 
Euroopassa. Jos muissa EU-maissa otetaan samat 
keinot käyttöön, se helpottaa myös suomalaisen 
rakentajan työllistymistä omassa maassaan.

Euroopan unionin tasolla on valitettavasti ol-
lut toisenlaistakin kiinnostusta harmaan talouden 
torjuntaan. Viime kesänä EU-parlamentissa esi-
teltiin direktiiviluonnosta, joka käytännössä olisi 
estänyt nykyisen viranomaisvalvonnan. Pidetään 
huolta, että parlamentissa istuu jämäkkä, raken-
tajan etua ajava edustajisto.

-En okänd man kom till platsen och be-
gick ett brott.
Detta klassiska svar i polisförhör i Fin-

land har fått en fortsättning, för Statistikcentralen 
uppger att byggbranschen under ett år har betalat 
in en miljard euro mer i skatteintäkter.

Skatteströmmen blir än mer överraskande av 
att byggbranschen bökar på i någon form av de-
pressionsgrop. Är det fråga om en högre makt, 
som bär upp ett upplyst folk under den ekonomis-
ka historiens mörkaste stunder? Eller är det en in-
telligens utanför landet som har planterat en liten 
solenoid på byggena som genererar en skatteström 
utan att vi märker det?

Det finns en vardaglig förklaring till skattein-
flödet. Skattemyndigheterna har utsatt byggbran-

schen för hårdare granskning. Till exempel av-
slöjade de drygt 3 500 granskningar som utfördes 
inom skattemyndigheternas Raksa-projekt nästan 
5 000 löntagare utan skattekort. Denna grupp ha-
de fått löner för 220 miljoner euro utan förskotts-
innehållning.

De svarta lönerna är bara toppen på isberget. 
De verkligt stora pengarna rör sig på annat håll, 
vilket ökningen av skatteintäkterna visar.

Skattenummer, lagen om beställaransvar och 
den omvända mervärdesskatten har gjort det svå-
rare för skumraskföretagarna. Dessa hjälpmedel i 
övervakningen har också gett skattemyndigheter-
na och arbetarskyddsmyndigheterna värdefull in-
formation om företagen. Denna information hjäl-
per till att koncentrera skatteinspektionerna och 

arbetsplatsrazziorna till rätta ställen.
De finländska metoderna för att avvärja 

svartekonomin har väckt intresse också på annat 
håll i Europa. Om samma metoder införs också 
i övriga EU-länder, underlättar det den finländ-
ska byggarbetarens möjligheter att hitta arbete i 
sitt eget land.

Det har tyvärr på Europeisk unionsnivå ock-
så funnits ett annorlunda intresse för att avvärja 
svartekonomin. I fjol somras presenterades i EU-
parlamentet ett utkast till direktiv, som i prakti-
ken hade förhindrat den nuvarande myndighetsö-
vervakningen. Låt oss se till att det i parlamentet 
sitter en bestämd representation, som driver byg-
garnas intresse!

Jukka Nissinen     
jukka.nissinen@rakennusliitto.fi
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Miltä maailma näytti 
rakentajan vinkkelistä 
50 vuotta sitten?

Ulkomailla 
1. toukokuuta tuhannet tšekkoslovakialaiset nuo-
ret osoittivat mieltään kommunistihallintoa vas-
taan.
14. toukokuuta Ruotsin valtiopäivien perustusla-
kivaliokunta moitti entistä ulkoministeriä Östen 
Undénia siitä, ettei tämä ollut erottanut Stig Wen-
nerströmiä ulkoministeriön palveluksesta, vaik-
ka hän oli ollut tietoinen Wennerströmin vakoilu-
toiminnasta.
16. toukokuuta Neuvostoliitto syytti Kiinan johtoa 
joukkopuhdistuksista, joiden uhreiksi oli joutunut 
satojatuhansia ihmisiä.
16. toukokuuta Laosin sisällissodan kaksi vuot-
ta kestänyt aselepo päättyi kommunistisissien Pat-
het Lao -järjestön hyökkäykseen Ruukkujen tasan-
golla.
20. toukokuuta Suomen YK-pataljoonaan kuulu-
nut alikersantti Juhani Matikainen sai surman-
sa turkkilaisten kanssa käydyssä laukaustenvaih-
dossa Kyproksella. 22-vuotias Matikainen oli en-
simmäinen YK-tehtävissä kaatunut suomalainen.
24. toukokuuta yli 300 ihmistä tallautui kuoliaaksi 
Perun ja Argentiinan välisessä jalkapallo-ottelus-
sa Perun pääkaupungissa Limassa, kun kotiylei-
sö ryntäsi kentälle suututtuaan erotuomarin pää-
tökseen.
24. toukokuuta yhdysvaltalainen senaattori Bar-
ry Goldwater ehdotti, Etelä-Vietnamissa käytet-
täisiin pienitehoisia atomipommeja puiden lehtien 
tuhoamiseksi. Tavoitteena oli Vietkongin sissien 
kulkuyhteyksien paljastaminen.

Kotimaassa 
5. toukokuuta 14 säiliövaunua ja yli 200 tonnia 
bensiiniä ja kevyttä polttoöljyä tuhoutui junapa-
lossa Kouvolan ja Mikkelin välisellä rataosalla 
Mäntyharjulla. Onnettomuuden aiheutti vaunun-
akselin laakerien ylikuumeneminen.
5. toukokuuta Suomi hyväksyi 50 prosentin tulli-
en lineaarialennuksen Kennedy-kauppaneuvotte-
lujen pohjaksi. 
11. toukokuuta Skdl:n kansanedustaja, joulukuus-
sa 1963 kuolleen Yrjö Murron tilalle eduskun-
taan tullut Johannes Mustonen kuoli. Uudeksi 
kansanedustajaksi tuli Paavo Lagerroos.

14. toukokuuta Helsingin hovioikeudessa aloitettiin 
vakoiluoikeudenkäynti, jossa syytettynä oli Suo-
messa asuva englantilainen insinööri Ronald Ha-
rold Evans. Evans sai vuoden vankeustuomion.
24. toukokuuta Työväen ja Pienviljelijäin Sosiali-
demokraattinen Liitto TPSL hylkäsi sopimusluon-
noksen Sdp:n kanssa. Aarre Simonen valittiin pu-
heenjohtajaksi Emil Skogin tilalle, joka siirtyi ta-
kaisin Sdp:hen.

Asioista ensimmäisinä kertoivat Mitä Missä 
Milloin 1965 ja Wikipedia.
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Synttärikahvit on juotu, mutta varsinaiset pippalot on 
vasta 7. kesäkuuta Savonlinnassa.

Jukka Nissinen

Rakennusliiton 90-vuotista tai-
valta juhlittiin 28. huhtikuuta 
liiton aluekonttoreissa kautta 

maan. Tarjolla oli täytekakkua ja 
kahvia.

– Toivottavasti liitto on vielä 
vahvempi, kun kymmenen vuoden 
päästä juhlitaan satavuotista liittoa. 
Rakennuksilla tarvitaan kotimaisia 
tekijöitä ja ammattikoulusta valmis-
tuvat tarvitsevat työpaikkoja, putki-
asentaja, pääluottamusmies ja liiton 
hallituksen jäsen Timo Mikkonen 
miettii.

Mikkosen mielestä liitto on on-
nistunut edunvalvonnassa, vaikka 
pelikenttä ei ole ollut helppo.

– Rakennusliitto on ollut muun-
tautumiskykyinen eikä ole jäänyt 
kiinni 1800-luvun ismeihin.

Ysikymppinen liitto on esimer-
kiksi saanut aikaiseksi veronumero-
järjestelmän, joka vaikeuttaa hämä-
räfirmojen toimintaa.

– Saimme myös ensimmäisenä 
liittona tessiin nollasopimukset kiel-
tävän tes-pykälän. Myös muissa am-
mattiliitoissa kollegat arvostavat 

meidän saavutuksiamme, Mikkonen 
sanoo.

Kirvesmies, pääluottamusmies 
ja liiton valtuuston varapuheenjohta-
ja Jari Renlund nostaa yhtenä esi-
merkkinä liiton onnistuneesta uu-
siutumisesta nuorten jäsenten saa-
misesta mukaan Rakennusliiton ku-
vioihin.

– On nostettava hattua meidän 
nuorisotyöntekijöiden porukalle, 
jotka pyörittävät sitä toimintaa.

Koko Suomen taloudellinen toi-
meliaisuus on keskittymässä yhä 
enemmän Etelä-Suomeen ja pääkau-
punkiseudulle. Se tietää rakentajille 
lisää työtilaisuuksia, mutta Mikko-
nen ja Renlund eivät pidä keskitty-
mistä pelkästään hyvänä asiana.

– Yhden pisteen ympärille kes-
kittyminen ja kaiken rakentuminen 
sen ympärille ei ole hyvä ratkaisu. 
On tärkeätä, että maakunnissa ja pie-
nissä kaupungeissa on kehitysmah-
dollisuuksia, Renlund tähdentää.

Vaikka rakennusalan työllisyys 
on heikoissa kantimissa, jäsenistön 
palkkataso on kohentunut.

– Sen huomaa osaston jäsen-
maksupalautuksista. Vaikka jäsen-

Eläkeikä, liiton asema SAK:ssa ja järjestörakenteen 
uudistus sävyttivät Rakennusliiton valtuuston kaksi-
päiväistä kokousta. 

Heikki Korhonen

Liiton valtuusto oli koolla vii-
meistä kertaa tällä liittoko-
kouskaudella. Osin tämän 

vuoksi se käytti paljon aikaa lii-
ton järjestörakenteen hiontaan, kes-
kusteluun taloudesta ja valmistau-
tumiseen seuraavaan liittokokouk-

seen. Valtuusto evästi tulevaa liitto-
kokousta siinä, että se ohentaisi lii-
ton johtoa lopettamalla liittosihtee-
rin ja valtuuston toisen puheenjoh-
tajan toimet. 

Seuraava liittokokous pidetään 
vuoden kuluttua ja valtuusto lait-
toi sitä käsittelevät muutosesitykset 
liikkeelle. 

Rakennusliiton valtuusto kokoontui tällä liittokokous kaudella ilmeisesti 
viimeistä kertaa. Uusi valtuusto valitaan ensi vuoden toukokuussa. 

Valtuusto esitti liittosihteerin viran lopettamista

Rakennusliitolla tuli 90 vuotta täyteen

Timo Mikkonen (vas.) ja Jari Renlund juhlistivat Rakennusliiton ysikymppisiä 
Uudenmaan aluetoimistossa.

Valtuuston käsittelyn pohja-
na oli liitossa toimineen järjestö-
rakennetyöryhmän mietintö. Nä-
mä ehdotukset ja liiton aluejärjes-
töjen kannanotot niihin on julkais-
tu jo aiemmin liiton verkkosivuil-
la. Lopullisesti järjestörakentee-
seen tulevista muutoksista päättää 
ensi vuoden toukokuussa pidettävä 
liittokokous. 

Sekä valtuusto että aiemmin 
koolla ollut hallitus esittivät oma-
na suosituksenaan, että liittokokous 
päättäisi ohentaa hieman liiton joh-
toa. Käytännössä se merkitsisi sitä, 
että liittosihteerin toimi lakkautet-
taisiin ja liittokokous valitsisi joh-
toon vain puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 

Samoin valtuusto ja hallitus 
esittävät, että valtuuston kakkospu-
heenjohtajan toimi lakkautettaisiin 
ja valtuustolla olisi vain puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja. 

Valtuusto otti kantaa myös suo-
malaiseen joustavaan eläkeikään ja 
työmarkkinamalliin. Sen mukaan 
molemmat toimivat nyt hyvin eikä 
kummankaan osalta ole tarpeen teh-
dä heikennyksiä.

Valtuuston jäsenistä moni ha-
lusi keskustella myös liiton paikas-
ta suomalaisessa työmarkkinaken-
tässä. Jäsenten piirissä nähdään, et-
tä keskusjärjestö SAK on nyt liian 

vetelä ja saamaton. Sen vuoksi val-
tuuston jäsentenkin keskuudessa vä-
läyteltiin jopa eroa SAK:sta. 

Valtuusto lähetti omassa kan-
nanotossa terveisiä SAK:lle, ettei 
se suostuisi eläkeiän korotukseen ja 
eläkeputken poistoon. Samoin huo-
mautettiin siitä, ettei työtaisteluoi-
keuksiin pitäisi kajota. 

– Suomalainen työmarkkinajär-
jestelmä toimii hyvin ja antaa työn-
tekijöille kohtuullisen neuvottelu-
aseman. Mitään uudistuksia, jotka 
heikentävät työntekijäpuolen mah-
dollisuuksia neuvotella tai käyttää 
painostustoimia työnantajapuol-
ta kohtaa ei pidä mennä tekemään. 
Kaikki heikennykset työtaisteluoi-
keuksiin tulevat olemaan pysyviä, 
korosti valtuusto. 

Valtuuston mielestä nyt käyttä-
vien eläkeneuvottelujen tiimoilla on 
vain vahvistunut käsitys, ettei eläke-
iän kaavamaiselle korottamiselle ja 
työttömyysputken poistamiselle ole 
asiallisia eikä inhimillisiä peruste-
luita. Siksi rakentajat kehottavat pi-
tämään kiinni joustavasta eläkeiäs-
tä ja eläkeputkesta. Tässä Rakennus-
liitto edellyttää SAK:lta selkeitä toi-
menpiteitä.

Rakennusliiton valtuusto kehot-
ti rakentajia vaikuttamaan ja käyt-
tämään ääntään tulevissa Euroopan 
parlamentin vaaleissa.

määrä on pysynyt suunnilleen sa-
mana, osasto on saanut hieman 
enemmän palautuksia, Renlund on 
huomannut kassavirran muutoksen 
osaston taloudenhoitajana.

Silti rakennusalan palkkaukses-
sa riittää vielä korjaamista.

– Jos puhutaan esimerkiksi ra-
kennussiivoojien palkkatasosta, sil-
lä ei tahdo saada perhettä elätettyä. 
Varsinkin naistyöntekijöillä on ar-
kuutta lähteä puhumaan omasta pal-
kastaan työnantajan kanssa, Ren-
lund muistuttaa.
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Äänestäjien herättely on 
ollut eurovaaliehdokas 
Jani Kolehmaisen ensim-
mäinen työ itäsuomalai-
silla toreilla.

Jukka Nissinen

Suomalaisten avauspelit Latvi-
aa ja Venäjää vastaan jääkie-
kon MM-kisoissa ei lupaa hy-

vää äänestysinnolle EU-parlament-
tivaaleissa.

– Jos Suomi pelaa pronssis-
ta, äänestysprosentti jää alhaiseksi. 
Loppuottelu olisi äänestysajan ulko-
puolella, joten leijonat pitää kannus-
taa kultamitalille asti, siilinjärveläi-
nen putkimies Jani Kolehmainen 
ennustaa.

Kolehmainen on eurovaalieh-
dokkaana perussuomalaisten lis-
toilla. Muiden edsukuntapuoluei-
den listoilta ei rakennusliittolaisia 
löydy. Itä-Suomen toreja kiertäessä  

ihmisille on ensiksi joutunut selvit-
tämään mistä vaaleista on yleensä 
kyse.

– Varttuneempi väki tietää EU-
vaalit, mutta 20–40-vuotiaat ovat 
ihan pihalla, Kolehmainen harmit-
telee.

Päätyö onkin ollut itäsuoma-
laisten patistelemisessa vaaliuurnil-
le viimeistään Urpon päivänä sun-
nuntaina 24. toukokuuta. Kiekko-
kuumeisimmat voivat käydä äänes-
tämässä ennakkoon 14.–20. touko-
kuuta.

Harmaa talous
hankalaksi
Tärkein teema Kolehmaisella eu-
rovaaleissa on harmaa talous. Har-
maan talouden torjunnassa ammat-
tiliitoille pitäisi antaa paremmat 
valtuudet ennaltaehkäisyssä. Ko-
lehmainen on tyytyväinen Raken-
nusliiton työhön veronumeron käyt-
töönotossa.

– On arvioitu, että harmaan ta-
louden arvo EU-alueella on tuhat 

miljardia euroa. Palikkamatematii-
kalla laskettuna se merkitsee Suo-
men osuudeksi 15 miljardia euroa, 
Kolehmainen toteaa.

Heinäkuussa myös pienet oma-
kotitalotyömaat tulevat tilaajavas-
tuulain piiriin. Kolehmainen ei us-
ko, että kertailmoituksella hoituva 
työntekijäluettelo riittäisi pimeän 
työn torjuntaan.

– Tämä ajatus on tietenkin vas-
taan Schengenin sopimusta, mutta 
pitäisi luoda työlupajärjestelmä. Ra-
jalla ilmoittauduttaisiin verottajalle, 
jos ollaan tulossa töihin Suomeen. 
Tämä olisi ennaltaehkäisevää toi-
mintaa, verot eivät jäisi maksamat-
ta. Työlupaa jatkettaisiin automaat-
tisesti kolmen kuukauden välein, jos 
on esittää puhdas verovelkakirja , 
Kolehmainen ehdottaa.

Kansalliset tuet
jäsenmaksun sijaan
Jani Kolehmaisen mielestä Euroo-
pan unioni on Suomen kannalta tär-
keä vapaakauppa-alue ja sellaisena 

se hänen mielestä pitäisi säilyttää. 
Liittovaltiokehitys on pysäytettävä 
ja päätösvaltaa on palautettava ta-
kaisin jäsenmaille. 

– Unionin budjettia voitaisiin 
esimerkiksi pienentää poistamal-
la maataloustuki budjetista. Samal-
la palautettaisiin oikeus kansallisiin 
tukiin.

Kolehmainen uskoo, että koti-
mainen maataloustuki tuottaisi pa-
remman lopputuloksen niin rahan-
käytön kuin kohdentamisenkin suh-
teen.

Kolehmainen pelkää, että yh-
tenäisten sääntöjen luominen koko 
EU:n alueelle voi rapauttaa suoma-
laista sosiaaliturvaa.

– EU:ssa on 18 Suomea köy-
hempää maata. Voidaan olettaa, et-
tä niissä sosiaaliturva ei ole lähellä-
kään suomalaista tasoa.

Unionin jäsenmaksut eivät ole 
Suomen osalta Kolehmaisen mu-
kaan aivan kohdillaan.

– EU:ssa on viidellä Suomea 
rikkaammalla maalla jäsenmaksu-
helpotukset. Ne pitäisi poistaa.

Jääkiekon pronssiottelu 
vai äänestyskoppi?

Oppisopimuksella putkimieheksi kouluttautunut Jani Kolehmainen tykkää hitsailla ja pyöritellä putkia konehuoneessa.
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EU-parlamentaarikkona Jani 
Kolehmainen etsisi rahoitusta Koil-
lisväylä-hankkeille.

– Koillisväylä on aukeamas-
sa merenkululle. Nyt on neuvoteltu 
merikaapelin vetämisestä. Se hyö-
dyttäisi Suomea, samoin kuin rau-
tatieväylän rakentaminen Pohjois-
Suomeen.

Lehti-ilmoitus 
vei politiikkaan
Jani Kolehmainen on siilinjärveläi-
nen kunnanvaltuutettu, sivistyslau-
takunnan jäsen, Siilinjärven Perus-
suomalaiset ry:n puheenjohtaja sekä 
Perussuomalaisten Pohjois-Savon 
piiri ry:n hallituksen jäsen. Sana-
valmista miestä politiikka oli kiin-
nostanut pojankossista lähtien, mut-
ta varsinainen politiikanteko alkoi 
vasta Kuopiosta Siilinjärvelle muu-
ton jälkeen vuonna 2008.

– Vaimo äkkäsi lehti-ilmoituk-
sesta, että Siilinjärven perussuoma-
laiset olivat perustamassa paikallis-
yhdistystä. Sinne vaan sokkona mu-
kaan ja käsi pystyssä, että pistetään 
yhdistys pystyyn.

Viime kunnallisvaaleissa loh-
kesi valtuustopaikka. Siilinjärvellä 
Keskusta on valtapuolue.

– Olemme oppositiopuolue ja 
haemme yhteistyökumppanit ta-
pauskohtaisesti kristillisdemokraa-
teista, vihreistä ja vasemmistoliitto-
laisista lautakuntatyössä.

Kolehmainen laskee itsensä pe-
russuomalaisten joukossa puolueen 
vasempaan laitaan.

115-53045 (4 litraa)
115-53052 (1 litra)

Neste Premium 5W-40 -moottoriöljy
Korkealaatuinen synteettinen moottoriöljy bensiini- ja 
dieselmoottoreihin. Erinomainen voitelu kylmimmissäkin 
olosuhteissa!

4 + 1 litran kanisterit
yhteishintaan

1990
3,98 /l

Vain meiltä!

Kiillotuskone 1200 W
- Nopeudensäätö
- Varustettu D-kahvalla
- Pehmeä käynnistys
- Käyttökytkin lukittavissa

Laikan halkaisija: 180 mm
Pyörimisnopeus:  1000-3600 r/min
Karan kierre: M14 
Paino: 2,3 kg

Vakiovarusteet:

D-kahva, Velcro hiomalautanen, 
villatyyny, kova vaahtomuovityyny, 
pehmeä vaahtomuovityyny, 
kuusiokoloavain

236-1144

Autosoitin London 120
CD/MP3/WMA. Teho max. 4 × 45 W, USB- ja AUX-IN -liitännät 
irrotettavassa etupaneelissa. Varustettu virtamuistilla.

881-CD120

Kiiltovaha
500 ml.

104-000740

Vahashampoo
500 ml.

118-819

250
5,00 /l

890
17,80 /l 8900

6990
Saatavana lisävarusteena lampaanvillainen 
kiillotustyyny. Tuotekoodi: 283-VEL608

Merkillisen reilu.

fixus.fiMaan laajin varaosaketju!
Autojen varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden, työkalujen ja autonhoi-
totuotteiden jakeluun ja asennukseen erikoistunut, itsenäisten yrittäjien 
Fixus-ketju on palveluksessasi kautta maan.

Tarjoukset voimassa 31.5.2014 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.

– Minusta oli hyvä, että Ja-
ri Lindström nousi meidän edus-
kuntaryhmämme puheenjohtajak-
si, Lindholm kehuu entistä pape-
rimiestä.

Kolehmainen uskoo, että pe-
russuomalaisten kautta on hel-
pompi rakentaa duunarille sopi-
vaa politiikkaa kuin vanhojen va-
semmistopuolueiden kautta. 

Jani Kolehmainen on tyyty-
väinen Rakennusliiton edunval-
vontaan. Neuvottelemalla on saa-
tu aikaan asiallinen tes-sopimus. 

– Minulla on työkaverin a 
Sdp:n nuorten paikallisyhdis-
tyksen Simo Suksi. Me pau-
kutamme yhdessä liiton asiaa. 

Ytk:laiset olivat jokin aika sit-
ten meille peukku pystyssä, et-
tä nyt tulee tiliin ne liiton kaks-
kymppiä. Sanoin, että voitte käy-
dä sanomassa työnantajalle pär-
jäävänne ilman korotusta. Kaikki 
korotukset ovat eteenpäin ja nyt 
mennään maltillisilla korotuksil-
la. Sitten kun kansantalous alkaa 
taas kunnolla antamaan, otetaan 
toisenlaiset korotukset, Koleh-
mainen linjaa.

Oppisopimuksella
putkimieheksi
Jani Kolehmainen on suhteellisen 
tuore mies rakennustyömailla. 

– Minulla oli ammatinvaihto 
edessä, selkä ei kestänyt istuma-
hommia. Kaverini soitti ja pyy-
si putkimiehen oppisopimuskou-
lutukseen. Pääsin äärettömän hy-
vään oppiin vanhempien putki-
miesten matkaan. Olen panosta-
nut hitsaamiseen ja konehuoneet 
ovat minun lempilapseni. Tyk-
kään hitsata ja suunnitella rau-
hassa. Pyöritellä putkia ja kulmia, 
se on ihan ykköshommaa, Koleh-
mainen kehuu.

Työpaikka on Are Oy:n Kuo-
pion yksikössä.

– Työsuhdeasiat hoidetaan 
viimeisen päälle, kuten isossa fir-
massa kuuluukin tehdä. 

– Minä maksan 
mielelläni veroni, 
vaikka se kirpaiseekin. 
Solidaarisuuden 
nimissä olen valmis 
kantamaan korteni 
kekoon, Jani 
Kolehmainen linjaa. 
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Syvä, mutta luotaava  
EU-vaaligallup
Rakentaja-lehti valitsi jokaisesta edus-
kuntapuolueesta yhden EU-vaalieh-
dokkaan vastaamaan Rakentaja-lehden 
vaaligallupiin. 

Vastauksen pituus rajoitettiin yh-
den tekstarin ja twiitin mittaiseksi, mi-
kä tarkoitti välilyönteineen 300 merk-
kiä. Kahdella ehdokkaalla, Sari Es
sayahilla ja Merja Kyllösellä keväinen 
runovarsa lähti laukoille, joten katkai-
simme puppugeneraattorin kolmella pisteellä. 

Napakoista vastauksista lupasimme antaa lisäpisteitä. Na-
pakkuudessa voiton kokonaispisteissä vei Johannes Koski
nen, joka on uransa aikana työskennellyt myös Rakennuslii-
ton lakimiehenä.

Jostain syystä Rkp:n ja Vihreiden eurovaaliehdokkaat ei-
vät halunneet osallistua gallupiimme. Eikö 86 000 rakentajan 
äänet kiinnosta ehdokasta matkalla EU-parlamentaarikoksi?

Suuria eroja ehdokkaiden välille ei syntynyt. Erot synty-
vät keinoissa, joilla tavoitteisiin pyritään.

Kysymyspatteri kokonaisuudessaan:

Telineet 
Mitä aiot tehdä suomalaisten rakentajien  
aseman parantamiseksi?

Pilvilinnat 
Mikä on kärkitavoitteesi?

Ihqua! 
Mikä on mielestäsi parasta EU:ssa?

Valivalikone 
Mikä on huonoa, mitä muuttaisit EU:ssa?

Johanna Hellsten

Minkälaisia lakeja ja asetuksia minä haluan  
EU:sta tulevan? En voi enää tuudittautua 
siihen turvalliseen harhaan, että Brysse-

lissä nyt puuhaillaan mitä puuhaillaan, eikä sillä 
ole minulle niin väliä. Otanpa esimerkin; vanhojen 
pientalojen pakollinen energiatodistus.

Asun isoisäni rakentamassa rintamamiesta-
lossa, jonka minä ja aviomieheni olemme osin 
omin käsin, osin ammattilaisten avulla remontoi-
neet pohjalaatasta kattoon. On vaihdettu lämmi-
tysjärjestelmä öljystä maalämpöön, eristetty pe-
rinteisin menetelmin lisää, muutettu lämmönja-
koa ja niin edelleen. Emme ole kuitenkaan vaih-
taneet vanhoja hienoja kaksilasisia ikkunoita uu-
siin ja tiiviisiin, emme purkaneet koko talon lau-
doitusta ja lisänneet lasivillaa väliin.

Talo on iso, mutta sen energiakustannukset 
ovat pienet, emmekä silti hytise vetoisassa kodis-
sa. Vaan annappa olla; teoriassa ja energiatodis-
tusta laskeskeltaessa talo ei näytä kovin energia-
tehokkaalta. Paperilla. Ja semmoinen paperi on 
kohta meillekin pakollinen, jos ikinä haluamme 

talostamme luopua. Sillä ei ole väliä, että talon 
todellisen energiankulutuksen kanssa sillä ei ole 
mitään tekemistä.

Tämä neronleimaus on osa EU:sta tulevaa 
energiatehokkuuslainsäädäntöä. Ja vaikka suo-
malainen ministerikin olisi sitä mieltä, että to-
distuksen pakollisuus pitäisi poistaa, ei sitä voi-
da tehdä kansallisella tasolla. Ainoa tapa pääs-
tä tästä älyttömyydestä on EU-direktiivin muut-
taminen.

EU:ssa luotavalla lainsäädännöllä on koko 
ajan suurempi merkitys kotimaiselle lainsäädän-
nölle. Minä haluan, että Brysselissä istuu Suomen 
puolelta ihmisiä, joiden intressit edes jollain taval-
la osuvat yksiin omieni kanssa.

Palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava 
ovat lyöneet tänä vuonna hynttyyt yhteen kam-
panjoidakseen kaikille palkansaajille tärkeiden 
asioiden puolesta EU-vaaleissa. Palkansaajat on 
herätettävä äänestämään. Sille, minkälaisesta työ-
elämästä me saamme tulevaisuudessa nauttia, luo-
daan isot linjat Brysselin pöytien ympärillä.

Yhteisen kampanjan teemalistalle ovat pääs-
seet muun muassa työajat, työsuojelu, työehdot, 

ammattiliittojen joukkokanneoikeus ja veropa-
ratiisien paneminen kuriin. Ne ovat asioita, jot-
ka vaikuttavat tavalla tai toisella meihin kaikkiin 
palkkatyötä tekeviin.

Rakentajien kohdalla olen kirjoitussarjani 
kahdessa aiemmassa osassa käynyt läpi komen-
nusmiesten ja työsuojelun problematiikkaa. Ko-
mennusmieskysymyksessä saatiin EU-tasolla lai-
ha sopu; meidän omia, kansallisia valvontakeino-
jamme ei suoraan käydä rajaamaan, mutta kyl-
lä sinne direktiiviin pääsi lipsahtamaan huonokin 
lauseke; kohtuullisuusharkinta. 

En tiedä. Ehkäpä sellaista ei olisi direktiiviin 
päätynyt, mikäli parlamentin ja komission ko-
koonpano olisi hivenen toisenlainen. Ehkäpä kal-
lellaan työntekijän suuntaan.

Käy testaamassa SAK:n, STTK:n ja Akavan 
yhteisillä EU-vaalisivuilla, kenellä on samanlai-
nen näkemys työhön ja talouteen liittyvistä asiois-
ta kuin sinulla. Minäkin kävin.

http://www.aaniasuomesta.fi/
tyokone/testi

Johannes Koskinen
Sosiaalidemokraattinen puolue

Telineet 
Suitsia harmaata taloutta ja työehto-
jen polkemista. Tiukempaa EU-
sääntelyä tarvitaan esimerkiksi ti-
laajanvastuusta, luottamusmiesten 
tarkastusvaltuuksista ja rakennus-
alan työsuojelusta.

Pilvilinnat 
Talous- ja rahapolitiikan suunnan-
muutos työllisyyttä ja kasvua tuke-
vaksi, rahoitusta sille veroparatiiseja 
ja veronkiertomahdollisuuksia sul-
kemalla.
 
Ihqua! 
Näytöt rauhan, vakauden ja demo-
kratian turvaamisesta Euroopassa.

Valivalikone 
Korruptio, byrokratia, markkinavoi-
mien vallankäyttö yli kansalaisten.

Sirpa Pietikäinen
Kokoomus

Telineet 
Parempien työehtojen ja laadun var-
mistaminen julkisissa hankinnoissa 
ja kilpailutuksessa, harmaan talou-
den kitkeminen, energiatehokkaan 
rakentamisen edistäminen ja lisää-
minen
 
Pilvilinnat 
Inhimillinen, sosiaalisesti oikeu-
denmukainen ja ympäristön kannal-
ta kestävä kasvu, joka perustuu kor-
keaan osaamiseen. 
 
Ihqua! 
Rauha, vakaus, sisämarkkinat, mah-
dollisuus yhteistyöllä rakentaa pa-
rempaa maailmaa kaikille. 
 
Valivalikone 
Veronkierto ja sosiaalisen vastuun 
puute, sitovien sääntöjen puute ih-
misoikeuksien puolustamisessa

Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa III: 

Oma napa
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Sari Essayah
Kristillisdemokraatit

Telineet
Tällä kaudella lähetettyjen työnteki-
jöiden direktiivin täytäntöönpanon 
parantamisen kautta aloitettiin työ, 
jolla ulkomaisten työntekijöiden 
työehtoja voidaan paremmin valvoa 
ja kitkeä harmaata taloutta. Tämän 
toimeenpanoa haluan seurata ja li-
säksi työsuojelustrategia tulee ole-
maan yksi tulevan kaud...

Pilvilinnat
Parantaa edellytyksiä suomalaiselle 
työlle ja hyvinvoinnille ja edistää 
vientivetoisen taloutemme mahdol-
lisuuksia mm. sisämarkkinoita ke-
hittämällä. 

Ihqua!
Saavutuksista tärkein on rauha ja va-
kaus, mutta EU:n toiminnassa paras-
ta on sisämarkkinat, jotka tosin mo-
nelta osin ovat vielä keskeneräiset.

Valivalikone
Vastustan jatkuvia esityksiä viedä 
EU:ta liittovaltion suuntaan. Vaalien 
jälkeen tulee taas esityksiä yhteisve-
lasta, eurobondeista, euroalueen 
budjetista ja valtiovarainministe-
riöstä ja määräysvallan siirtämisestä 
jäsenmailta EU:lle.

Anneli Jäätteenmäki
Keskusta

Telineet 
Teen työtä, jotta veroparatiisit ja 
vero pakoilu loppuvat, työturvalli-
suus paranee ja komissio antaa työ-
suojelustrategian, jonka se oli jo lu-
vannut tälle kaudelle.

Pilvilinnat 
Eurooppa tarvitsee suunnanmuu-
toksen. EU:n on keskityttävä työttö-
myyskriisin ratkaisemiseen ja ih-
misten hyvinvoinnin parantami-
seen.

Ihqua! 
EU:n tärkein tehtävä ja samalla suu-
rin saavutus on ollut rauhan ja va-
kauden luominen Eurooppaan. Val-
tioiden välinen yhteistyö on tärkeää 
estämään kriisejä.

Valivalikone 
Turhaa EU-byrokratiaa ja -sääntelyä 
on purettava. Työntekijöiden oikeuk-
sista on kuitenkin pidettävä kiinni. 
Suomalaisten veronmaksa jien ei pi-
dä tukea enää enempää EU:n kriisi-
maita.

Muistutuksena: Näissä jengeissä Suomen mepit vaikuttavat:
EPP 
Euroopan kansanpuolueen ryhmä
Suomalaiset ryhmän jäsenet: Kok. ja KD
EPP-ryhmä on konservatiivisempi kuin koti-
mainen kokoomuksemme. Ryhmän enemmis-
tön muodostavat perinteiset eurooppalaiset 
kristillisdemokraatit. Ryhmällä on kuitenkin 
myös liberaali-siipensä.

S&D
Sosialistit ja demokraatit
Suomalaiset ryhmän jäsenet: SDP
S&D-ryhmällä on osoittautunut teemoiltaan 
luontevaksi SDP:lle. S&D korostaa työn roo-
lia ja huolta tuloerojen ja luokkaerojen kas-
vusta.

ALDE
Liberaalidemokraatit
Suomalaiset ryhmän jäsenet: Kesk. ja RKP
Keskustapuolueen sijoittumista Euroopan li-
beraaliryhmään ihmetellään, mutta Aldella 
ja keskustan liberaalimmalla siivellä on pal-
jon yhteistä; yksityisyrittäjyyden arvostami-
nen, kansainvälisyys ja halu kehittää EU:ta 
tiiviimmäksi yhteisöksi.

Vihreät
Suomalaiset ryhmät jäsenet: Vihr.
Euroopan vihreä ryhmä on ehkä kiintein kai-
kista ryhmittymistä. Ryhmä kykeni viime 
vaaleissa saamaan aikaan jopa yhteisen puo-
lueohjelman.

GUE
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfede
raatioryhmä
Suomalaiset ryhmän jäsenet: Vas. kuului tä-
hän ryhmään ennen putoamistaan pois parla-
mentista viime vaalien jälkeen.

EFD (oikeisto)
Vapaa ja demokraattinen Eurooppa
Suomalaisia ryhmän jäseniä: PS vielä tällä 
hetkellä.

EFD on kaikista EU-ryhmistä väljin. Eri 
maiden puolueita yhdistää lähinnä EU-kriitti-
syys ja maahanmuuttovastaisuus.

Jani Kolehmainen
Perussuomalaiset

Telineet
Yksi päätavoitteistani on ammatti-
yhdistysliikkeiden aseman paranta-
minen parlamentissa

Ay-liikkeet tekevät kotimais-
saan tärkeää työtä rakennusammat-
tilaisten hyväksi ja heidän oikeuksi-
aan eteenpäin vieden. 
 
Pilvilinnat 
Olla luomassa itsenäisten eurooppa-
laisten valtioiden toimivaa vapaa-
kauppa-aluetta.
 
Ihqua! 
Sisämarkkinat, jotka toimimaan 
saatuamme luovat pohjaa hyvin-
voinnille Suomessa ja muualla Eu-
roopassa.
 
Valivalikone 
Jatkuvaa säätelyä sekä hirvittävää 
byrokratiaa. Palauttaisin lakien 
määrämisvallan jäsenvaltioille. 
EU:lle jäisi ainoastaan päätösvaltaa 
niissä asioissa, mitkä edesauttavat 
kaupankäyntiä jäsenmaiden välillä.

Merja Kyllönen
Vasemmistoliitto

Toimintasi EU-parlamentissa

Telineet 
Ilman työtä ei rakentajakaan elä, jo-
ten Eurooppaan tarvitaan vahva 
teollisuus- ja elinkeinopoliittinen 
strategia, jolla vahvistetaan työlli-
syyttä ja elinkeinotoiminnan edelly-
tyksiä, lisäksi tarvitaan toimia estää 
epätervettä kilpailua ja harmaata ta-
loutta. Lisäksi edistäisin ay-liikkeen 
koko EU:ta k...

Pilvilinnat 
Nostaa arjen ja työelämän asiat eu-
rooppalaisen keskustelun ytimeen 
liituraitapankkiirien ja finanssilob-
barien tilalle.

Ihqua! 
Mahdollisuus rakentavaan yhteis-
työhön ja rauhaan Euroopassa.

Valivalikone 
Yhteisten pelisääntöjen noudattami-
nen ja niiden valvonta on heikkoa eli 
karsisin epätervettä kilpailua kaikil-
la osa-alueilla.
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Johanna Hellsten

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma 
Taitaja 2014 käytiin Lahdessa huhtikuun 
alkupuolella. Kolmipäiväisissä ammatti-

taidon SM-kisoissa kilpailtiin yli neljässäkym-
menessä lajissa. Tapahtumaa kävi ihmettelemäs-
sä peräti 41 000 kävijää, mikä ylitti tapahtuman 
tavoitteen.

Rakennusliittolaiset nuoret pärjäsivät tänä 
vuonna kisoissa loistavasti. Liiton nuoret jäsenet 
voittivat muun muassa talonrakennuksen kirves-
työt -osion, maalaus ja tapetointi -osion sekä il-
mastointiasennuksen.

Maalari pienestä pitäen
Maalauksen ja tapetoinnin tuore suomenmesta-
ri Iida Armila Savon ammatti- ja aikuisopistosta 
kertoo pyörineensä isänsä mukana maalaushom-
missa jo ihan pikkutytöstä asti.

– Sen lisäksi käsillä tekeminen on aina kiin-
nostanut minua. Siksi hain maalarinopintoihin.

Ammattikoulujen maalarilinjoille on välillä  
ollut niin kova tunku, että kouluissa on pidetty 
pääsykokeita. Kolme vuotta sitten, kun Armi-
la haki kouluun, ei sellaisia ollut ja nuori nainen 
pääsi sisään keskiarvolla. 

Millaista opetus on sitten nämä muutamat 
vuodet ollut?

– Nooh, siitä voi olla vähän montaa mieltä. 
Minulla on opettaja vaihtunut kesken kaiken ja 
yhdessä vaiheessa ei ollut opettajaa ollenkaan, 
kun hän oli sairaslomalla. Käytännön työn ope-
tusta voisi myös olla enemmän, mutta sitä on han-
kala järjestää, kun koululla ei ole tiloja, Armi-
la sanoo.

Armilan mukaan tärkein tapa oppia on kui-
tenkin työelämä.

– Olen nyt työharjoittelussa  Maalaus ja sanee-
raus Konttinen Oy:sä ja kesätyöpaikkakin on val-
miina.

Kisoihin treenaamisesta Armila kertoo, että 
semifinaaleja varten käytiin läpi edellisien vuo-
sien tehtäviä ja harjoiteltiin niitä. Finaaliin hän ei 
ehtinyt edes valmistautua.

– En ehtinyt harjoitella, sillä minulla oli suo-
ritettavia näyttöjä työn alla.

Armilan mukaan finaalikisa oli kuitenkin 
kuin hänelle tehty. Siihen kuului vähän kaikkea 
maalaamisen, lattianpäällystyksen, tapetoinnin ja 
tasoittamisen tehtäviä.

– Ennen kilpailun alkua piti miettiä tarkkaan, 
missä järjestyksessä työt suorittaa, että on var-
masti aikaa tehdä kaikki. Minulla ei tullut edes 
kiire, vaan ehdin tehdä rauhassa työt loppuun ja 
jäi vähän luppoaikaakin.

Kilpakumppaneitaan Armila kiittelee tasa-
väkisiksi.

– Oli todella tasainen kisa. Ensimmäisen päi-
vän lopussa kymmenen ihmisen piste-erot pyöri-
vät yhdessä ja puolessatoista pisteessä. Pikkuhil-
jaa erot sitten kasvoivat.

Hurja tulosparannus
Oululainen 18-vuotias ilmastointiasentaja Niki 
Metsävainio oli toista kertaa mukana Taitajaki-
soissa. Viime vuonna nuori mies sijoittui ilmas-
tointiasennuksen kilpailussa toiseksi viimeiseksi. 
Tänä vuonna tuli voitto kotiin.

– Tulosparannus varmaan johtui siitä, että nyt 
minulla oli paljon enemmän kokemusta käytän-
nön työstä työharjoittelun takia, viimeistä vuot-
taan Oulun seudun ammattiopistossa suorittava 
Metsävainio kertoo.

Metsävainio arvelee myös, että pää pysyi pa-
remmin kasassa tänä vuonna.

– Viime vuonna jännitti paljon enemmän.
Metsävainio kertoo, ettei hän edes tänä vuon-

na valmentautunut kisaan sen kummemmin.
– Ei siinä mitään teoriaakaan tarvita. Pitää  

vain tietää, miten osat menevät. Tehtävä tuntui 
helpommalta kuin viime vuonna, mutta luulen 
sen johtuvan kokemuksesta. Aika samanlaisia 
vaikeustasoltaan ne todennäköisesti olivat.

Kilpailussa oli mukana vain seitsemän kilpai-
lijaa. Laji ei ole erityisen vahva kansainvälisesti-
kään. Esimerkiksi tulevissa EM-kilpailuissa ei 
edes ole koko lajia mukana.

Metsävainiolle on jäänyt mukavat muistot 
Taitaja-kilpailuista.

– Siellä oppii uutta ja näkee maailmaa vähän 
eri silmin. Lisäksi sieltä saa uusia kavereita.

Ensi kesänä Metsävainio lähtee armeijaan, jo-
ten kesätöitäkään ei ole vielä tarvinnut miettiä. 
Työtilanne Oulun seudulla voisi hänen mielestään 
olla parempi.

– Vaikka niin se voisi olla muuallakin. Minä 
toivon pääseväni töihin firmaan, jossa saa oikeas-
ti tehdä töitä, eikä vain istuskella.

Harjoitustöitä kotipihalla
Talorakennus, kirvestyöt -kilpailun voittaja, 
18-vuotias Tino Tähtinen käy vasta toista vuotta 
Raision ammattiopistoa. Millä lihaksilla kilpai-
luihinkin ensimmäistä kertaa lähtenyt mies voitti 
kokeneempansa?

– Olen aina tykännyt rakentamisesta. Täällä  
kotimaatilalla olen ollut mukana rakentamassa 
uutta pihattoa, kuivuria ja pienempiä varastoja. 
Isovelikin on samalla alla. Hän käy vuotta ylem-
pänä samaa koulua, Tähtinen kertoo.

Harjoitusta on siis tullut vähän enemmän 
kuin vain kisojen valmentautumisessa käytettä-
vien harjoitustehtävien verran.

Kisa ei silti ollut helppo. Tähtinen kiittelee 
kilpailua tasaväkiseksi ja kertoo saaneensa pai-
naa ihan täysillä, jotta kulta kilahti omaan käm-
meneen.

– Olin ensimmäisenä päivänä kuumeessa, 
 enkä saanut ihan vauhtia heti päälle. Sain tehdä 
tosissani töitä, että sain muut kiinni. Ja kyllähän 
se jännitti, kun ympärillä on hirveästi katsojia. 

Tähtisen mielestä kilpailu oli mainio koke-
mus.

– Olen aina tykännyt kilpailla ja tämä tapah-
tuma oli hienosti järjestetty.

Tähtinen pohtii osallistumista Taitaja-kilpai-
luun myös ensi vuonna. Se järjestään Turussa, jo-
ten kotikenttäetua kannattaa käyttää hyväkseen.

Tulevalle kesälle riittää hyvin töitä. Kesätyö-
paikka on jo tiedossa, sillä Tähtisen veli suunnit-
telee oman rakennusfirman perustamista.

– Tämä ala on todellakin minulle se oikea, 
Tähtinen sanoo.

Nuoret rakennusliittolaiset 
keräsivät kunniaa
Taitaja 2014 -kilpailussa otettiin taas ammattitaidosta mittaa.

Iida Armila keskittyy tarkkaan hommaan. Niki Metsävainio kykeni huimaan tulosparannukseen viime 
vuoden kilpailuista; toiseksi viimeinen sija vaihtui 
ykkössijaan. Kuva: Jan Kallas

Rakennusmieheksi opiskeleva  
Tino Tähtinen on saanut mukavasti 
harjoitusta kirvestöihin jo kotona.
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Taitaja-kilpailu
Taitaja on Suomen suurin, vuosittain 
eri paikkakunnalla järjestettävä am-
matillisen koulutuksen tapahtuma, 
jonka järjestämisoikeudet myöntää 
Taitajan taustaorganisaationa toimiva 
Skills Finland ry. Taitaja-kilpailuja on 
järjestetty vuodesta 1988 lähtien.

Taitajan kilpailuolosuhteet vas-
taavat kunkin alan todellista työympä-
ristöä. Kilpailutehtävät ovat opetus-
suunnitelman kiitettävä-tasoa. Kun-
kin lajin tuomaristossa on koulutuk-
sen, työnantajan ja työntekijän edusta-
jat. Taitajan kautta nuoret voivat edetä 
kansainvälisiin ammattitaitokilpailui-
hin EuroSkillsiin ja WorldSkillsiin.

Yhteistyöllä eteenpäin , 
vaikka kilpailusta onkin 
kysymys. Sitä mestallakin 
tarvitaan.
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Uudet valjasmallit toimivat paremmin  
naulareppujen kanssa.

Jukka Nissinen

Telinetorstai järjestettiin tänä 
keväänä jo 15. kerran. Tar-
vetta tapahtumalle on vielä 

jatkossakin.
– Telineiden kasaamisessa on 

joidenkin urakoitsijoiden kanssa 
ongelmia. Vastuuhenkilöitä tai te-
linekorttia ei tahdo aina ensi kysy-
mällä löytyä, Rakennuspetäjä Oy:n 
pääluottamusmies ja helsinkiläisen 
HOAS Hermanni -työmaan työsuo-
jeluvaltuutettu Pekka Hyytiäinen 
toteaa.

Telineturvallisuus ja putoamis-
suojauksen tarve tuntuu heti, kun 
merituuli vinkuu suojakypärän ra-
kosissa. Kattotasanteella saa hakea 
tasapainoa koko ajan. Hyytiäiselle 
merituulesta on tullut osa työnkuvaa

– Rannan tuntumassa on tul-
lut oltua jokunen vuosi, useammal-
la Arabianrannan ja Kalasataman 
 alueen työmaalla ollut Hyytiäinen 
sanoo.

Putoamissuojauksessa valjai-
den käytössä on Hyytiäisen mieles-
tä päästy viime vuosina eteenpäin.

– Parantamisen varaa löytyy. 
Aikansa se ottaa kovapäisempien 
kohdalla. Valjaat saadaan jo päälle, 
mutta kun vielä saisi koukun useam-
min kiinni.

Uuteen talonrakennuksen tes-
siin tuli määräys, että työnantaja 
hankkii turvavaljaisiin integroitavat 
työkaluliivit. Se helpottaa turvaval-
jaiden käyttöä.

Pekka Hyytiäinen pitää Teline-
torstai-perinnettä hyvänä. Teline-
töistä on hyvä muistuttaa aina ke-
vään korvalla.

– Meillä ovat tosin nostolavat 
yleistyneet esimerkiksi muuraus-
töissä, Hyytiäinen kertoo.

Rakennuspetäjä on pärjännyt  
hyvin työsuojelussa, sillä yri-
tys palkittiin viime vuonna par-
haana pienten yritysten sarjassa 
Rakennus teollisuus RT:n järjestä-
mässä  Uudenmaan alueen Turvalli-

sesti 2000-luvulla -työturvallisuus-
kilpailussa. Mitään erityiskikkailuja 
kilpailun voitto ei teettänyt.

– Teimme töitä normaaliin ta-
paan. Emme olleet tavoittelemassa 
kuuta taivaalta, vaan hyvää työtur-
vallisuutta, Hyytiäinen toteaa.

Kattoliitto hakee 
hyviä käytäntöjä
Kattoliitto on myös järjestänyt työ-
turvallisuuskilpailuja jäsenyrityk-
silleen vuodesta 2011 alkaen. Tänä 
vuonna Kattoliitossa halutaan ma-
daltaa osallistumiskynnystä ja kaik-
ki saavat osallistua kattotyön hyvillä 
työturvallisuusoivalluksillaan.

– Pohjimmiltaan kyse on työ-
turvallisuuden kehittämisestä. On 
päästävä jakamaan hyviä käytäntö-
jä ja varoittamaan niistä, jotka eivät 
toimi, Kattoliitto ry:n toimitusjohta-
ja Mikko Ahtola perustelee.

Ahtolan mielestä työturvalli-
suuden kehittäminen on tulevaisuu-
dessa myös valtti työvoimasta kil-
pailtaessa.

– Näin ala pysyy vetovoimaise-
na. On kiva olla duunissa alalla, jos-

sa turvallisuus on kunnossa.
Kattoliiton työturvallisuustyö-

ryhmä toimii kilpailun tuomaris-
tona ja palkitsee parhaan työtur-
vallisuusteon tai -idean Apple iPad 
-tablettitietokoneella.

– On hyvä, että pienemmät 
rakentamisen toimialat tekevät 
myös tällaista työturvallisuustyötä, 
 Rakennusliiton työsuojelusihteeri 
Tapio Jääskeläinen toteaa.

Turvavaljaiden käyttö 
yleistyy koko ajan

– On päästävä jakamaan hyviä käytäntöjä ja varoittamaan niistä, jotka eivät toimi, Kattoliitto ry:n toimitusjohtaja Mikko Ahtola mainostaa 
työturvallisuuskilpailua.

Merituuli on tullut Rakennuspetäjän 
pääluottamusmies Pekka 
Hyytiäiselle tutuksi monella 
työmaalla.
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Taakka kunnolla kiinni!
Hartelalla työturvallisuusviikko huipentui  
Espoon kalustokeskuksessa.

Johanna Hellsten

Rakennusosakeyhtiö Hartelas-
sa työturvallisuusviikko 5.–
9. toukokuuta huipentui Es-

poossa sijaitsevan kalustokeskuksen 
pihalla erilaisten työnäytösten, yh-
dessäolon ja grilliherkkujen kanssa. 
Tärkeimpänä teemana oli nostotyön 
turvallisuus.

– Tämä tilaisuus järjestettiin 
nyt jo toista kertaa. Idea lähti kalus-
tokeskuksen johtajalta Ilkka Kruu-
silta; hän halusi päästää yhteistyö-
kumppanimme esittäytymään työn-
tekijöille, pääluottamusmies ja yri-
tyskohtainen työsuojeluvaltuutettu 
Janne Gren kertoo.

Paikalla oli kojut muun muas-
sa Cramolta, Hiltiltä, Ramirentiltä 
ja Kärnä Oy:ltä, joka järjestää kor-
keanpaikantyön koulutuksia, sekä 
Wizardilta, joka tuo maahan muun 
muassa kypäriä ja valjaita.

Väkeä oli saapunut paikalle ko-
ko Etelä-Suomen alueelta ja Turus-
takin oli muutama työntekijä lähte-
nyt viettämään työturvallisuusilta-
päivää.

– Eilen eli Telinetorstain aika-
na on tehty TR-mittauskierroksia ja 
pidetty puolen tunnin mittaisia, va-
paita keskustelutilaisuuksia, jossa 
työntekijäporukalla on mietitty ta-
vallisimpia vaaranpaikkoja ja mitä 

niille voitaisiin tehdä, Gren kertoo.
– Hirveästi ei telineitä koskevaa 

asiaa ollut, sillä meillä ei ole oikein 
millään työmaalla tällä hetkellä jul-
kisivutelineitä, Rakennusosakeyh-
tiö Hartelan työturvallisuuspäällik-
kö, apulaisjohtaja Markku Utriai-
nen kertoo.

– Ja telineiden pitää olla aina 
kunnossa, ei vain Telinetorstaina, 
Gren jatkaa.

Huomio nostoihin
– Nyt meillä on ollut turvallisuuden 
pääteemana nostotyö. Nostoissa on 
tapahtunut läheltä piti -tilanteita, jo-
ten niihin piti nyt kiinnittää erityis-
tä huomiota. Vääränlaisen taakansi-
donnan takia kuorma on päässyt pa-
himmassa tapauksessa putoamaan. 
Henkilövahinkoja ei ole onneksi tul-
lut, Gren sanoo.

Nostotyöpisteellä työnäytöstä 
antoi melkein parikymmentä vuotta 
alamiehenä toiminut Lasse Laine. 
Kokenut elementtiporukoiden ala-
mies on sopiva ihminen kertomaan 
nuoremmille, millä tavalla nostot 
saadaan turvallisiksi.

– Tärkeintä irtotavaraa nostet-
taessa on se, että liinat on kiinnitet-
ty niin, että ne pitävät taakan koko-
naan lujasti kiinni. Erityisesti talvi-
sin, kun liinat pääsevät ensin jääty-

Hartelan Pääluottamusmies Janne Grenin mukaan pieniinkin tapaturmiin 
pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Kokenut alamies Lasse Laine näyttää, kuinka taakka sidotaan niin, että se ei 
lähde lipsumaan.

mään ja sitten sulamaan, pitää avit-
taa vaikka vasaralla, että ne kiristy-
vät kunnolla, Laine kertoo.

Pääosin kalusto nousee Har-
telalla turvallisissa häkeissä, jotka 
ovat luonnostaankin balanssissa.

Laine näyttää ja neuvoo rau-
hallisesti, miten kiristys tapahtuu. 
Vitsiniekka myös muistuttaa, mi-
hin kohtaan sormia ei parane pan-
na. Myös radiopuhelimen toiminta 
on syytä varmistaa.

Siisti työmaa on turvallinen
Rakennusosakeyhtiö Hartelassa on 

tämän vuoden puolella tapahtunut 
kolme tapaturmaa. Niistä viimeisin 
oli nilkan nyrjähdys, josta sairaslo-
maa tuli 15 päivää.

– Meillä on työmaan järjestys ja 
jätehuolto yrityksen sisäisen työtur-
vallisuuskilpailun kantavana teema-
na. Sillä halutaan puuttua juuri näi-
hin erilaisiin nyrjähdyksiin ja mul-
jahduksiin, Gren kertoo.

Gren muistuttaa, että jos kulku-
tiet eivät ole kunnossa, voi helposti 
tapahtua juuri tällaisia pieniä, kiu-
sallisia tapaturmia.
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Pohjois-Suomen turvapuistossa kävi sata opiskelijaa. 
Parillekymmenelle rakennusalan opiskelijalle on 
 tiedossa kesätyöpaikka.

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Perinteistä Telinetorstaita vie-
tettiin Oulussa työpaikka-
käyntien lisäksi tänä keväänä 

avatussa Pohjois-Suomen turvapuis-
tossa. Puistoon tutustui päivän aika-
na satakunta Oulun seudun ammat-
tiopiston ja Lappian ammattiopiston 
rakennusalan opiskelijaa.

Nuorille näytettiin aluksi tapa-

turmavideo, jossa kerrottiin karul-
la tavalla metallialalla sattuneen ta-
paturman vaiheet. Tarinalla oli on-
nellinen loppu, sillä uhriksi joutu-
nut työntekijä jäi henkiin. Videon 
tarkoitus oli havahduttaa huomaa-
maan, että työtä pitää tehdä ajatuk-
sen kanssa.

– Työtä tekemällä ei ole tarkoi-
tus sairastua, vaan hankkia elanto ja 
jäädä aikanaan eläkkeelle. Työtur-

vallisuus on osa ammattitaitoa, tur-
vapuistoa vetävä Pohjois-Suomen 
turvapuistoyhdistyksen projektipääl-
likkö Olli Airaksinen muistutti.

Videon jälkeen opiskelijat kier-
sivät muutaman puiston parinkym-
menestä rastista, joilla on esillä la-
vastettuja esimerkkejä hyvistä työs-
kentelytavoista ja toden tuntuisista 
tapaturmista.

Kalastusreissu jäi tekemättä
Kierros alkoi perustus- ja runkora-
kentamisen rastilta, jossa rakenteil-
la olevan kerrostalon neljännen ker-

roksen ikkuna-aukosta oli pudonnut 
työntekijä. Aukossa ei ollut putoa-
misen estävää kaidetta. Se oli asen-
nettu siihen tapaturman jälkeen.

Tapaturman uhri makasi rau-
doitusrautojen seassa maassa. Yk-
si harjateräksistä oli tunkeutunut lä-
pi kehon. Kuolema oli tullut välit-
tömästi.

– Tältä kaverilta jäi kesän kalas-
tusreissu tekemättä, OSAO:n Hauki-
putaan yksikön vastaava työnjohtaja 
Seppo Kiviniemi selvitti putkiasen-
tajiksi opiskeleville nuorille miehille.

Toisen vuoden opiskelijoilta ten-
tattiin myös, mitä kerrostalon työ-

Harjateräslävistys havahdutti Telinetorstaina
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simmäinen tarkastus ei riitä, vaan 
teline on aina tarkastettava seitse-
män päivän välein.

– Muuten telineille ei ole mene-
mistä. Jos telinekortissa on muovi-
nen läpyskä, jossa lukee ”stop”, te-
lineille ei ole mitään asiaa, Kivinie-
mi huomautti.

Pientalotyömailla
riittää riskejä
Seuraavaksi opiskelijat saivat tuntu-
maa, millainen pientalotyömaa saat-
taa olla pahimmillaan. Asiaa ha-
vainnollistettiin Lappian ammatti-
opiston nuorille puistoon pystytetys-
sä pientalossa, jossa kävijöille ker-
rottiin karuja lukuja viime vuodelta.

Työsuojelutarkastajat syynäsi-
vät Etelä-Suomessa lokakuun vii-
meisellä viikolla 115 pientalotyö-
maata, joilla työskenteli noin 250 
henkeä.

Työt keskeytettiin lähes jo-
ka toisella työmaalla. Syynä olivat 
puutteelliset putoamissuojaukset, 
olemattomat työtelineet sekä asian-
mukaisten työtasojen puuttuminen.

Huomautuksia annettiin henki-
lökohtaisten suojaimien puuttumi-
sista. Suojakypärät ja suojavaatteet 
olivat käytössä vain joka kolmannel-
la työmaalla.

– Hurjaa hommaa, joka todis-
taa, että pientalojen rakennuttajat 
eivät aina ole tietoisia, miten asiat  
pitää hoitaa, lehtori Ville Bräysy 
OSAO:n Kaukovainion yksiköstä 
huokaili.

Hän oli Oulun turvapuistosta 
innoissaan.

– Hieno juttu, että saimme sen 
tänne. Yksittäisellä oppilaitoksella 
ei olisi ollut varaa rakentaa tällaista 
eli me olemme saamapuolella, Bräy-
sy sanoi.

Puiston takana olevassa yhdis-
tyksessä on mukana yli 60 yritystä, 
yhteisöä ja oppilaitosta sekä Raken-
nusliitto.

Puisto aktiiviseen
käyttöön syksyllä
Bräysy kertoi, että Telinetorstail-
le ajoitettu käynti turvapuistoon oli 
opiskelijoille tarkoitettu testikierros. 
Puisto otetaan olennaiseksi osaksi 
opiskelua ensi syksynä.

Ensimmäistä kertaa turvapuis-
tossa oli myös toista vuotta putki-
asentajaksi kouluttautuva Henri 
Niemelä.

– Tämä on tosi hyvä. Täällä ker-
rottuja asioita on käyty läpi työhar-
joittelussakin, Niemelä kertoi.

Kokemusta käytännön työstä 
Niemelä on hankkinut Arella.

– Tein keikkahommia, lähinnä 
huoltotöitä, hän kertoi.

Henri Niemelälle ammatinva-
linta oli helppo juttu. Hänen per-
heessään on tehty putkiasennustöi-
tä pitkään.

– Neljässä sukupolvessa. Minul-
le putkiasentajan työ oli selvä juttu 
aika nuoresta pitäen, kun olin isäni 
mukana tekemässä, Niemelä nau-
rahti.

Opiskelijatoveri Pauli Sopasel-
le putkiasennus ei ole ollut sukuvika.

– Uskon, että näissä töissä on 
tulevaisuutta. Putkiasentajia tarvi-
taan aina, kun vanhoja kerrostalo-
ja joutuu remontoimaan, hän sanoi.

Sähköasentajana
ei päivääkään töissä
Lappian ammattiopistossa Tornios-
sa talotekniikan tutkintoa suoritta-
va Ville Pesosen ammatinvalinta oli 
hiukan mutkainen. Hän valmistui 
2006 sähköasentajaksi. Tutkinnos-
ta huolimatta työmaata ei löytynyt.

– En ole päivääkään tehnyt säh-
köasentajan töitä, Pesonen kertoi.

Oltuaan vuoden päivät työttö-
mänä Pesonen kävi armeijan ja pää-
si rakennuksille.

– Sitten alkoi tuntua, että pitää 
hankkia tutkinto, jotta saisi ammat-

Harjateräslävistys havahdutti Telinetorstaina

maalle johtavien telineiden alapääs-
sä oleva telinekortti kertoo.

– Onko se hyväksytty eli onko 
käyttöönottotarkastus tehty, Kivi-
niemi kyseli.

Kortin mukaan tarkastus oli 
tehty. Kiviniemi muistutti, että en-

– Tältä kaverilta jäi kesän kalastus-
reissu tekemättä, vastaava työnjoh-
taja Seppo Kiviniemi OSAO:sta kertoi 
putkiasentajiksi opiskeleville. 
Henkensä menettänyt työntekijä oli 
pudonnut suojaamattomasta 
ikkuna-aukosta.

Rakennusliiton Oulun toimitsija Esa Niskanen kertoi rakennusalan opiskelijoil-
le, mitä heidän pitää ottaa huomioon mennessään kesätöihin. Turvapuistoon 
tutustuneista sadasta opiskelijasta kesätyöpaikka oli löytynyt 21 hengelle.

Putkiasentajaksi toista vuotta 
opiskeleva Henri Niemelä oli 
tyytyväinen ensimmäiseen käyntiin-
sä turvapuistossa. Mieleen jäi muun 
muassa lavastettu putoamisonnetto-
muus.

timiehen paperit ja pääsisi hieman 
paremmille ansioille, hän tuumasi.

Kesätyöt kiven alla
Tulevan kesän töistä ei Pesosella ei-
kä hänen kurssikavereillaan ollut 
mitään tietoa. Jotain hajua oli Erk-
ka Niskasella, mutta mahdollinen 
kesätyö oli Telinetorstaina siinä ja 
siinä.

– Mutta jos ei kesäksi töitä saa, 
ei se vie motivaatiota jatkaa opiske-
lua, hän vakuutti.

Kun sadan hengen kierros oli 
käyty, oli aika laskea saldo. Kuin-
kahan monella on kesätyöpaikka 
tiedossa?

– Kesätöitä on sadasta hengestä 
21 opiskelijalle, Rakennusliiton Ou-
lun toimitsija Esa Niskanen kertoi 
ja totesi, että määrä noudattelee ai-
kaisempien vuosien lukuja.

Niskanen kehotti työtä saanei-
ta onnekkaita heti liittymään työt-
tömyyskassaan ja tekemään työso-
pimukset kirjallisina.

– Jos tulee riitaa, papereista on 
hyvä katsoa, mitä on sovittu, hän 
muistutti.
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Pakasta
löytyy vastaus
TTK:n julkaisema pakka on kaikil-
le rakentajille tarkoitettu opas, jossa 
ovat keskeiset rakentamiseen liitty-
vät työturvallisuusasiat. Pakka otet-
tiin Vornasen työn tuloksena käyt-

töön NCC:n Oulun alueella pari 
vuotta sitten.

– Tämä ei maksa kuin yhden 
röökiaskin verran, mutta sen an-
siosta TR-mittauksista ei enää syn-
ny erilaisia tulkintoja. Pakasta löy-
tyy oikea ohjeistus moneen hom-
maan, Vornanen sanoo.

Työturvallisuuspakka on lyö-
mässä itseään vähitellen läpi koko 
NCC:n organisaatiossa, sillä Oulun 
lisäksi pakka on käytössä Kuopion 
alueella.

Ohjeet lopettavat myös kaiken-
laiset jorinat ja puheet työturvalli-
suuden minimitasoista. Tällaista 

Jekora Vornanen haluaa 
selvittää asiat kunnolla

KUVATEKSTIT JEKORA VORNANEN -JUTTUUN

Kuva 1 DSC 0017.JPG

Kuva 2 DSC 0004.JPG

Kuva 3 DSC 0045.JPG

– Haluan selvittää asiat juurta jaksain niin, että niistä ei jää mitään epäselvyyttä, Jekora Vornanen sanoo.

Näennäinen turvallisuus 
ja vääryydet saivat ryhty-
mää työsuojeluvaltuute-
tuksi.

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Työmaiden näennäinen turval-
lisuus ja työntekijöiden ko-
kemat vääryydet olivat asiat, 

jotka saivat Jekora Vornasen ha-
keutumaan NCC:n Oulun alueelli-
sen työsuojeluvaltuutetun vaativaan 
pestiin.

– Mitta tuli täyteen ja kuppi me-
ni nurin eräällä tauolla. Työmaan 
TR-mittauksia tehtiin mestarin an-
tamien ohjeiden mukaan, mutta kui-
tenkaan asiat eivät olleet niin kuin 
niiden olisi pitänyt olla, Vornanen 
perustelee.

Hän suivaantui siihen, että TR-
mittaukset antoivat kahdenlaisia tu-
loksia. Toinen näytti miinusmerk-
kistä tulosta ja toinen plussaa. Ota 
näistä sitten selvää, missä se oikea 
tieto luuraa.

– Tästä se löytyy, Vornanen 
esittelee raamattuaan, Työterveys-
keskuksen työturvallisuuspakkaa.

– Tähän voi luottaa. Tätä kun 
käyttää, ei voi pahasti mennä met-
sään, hän sanoo tyytyväisenä.

Työsuojeluvaltuutettu Jekora Vornanen (vas.) sekä mittakirvesmiehet Tommi Haataja ja Matti Piippo neuvonpidossa 
jouluksi valmistuvan kerrostalon työmaalla.
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ajattelua Vornanen pitää nauretta-
vana.

Ainoa oikea tulkinta on Vorna-
sen mielestä Kiljava-opiston työsuo-
jelukouluttaja Eero Hongan työsuo-
jeluvaltuutettu-kurssilla Siikaran-
nassa antama.

– Hän sanoi että työturvallisuu-
den minimitaso on sata prosenttia. 
Se oli hienosti sanottu, Vornanen 
kiittelee.

Volyymin taso
nousi usein
Jekora Vornanen valmistui ammat-
tikoulusta talonrakentajaksi vähän 
ennen 1990-luvun puoliväliä. Työtä 
löytyi Helsingistä, missä menikin 
pikku firmoissa kymmenen vuotta.

Pääkaupungissa Vornanen siir-
tyi hieman isompaan putiikkiin, 
NCC:hen töihin. Helsingistä hän tu-
li sisäisenä siirtona Ouluun 2004.

– Siinä kävi hyvä tuuri, sillä 
pääsin suoraan urakkaporukkaan, 
Vornanen hymyilee.

Oulussa Jekora Vornanen valit-
tiin suuren työmaan työsuojeluval-
tuutetun varamieheksi. Varsinainen 
tsv oli myös alueen luottamusmies.

– Varavaltuutetun paikka ei ol-
lut haluttu, koska erimielisyydet 
TR-mittauskierroksilla työnjohdon 
kanssa olivat silloin yleisiä. Volyy-
min taso nousi monesti, kun havain-
tojen oikeellisuudesta keskusteltiin, 
Vornanen kertoo.

Hän olisi halunnut saada tehtä-
väänsä koulutusta, mutta työnantaja 
ei tähän suostunut.

– Ei auttanut, vaikka perustelin 
koulutusta sillä, etten tiedä asioista 
tarpeeksi ja työmaa on todella suu-
ri ja että ts-valtuutetulla on paljon 
muutakin tehtävää.

Työmaalla sattui sittemmin va-
kava tapaturma, joka oli Vornaselle 
viimeinen tikki. Hän uudisti koulu-
tuspyyntönsä.

– Tapaturmankaan jälkeen sitä 
ei katsottu tarpeelliseksi. Työnteki-
jöitä oli kuulemma vuosien aikana 
koulutettu paljon turhaan, oli työn-
antajan vastaus.

Ystävä patisti valtuutetuksi
Pääkaupungin työmaiden tohinassa 
Jekora Vornanen tutustui Petri Hil-
tuseen, nykyiseen Rakennusliiton 

Kouvolan aluetoimitsijaan.
– Olimme samoissa pikkufir-

moissa, ja Petri alkoi sparrata ja pa-
tistella minua edustustehtäviin. Hän 
sanoi, että ”jostainhan ne muutkin 
ovat aloittaneet, niin että alahan, jät-
kä, lähteä”, Vornanen muistelee.

Ja kun vaimokin sanoi, että tur-
haan täällä kotona työasioista vali-
tat, asia oli selvä. Vornanen asettui 
syksyllä 2011 ehdolle alueellisen ts-
valtuutetun tehtävään.

– Laitoin nimeni ehdokasaset-
telulistaan ja menin takaisin töihin. 
Siellä kuului naps, kun nivelkieruk-
ka pamahti polvesta. Vaalikierrokset 
jäivät pitämättä, Vornanen selvittää.

Rikki napsahtanut kierukka 
ei estänyt valintaa. Vornasesta tuli 
NCC:n Oulun alueellinen ts-valtuu-
tettu vuonna 2011.

Lääkkeiden ja keppien
kanssa kurssille
Valinnan jälkeen työnantajan hyl-
jeksimälle koulutuksellekaan ei ol-
lut enää estettä. Vornanen ilmoittau-
tui työsuojelun peruskurssille.

– Ei muuta kuin polvileikkauk-
seen ja siitä parin päivän päästä Sii-
karantaan kipulääkkeet kainalos-
sa, kepeillä horjuen ja intoa täynnä, 
mies kertoo nauraen tunnelmistaan.

Viikon kurssi oli antoisa, opet-
taja Eero Honka oli loistava ja kurs-
sipaketti oli niin tuhti, että sillä pää-
si hyvin alkuun. Tietoa on tullut li-
sää jatkokursseillakin siihen mal-
liin, että sitä on voinut soveltaa mo-
nessa tilanteessa käytännössä.

– Pyrin selvittämään asiat juur-
ta jaksaen niin, että niistä ei jää mi-
tään epäselvyyttä.

Vornasella on menossa toinen 
kausi. Millä tolalla NCC:n työmaiden 
turvallisuustilanne mielestäsi on?

Vornanen miettii hetken ja vas-
taa:

– No, esimerkiksi kalliit veh-
keet, kuten elementtimiesten kelat ja 
henkilösuojainten käyttö ovat kon-
diksessa. Näennäisturvallisuus on 
jäänyt melko hyvin pois.

Väliportaan asenteet
muuttuvat hitaasti
Vornasen mukaan riskejä silti riit-
tää teknisesti hyvin hoidetuista suo-
jauksista huolimatta. Pahimmassa 
tapauksessa turvallinen tekniikka 
johtaa väärään turvallisuuden tun-
teeseen ja hommalta katoaa pohja.

– Pahimmillaan voi käydä niin, 
että työmaalle tulee ulkopuolisen 
urakoitsijan työntekijöitä, jotka tu-
hoavat monen vuoden turvallisuus-
työn muutamassa sekunnissa, Vor-
nanen muistuttaa.

Siksi NCC:n käytössä ole-
va TTK:n työturvallisuuspakka on 
ulotettu koskemaan ulkopuolisiakin 
työntekijöitä.

Vornanen on iloinen, että työ-
turvallisuus on ymmärretty NCC:ssä 
sekä aluepäällikkötasolla että ylim-
mässä johdossa.

– He tietävät, että turvallinen 
työympäristö on kaikkien etu. Sen 
sijaan väliporras vastaavine mesta-
reineen vaatii vielä asennemuutos-
ta. Väliportaan kouluttamista ei voi 
koskaan riittävästi mainostaa, Jeko-
ra Vornanen huomauttaa.

– Tämä on minun raamattuni, joka ei 
jätä tulkinnoille varaa, Jekora 
Vornanen esittelee pari vuotta 
Oulun työmailla käytössä ollutta 
työturvallisuuspakkaa.
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Kaikki halukkaat eivät  
mahtuneet mukaan 
 Oulun aikuiskoulutus
keskuksen kurssille.

Seppo Korhonen, teksti ja kuvat

Hirsirakentaminen ja käden
taidot kiinnostavat raken
nusalalla opiskelevia. Tämä 

huomattiin taannoin Oulun aikuis
koulutuskeskuksessa, jossa valittiin 
talonrakentajan perustutkintoa ja 
ammattitutkintoa opiskelevia hirsi
rakennuskurssille.

Kyseessä oli vapaaehtoinen 
kurssiosio, jonka vuoksi olisi olet
tanut, että kiinnostuneita ei kovin 
hirveästi olisi ollut. Toisin kävi.

– Kysyntä oli yllätys, halukkai
ta olisi ollut enemmän kuin kurssil
le mahtui, OAKK:n rakennustiimin 
kouluttajat Ismo Laukka ja Tapio 
Sirviö kertovat.

Kurssille valittiin kymmenen, 
neljä halukasta jäi rannalle.

Kouluttajat eivät osaa sanoa, 
mistä moinen kiinnostus mahtaa 
johtua. He arvelevat erääksi syyksi 

television eri kanavilla pyörivät re
monttiohjelmat, jotka kiinnostavat 
katsojia.

Se ainakin on selvää, että kurs
sin käyneet saavat taidot, jotka ovat 
eduksi rakennusalalla. Kädentaitajia 
tarvitaan.

Koiralle koti hirrestä,
hevonen puuttuu
OAKK:n Konetie 15:n tontilla Ou
lun Ruskossa kurssilaiset rakentavat 
neljä hirsirakennusta: savusaunan ja 
yhden tavallisen saunan, leikkimö
kin sekä koirankopin.

Työtä tehdään vanhoilla työme
netelmillä ja osittain vanhoilla työ
kaluillakin, kuten piilukirveellä ja 
pelkkakirveellä.

– Pelkataan hirret ja salvetaan
kin itse. Teemme myös kengitystä 
eli kaikki työt tehdään niin kuin ne 
oikeasti tehdään. Tästä puuttuu vain 
hevonen, jolla haettaisiin puut suo
raan metsästä, hirsirakentamisen 
kurssia vetävä Ismo Laukka kertoo.

Tontille muutaman kilometrin 
päästä tuodut puut pyritään käyt
tämään rakennustyössä viimeisen 
päälle eli hukkapaloja ei synny. 

Niistä tehdään myös mökkien ka
tot. Ja mikä parasta, home ja kos
teusvaurioista ei ole vaaraa. Siitä 
pitää huolen vanha hyväksi havait
tu rakennustapa.

– Hirsimökkeihin tulee tuulet
tuva alapohja, joten ne eivät lahoa, 
Laukka vakuuttaa.

Perinnemateriaaleihin kuuluu 
myös seinissä riveenä käytettävä 
pellava. Kattoihin tulee ekopuhal
lusvilla.

Koirankoppi oli tämän jutun te
kohetkellä huopakatetta vaille val
mis. Koppia naputtava perustutkin
tolainen Matti Alamikkelä haluai
si joskus rakentaa itselleenkin oman 
hirsimökin jonnekin maaseudulle.

Ismo Laukka kertoo, että koiran 
kodista tulee niin tilava, että siinä on 
tilaa monen kokoisille haukkujille.

– Siihen mahtuu isokin koira, 
Laukka lupaa.

Piilukirveellä töitä
Alamikkelä käytti koirankoppityö
maalla rakennuksilta tuttua timpu
rin työkalua, vasaraa, jolla hän pau
kutti kopin suuaukon reunalauto
ja kiinni. Muutaman metrin pääs

sä käytössä olivat vanhempaa perua 
olevat rakentajan työkalut, joita käy
tettiin saunojen ja leikkimökin ra
kentamisessa.

– Tässä on piilukirves ja tuos
sa pelkkakirves, ne ovat molem
mat omiani, kouluttaja Ismo Lauk
ka esittelee menneiltä ajoilta tuttuja 
työvälineitä.

Piilukirvestä on historiakir
joituksen mukaan käytetty hirsi
en veistämisen lisäksi teloituksissa, 
mutta tällä tontilla sellaiseen ei ole 
tarvetta.

Osa työkaluista on hankittu 
Hirsiperinnekeskuksesta Leppälah
delta. Keskuksen tarkoitus on pitää 
yllä ja kehittää käsinveistoperinnet
tä. Perinnerakentamisen taitoa halu
taan siirtää isiltä pojille.

Nykyajan teknisiä vempeleitä 
ei ole unohdettu, vaan opiskelijoi
den käytössä on moottori ja van
nesaha.

Vannesahasta koko projekti itse 
asiassa lähti liikkeelle. Se oli muu
tama vuosi sitten käytössä OAKK:n 
pitsihuvilan Annalan remontissa 
Hietasaaressa.

– Siellä sahattiin hirsiä van
nesahalla, Laukka kertoo.

Hirsirakentaminen kiinnostaa 
rakennusalan opiskelijoita

Kymmenen onnekasta pääsi opiskelemaan hirsirakentamista, jota tehdään perinteisin työmenetelmin. Käytössä on vanhojen työkalujen lisäksi uudempaakin 
kalustoa, kuten moottorisaha.
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”Halusin kokeilla
jotain uutta”
Viime elokuussa talonrakentajan 
perustutkinnon suorittamisen aloit
tanut Fredrik Andersson on yksi 
onnekkaista, jotka pääsivät pereh
tymään hirsirakentamiseen käytän
nössä.

– Tämä on sellaista hommaa, 
jota en ole ikinä tehnyt, hän kertoo.

Andersson oli aikaisemmin 
seitsemän vuotta eri rakennusfir
moissa lähinnä apupoikana. Kun nä
mä työt loppuivat, hän halusi kokeil
la jotain uutta.

Perustutkinnon suorittaminen 
kestää vielä runsaat kuusi kuukaut
ta. Mitä sen jälkeen tapahtuu, siitä ei 
Anderssonilla ole käsitystä.

– Jännä nähdä, eihän sitä tie
dä vaikka perustaisi kurssikaverin 
kanssa firman, hän hymähtää.

Perustutkintoa suorittava Mark-
ku Laurila jäi työttömäksi Puukes
kuksen lopettaessa joulun alla Ou
lusta Kastellitalojen runkojen teke
misen. Laurila ehti olla firman pal
veluksessa lähes 15 vuotta.

Kuultuaan töiden loppumisesta 
hän päätti hakea opiskelemaan sa
man tien. Kurssin antiin ja hirsira
kentamiseen Laurila on ollut sangen 
tyytyväinen.

– Mukavaa, että perinneraken
tamisessa saa käyttää vanhoja työ
kaluja, hän toteaa.

Laurila haaveilee opiskelujen 
jälkeen oman pienen hirsisaunan 
väsäämistä.

Mökki lahosi
paikalleen
Ismo Laukkakin haaveili aikanaan 
vanhan hirsitalon kunnostamises
ta. Hän oli iskenyt maaseudulla 
liikkuessaan silmänsä lupaavalta 
vaikuttaneeseen remonttikohtee
seen.

– Ajattelin siitä kesäpaikkaa, 
mutta se jäi sitten pelkäksi haaveek
si. Siellä se mökki on jo lahonnut 
paikalleen, hän huokailee.

Laukka on ollut OAKK:n ra
kennuspuolella kouluttajana 12 vuot
ta. Rakennusalalta hänellä on jo 44 
vuoden kokemus.

Nykyisessä toimessaan hän pi
tää nimenomaan käytännön työstä. 
Teoriaherraksi hän ei ryhdy.

– Opettajaksi luokassa en ole 
halunnut, hän naurahtaa.

Uteliaita ja vinkin
hakijoita riittänyt
Hirsirakentaminen on herättänyt 
suurta mielenkiintoa. Laukka ker
too, että monet ovat ohi mennessään 
melkein vääntäneet niskansa ja pa
lanneet takaisin kyselemään, mitä 
tontilla tapahtuu.

– Joka päivä on käynyt muuta
ma ihminen juttelemassa ja kehu
massa rakentamistamme. Yksi kä
vijöistä on korjaamohommissa ole
va kaveri, joka remontoi hirsimök
kiä itselleen. Hän käy hakemassa 
remppaansa varten täältä vinkkejä, 
Ismo Laukka sanoo.

Oulun aikuiskoulutuskeskuksen rakennustiimin kouluttaja 
Ismo Laukka opettaa kurssilaisille muun muassa piilukirveen 
käyttöä hirsirakentamisessa.

Fredrik Andersson suorittaa talonrakennuksen perustutkintoa. – Hirsirakentamista en ole 
ennen tehnyt, aikaisemmin seitsemän vuotta eri rakennusfirmoissa ollut Andersson kertoo.

Sinä ammattiosastosi tai työpaikkasi 

LUOTTAMUSHENKILÖ. 
Kaipaatko liikunnallista hengähdystaukoa? Lisää eväitä hyvinvointiisi? 
SAL-lomat tarjoaa nyt mahdollisuuden liikunta keskus Pajulahdessa.

Sisältää majoituksen, täysihoidon ja 
mukaansa tempaavan ohjelman.

LUOTTAMUSMIESTEN 
HYVINVOINTIKURSSIT  2+2+2+1 

yötä

4 VALITSE

TAI

HINTA
VAINyötä 100 € 

Tutustu ohjelmiin, kurkkaa 
lisätietoja ja ilmoittaudu:  
www.sal-lomat.fi 
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Kertakäyttökäsineet ovat halpa suoja ammattitautia 
vastaan.

Riitta Malve-Tamminen,  
teksti ja kuvat

LVI-asentaja Ville Räsänen ei 
tyydy vähempään kuin vii-
teen pariin nitriilikumisia 

kertakäyttökäsineitä. Hän vetää ne 
päällekkäin käsiinsä, kun ryhtyy se-
koittamaan TKR-pinnoitetta Picote 
Oy:n viemäriputkien saneeraustyö-
maalla Helsingin Kalliossa. 

– Kuorin hanskoja pois sitä mu-
kaan, kun ne likaantuvat. Samalla 
olen tarkkana, etten levitä kemikaa-
lia muualle, Räsänen kertoo. 

Hän ei halua ihonsa altistuvan 
ärhäkkäästi herkistäville kemikaa-
leille, joita käytetään viemäreiden 
sisäpuolisessa sukituksessa.

Kertakäyttöisiä käsineitä ku-
luu työpäivän mittaan runsaasti, sil-
lä kemikaalit läpäisevät nitriilima-
teriaalin puolessa tunnissa. Onnek-
si työnantaja on hankkinut niitä run-
saasti työmaan varastoon.

– Ammattikoulussa puhuttiin 
isosyanaatin ja epoksin terveysvaa-

roista, mutta ei uusista putkien kor-
jausmenetelmistä. Sain sukituskou-
lutuksen nykyiseltä työnantajaltani, 
Räsänen kertoo.

Picote on kehittänyt suojautu-
misohjeistuksen putkien sisäpuoli-
siin korjauksiin Työterveyslaitoksen 
ja Terveystalon kanssa. Se esiteltiin 
henkilökunnalle syksyllä.

Tahriintuneet työvaatteet
heti vaihtoon
Kallion työmaalla isosyanaattia löy-
tyy uretaanieristeestä ja TKR-pin-
noitteesta, jolla pensselöidään lattia-
kaivot. Poikkeustilanteissa TKR:llä 
myös harjataan vanhan putken sisä-
pinta, kun epoksisukitus ei ole mah-
dollista.

Perussukituksessa pitkä polyes-
terisukka täytetään epoksilla, man-
keloidaan ja puhalletaan vanhaan 
putkeen. 

Isosyanaatti aiheuttaa iho-oirei-
den lisäksi hengitystieoireita ja ast-
maa, epoksi lähinnä iho-allergiaa.

Isosyanaatti- ja epoksityöhön 
kaivataan sertifikaattia

– Kun sekoitan TKR-pinnoitteen käsin, riittävän suuri astia vähentää roiskeita, 
Ville Räsänen sanoo.

LVI-asentaja Ville Räsänen tarvitsee rutkasti näppäryyttä ja kärsivällisyyttä suojautuessaan isosyanaatti- ja epoksitahroilta Picote Oy:n sukitustyömaalla. 
– Ranteidenkaan ei pitäisi likaantua, kun vedän ensimmäisen kertakäyttöhanskan hihan alle, seuraavan sen päälle, sitten puen hihansuojan, jonka päälle laitan 
vielä kolme hanskaa. 
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– Käytän tilanteen mukaan 
myös pitkiä erikoishansikkaita, hi-
hasuojia, esiliinaa ja suojalaseja. 
Kemikaalien likaamat työvaatteet 
vaihdan heti, koska roiskeet imey-
tyvät nopeasti kankaan läpi ihoon, 
Räsänen sanoo.

Vaatteiden pesu hoidetaan työn-
antajan varastolla. Kotikoneessa nii-
tä ei pidä puhdistaa. 

– Hankalin vaihe on sukan vas-
taanottaminen pystyviemärin alla. 
Silloin kemikaalia saattaa roiskua 
päälleni, ellei putken suuta ole suo-
jattu. Pinnoitetta käsin sekoitettaes-
sa taas auttaa riittävän suuri astia.

Työmaa on varautunut odotta-
mattomaan kemikaalivahinkoon 
muun muassa kemikaalisuojapu-
vuilla. Kun Räsänen pesee työväli-
neet asetonilla, hän käyttää butyy-
lihansikkaita ja hengityssuojaimia. 

Kemikaalien takia työmaalla 
on poikkeuksellisen siistiä. Märkä 
TKR- tai epoksitahra sosiaalitilan 
ovenkahvassa olisi kohtalokas koko 
työporukalle. Isosyanaattia sisältä-
vään massaan ja epoksiin on tur-
vallista koskettaa vasta kovettumi-
sen jälkeen. Herkimmät saavat aller-
gian jo kertakosketuksessa.

Kilpailua työturvallisuuden 
kustannuksella 
– Kaksi työntekijäämme on joutu-
nut jättämään työnsä sukituskemi-
kaaleille syntyneen allergian takia. 
Toinen oli työnjohtaja, joka siirtyi 
ensin työmaalta kokonaan työmaa-
koppiin. Loppujen lopuksi hän ei 
voinut oleskella sielläkään, Picote 

Se tarkoittaa sitä, että olet 
ammattilainen, joka asettaa kovat 
vaatimukset pölynpoistolaitteille. Me 
Dustcontrolilla olemme työskennelleet 
pölynhallinnan eteen jo yli 40 vuotta 
ja tiedämme lähes kaiken pölystä. Siksi 
kaikki Dustcontrolin rakennusimurit ja 
ilmanpuhdistimet ovat varustettu HEPA 
H13 suodattimilla, jotka suodattavat 
myös kaikkein pienimmätkin ja 
vaarallisimmat hiukkaset. 
Välitä keuhkoistasi - valitse Dustcontrol.

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

Tiedätkö nimen Dustcontrol?
Onneksi olkoon!

Varustettu
esierottimella

Who the

Dustcontrol?
is

DC 3900 L Twin

Kun suojainasiantuntija Erja Mäkelä 
testaa isosyanaatin imeytymistä suo-
jakäsineiden läpi Työterveyslaitok-
sen laboratoriossa, hän pukee ylleen 
esiliinan, kahdet nitriilikumiset 
suojahanskat ja suojalasit.

si pääosa alan yrityksistä suhtautuu 
työturvallisuuteen vakavasti.

Punoitusta ja ihovaurioita
– Kun käyn työpaikoilla, en juuri 
kohtaa isosyanaatille herkistyneitä 
työntekijöitä, koska yleensä he eivät 
pysty jatkamaan työtehtävässään oi-
reiden takia, suojainasiantuntija Er-
ja Mäkelä kertoo.

Hän osallistui äskettäin valmis-
tuneeseen Työterveyslaitoksen tut-
kimukseen turvallisista työtavoista 
MDI-uretaanityössä. Isosyanaatis-
ta johtuvia ammattitauteja todetaan 
vuosittain toistakymmentä, mutta 
tutkijan mukaan kyse on jäävuoren 
huipusta.

– Työpaikoille, joissa työtur-
vallisuus on huonointa, ei tutkijoi-
ta päästetä.

Rakennusalalla isosyanaat-
tia löytyy paitsi pinnoitteista myös 
eristeistä, liimoista, maaleista ja la-
koista. Varoitus löytyy aina aineen 
pakkauksesta ja käyttöturvallisuus-
tiedotteesta. 

– Aluksi isosyanaatin aiheut-
tama allerginen ihottuma voi olla 
ihon punoitusta, kutinaa ja näppy-
löitä. Altistuksen jatkuessa iho kuo-
riutuu. Oireiden ilmaantuessa on ha-
keuduttava työterveyshuoltoon.

Rakentajat eivät 
suojaa käsiään
Tutkimuksessa haastatellut raken-
tajat tiesivät isosyanaatin vaaroista, 
mutta harva käytti asianmukaisia 
suojakäsineitä. Eräs ikkuna-asenta-

ja käsitteli paljain käsin tuoretta ure-
taanivaahtoa.

– Ohuita nitriili- ja luonnon-
kumikäsineitä voidaan käyttää hy-
vin 20 minuuttia. Paksu nitriiliku-
mi suojaa koko päivän. Butyyliku-
mia tarvitaan, jos mukana työssä on 
liuottimia.

Ruiskupinnoituksessa on oltava 
hengityssuojain, koska ilman suuri 
isosyanaattipitoisuus aiheuttaa ast-
maa. Tutkimustiedon mukaan myös 
isosyanaatin ihokosketus vaikuttaa 
astman puhkeamiseen.

TTL:n ammattitautien poli-
klinikalla on huolestuttu nuorista 
putkisaneeraajista, jotka ovat saa-
neet oireita lyhyessä altistumisessa 
isosyanaatille ja epokseille. Se oli 
yksi  syy ryhtyä tutkimaan epoksi-
yhdisteiden aiheuttamien ammatti-
ihotautien ehkäisyä. Tutkimukses-
ta saadaan tuloksia reilun vuoden 
päästä. 

– Epoksihartsit ovat voimakkai-
ta allergeeneja, mutta eivät kuiten-
kaan aiheuta astmaa. 

Ruotsissa ja Tanskassa isosya-
naatti- ja epoksityö edellyttää eri-
tyistä työturvallisuuskoulutusta. 
Tutkijat näkevät sille tilausta myös 
meillä.

Tietoa isosyanaateista ja epoksi-
yhdisteistä on Työterveyslaitoksen 
verkkosivuilla: ww.ttl.fi/fi/kemi-
kaaliturvallisuus/ainekohtaista_ke-
mikaalitietoa/

Ihonsuojauksen ja turvallisten 
työtapojen merkitys MDI-uretaani-
työssä -tutkimuksen loppuraportti 
on myös www.ttl.fi-sivuilla.

Oy:n tuotantojohtaja Heikki Jyrä-
mä kertoo.

Sukittamalla ja pinnoittamalla 
tehdyt putkisaneeraukset ovat Jyrä-
män mukaan ala, jossa kilpaillaan 
osin työturvallisuuden kustannuk-
sella. Esimerkiksi kertakäyttökäsi-
nepari maksaa vajaat 20 senttiä, mi-
kä ei ole paljon ammattitaudin aihe-
uttamiin kustannuksiin verrattuna.

– Työntekijät eivät aina tiedä 
kemikaalien vaaroista ja niitä kä-
sitellään pahimmassa tapauksessa 
pelkillä näppylähanskoilla, kunnes 
allergia lopettaa hommat. Onnek-
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Timo Hautamäki löysi tanssista 
turvallisemman tavan hölmöillä.

Johanna Hellsten

Nummelalainen rakennusmies, 23-vuotias 
Timo Hautamäki rakentaa päivisin ker-
rostaloja NCC.n leivissä, mutta työpäivän 

jälkeen nuoresta miehestä kuoriutuu street dan-
cen opettaja.

– Minulla on vanhemmat, jotka antoivat mi-
nun kokeilla kaikkia mahdollisia harrastuksia. 
Olen pelannut jalkapalloa, tennistä, sulkapalloa, 
pesäpalloa, soittanut kitaraa, ollut partiossa, nuor-
ten teatterissa, yleisurheillut, suunnistanut, uinut, 
pyöräillyt, skeitannut ja tanssinut. Tanssi jotenkin 
nappasi mukanaan ja skeittausta harrastan myös 
edelleen, Hautamäki kertoo.

Hautamäki oli vähän päälle kymmenenvuo-
tias tanssiharrastusta aloittaessaan. Lajeina olivat 
street dance ja breakdance.

– Kävin tanssitunneilla 2–3 vuotta ja velikin 
pyöri siinä mukana. Sillä kiinnostus lopahti kes-
ken, mutta minä jatkoin. Sitten tuli parin vuoden 
tauko, jonka aikana pidin Vihti Gymillä temppu-
koulua 7–12-vuotiaille. Siinä on ideana se, että  
lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia telinevoi-
mistelussa käytettäviä telineitä ja mitä kaikkea 
niissä voi tehdä.

Tanssinopettaja Nummelan tanssistudiolta 
muisti Hautamäen, kun salilla tuli tarvetta uudel-
le tanssinopettajalle.

– Hän kysyi, kiinnostaisiko opettaminen mi-
nua ja sitä kautta lähdin mukaan, Hautamäki ker-
too.

Missä tytöt?
Hautamäki opettaa tanssia maanantaisin kahdel-
le ryhmälle. Pienimmät tanssinharrastajat ovat 
5–6-vuotiaita, isompien ryhmä koostuu 7–9-vuo-
tiaista. Nummelassa lajin  harrastajat ovat lähes jär-
jestään poikia.

– Tyttöjä on ollut välillä mukana pari, mutta 
hekin ovat jättäneet tanssin kesken. Nyt molem-
missa ryhmissä on pelkästään poikia. En osaa sa-
noa, mistä se johtuu. Ehkä poikiin vetoaa enem-
män breakdancen akrobatia, Hautamäki miettii.

Hautamäki pyrkii opettamaan kaikkia katu-
tanssin eri tyylejä, vaikka monet opettajat pitäy-
tyvät vain yhdessä lajissa.

– Olen opettanut esimerkiksi Michael Jack-
sonin moonwalkia ja sanonut oppilaille, että jos he 
näkevät vaikka telkkarissa jonkun liikkeen, jonka 

Villikko 
tanssii

Breakdancen liikkeet vaativat hyvää 
kehonhallintaa, ketteryyttä ja lihasvoimia.
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he haluaisivat oppia, kertovat siitä minulle. Välil-
lä myös oppilailta tulee ideoita uusiin liikkeisiin.

Isompien tanssijoiden ryhmä valmistelee 
puolivuosittain julkisen esityksen. Tänä vuonna 
porukka esiintyy toukokuun lopussa Nummelan 
ammattiopistolla.

Ensin tekniikka, sitten vauhti
Kuten kaikissa taitolajeissa, myös tanssissa toisto 
on oppimisen ehto. Breakdance vaatii melkoista 
ruumiinhallintaa ja notkeutta.

– Lihasmuistin kehittyminen vaatii toistoa. 
Ensin pitää opetella tekniikka ja ottaa vasta sit-
ten mukaan vauhti. Olen sanonut tanssia aloitte-
leville, että en minä venynyt aloittaessani yhtään 
sen paremmin kuin hekään.

Hautamäen mukaan uutta liikettä pitää vain 
tehdä uudestaan ja uudestaan. Jos se ei sittenkään 
suju, on otettava tauko ja yritettävä sitten uudel-
leen.

– Pienimmät tanssijat hätiköivät helposti no-
peuden kanssa ja unohtavat askeleet.

Hautamäellä on itselläänkin vielä sellaisia 
liikkeitä, joita hän haluaisi osata, mutta ei vielä  
osaa. Yksi sellainen on ”airswipe”, jossa liiku-
taan käsien varassa sivusuunnassa pyörien pitkin 
lattiaa.

– Opettajan homma on vaativampaa kuin op-
pilaana oleminen. Välillä haluaisin itsekin palata 
oppilaan asemaan. Sitä varten minun pitäisi kui-
tenkin lähteä pääkaupunkiseudulle. Innostun vie-
läkin uusista liikkeistä ja kun näen sellaisen, pyy-
dän tekijää opettamaan sen minulle.

Treeniä volttimontussa
Hautamäen eri harrastukset hyödyttävät toisiaan; 
skeittauksessa on iloa breakdancen luomasta ke-
honhallinnasta ja Hautamäen kolmannessa har-
rastuksessa, parkourissa (Jossa pyritään mahdol-
lisimman tehokkaaseen etenemiseen esimerkiksi 
kaupunkiympäristössä. Liikkumisessa hyödynne-
tään esteitä ja käytetään vaikkapa kaiteita, katto-
ja ja parvekkeita ponnahduslautoina) voi käyttää 
breakdancen liikkeitä koristeena.

Loukkaantumisilta ei usein voi välttyä tä-
mäntyyppisten harrastusten kanssa.

– Minulla ei ole vielä mennyt yhtään luuta 
poikki, mutta veljelläni niitä on katkennut senkin 
edestä, Hautamäki toteaa.

Hautamäkeä kiinnostaa tanssissa akrobatia.
– Pienenä tuli aika paljon kiipeiltyä puissa ja 

hölmöiltyä muutenkin. Tanssissa saan hyödynnet-
tyä tätä puolta turvallisemmin.

Hyvä paikka treenata liikkeitä on Helsingin 
keskustassa sijaitseva Taitoliikuntakeskus. Siellä 
on volttimonttu, kolme kisatrampoliinia ja teline-
voimistelijoiden käyttämä pehmeä matto.

– Siellä voi kahdeksalla eurolla treenata aa-
musta iltaan ja kokeilla kaikenlaista vaativampaa 
turvallisesti. Myllypurossa on vastaavanlainen lii-
kuntakeskus, mutta siellä trampoliinit ovat koko 
ajan varattuja.

Hautamäki on ollut viime vuonna mukana 
tanssin SM-kisoissa osana ryhmää, joka kilpaili 
performance-tyylissä. Performance-tanssissa voi 
yhdistellä kaikenlaisia erilaisia tanssin muotoja. 
Viime vuonna ryhmä jäi kolmanneksi, mutta tä-
män vuoden SM-kisoissa Espoossa tilanne voi ol-
la jo toinen.

Työ ja tanssi pitävät Hautamäen hyvässä kun-
nossa, mutta silti myös kehonhuolto ja lepo ovat 
tärkeitä.

– Venyttelen iltaisin ja viikonloppuisin le-
pään. Tosin viime viikonloppuna istutin 2  000 
tainta äidin luona, Hautamäki kertoo naurahtaen.

Töitä riittää – vielä
Hautamäki on ehtinyt työskennellä NCC:llä vä-
hän yli kaksi vuotta. Sitä ennen hän oli töissä pie-
nemmässä paikallisessa rakennusyrityksessä, jo-
ka toimi myös vuokratyövoiman välittäjänä. Sitä 
kautta hän päätyi NCC:n työmaalle, josta lopul-
ta avautui mahdollisuus siirtyä kokonaan NCC:n 
leipiin. 

Tällä hetkellä Hautamäkeä työllistää kahden 
asuinkerrostalon rakennustyömaa Nurmijärvellä.

– Meitä on sillä työmaalla vain muutama 
NCC:n omaa miestä töissä. Loput ovat aliurakoit-
sijan palveluksessa, Hautamäki sanoo.

Hautamäki kertoo lähteneensä opiskelemaan 
rakennusalan perustutkintoa luontaisen kiinnos-
tuksen vuoksi.

– Olen aina tykännyt rakennella kaikenlais-
ta; majoja ja esimerkiksi biljardipöydän 15-vuo-
tiaana.

Hautamäen majat eivät olleet mitään risuka-
soja metikössä. Hienoin taidonnäyte oli kolmi-
kerroksinen maja kymmenen metrin korkeudel-
la puussa.

Hautamäki osallistui tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa Raksanuorten toimintaan. Hän oli 
mukana Korpilammella järjestetyssä esittelytilai-
suudessa.

– Oli mukavaa kuulla vähän tuollaisella va-
paammalla mallilla liiton asioista.

Dance-Suomi-sanakirja
Street dance: 
Hip hop -tanssin ja showtanssin sekoitusta. 
Street dance sekoittaa eri tyylejä, kuten hip 
hop, locking & popping ja funk, sekä old 
school ja new school -tyylejä. 

Breakdance:
Tanssityyli, joka sai alkunsa 1970-luvun 
alussa Yhdysvalloissa. B-Boying syntyi, 
kun jamaikalaissyntyinen DJ Kool Herc 
mullisti dj-kulttuurin eristämällä ja toista-
malla funk-kappaleiden lyömäsoitinkoh-
tia (eli breaks) tanssiväelle tanssittavaksi. 
Breakit olivat selkeitä musiikillisia ohje-
nuoria tanssijoille.

Battle:
Kilpailu, jossa tanssijat ottavat mittaa toi-
sistaan yleensä muista ihmisistä koostuvan 
ringin keskellä.

Lähde: Wikipedia

Tee perässä!

Timo Hautamäen mukaan tanssi on turvallinen 
tapa temppuilla.

Peili on tanssijan ystävä.
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PALLISTI
ja JALLISTI

Kyllä äiti tietää
Pallisti:  Äidit ovat keskimäärin 
maailman parhaimpia ihmisiä. He 
synnyttävät, imettävät, kutsuvat syö-
mään ja passaavat.

Jallisti: Ja pitävät jälkeläisten-
sä puolta. Kun koriksen NBA:n tähti 
Kevin Durant sai lehdistöltä otsik-
kotason moitteet epäluotettavuudes-
ta kehnon matsin jälkeen, pelaajan 
äiti räjähti. Netin Twitter-palvelussa.

Pallisti: Kuinkas sitten kävi: ju-
tun kirjoittanut aviisi pyysi anteek-
si nöyrällä tavalla. Ehkä äiti-Durant 
on nyt leppynyt. 

Jallisti: Puolestaan surullinen 
ja itkuinen oli Cheekin äiti, kun en-
tinen ministeri Arhinmäki räppäriä 
arvosteli. 

Pallisti: Äitejä ei saa kiusata. 
Vaikka äitienpäivä meni juuri, niin 
onnea kaikille nykyisille ja tulevil-
le äideille täältä Pallistin pakeilta!

Pistetään 
banaania 
poskeen
Pallisti:  Urheilukatsomoiden päs-
seillä on ollut apinamainen tapa hei-
tellä banaaneja tummaihoisia atleet-
teja kohti. Barcelonan futaaja Dani 
Alves näytti kuitenkin muutama 
viikko takaperin uuvateille nenää 
syömällä häntä kohti viskatun he-
delmän.

Jallisti: Rohkeaa, tiedä mi-
tä sontaa sellaiseen banaaniin olisi 
voitu tuutata. 

Pallisti: Kävi niin, että Villa-
realissa banaanin heittänyt miekko-
nen joutui poliisin hoteisiin. Oikein.

Jallisti: Sosiaalinen media tul-
vahti täyteen banaaninsyöjiä kautta 
maailman. Idioottimaisuus asetet-
tiin naurunalaiseksi.

Pallisti: Onhan banaanissa ke-
hon polttoainetta hiilihydraattia ko-
vasti. Mutta Dani Alves tarjosi hen-
gen ravintoa ihmisille.

Derbyä Herkku-
sieniliigamaus-
teilla
Pallisti:  Herkkusieniliigan finaalis-
sa nähdään derby. Urheilufriikin ke-
vätkiima nousee huikeaksi. Eikä ole 
tarvetta jäniksen vetoavulle.

Jallisti: Anteeksi nyt, muttei ta-
vis ymmärrä mitään tuollaisesta pu-
heesta. Mitä, kuka, häh?

Pallisti: Jalkapallon Mestarei-
den Liigan eli Champions Leagu-
en loppuottelussa ovat vastakkain 
Madridin kaupungista olevat Real ja 
Atletico ja näin peliä kutsutaan ur-
heiluslangissa derbyksi. Kisan usein 
kesken jättävä jänisjuoksija tarjoaa 
peesin ennätysernoille.

Jallisti: Kiitoksia rautalanka-
kimpusta. Jälkihikeä puskee pääl-
le kuten telkkarissa. Ja marginaalit 
ovat pienet. 

Pallisti: Kyllä. Laitahyökkääjä 
lähtee kuin hauki rannasta. Kun on 
sitä kevätkiimaa.

Pallisti:  Kaiken lätkä- ja formulahörhöilyn jäl-
keen on hyvä rauhoittua. Snookerissa silmä lepää. 
Ei ole voimaa eikä väkivaltaa, vaan taitoa ja her-
rasmiesmäisyyttä.

Jallisti: Pelaajat säilyvät vihreän veran ää-
ressä viilipyttyinä, mutta kauempana pöydästä 
meno voi rönsyillä. Esimerkiksi aiemman maail-

manmestari Ronnie O’Sullivanin pornokaupal-
la bisnestä tehnyt isä istui linnassa liki 20 vuot-
ta murhasta.

Pallisti: Suomen ainoa huippupelaaja Robin 
Hull oli monta vuotta päihde- ja uhkapelikoukus-
sa. Pallot vaihtuivat pulloihin.

Jallisti: Yhtä lailla O’Sullivan vietti vuosia 

pössytellen. Mutta sitten tuli stoppi. Herra on tä-
tä nykyä himojuoksija ja määrittelee sen itselleen 
tärkeämmäksi kuin snookerin.

Pallisti: Yksi riippuvuus vaihtoi toiseen. Jot-
kut ovat ääri-ihmisiä, vaikka pelinsä on rauhal-
lista. 

Raha onikuista, 
taskut ja kanavat 
vaihtuvat
Pallisti:  Suomalaisen jalkapallon 
haasteita kuvastaa se, että Veikkaus-
liigalla jäi luu käteen telkkarisopi-
muksia tehdessä. Eipä näy maail-
man suosituin lajin suomalaiset pelit 
kuin netissä, ilmaiseksi tosin.

Jallisti: Jopa pesispeleistä pitää 
Suomessa pulittaa, jääkiekkosarjois-
ta puhumattakaan. Suomen lätkäpelit 
arvokisoista on vielä näytettävä mak-
suttomilta kanavilta lakien ja asetus-
ten mukaan, koska ne ovat kansalli-
sesti merkittäviä urheilutapahtumia. 

Pallisti: Kaikki muuttuu. Piip-
pua tupruttava Aulis Virtanen ja 
Englannin huippupelit telkkarista 
Ylen kanavalla lauantaisaunan jäl-
keen jäivät 1970-luvulle. 

Jallisti: Björn Wahlroosin pe-
rintöverokarkulaiseksi muutto Ruot-
siin varautumaan kuolemaansa oli 
ehkä merkki siitä, että länsinaapu-
rissa olympialaisetkin olivat maksu-
kanavalla. Vain raha ratkaisee.

Pallisti: Penkkiurheilija on hanka-
lassa saumassa. Eri lajit ovat pirstaloi-
tuneet eri kanaville ja kukkaro laihe-
nee, jos sirkushuvit kiinnostavat. Kun 
yhdelle kumarrat, toiselle pyllistät.

Sekaisin 
snookerista

Ronnie O’Sullivan ei ole enää 
maailmanmestari. Ja meinasivat 
snookerkisailut muutenkin 
päättyä hänen jouduttuaan 
kolariin MM-kisoista kotiin 
palatessaan. Onni oli kuitenkin 
onneksi mukana.
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Ajattele. Osallistu. 

Vaikuta.

On aika toimia sen puolesta, että eläkeneuvotteluissa saadaan hyvä ratkaisu.
Tavoitteena on, ettei eläkeikää koroteta eikä eläkeputkea poisteta.

TULE MUKAAN ELÄKETAPAHTUMAAN
KESKIVIIKKONA 4.6.

Osallistu ja tuo itsesi paikan päälle, vaikka vain uteliaisuudesta. 

Helsinki Siltasaarenkatu 6, Hakaniemen Sokoksen kulma 10 - 14

Helsinki Itäkeskus, Tallinnanaukio 10 - 14

Vantaa Tikkuraitti, Prisman edusta 11 - 14

Porvoo Porvoon tori 10 - 14

Hyvinkää Hyvinkään tori 10 - 14

Joensuu Joensuun tori 9 - 15

Kouvola Kouvolan kävelykatu 9 - 15

Kuopio Kuopion tori 9 - 15

Mikkeli Mikkelin tori 10 - 14

Jyväskylä Jyväskylän kävelykatu 10 - 14

Seinäjoki Seinäjoen tori 11 - 14

Tampere Tammelan tori 8 - 12

Pori Eetun aukio 9 - 15

Kokkola Kokkolan kävelykatu 16 - 19

Rakennusliiton kesäpäivillä la 7.6. pöhinää eläkkeistä ja temppuja tehtäväksi:

Savonlinna Savonlinnan kauppatori 12 - 17

Tapahtumalista elää ja kasvaa – tarkista 
päivitetty lista www.elavanaelakkeelle.fi

Pysäytä
eläkeputkivuoto.
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Ammattilaisille ei anneta nykyisin rakennuksilla riit-
tävästi tekemisen mahdollisuuksia. Samalla hyväksy-
tään käsittämättömän huonoa jälkeä. Näihin johtopää-
töksiin päätyi Levillä pidetty rakentaja-ammattilaisten 
tapaaminen. 
Heikki Korhonen

Pohjois- ja Itä-Suomen raken-
taja-ammattilaiset kävivät 
kolmen päivän aikana Levil-

lä perusteellisen keskustelun raken-
nusalan nykytilasta ja tulevaisuu-
desta. Erityisesti keskusteluun otti-
vat osaa nuoret, joiden puhetta koke-
neemmat ryydittivät. Oman sanansa 
pääsivät sanomaan myös asioita am-
matikseen miettivät ja järjestävät lii-
ton puheenjohtaja Matti Harjunie-
mi, Rakennusteollisuus RT:n Oulun 
aluepäällikkö Ensio Pynninen ja 
Avi:n Pohjois-Suomen työsuojelu-
alueen johtaja Päivi Suorsa. 

Harjuniemen mukaan ammat-
tilaisille pitäisi palauttaa mahdol-
lisuus tehdä omaa ammattityötään. 

– Nyt samaa muuraushommaa 
saattaa hoitaa 6–7 kaveria, vaikka se 
sujuisi 1–2 ammattimieheltä paljon 
paremmin. Sama tilanne alkaa olla 
maalareilla. Meidän on palautettava 
omaan arvoonsa ammattityön teke-
minen. 

Ensio Pynnisen mukaan raken-
nuksilla tarvitaan nyt sellaisia am-
mattilaisia, jotka osaavat useamman 
työvaiheen. 

– Esimerkiksi muurari/ele-
menttiasentaja on hyvä esimerkki. 
On varmaan hyvä olla moniosaaja, 

mutta ei sellaisille ole rakennuksil-
la hirveästi tarvetta. 

Päivi Suorsan mukaan tekijän 
osaamisen on oltava tehtävän vaa-
timalla tasolla. Yhtä tärkeää työhy-
vinvoinnin kannalta on osaaminen 
kuin tapaturmien ehkäisy.

Moniosaamista?
Pohjanmaan rakentaja Risto Järvi 
korosti, että rakennusmiehen on kyl-
lä oltava moniosaaja, jonka täytyy 
hallita monia asioita ja työvaihteita. 

Muurari Kari Mustosen mu-
kaan muurareille ei nyt anneta lain-
kaan mahdollisuutta paukuttaa ja 
nostaa tehoja. 

– Käyttökapasiteettia ja tehoja 
ei käytetä hyödyksi. 

Ensio Pynnisen mukaan teh-
tiin suuri virhe, kun rakennusmes-
tarikoulutus lopetettiin, sillä kenttä-
osaaminen ei ole nyt kunnossa. 

– Onneksi se saatiin takaisin.
Joskus kysellään aiheellisesti, 

tarvitaan työturvallisuudessa kilpai-
lija. Tähän on Päivi Suorsan mieles-
tä selvä vastaus. 

– Kyllä tarvitaan, sillä me tar-
vitsemme vetureita, jotka vetävät 
alaa ylöspäin. 

Markku Vornanen tosin kyse-
li, mihin ihmeeseen se laatu hävi-

ää aina matkalla. Häviääkö se kii-
reessä?

Ensio Pynnisen mukaan kiire 
onkin alan valtava ongelma. 

– Siitä on puhuttu paljon, käyty 
keskusteluja. Tämä asia kääntynee 
paremmaksi.

Harjuniemen mukaan työmailla 
ihmetellään usein, mitä täällä oikein 
ryntäillään ja källäillään. 

– Monet muurarit kertovat, että 
he joutuvat tekemään saman hom-
man moneen kertaan. Kyllä tässä 
on takana se, että arvostusta täytyy 
nostaa ja kunnioittaa toisen työtä.

Päivi Suorsan mukaan tuleen 
hämmästyttävän usein tulee esille 
se, ettei tiedetä kenellä on vastuu. 

Käsittämättömän halpoja
Levillä etsittiin vastausta myös sii-
hen syrjäyttääkö ulkomainen työ-
voima kotimaisen. 

Harjuniemen mukaan Raken-
nusliiton ulkomaalaisosaston jä-
senet kertovat, että eräät ulkomaa-
laiset ovat käsittämättömän halpoja. 

– Minä luotan heidän arvioihin-
sa. Meillä on EU:ssa paha valuvika. 
Ei ole turvaelementtejä ja lainsää-
däntöä siitä, että työehdot ja sosiaa-
liturva olisivat kunnossa liikkuvil-
la ihmisillä. 

Ensio Pynnisen mukaan ulko-
maalaisten osalta pitäisi noudattaa 
tessiä, mutta väärinkäytöksiä on. 

Päivi Suorsan mukaan viran-
omaiset tekevät kaikkensa, ettei 
tänne tulisi kaksia työmarkkinoita. 
– Ulkomaalaisten työvoiman osal-
ta tarkastaja voi käyttää aika vähän 

valtaa. Hän voi antaa kehotuksia, 
jotta asiat pannaan kuntoon jossain 
ajassa. Kaikissa ulkomaalaisasiois-
sa ei ole mahdollista antaa edes ke-
hotusta. 

Nuoret rakentajat halusivat tie-
tää, mitä pitää tehdä, jos ei saa nuo-
rena töitä. 

Ensio Pynnisen mukaan täytyy 
yrittää sitkeästi. 

– Pyrkimällä. Tahto tehdä töitä 
on tietysti tärkeä. 

Matti Harjuniemen mukaan nyt 
on ollut kuusi vuotta huono tila. 

– Viime vuonna valmistuneista 
rakentajista 45 prosenttia sai työpai-
kan. Eli puolet ei saanut. Se on huo-
no juttu. Ei tämä ole normaaliaikaa. 
Mutta tämäkin menee ohitse. Kyl-
lä silti ihmettelen, että rakennustyö-
maille kelpaavat muiden alojen ih-
miset, jotka eivät ymmärrä rakenta-
misesta mitään. 

– Ammattioppilaitos pitäisi 
saada sellaiseksi, että koulutus olisi 
kaksi vuotta ja sen selvinneille he-
ti työpaikka. 

Työterveyshuolto kangertelee 
vielä useissa pienissä firmoissa pa-
hasti. Päivi Suorsan mukaan on ai-
na olemassa jääräpäisiä työnantajia, 
jotka eivät halua tehdä sopimuksia. 

– Työterveyshuoltoa eivät kaik-
ki halua järjestää. Eräällä rovanie-
meläiselle firmalle määrättiin vii-
si uhkasakkoa eikä suostunut teke-
mään sopimusta. Se meni kyllä sit-
ten oikeuteen ja firma konkurssiin. 
Jääriä on aina olemassa. On sellai-
siakin työnantajia, jotka eivät ota 
vastaan kirjeitä lainkaan vaan haas-
temies vie postin perille. 

Ammattilaiset eivät saa edes mahdollisuutta

Elävänä Eläkkeelle  
-tapahtumat levittäytyvät 
kesäkuun alussa ympäri 
Suomea.

Heikki Korhonen

Hyvässä vauhdissa oleva Elä-
vänä Eläkkeelle -kampan-
ja repäisee keskiviikkona 4. 

kesäkuuta kaikilla paikkakunnilla, 
joilla on Rakennusliiton aluetoimis-
to. Kampanjan myötä vahvistusta 
on saanut näkemys, että eläkeneu-
vottelujen pohjaksi laadituissa sel-
vityksissä on ollut tiettyä tarkoitus-
hakuisuutta. Sen perusteella eläke-
iän korottaminen on saatu näyttä-
mään eläkejärjestelmän kannalta 
edullisena.

Tilastokeskuksen tutkimuspääl-
likkö Anna-Maija Lehto arvioi, et-
tä suomalainen joustava 63–68-vuo-
den eläkeikä toimii nyt hyvin. Vielä 
paremmin se toimii vain Ruotsissa, 
jossa jousto on suurempaa eli eläk-
keelle voi jäädä 61–67-vuotiaana. 
Suomessa ja Ruotsissa nimittäin jat-

kaa poikkeuksellisen suuri osa työn-
tekijöistä työn tekoa yli 60-vuotiaa-
na. Suurempikin määrä jatkaisi, jos 
töitä olisi.

– Eurooppalaiset tilastot taas 
kertovat siitä, että ikääntyneiden 
työssäolo on Suomessa paljon ta-
vallisempaa kuin EU-maissa keski-
määrin. Kun Suomessa 60–64-vuo-
tiaiden työllisyysaste oli 44 prosent-
tia viime vuoden viimeisellä neljän-
neksellä, oli vastaava osuus EU28-
maissa keskimäärin 35 prosenttia. 
Ruotsissa 60–64-vuotiaiden työlli-
syysaste oli selvästi korkein, 67 pro-
senttia, Lehto ruotii.

Meillä eläkeiän korotusta pe-
rustellaan mielellään sillä, että muut 
EU -maat ovat korottaneet tai korot-
tamassa eläkeikäänsä. On katsottu, 
että tällä tavalla voidaan nostaa si-
tä ikää, jolloin ihmiset jäävät eläk-
keelle. 

Lehdon mukaan näyttää siis 
siltä , että vapaaehtoisuus on tässä 
valttia. Sama kokemus on tuntunut 
Elävänä Eläkkeelle -kampanjassa 
koko ajan. 

Eläkekampanja oli selkeästi 
esillä myös vappuna sekä marsseilla 

Eläketapahtumat levittäytyvät koko Suomeen

Rakennusliiton Lahden seudun osastot järjestivät hyvän eläketapahtuman 
keväisenä lauantaina. Paikalla nähtiin kansanedustajia, EU-ehdokkaita ja 
tavallisia lahtelaisia tutustumassa eläkemateriaaliin.

että useiden poliitikkojen puheissa. 
Kansanedustaja Jari Myllykos-

ken (vas.) mukaan ikärajan nostami-
sella ei loppuun ajettu palkansaaja 
jaksa pidempään. Piiskaaminen ei 
auta, jos voimat ovat loppu.

Auto- ja Kuljetusalojen lii-
ton AKT:n puheenjohtaja Jari Pii-
rainen (sd.) muistutti, että kevääl-
lä 2009 SAK:lainen ay-liike torjui 
Matti Vanhasen (kesk.) hallituk-
sen yksipuolisen esityksen eläkeiän 
alarajan nostosta. Tätä torjuntaa on 

jatkettu nyt yli viisi vuotta lukuisis-
sa työryhmissä ja neuvotteluissa.

Nokian entisen toimitusjohta-
jan Stephen Elopin 5  900 euron 
kuukausieläke Suomesta on kirvoit-
tanut myös monet vaatimaan Suo-
meen eläkekattoa. Toisaalta kannat-
taa muistaa, että Elopin tienesteis-
tä maksettiin Suomeen yli miljoona 
euroa eläkemaksuja, jotka siis tuot-
tavat nyt suomalaisten eläkepottiin 
korkoina niin kauan kunnes Elop jää 
eläkkeelle.
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Keijo Rantanen

-Muistan kun menin en-
si kerran rakennukselle 
töihin. Se oli kai vuosi 

1946 tai 1947.
Näin alkaa Martinniemellä asu-

van 90-vuotiaan Elsa Nenosen Ra-
kennusliitolle lähettämä muistelma. 
Nenonen on osallistunut tekstillään 
Rakennusliiton ja Kansan Arkiston 
järjestämään muistitietokeruuseen. 
Liiton toimistoon saapuneet muis-
telmat valottavat mielenkiintoisella 
tavalla rakentamisen arkea ja sodan 
jälkeen tapahtunutta suurta muutos-
ta rakennustyömailla. 

Hikistä aherrusta
1940–1950-luvuilla rakennustyö-
mailla selvittiin vielä ilman koneita 
ja työtä riitti tekeville käsille.

– Oli sekatyöläisiäkin, heitä tar-
vittiin jos jonkinlaisiin tehtäviin. Oli 
lautapoikaa, laastimylläriä, laastin-
kantajaa ja tiilipoikaa. Me naiset ol-
tiin muurareiden apureina, eikä se 
ollut maailman helpointa hommaa. 
Kun tiilihommat tuli tehtyä, tuli rap-
pareita, laattamiehiä, lattialiippareita, 
mosaiikkimiehiä ja tietysti timpurei-
ta. Rakennusmateriaaleista oli huuta-
va pula. Jokainen naulakin vedettiin 
laudoista talteen ja vietiin varastoon. 

– Petonikärrytkin oli lankusta 
tehty. Olihan niissä painoa kun sen 
mätti täyteen märkää petonia, kär-

Ihmisiä ja telineitä

Rakennustyöläisten muistel-
mat kertovat raskaasta ja 
vaarallisesta työstä, mutta 
myös työturvallisuuden 
 edistysaskeleista.

Turkulaisia rakentajia tauolla joskus 1950-luvulla. Kansan Arkisto.

räsi sen ja kaatoi pistolavalle, mistä 
miehet lapioi sokkeliin. Kyllä siel-
lä hiki lensi yhdellä, jos toisellakin. 

Rasituksesta huolimatta jäl-
leenrakennusajalla uskallettiin kui-
tenkin katsoa luottavaisin mielin tu-
levaisuuteen. 

– Kaikki oli reippaita ja ilosia, 
kun oli työtä ja sotakin loppunut, 51 

vuotta Rakennusliiton jäsenenä ollut 
Elsa Nenonen kertoo. 

Vähemmän työntekijöitä
Elementtirakentaminen merkitsi 
1960-luvun alussa muutosta työta-
poihin ja työvoiman määrään. Hä-
meenkyröläinen korjausmies-asenta-

ja Markus Kiviniitty muistelee, että 
ensimmäiset torninosturit ilmestyi-
vät työmaille vuoden 1962 tienoilla. 

– Kursseja alettiin järjestää, 
mutta silti kuka vaan sai ajaa nos-
turia. Mestari saattoi määrätä jouti-
laan sekamiehen ”pikkupilkin” kus-
kiksi muutaman minuutin pikakurs-
sin jälkeen.

”Me naiset oltiin muurareiden apureina, 
eikä se ollut maailman helpointa 
hommaa”. Kuva vuodelta 1960. Kansan 
Arkisto. 

Asbestin käytön vaaroihin herättiin 
1960-luvulla. Kuvassa putkieristystä 
asbestilla. Kansan Arkisto. 
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Putkiasentaja Hannu Pajunen 
Ruokolahdesta kertoo, kuinka muo-
viputket syrjäyttivät muhvilliset va-
lurautaputket rakennusten viemä-
röinneissä. Tämän jälkeen työpa-
reina työskentely jäi pois, koska yk-
si pystyi asentamaan samassa ajas-
sa enemmän kuin valurautaputkea 
kahdestaan.

– Työvoiman määrässä tapah-
tui työurani aikana valtava muutos. 
Ensi alkuun kerrostaloa oli rakenta-
massa kolme mestaria, kirjuri ja 40 
miestä. Kun täyselementtitalojen ra-
kentaminen alkoi, niin ihmeteltiin, 
kun työmaalla oli vain kaksi mesta-
ria ja 17 työntekijää, Markus Kivi-
niitty kertoo.

Taukoja ja harjakaisia
Sosiaalisille oloille ei työmailla ase-
tettu vielä 1960-luvulla suuriakaan 
vaatimuksia. 

– Ei ne olot hääppöiset olleet, 
siltatyömaakeikkojaan muistellut 
siilinjärveläinen Eero Jääskeläi-
nen kertoo. 

– Meillä oli sellainen työmaa-
koppi, joka toimitti pukukopin, työ-
kaluvaraston ja ruokalan virkaa. 
Eräänä aamuna vettä oli puolisää-
reen kopin alla. Siinä sitä taiteiltiin 
penkiltä käsin haalareita jalkaan.

Rakennusliikkeillä saattoi olla 
työmailla omat ruokailutuvat, mut-
ta niihin aliurakoitsijoilla ei ollut 
useinkaan asiaa. Maalarit majoit-
tuivat yleensä johonkin rakenteilla 
olevan talon huoneeseen. Samoissa 
tiloissa syötiin myös eväspalat. Har-
jakaisissa sentään päästiin istumaan 
ruokapöydän ääreen:

– Saatiin hernekeittoa, kahvia 
ja pullo pilsneriä, jotkut olivat va-
ranneet omiakin eväitä. Niitä vä-
hin äänin lorautettiin kahvikuppiin. 
Mestarit ja muut silmäätekevät piti-
vät puheita, kuinka kaikki oli men-
nyt hyvin. Jopa vähäpuheinen luot-
tamusmieskin ynähti, että hyvin täs-
sä, Elsa Nenonen muistelee.

Turvallisempiin työoloihin
Työturvallisuus ei kehittynyt raken-
tamisen lisääntyessä, sillä 1960-lu-
vulla rakennustyömaiden onnetto-
muudet lisääntyivät 27 prosenttia. 
Telineet olivat usein vaarallisia ja 
maalari Yrjö Jalkanen kertoo, ei-
kä onnettomuuksilta ei vältytty. Jal-

kanen muistaa, kuinka oma isä neu-
voi poikaansa olemaan kertomatta 
äidille työmaan vaaroista. Nuoresta 
pojasta telineillä heiluminen oli etu-
päässä jännittävää.

Työturvallisuuden kehittymistä 
hidasti osaltaan karski työkulttuu-
ri. Kaiken kokeneet vanhat työmie-
het saattoivat naureskella nuorem-
pien työntekijöiden hansikkaille ja 
kypärille. 1970-luku toi mukanaan 
työmaille työsuojeluvaltuutetut, mi-
kä vaikutti vahvasti myös ajatteluta-
poihin. Myös rakennusmateriaa lien 
vaarallisuuteen herättiin: asbestin ja 
myrkyllisten maalien aiheuttamat 
terveyshaitat otettiin viimein vaka-
vasti. Terveydelle vaarallisista työ-
tehtävistä kieltäydyttiin ja myrkky-
maaleja boikotoitiin.

Muistelmat näyttelyn
pohjana
Savonlinnassa 7.–8. kesäkuuta pi-
dettävillä Rakennusliiton kesäpäi-
villä on nähtävissä Kansan Arkis-
ton ja Työväenmuseo Werstaan yh-
teistyönä toteuttama Rakennusliiton 
ja rakennustyöläisten historiaa esit-
televä näyttely. Erityisinä teemoina 
tullaan käsittelemään rakennustyön 
ja työolosuhteiden muutosta. Raken-
nustyöläisiltä kerätty muistitieto tu-
lee olemaan näyttelyssä myös hyvin 
esillä. 

Osastojen aineistot talteen
Kansan Arkisto kerää talteen Ra-
kennusliiton 90-vuotisjuhalanäytte-
lyn yhteydessä Rakennusliiton pai-
kallisosastojen aineistoja.

Osastot voivat tuoda kasinol-
le vanhempia asiakirjojaan, esimer-
kiksi jäsenluetteloita, pöytäkirjoja, 
toimintakertomuksia ja -suunnitel-
mia,  jäsenkirjeitä, kirjeenvaihtoa, 
historiikkeja, valokuvia, toimihen-
kilöiden asiapapereita.

Kansan Arkisto toimii Raken-
nusliiton ja sen osastojen päätear-
kistona. Ennestään arkistosta löy-
tyy liiton aineistojen lisäksi yli 300 
paikallisosaston arkistot.

Lisätietoja aineistojen luovu-
tuksista  antaa Kari Määttänen 
puh. 044  721  0308 tai sähköposti 
kari.maattanen@kansanarkisto.fi. 
Lisätietoa aineistojen luovuttajille 
löytyy myös Kansan Arkiston koti-
sivuilta www.kansanarkisto.fi

Höyrylaivaristeilyjä  
Kysy peruutuspaikkoja Rakennusliiton infoteltasta Kauppatorilta

Rakennusliitto 90 vuotta - kansalaistoritapahtuma klo 12.30 - 15  
Vappu Pimiä juontaa, Timo Harjakainen vierailee  

Virve Rosti ja Toyboys - Pelle Miljoona United -konsertit 

Iltajamit Casino Spassa ja Wanhalla Casinolla klo 18.30 alkaen
Tarjolla savolaista paellaa
Illan juontaa Vappu Pimiä

Virve Rosti ja Toyboysien konsertti
Ami Jaara  & Amico tanssittavat

Pelle Miljoona United keskiyön konsertti
Vielä ehdit ilmoittautua!

Ohjelmassa myös
Kaupunkisuunnistusta, jossa loistavat palkinnot

Metsästysammuntakisa Rantasalmella
Karaokekilpailu Casinolla

Motoristien ja karavaanareiden tapaaminen Vuohimäessä

Ilmoittautuminen iltajameihin ja karaokekilpailuun:  
kesapaivat@rakennusliitto.fi tai 0400 338 003.

Kysy majoituksia, peruutuspaikkoja löytyy vielä: Savonlinnan Seudun Matkailu 
Oy / Päivi Ruuskanen, paivi.ruuskanen@savonlinnatravel.com puh. 015 517 5116 

Tutustu upeaan Rakennus-
liiton 90-vuotisjuhla- 

näyttelyyn
Savonlinnassa, 

hotelli Seurahuoneella!

Cheekin konserttiin 
7.6. klo 18.30  

Savonlinnan Kauppatorilla!
Kesäpäivävieraamme voivat ostaa alen-
nettuja lippuja konserttiin. Liput tulee 

varata etukäteen sähköpostilla: kesapaivat@
rakennusliitto.fi tai puhelimitse 0400 338 

003. Lippuja on rajoitettu määrä. Lipun hinta 
jäsenille (perheenjäsenineen) on 30 €,  

normaali hinta 35 €. Liput laskutetaan etu-
käteen ja ne noudetaan Kesäpäivien 

infopisteeltä Savonlinnan kauppatorilta 7.6. 
klo 12 – 17 välisenä aikana.

Kuusankoskelaisia katonrakentajia tauolla vuonna 1928. Kansan Arkisto.
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Shades of Nowhere heitti 
hyvän keikan ja Rak-
sarockin jatkolle löytyi 
kannattajia. 

Pekka Kuosmanen, teksti ja kuvat

Rakennusliiton järjestämän 
rock-illan tunnelma nousi 
kattoon, kun alkuehtoon ja-

mien jälkeen lauteille nousi Shades 
of Nowhere, joka musiikissaan se-

koittelee taitavasti punkrockia, pop-
pia sekä irkkurock-fiiliksiä.

Netistä Raksarock-ilmoituk-
sen bonganneet JHL:n jäsenet Päivi 
Rantanen ja Minka Lehtonen ryn-
täsivät ensimmäisten joukossa tans-
silattialle.

Raksarock jyräsi Turussa
Shades of Nowhere vauhdissa. Antti Kallio (vas.), Jarno Hiltunen, Arska Toivonen, Timppa Vesterinen ja Tuomo Riihimäki.

– On tosi hienoa, että ammatti-
liitto järjestää tällaista rennompaa-
kin toimintaa ja meidän tapauksessa 
vieläpä yli liittorajojen. Lisää vaan 
yhteistä toimintaa liittojen välille, 
Rantanen toivoi.

Pöydässä istuskeleva kirves-
mies Tuomo Melander kuunteli 
musiikkia keskittyneenä. Jos Shades 
of Nowhere oli Päivi Rantaselle en-
nestään tuttu bändi, Tuomo Melan-
der ei muista kuulleensa siitä aiem-
min, vaikka se on julkaissut jo kol-
me albumia ja pari sinkkua.

– Ei minulla tästä bändistä ole 
aiempaa tietoa, vaikka kuuntelenkin 
paljon musiikkia. Työmaalla soi ra-
diosta rokki, mutta kotona kuunte-
len pääasiassa elektronista musaa, 
Melander sanoi.

Tuttua porukka
Raksarockin esiintyjäksi kutsutun 
bändin valinta ei ollut vaikeaa, soit-
taahan siinä bassoa raksalainen, ay-
aktiivinakin tunnettu putkiasentaja 
Timo ”Timppa” Vesterinen. Myös 
ennen esiintymistä punaisine viitto-
neen ja nyrkkeilyhanskoineen salia 
kiertäneellä ja porukkaa tsempan-
neella rumpali Arska Toivosella 
on rakennusliittolainen tausta. Vii-
simiehiseen bändiin kuuluvat lisäk-
si laulaja-kitaristi Jarno Hiltunen, 
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Ilmoittaudu kursseillemme joko 
kotisivuiltamme www.kiljavanranta.fi,  

sähköpostilla kurssit@kio.fi tai 
puhelimitse 09 276 251

23.-27.6.  Yhdessä kesällä, perhekurssi  
        Taidekurssi
  Englannin perusteet 
  Ay-englanti 
  Musiikkikurssi

28.-29.6.  Tanssi
  Matkailijan eesti 
  Suunnistus
  Vaijerikoru
  Valokuvaus ja kuvankäsittely

30.6.-4.7.Yhdessä kesällä, perhekurssi
  Matkailijan espanja
  Atk-mix
  Kuorolaulu 

23.6.-4.7. Kesälukio 
  (katso kurssit ja hinnat nettisivuiltamme)

Harrastekurssit täysihoidolla: SAK:n jäsen /perheenjäsen /muut
2 päivää   55 € / 110 € / 150 €  
5 päivää 120 € / 215 € / 340 € 

Lapset 4-13 v – 50 % (lisävuoteella) 
Alle 4 v. maksutta

KILJAVAN KESÄ
Harrastekursseilta iloa ja hyötyä

                        Kotorannantie 49 Kiljava (Nurmijärvi) 
                   kurssit@kio.fi www.kiljavanranta.fi

31. toukokuuta vuonna 2010. 
Olin pari päivää aiemmin 

sulkenut koulun oven toistaiseksi 
viimeistä kertaa ja edessä oli ensim-
mäinen palkallinen duunipäivä rivi-
talotyömaalla uuden työnantajan ri-
veissä. Edelliskesänä olin onnistu-
nut haalimaan työkokemusta maa-
laushommista, mutta talonrakenta-
jan ammattiin olin päässyt kiinni 
vain koulun työharjoitteluiden kaut-
ta. Ei siis liene yllättävää, jos sanon, 
että sinä aamuna kahvia hörppiessä 
jännitti ihan vähän. Tai ehkä vähän 
enemmänkin.

Ensimmäisistä työpäivistä on 
jäänyt mieleen parhaiten se, miten 
kovasti sitä halusi päästä näyttä-
mään omaa osaamistaan ja asennet-
taan töiden tekoon. Kaikki ne pie-
netkin duunit, siivoamiset, raivaa-
miset ja järjestelyt toivat sen tun-
teen, että minuun luotettiin ja teke-
määni työpanosta arvostettiin. Kun 
hyvää palautetta tuli niin pomoilta 
kuin työkavereiltakin, tuntui siltä 
kuin olisi saanut pienen lottovoiton. 
Sen saman fiiliksen, ammattiylpey-
den ja onnistumisen ilon toivoisin 
kaikkien nuorten ja toki vanhem-
pienkin duunareiden kokevan.

Totta kai iso merkitys on myös 
sillä, miten itse suhtautuu annettui-
hin työtehtäviin, työkavereihin tai 
vaikka työpaikan yhteisiin sääntöi-
hin. Usein varsinkin kesätyöntekijäl-
lä on itsellään avaimet kädessään sii-
hen, miten työporukkaan pääsee si-
sälle ja tuleeko työsuhde jatkumaan 
vielä kesän jälkeenkin. Jatkuvan 
myöhästelijän on varmasti hanka-
lampi ansaita pomon luottamus eikä 
tehtävistä valittaminen tuskin aina-
kaan edistää pääsyä hyviin hommiin. 

Huono asenne vaikuttaa koko 
työporukan ilmapiiriin, kukaan ei 

nimittäin halua valittajaa työparik-
seen. Sen sijaan yrittäminen, innok-
kuus ja oma aktiivisuus palkitaan 
kyllä ennemmin tai myöhemmin. 
Huumorintaju ja täydellisen kahvin 
keittäminen eivät myöskään ole hai-
taksi. 

Tuosta ensimmäisestä työpäi-
västä on aikaa kohta neljä vuotta. Se 
alkuaikojen vilpitön innostus on 
muotoutunut arkisemmaksi aher-
rukseksi, mutta jotkut asiat eivät ole 
muuttuneet mihinkään. Edelleen 
ovat harvassa ne aamut, kun töihin-
lähtö ketuttaa. Siitä huolimatta, 
vaikka aikaiset aamuheräämiset ei-
vät vieläkään ole ihan minun juttu-
ni. Jokaisesta päivästä voi löytää 
edelleenkin jotain uutta opittavaa 
eikä ammattiylpeys tai rakkaus tä-
hän ”lajiin” ole hävinnyt mihinkään. 
Ja onhan minulla vieläkin ne maail-
mat parhaat työkaverit.

Suvi Partinen
nuorisotyöryhmän jäsen

kitaristi Antti Kallio sekä kosketin-
soittaja Tuomo Riihimäki.

Shades of Nowhere laajentaa re-
viiriään Pohjanlahden taakse, sillä 
bändi lähtee toukokuussa keikkai-
lemaan Ruotsiin.

– 16.toukokuuta julkaisemme 
sinkun, josta saa esimakua myö-
hemmin syksyllä julkaistavasta al-
bumista. Heti sinkun julkaisemisen 
jälkeen hyppäämme laivaan ja läh-
demme ensimmäiselle Ruotsin kei-
kalle Gävleen ja Tierpiin. Koti-Suo-
men lisäksi olemme kierrelleet aika 
paljon myös Virossa, Timo Vesteri-
nen kertoi.

Raksarock olikin viimeinen 
mahdollisuus lähiaikoina kuulla 
Shades of Nowheren soitantaa ko-
tikulmilla, sillä seuraavaksi bändi 
keikkailee Turussa vasta ensi syk-
synä.

– Jäsenistön toivelistalla oli täl-
lä kertaa rock-konsertti, joten täy-
timme heidän toiveensa. Kuunte-
lemme jatkossakin herkällä korval-
la jäsenten toiveita ja pyrimme ky-
kymme mukaan toteuttamaan ne, 

Vaikka Tuomo Melander kuuntelee 
kotona elektronista musaa, niin 
rokkikin käy.

Muistikuvia 
kesäduunista

Rakennusliiton aluepäällikkö Jou-
ni Ruotsalainen lupasi.

Nyt toisen kerran järjestetty 
Raksarock onnistui niin musiikil-
liselta anniltaan kuin myös tunnel-
maltaan erinomaisesti. Yleisöä tosin 
StreetBar 95:n olisi mahtunut enem-
mänkin.
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Johanna Hellsten

”Orastava rasismini tun-
tuu kuitenkin pelotta-
valta. Ihminen on ai-

na yksilö, norjalainenkin. Tie-
dostan sen tietysti. Kuitenkin 
tuntuu, että välillä vihaan itse 
norjalaisuutta, vaikka tiedän, että se 
on väärin. Mutta se sotilasliiton jä-
senyyden tuoma isällisyys, Nato-ar-
roganssi, ja se, että he puhuvat omaa 
kieltään, vaikka läsnä on suomalai-
sia, ja se, että he natustavat kymme-
niä suklaapatukoita päivässä mutta 
juovat Coca-Cola  Lightia.”

Tiedotusupseeri, toimittaja 
Tuomas Murajan päiväkirjoihin pe-
rustuvasta Sotilaana Afganistanissa  

-kirjasta nousi pienoinen äläkkä sen 
ilmestyttyä maaliskuun alussa. Mu-
rajan rehellinen kuvaus rauhantur-
vaajien arkipäivästä osana moni-
kansallista kriisinhallintaoperaatio-
ta Isafia vuosina 2006–2007 Maina-
man tukikohdassa, oli osin sellaista, 
mikä Suomessa ymmärretään oman 
pesän likaamiseksi.

Keskusteluun on nostettu eri-
tyisesti Murajan kuvaus tilanteesta, 
jossa Mainaman tukikohta joutuu 
keskelle mellakkaa Muhammed-pi-
lapiirroksista lähteneen kohun myö-
tä. Miehelle lyödään ase kouraan ja 
käsketään ampumaan jokainen si-
sälle tunkeutuja. Murajan kysyessä 
varoituslaukauksien tarpeellisuu-
desta, häntä käskemään tekemään 
se myöhemmin, vaikka läheiseen 
seinään. Suomen päässä tällainen 
käskynanto kiistettiin.

Murajalle Afganistan-pesti ei 
ole ensimmäinen kerta rauhantur-
vaajien joukoissa. Hän toimi vastaa-
vissa tehtävissä vuonna 2000 Koso-
vossa. Siltä keikalta Murjalla ei ole 
muuta kuin hyvää sanottavaa. Af-
ganistanissa asiat olivatkin toisin. 
Murajan mukaan huono johtami-
nen vaaransi suomalaisrauhantur-
vaajien turvallisuuden; kamat olivat 
vähän mitä olivat, lennot tulevat ja 
menevät ihan miten sattuu, eivätkä 
viestit tilanteesta kulkeutuneet ko-
to-Suomeen, vaikka paikalla ramp-
pasi sotilasjohtoa riesaksi asti.

Ja totta on, että Muraja valittaa . 
Ja valittaa. Kirjan loppua kohden 
ketutuskäyrä erityisesti tukikohdan 
norjalaisjohtoa ja norjalaisia rau-
hanturvaajatovereita nousee nouse-
mistaan. 

Myös alueen ja tukikohdan hy-
gieeniset olosuhteet saavat Mura-

jalta kyytiä. Alatyyliseksi harmis-
tus ei kuitenkaan mene, mikä saa 
miettimään, onko päiväkirjasta kui-
tenkin editoitu pois pahimmat kar-
meudet.

Muraja kuvaa päiväkirjassaan 
myös operaation myönteisiä puolia; 
kuinka suomalaisten rauhanturvaa-
jien avulla Afganistanin eri alueille 
on rakennettu lukuisia kouluja, kou-
lutettu poliiseja ja toteutettu infra-ja 
kaivohankkeita. 

Sydäntä lämmittäviä ovat ku-
vaukset suomalaisten rauhanturvaa-
jien arkisesta yhteishengestä ja pal-
velustoverin arvostuksesta; hyvästä 
työilmapiiristä, yhteisistä kepposis-
ta, pienistä onnistumisista, saunail-
loista ja suomalaisten, tukikohdan 
muonituksesta vastaavien kokkien 
taidonnäytteistä. 

Muraja palaa kirjan lopussa va-
kavaan aiheeseen; siihen, kuinka 
heikosti kriisialueilta joko fyysises-
ti tai henkisesti sairaita sotilaita ko-
timaassa tuetaan. Ihminen jää liian 
helposti yksin ja oman onnensa no-
jaan. Tähän pohdintaan toimi ru-
masti sanottuna lähtölaukauksena 
se, että Murajan palvelustoveri am-
pui itseään haulikolla suuhun kolme 
vuotta Afganistanista kotiutumisen 
jälkeen. 

Päiväkirjaa ei ole liiallisesti edi-
toitu kieliasun osalta. Tässä tapauk-
sessa se on hyvä asia; yksittäiset 
kökkölauseet, toistot ja kielioppivir-
heet jättävät todenmakuisen tunteen 
suuhun. Liiaksi puleerattuna päivä-
kirjamaisuus olisi kärsinyt.

Teksti on nopealukuista ja su-
lavaa, kappaleet järjellisen mittaisia 
ja luvut vaihtelevat minimittaisista 
pariin sivuun. Toimittajan pääosin 
sujuva ja värikäskin kynänjälki tuo 
tukikohdan tunnelman aivan iholle. 
Lukijakin voi melkein haistaa Ka-
tariinan (tukikohdan nimi) ominais-
hajun.

Kiitämme: Rehellistä kuvausta 
tukikohdan arjesta.
Moitimme: Välillä lipsuu päivä-
kirjamaisuudesta opetustekstiksi.

Tavallista elämää 
tukikohdassa
Tuomas Muraja: Sotilaana 
Afganistanissa. 
Tammi 2014

Hotellivuorokausi 
täysihoidolla vain

34 €

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

 Hei rakentaja, hyödynnä 

Hotelli Siikarannassa!
LOMAETUSI

Vietä unohtumaton loma ja nauti 
kesän tunnelmasta Hotelli Siikarannassa 
Nuuksion kansallispuiston upeissa 
maisemissa vain 30 minuutin ajomatkan päässä Helsingistä. 
Etuhinta koskee myös perheenjäseniä, 6 -16 v. lapset puoleen hintaan samassa 
huoneessa vanhempien kanssa. Etu koskee Rakennusliiton työssä olevia ja työttömiä 
jäseniä, jäsenkortti esitettävä saapuessa. Yhden hengen huonelisä 20 €/vrk. 

Soita 
ja varaa lomasi 

(09) 867 971!

Savonlinnan Seurahuoneella on kesäpäivien ajan esillä Rakennus-
liiton 90-vuotisjuhalanäyttely. 
Kansan Arkisto kerää talteen näyttelyn yhteydessä Rakennusliiton 
ammattiosastojen aineistoja.
Osastot voivat tuoda Seurahuoneelle vanhempia asiakirjojaan;  
pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja –suunnitelmia,  jäsenkirjeitä, 
kirjeenvaihtoa, historiikkeja, valokuvia, toimihenkilöiden asiapa-
pereita, jäsenluetteloita  jne.

Kansan Arkisto toimii Rakennusliiton ja sen osastojen päätearkis-
tona. Ennestään arkistosta löytyy liiton aineistojen lisäksi yli 300 
paikallisosaston arkistot.

Lisätietoja aineistojen luovutuksista antaa Kari Määttänen puh. 
044 721 0308 tai sähköposti kari.maattanen@kansanarkisto.fi
Lisätietoa aineistojen luovuttajille löytyy myös Kansan Arkiston 
kotisivuilta www.kansanarkisto.fi 

TERVETULOA TUTSTUMAAN NÄYTTELYYN JA 
LUOVUTTAMAAN AINEISTOJA!

OSASTOJEN 
AINEISTOT 
TALTEEN

RAKENNUSLIITON 
KESÄPÄIVILLÄ 

SAVONLINNASSA 
7.- 8.6.2014
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Kohta on puoli vuotta uuteen 
pestiin totuteltu. Aika on 
mennyt todella nopeasti, sen 

verran on saanut singahdella paikas-
ta toiseen mitä erilaisimmissa rien-
noissa. Nyt käytännön, lähes päivit-
täiset työtehtävät ovat alkaneet ruti-
noitumaan. Se tarkoittaa taas sitä, 
että aikaa jää enemmän muun toi-
minnan kehittämiseen ja uusien asi-
oiden ideointiin.

Meillä nuorisotyöntekijöillä tai 
nuorisoagenteilla, kuten järjestösih-
teerimme Jukka Asikainen hauskas-
ti tokaisi, kevät tarkoittaa viimeistä 
rutistusta valmistuvien opiskelijoi-
den kouluinfoissa. Toukokuun lo-
pussa koulut jäävät kesälomille, jo-
ten on aika aloittaa nuorten tapaa-
minen työmailla. Jo perinteeksi 
muodostuneiden SuPer-Raksapäivi-
en ja Beach-futiksen suunnittelu se-
kä valmistelu ovat myös jo täydessä 
vauhdissa, muista tapahtumista pu-
humattakaan. Työnsarkaa on siis 
koulujen lomista huolimatta vähin-
täänkin riittävästi.

Jos puoli vuotta meni näin no-
peasti, ei taida olla väärin kohta ih-
metellä, että tässähän sitä jo eletään 
syksyä ja viedään ammattiyhdistys-
infoa kouluille juuri opiskelunsa 
aloittaneille oppilaille.

Rakennusliiton Elävänä Eläk-
keelle -kampanja on synnyttänyt 
keskustelusa internetin keskustelu-
palstoilla ja muissa Esson baareissa. 
Keskustelu on toki hyvästä, olihan 
sen herättely yksi kampanjan pääta-
voitteista.

Törmäsin aihetta selatessani 
erääseen argumenttiin useamman 
kerran rakennusalan työntekijöiden 
eläkeiän nostoon liittyvissä keskus-
teluissa. Tiivistäen ajatus menee 
näin: itsepä ovat alansa valinneet, 
turha valittaa.

Mietin hetken itsekseni, havait-
sin jopa pientä tuohtumista omassa 
pääkopassani. Pisti nimittäin miet-
timään, että kukahan on rakentanut 
näin ajattelevien ihmisten kodit? Ei-
vät ainakaan he itse, koska silloin-
han he taatusti tietäisivät kuinka ras-
kasta rakentaminen on. Rakentaja 
on se joku, joka on nimenomaan va-
linnut alakseen rakennusalan, yhden 
vaarallisimman ja kuluttavimman 
ammattialan. 

Rakennusalalle on lähdetty sik-
si, että saisi itselleen hankittua elan-
non. Joku on valinnut rakennusalan 
silläkin uhalla, että ennenaikainen 
eläkkeelle siirtyminen pienen sai-
raseläkkeen turvin on enemmän 
kuin todennäköistä.

Tuskin osun kovin väärään väit-
täessäni, että niin kauan kuin on ih-
misiä, on myös rakentamista. Ja ra-
kentajina toimimme me, ihmiset!

Niko Seppänen
Raksanuorten

projektityöntekijä 

Nyt alkaa olla taas aika suunni-
tella ohjelmaa kesäksi. Raken-

nusliitolla on monia mielenkiintoi-
sia harrastekursseja Musiikkia har-
rastaville on 23.–27. kesäkuuta mu-
siikkikurssi. 

Itse olen ollut mukana kym-
menkunta kertaa Siikarannassa, 
nythän vastaava kurssi on Kiljavan 
opistolla. Vuosien mittaan on synty-
nyt jonkinlainen vakioporukka, tie-
tysti vaihtuvuutta on ollut koko ajan. 

Kuusamon osaston 
kevätpäivät sujuivat 
perinteiseen tyyliin
Kuusamon osasto 234 vietti kevät-
päiviä 11.–12. huhtikuuta sumui-
sessa kevätsäässä hiihtäen, pilkki-
en ja tikkaa heittäen. Perjantai-ilta-
na hiihdettiin kilpaa, kilpailu kär-
si hieman osanottajapulasta. Lauan-
taina pilkittiin ja heitettiin tikkaa. 
Tikkakisan parhaan tuloksen heit-
ti Tuula Siikaluoma. Pilkkikisas-
sa kala ei ollut oikein syönnillään. 
Suurimman saaliin pilkki Aulis 
Kämäräinen.

Hannu Pesonen

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

RatkaisutPuoli vuotta 
projektihommissa

Pari vuotta sitten musiikkikurssilta löytyi hanureiden lisäksi ikähaitari.

Tervetuloa 
musiikkileirille!

Mukaan voi tulla vaikka lauleskele-
maan tai ihan vain kuuntelemaan. 

Tule mukaan kivaan sakkiin, 
meillä ei rima ole liian korkealla. 
Kurssiviikon kohokohta on aina ol-
lut päätöskonsertti, jossa on sitten 
soiteltu ja lauleltu, sitä mitä on eh-
ditty oppia. 

Ohjelmisto koostuu mahdolli-
suuksien mukaan kurssilaisten toi-
veista. 

Mikä parasta, meillä on ollut to-
si hyvä ja rento opettaja, Lasse Au-
mala Lohjalta. Lasse ei jätä ketään 
luokalle.

Tule mukaan rentoon poruk-
kaan musisoimaan!

terveisin
Martti Hyppönen

Savonlinnasta
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Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4, 
PL 307, 00531 Helsinki
Vaihde:  020 774 003
sähköposti:
etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
Keskustoimisto avoinna:
ma-to 8.30–16.00
pe 8.30–15.30

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

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat  020 690 231
Työehtoasiat  020 690 232
Työttömyyskassa  020 690 230
Takaisinperintä  020 690 250

Palveluaika ma-to klo 8.30–16.00 ja pe klo 9.00–15.30
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 
liittymä sopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matka-
puhelimesta 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

Häme/03
Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B,
13100 Hämeenlinna

Tampereen toimisto
Sorinkatu 4,
33100 Tampere

Itä-Suomi/04
Joensuun toimisto
Torikatu 30,
80100 Joensuu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

Kuopion toimisto
Vuorikatu 42,
70100 Kuopio

Kainuu/10
Pohjolankatu 28 A,
87100 Kajaani

Keski-Suomi/02
Yrjönkatu 30,
40100 Jyväskylä

Kymi/06
Kouvolan toimisto 
Salpausselänkatu 60 C,
45100 Kouvola

Lappi/13
Kemin toimisto 
Keskuspuistokatu 50,
94100 Kemi

Rovaniemen toimisto 
Maakuntakatu 15,
96100 Rovaniemi

Oulu/14
Rautatienkatu 40
90120 Oulu

Pohjanmaa/05
Pitkäkatu 43,
65100 Vaasa

Satakunta/07
Liisankatu 18,
28100 Pori

Turku/09
Uudenmaankatu 6 a,
20500 Turku

Uusimaa/01
Siltasaarenkatu 4,
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32,
15140 Lahti

Toimistojen yhteystiedot:

Rakennusalan
työttömyyskassa
Siltasaarenkatu 4, 
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi

Päivärahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135
70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250
Jäsenasiat  020 690 231

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

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahake-
muksesi 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.
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TAPAHTUMAT

KUOLLEITA

ONNEA

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.

Hämeenlinnan 
rakentajaveteraanit
Kevätretkelle lähtijät, ilmoittautu-
miset viimeistään ma 19.5. pertti.ilo-
nen@aina.net tai p. 040 561 4719.

Keski-Suomen 
rakentajaveteraanit
Kesätapahtuma ti 3.6. klo 10, Hir-
vasmäentie 113, Vehniä. Vieraaksi 
tulevat Kuopion rakentajaveteraanit. 
Ohjelmassa leikkimielisiä kilpailuja, 
saunomista (omat pyyhkeet mukaan), 
kahvittelua ja makkaran paistoa. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 
viimeistään ti 27.5. Kaarlo p. 050 
542 7290 tai Raimo p. 040 768 8811. 
Tervetuloa!

Os. 005, Helsingin 
sementtimiehet
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat 
7.–8.6., Savonlinna. Omavastuu 40 €/
hlö. Ilmoittautumiset viimeistäin ti 
20.5., Petri Sorvisto p. 040 560 4762.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski
Matka 17.–20.7. Viron Pärnuun, 
hotelli Viking. Matkan hinta jäsenel-
tä ja seuralaiselta 215 €/hlö. Oma 
linja-auto mukana matkalla. Paikko-
ja varattu 30 henkilölle. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset viimeistään la 31.5., 
matkanjohtaja Seppo Sutinen  
p. 0400 556 103. Tervetuloa!
Perheretki la 14.6. Särkänniemeen 
Tampereelle. Linja-auto lähtee  
klo 8.30 Voikkaan linja-autoasema, 
klo 8.40 Kuusankosken tilausajopy-
säkki, klo 8.45 Spar-market Kiltatie 
ja tarvittaessa klo 9.15 Kausalan 
Abc-asema. Linja-automatka on il-
mainen. Takaisin Kuusankoskella 
olemme noin klo 19.30. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset viimeistään su 8.6., 
Jari Janhunen p. 0400 454 611. Il-
moittautua voi myös tekstiviestillä: 
jäsenen nimi, lähtöpaikka ja monta 
lähtijää. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettimiehet
Kuukausikokous ti 3.6. klo 16, 
 ammattiosastojen Tiimitupa, Viides 
linja 3, Helsinki. Käsitellään esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Maa- ja vesirakennusalan jaoston 
kokous su 25.5. klo 13, osaston toi-
misto, Vapaudentie 32–34 B, Seinä-

joki. Käsitellään esille tulevat asiat.
Yleinen kokous ke 4.6. klo 19, osaston 
toimisto, Vapaudentie 32–34 B, Seinä-
joki. Käsitellään esille tulevat asiat.
Uimalipun hinnasta puolet takai-
sin. Osaston hallituksen kokoukses-
sa 25.4.2014 päätettiin seuraavaa: 
Osasto 041 on Pohjanmaan alueen 
suurin osasto, 1212 jäsentä. Tähän 
saakka on osasto sopinut, että Seinä-
joen ja Lapuan uimahalleissa voi 
osaston jäsen uida puoleen hintaan 
näyttämällä jäsenkorttia. Nyt kun 
osasto on laajentunut, haluamme, et-
tä jokainen jäsen on yhdenvertainen 
muihin nähden tässäkin asiassa. 
Osaston taloudenhoitaja neuvottelee 
myös Kurikan ja Ilmajoen uimahal-
leihin saman  sopimuksen. Kaikki 
muut osaston jäsenet, olitpa reissu-
mies tai asut jossain muualla. Kun 
käyt uimahalleissa maksettuasi ota 
kuitti talteen. Saat kuittia vastaan 
puolet takaisin osastolta. Hallitus on 
myös asettanut rajan korvattaviin 
uintikertoihin, se on kymmenen ker-
taa kuukaudessa. Toimittakaa kuitit 
nimen, syntymäajan ja pankkiyhtey-
den kanssa osoitteella: Rakennuslii-
ton osasto 041 Seinäjoki, Vapauden-
tie 32–34 B, 60100 Seinäjoki.
Hallitus

Os. 065, Lappajärvi
Kokous la 24.5. klo 14, ravintola 
Kaffiina, Nissintie 46, Lappajärvi. 
Käsitellään esille tulevat asiat. 
 Kokousväelle jaetaan ruokaliput.
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari
Grilli-ilta pe 23.5. klo 18 Rakentaji-
en majalla. Ohjelmassa: tikanheittoa, 
makkaraa ja virvokkeita. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 077, Mikkeli
Kesäteatteriesitys pe 4.7. klo 18 
Mikkelin Naisvuorella. Lipun hinta 
jäsenelle ja puolisolle 10 €/hlö.  
Liput lunastettavissa toimistolta ja 
niitä on saatavilla rajoitetusti.
Hallitus

Os. 091, Kuopio
Yleinen kokous ti 27.5. klo 18, 
 Kuopion aluetoimiston kokoustila, 
Vuorikatu 42, Kuopio. Käsitellään 
toimisto/liikehuoneistojen osakkei-
den osto ja muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna
Rakennusalan saunailta pe 23.5. 
klo 18, HTY:n saunatilat, Linnanka-
tu 3 B, pohjakerros. Tarjolla makka-

raa ja olutta. Oma saunapyyhe. 
 Tervetuloa!
Liiton kesäpäivät ja 90-vuotisjuhlat 
7.–8.6., Savonlinna. Osasto järjestää 
matkan jäsenille perheineen. Majoi-
tus 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 Hämeen-
linnan toimistoon p. 040 575 8349 
tai Rampe Leppäselle p. 050 413 
3283. Muutamia paikkoja jäljellä. 
Tervetuloa!
Teatterimatka la 12.7. Pyynikin 
 kesäteatterin näytelmään Pirunpelto. 
Esitys alkaa klo 13. Muutamia lippu-
ja jäljellä hintaan 20 €/kpl, johon 
 sisältyy kuljetus reitillä: klo 10.30 
Hatusen talli Parola, klo 11 Wetteri, 
jäähalli ja Iittalan Shell.  
Lippuja  Hämeenlinnan toimistolta  
p. 040 575 8349 sekä Rampe Leppä-
seltä p. 050 413 3283. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja 
mattomiehet
Kuukausikokous ti 20.5. klo 18, 
 Rakennusliiton Satakunnan aluetoi-
misto, Liisankatu 18, Pori. Käsitel-
lään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 104, Helsingin asfaltti- ja 
pikimiehet
Pikiukkojen kevätretki ti 10.6. Hä-
meenlinnaan. Lähtö klo 10 Siltamä-
en ostarilta. Omavastuu 20 €/hlö. 
 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
su 25.5., Matti Sartesuo. p. 0440 203 
768 tai sarmat@kolumbus.fi.

Os. 160, Kerimäki
Risteily 19.–20.7. Tallinnaan. Mat-
kan hinta 79 €/hlö. Lähtijöitä pitää 
olla vähintään 30, jotta matka toteu-
tuu. Osasto maksaa puolet jäsenten 
matkasta. Lisätietoja ja sitovat il-
moittautumiset viimeistään su 1.6., 
Teemu Karttunen p. 044 527 2609.
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet
Talvikauden lopettajaiset ti 20.5. 
kello 17.30, os. 091 kesäpaikka, 
 Kanavanranta 28, Kuopio. 
Kesäpäiville lähtö la 7.6. klo 8 kau-
pungintalon takaa, Maljalahdenkatu.
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi
Kevätkokouksen jatkokokous su 
18.5. klo 18, Sti1 Kyläseppä, kabinet-
ti, Karikontie 1, Petäjävesi. Käsitel-
lään toimintakertomus, tilinpäätös, 

vastuuvapauden myöntäminen sekä 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi
Ylimääräinen kevätkokous la 31.5. 
klo 14, Rantasalmen Työväentalo, 
Sudentie 1, Rantasalmi. Esillä sään-
töjen määräämät sekä muut esille 
 tulevat asiat.
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä
Yleinen kokous ja saunailta la 14.6. 
klo 16, Väinönkatu 30, Jyväskylä. 
Osasto järjestää kaikille osaston 
 jäsenille avoimen kokouksen ja asia-
painotteisen saunaillan. Paikalla 
 liiton edustajia. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit
Muurarien kesäpäivät 28.–29.6., 
Vantaa, Sokos hotelli Flamingo. 
 Ilmoittautumiset viimeistään to 5.6., 
Tapio Knuuttila p. 0400 473 246. 
Tervetuloa.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit
Muurarien kesäpäivät 28.6.–29.6., 
Vantaa, Sokos hotelli Flamingo. 
 Ilmoittautumiset viimeistään ma 
26.5., urheiluvastaava Veli-Matti 
Vimpeli p.0400 625 661 tai Pertti 
Salo p. 040 729 7989. 26.5. Uudet 
 jäsenet ja muut halukkaat ilmoittau-
tukaa myös jalkapallojoukkueeseen. 
Lisätietoja Tampereen muurarien 
 kotisivulta.
Hallitus

80 vuotta
Niiranen Irja Annikki 24.5., Siilin-
järvi.
Os. 311, Siilinjärvi

Virtanen Helmi Esteri
Osastomme vanhin jäsen 100-vuoti-
as Helmi Esteri Virtanen kuoli 
19.2.2014. Hän oli syntynyt 17.5.1913 
ja liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.4.1958.
Muistoa kunnioittaen
Os. 100, Hämeenlinna
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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
•	 DED Kompanii Oü
•	 Dedas Oü
•	 Degtab Oü
•	 Detroit Oü
•	 Edmonton Oü
•	 Efira Invest Oü

SAARROT •	 Egerton Oü
•	 Ehiter Arendus Oü
•	 Eikner Oü
•	 Elkotek Oy
•	 Enner Ehitus Oü
•	 Enta Ehitus Grupp Ou
•	 Etelä-Suomen kiinteistö ja 

autohuolto Oy
•	 EU Finnes
•	 Eurobuild Group Oü
•	 Europe Ehitüs Oü
•	 Eu Steinbau Oy
•	 Faskom Oy
•	 Fatmus Ehitus Oü
•	 Feluko Oü
•	 FHU ”PM-BUD”
•	 Fin Purkajat Oy
•	 Fincity Oü
•	 Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
•	 Garantmeister Oü
•	 Gorol-Bud Oy
•	 GS Invest Oü
•	 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

•	 Kymppi Eristys 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
•	 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

TAPAHTUMIA

TELINEASENTAJIEN JA ELEMENTTISAUMAAJIEN
EDUNVALVONTAKURSSI TALLINNASSA

Os. 003, Helsinki 

Aika: lähtö la 14.6. klo 10.30 Länsisatamasta
 paluu su 15.6. klo 13.30, saapuminen Helsinkiin klo 15.30
Paikka: Tallink Spa & Conference Hotel
Esillä: Telineasentajien ja elementtisaumaajien urakkamääräykset ja -hinnoittelut.
Kouluttajina: Työehtotoimitsija Jukka Suokas ja aluetoimitsija Kari Koivunurmi.

Tilaisuus on osaston jäsenille maksuton ja mukaan mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset nimi-, syntymäaika- ja yhteystietoineen viimeistään 
ma 2.6., Maarit Kortelampi p. 050 533 7114 tai maarit.kortelampi@rakennusliitto.fi.

Tervetuloa!

Os. 003, Helsinki

LATTIAPÄÄLLYSTYSALAN KESÄPÄIVÄT SEKÄ
OSASTON 50-VUOTISJUHLAT

Os. 039, Helsingin matto- ja parkettimiehet

Aika: 26.–28.7. Vietetään päivä Tukholmassa -risteily.
 lähtö su 26.7. klo 17.30 Katajanokalta, Viking Line.

 Vietämme samalla myös osaston 50-vuotisjuhlia.
 Onnittelujen vastaanottojuhla on iltaruokailun jälkeen.

Hinta: 70 €/hlö, joka maksetaan viimeistään su 1.6. osaston tilille   
 FI1155412820002237.

Ilmoittautumiset viimeistään su 1.6., Erkki Siitarinen p. 0400 508 098.

Hallitus

MUURARIEN KESÄPÄIVÄT 28.6.–29.6.
VANTAALLA SOKOS HOTELLI FLAMINGOSSA

Ohjelma:
 Lauantai 28.6.
 klo  8–9 Vastaanotto ja Helsingin muurarien tarjoama aamupala hotellissa.
 klo 11–16 Kisat Myyrmäen urheilupuistossa, tarkempi kisaohjelma jaetaan  
                   paikan päällä.
 klo 17–18 Neuvottelukokous hotellissa.
 klo 18–20 Päivällinen, Flamingo Buffet.
 Sunnuntai 29.6.
 klo  8–9 Kalastuskisa Vantaanjoella.
 klo 10–11 Lentopallo
 klo 12 Lounas
  Palkintojen jako ja kesäpäivien päätös.
Hinnat: Majoitus 1hh 95 €/yö, 2hh 105 €/yö, 2hh + lisävuode 115 €/yö,   
 2hh + 2 lisävuodetta 125 €/yö.
 Lauantain Buffet-päivällinen 42 € /hlö 
 (lapset 0–6 v. vanhempien ruokaillessa ilmaiseksi ja 6–12 v. 21 €/lapsi)
 Sunnuntain lounas 38 €/hlö
 (lapset 0–6 v. vanhempien ruokaillessa ilmaiseksi ja 6–12 v. 19 €/lapsi)
Majoitusvaraukset ja ruokailuihin ilmoittautumiset viimeistään to 5.6. suoraan 
Sokos Hotelli Flamingon asiakaspalveluun: puh: 020 1234 600 tai groups.helsinki@sok.fi.
Tervetuloa!

Os. 601, Helsingin muurarit

UUDENMAAN KESÄPÄIVÄT LINNANMÄELLÄ

Aika:  la 24.5. Puiston portit aukeavat klo 13 ja on avoinna klo 21.
Hinta: Rannekkeen hinta on 15,50 euroa jäsenille ja perheenjäsenille.
 Tapahtumaan tulevat jäsenet perheineen voivat ostaa rannekkeen 
 lipunmyyntipisteistä Vekkulaa vastapäätä klo 18 saakka.

 Ranneke kiinnitetään oston yhteydessä ranteeseen ja on voimassa  
 kyseisen päivän. Kaikkien rannekkeiden saajien tulee olla paikalla  
 ostohetkellä.

Tunniste:  Lipputuotteet voi ostaa ainoastaan Rakennusliiton jäsenkorttia  
 näyttämällä ja tarjous koskee vain Uudenmaan aluejärjestöön kuluvia  
 osastoja. Tarjous on perhekohtainen.

Lisätietoja:  Vilppu Oikarinen p. 050 383 5453.

 Tervetuloa!

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö
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LOMIA

STUGOR PÅ ÅLAND!

Storstugan 100 m²: vardagsrum med öppen spis, kök, 2 sovrum med vardera 4 bäddar.
Två stugor 25 m²: inkl. kök, för fyra personer.
En småstuga 10 m²: fyra bäddplatser och minikök.
Gemensam bastu. Bra fiskemöjligheter, roddbåtar och simstrand.
Välkommen att fira stugsemester på Åland!

Fackföreningarnas Örastugor
Hammarland, Öra
Bokning och prisuppgifter tel. 040 534 5666

LOMAMÖKKEJÄ AHVENANMAALLA!

Isomökki 100 m²: olohuone takalla, keittiö, 2 makuuhuonetta, kummassakin 4 vuodepaikkaa.
Kaksi 25 m² mökkiä: vuodepaikat 4 hengelle, keittiö.
Yksi 10 m² mökkiä: vuodepaikat 4 hengelle, minikeittiö.
Alueella yhteinen sauna, hyvät kalastusmahdollisuudet, soutuveneitä ja uimaranta.
Tervetuloa lomailemaan Ahvenanmaalle!

Ay-väen Öran-mökit
Hammarland, Öra
varaukset p. 040 534 5666

HYVINVOINTILOMIEN PERHELOMAJAKSOT 
2014

Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito, yksilöidyt lomaohjelmat.
Aikuisten omavastuu lomajaksosta 110 € ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Lisäksi matkakulut. Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.

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

Liikuntaviikko 14.–19.7.
Kisakeskus on monipuolinen liikunnan, elämänilon ja hyvinvoinnin keskus.
Vinkkejä liikunnan ja ravinnon merkityksestä koko perheen päivittäiseen hyvinvointiin. 
Hakuaika päättyy 23.5.

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

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.

Vekaraviikko 22.–27.12.2014
Lomajakso, jolloin joulupukki vierailee lomakeskuksessa. Ohjelmassa mm. koko 
perheen olympialaiset, moottorikelkka-ajelua lapsille, askartelua, kuusen- ja joulupipa-
reiden koristelua, joulusaunat, soihtumäenlaskua. Hakuaika päättyy 31.10.

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMIEN TYÖTTÖMIEN
LOMAJAKSOT 2014

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

Omavastuu 50 €/lomajakso ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. Lisäksi matkakulut.
Lomalaisten valinnassa noudatetaan STM:n ja RAY:n ohjeita.
Harppaus hyvälle tuulelle
Jaksoilla painotus on mielen ja kehon hyvinvoinnissa.
Ohjelmassa luentoja, tietoiskuja ja liikuntaa.

15.–20.9.  Hakuaika päättyy 25.7.

Lomahakemukset palautetaan osoitteella:
Rakennusliitto ry/lomavastaava
PL 307
00531 Helsinki

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.

HYVINVOINTILOMIEN ELÄKELÄISTEN
LOMAJAKSOT 2014

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, keitto-
mahdollisuus ja välineistö, suihku/wc ja iso kuisti. Päärakennuksessa on ravintola, 
vesimaailma poreineen ja putouksineen sekä liikuntatilaa.

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

Rakennusliiton Oulun aluejärjestö on hankkinut 
jäsenistönsä käyttöön lomaosakkeen

Kalajoelta, Hiekkasärkkäin Timantti B:stä.

Huoneisto on nyt varattavissa Oulun aluejärjestön jäsenjaostojen jäsenille.
Huoneisto on 60 m² ja mitoitettu 4–6 henkilölle. Omavastuu 150 €/loma.
Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia ja niiden kesto on 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk (ma–pe).
Lomahuoneiston osoite: 
Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B, 
 Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki
 Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!
 Varaukset ajalle:  Hakuaika päättyy:
 1.6.–31.12.2014  20.5.2014
 Varauksia otetaan vastaan 19.–20.5.2014,
 Pirjo-Liisa Nyman p. 020 774 3389. Lomat annetaan varausjärjestyksessä.
 Lisätietoja kohteesta osoitteessa http://www.rantakalla.fi

LIITON VETERAANILOMAT
2014

Rakennusliitto järjestää kolme (3) viikon kestoista veteraanilomaa vuosittain.
Lomat on kiintiöity alueittain ja ne järjestetään kolmessa kohteessa Härmän Kylpylässä, 
Kylpylähotelli Rauhalahdessa ja Hotelli Siikarannassa. 

Lomat on tarkoitettu vapaajäsenyyden saavuttaneille yli 30 vuotta jäseninä olleille 
eläkkeellä oleville jäsenille, jotka eivät aiemmin ole vastaavaa lomaa käyttäneet.
Hakukaavakkeen saat aluetoimistosta, lomavastaavalta p. 020 774 3012 tai liiton 
nettisivuilta osiosta: Jäsenasiat > Loma-asiat > Eläkeläisten lomat.

Hyväksytyille lomalaisille lähetetään kutsukirje noin kuukautta ennen lomaa.

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
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•	Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi TE-
toimistoon työnhakijaksi. Ansiopäivä-
rahaa voidaan maksaa vain ajalta, jol-
loin olet ollut työttömänä työnhakijana 
TE-toimistossa.

•	Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyys-
kassan jäsenellä, joka on ollut vakuutet-
tuna yhdenjaksoisesti työttömyyskas-
sassa vähintään 26 työttömyyttä edeltä-
vää viikkoa ja on vakuutettuna ollessaan 
täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyys-
kassassa vakuutettuna oleminen tarkoit-
taa sitä, että henkilö on työttömyyskas-
san jäsen ja jäsenmaksut on maksettu. 

•	Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 
ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa 
palkkatyössä, jossa työaika on kunakin 
kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tun-
tia. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, 
vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viik-
koja voi kertyä välittömästi työttömäk-
si työnhakijaksi ilmoittautumista edeltä-
neen, 28 kuukauden mittaisen tarkastelu-
jakson aikana. Lisäksi edellytetään, että 
työstä maksettu palkka on ollut työeh-
tosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole 
työehtosopimusta, palkan on oltava ko-
koaikatyöstä vähintään 1 154 euroa kuu-
kaudessa.

•	Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, 
kun henkilö on ollut poissa työmark-
kinoilta yli kuusi kuukautta ilman hy-
väksyttävää syytä. Työttömyyskassa 
voi maksaa etuuksia vasta, kun henkilö  
on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. 
Myös se, jos henkilö toimii palkansaaja-
kassan jäsenyysaikana päätoimisena yrit-
täjänä yli 18 kuukautta, aiheuttaa työssä-
oloehdon voimassaolon katkeamisen.

•	Työttömäksi jäävän on aina päiväraha-
hakemuksen toimittaessaan annettava 
työttömyyskassalle selvitys työttömyyt-
tä edeltäneestä ajasta. Tiedot tarvitaan 
sekä työssäolosta että mahdollisesta työ-
markkinoilta poissaolosta.

•	Työssäoloaika osoitetaan palkkatodis-
tuksilla, joista on käytävä ilmi työsuh-
teen alkamis- ja päättymisaika. Palkka-
todistuksiin olisi aina hyvä saada tieto 
pidetyistä vuosilomista. Palkkatodistuk-
siin tulee merkitä työnantajan y-tunnus. 
Myös kopiot irtisanomis- tai lomautusil-
moituksista tulee toimittaa työttömyys-
kassalle.
– Mikäli olet ollut lomautettuna työstä-
si viimeisen vuoden aikana, palkkatiedot 
tarvitaan silloin tämän lomautuksen jäl-
keiseltä ajalta.
– Työviikoista, jolloin työtä on tehty vä-
hemmän kuin 18 tuntia, tulee palkkato-
distuksessa ilmoittaa erikseen työtun-
nit ja palkat. Näitä viikkoja ei oteta mu-
kaan työssäoloehtoon eikä palkanmääri-
tykseen.

Hakemuksen täyttäminen
•	Päivärahaa haetaan ansioturvan päivä-

rahahakemuslomakkeella. Hakemuslo-
makkeita saat TE-toimistosta tai liiton 
aluetoimistosta. Ansiopäivärahan ensi-
hakemuksen että jatkohakemuksen voit 
tehdä myös sähköisesti eAsiointi-palve-

lumme kautta. eAsioinnin kautta voit toi-
mittaa liitteitä ansiopäivärahahakemuk-
seen. eAsiointi-palveluun pääsee kirjau-
tumaan työttömyyskassan kotisivujen, 
www.rakennuskassa.fi, tai Rakennuslii-
ton kotisivujen, www.rakennusliitto.fi, 
kautta. Lisäksi jatkohakemuksen voi toi-
mittaa puhelimitse puheentunnistuspal-
velun kautta, mikäli olet kokonaan työ-
tön 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 ha-
kemuksessa lapsen syntymäaika. Taval-
lisesti lapsista ei tarvita todistuksia, kos-
ka lapsitiedot saadaan Väestörekisteri-
keskuksen kautta.

•	Hakemuksessa on ilmoitettava mahdol-
liset sivutulot ja sosiaalietuudet ja liitet-
tävä näistä todistukset mukaan. Maata-
lous- tai yrittäjätuloista on liitettävä mu-
kaan selvitys viimeksi vahvistetusta ve-
rotuksesta. 

Päivärahan hakeminen
•	Normaalisti päivärahaa haetaan neljän 

kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. 
Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin.
– Työttömäksi jäävä voi kuitenkin täyt-
tää ensimmäisen hakemuksen lyhyem-
mältä ajalta. Tällöinkin hakemuksen on 
päätyttävä sunnuntaihin. Suotavaa on, 
että täysiä kalenteriviikkoja on jo kerty-
nyt kolme.
– Normaalia neljän viikon rytmiä nouda-
tetaan silloinkin, kun työttömänä ollessa 
tekee satunnaisia lyhyitä työjaksoja, jot-
ka alkavat ja päättyvät kyseisen neljän 
viikon jakson aikana.
– Jos maksujaksolla alkanut yli kaksi 
viikkoa kestävä kokoaikatyö jatkuu yli 
kyseisen neljän viikon jakson, voi hake-
muksen päättää työn aloittamista edeltä-
vään päivään. Lisäksi hakemukseen mer-
kitään milloin yli kaksi viikkoa kestävä 
kokoaikatyö on aloitettu.
– Jos teet osa-aikatyötä, josta saat palk-
kaa kuukauden jaksoissa, hae päivära-
haa kuukauden jaksoissa ja liitä mukaan 
palkkatodistus.
– Hakemuksen kaikki kohdat on täytet-
tävä huolellisesti, jotta niitä ei jouduta 
palauttamaan täydennettäviksi. Työttö-
myyspäivärahaa on haettava kolmen (3) 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, jos-
ta sitä halutaan maksettavaksi. Postitse 
toimitetut hakemukset lähetetään työttö-
myyskassan osoitteeseen: 

RAKENNUSALAN 
TYÖTTÖMYYSKASSA
PL 135, 70101 KUOPIO 

Hakemuksia voi jättää myös aluetoi-
mistoihin ja joillakin paikkakunnilla 
osaston taloudenhoitajalle. 

Jos jäät työttömäksi
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•	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 arbets-
sökande hos TE-byrån.

•	Rätt till inkomstdagpenning har en så-
dan medlem i arbetslöshetskassan, som 
utan avbrott har varit försäkrad i arbets-
löshetskassan i minst 26 veckor före ar-
betslösheten och som uppfyllt arbetsvill-
koret under den tid han eller hon har varit 
försäkrad. Att vara försäkrad i arbetslös-
hetskassan betyder att personen är med-
lem i arbetslöshetskassan och har betalat 
sina medlemsavgifter.

•	Arbetsvillkoret uppfylls då personen un-
der sin medlemstid på 26 kalenderveckor 
har haft lönearbete, där arbetstiden un-
der respektive kalendervecka är minst 18 
timmar. Arbetet behöver inte ha pågått 
utan avbrott, utan man kan samla veckor 
till arbetsvillkoret under en gransknings-
tid 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 eu-
ro i månaden. 

•	Arbetsvillkoret gäller inte längre när per-
sonen har varit borta från arbetsmarkna-
den i över sex månader utan godtagbar 
orsak. Arbetslöshetskassan kan betala ut 
förmåner först då personen har uppfyllt 
arbetsvillkoret på nytt. Om en person un-
der 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 dag-
penning ge arbetslöshetskassan en ut-
redning över tiden före arbetslösheten. 
Vi behöver uppgifter om såväl tid i ar-
bete som eventuell frånvaro från arbets-
marknaden.

•	Tiden i arbete bevisas med löneintyg, av 
vilka det framgår när anställningsförhål-
landet började och slutade. Det vore bra 
att alltid i löneintygen också få uppgift 
om den semester man hållit. Arbetsgiva-
rens FO-nummer ska finnas på lönein-
tyget. Du ska också skicka in kopior av 
meddelandet om uppsägning eller per-
mittering 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 arbets-
timmar och lönen för dem för de arbets-
veckor 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 blanket-

ten för ansökan om inkomstrelaterad 
dagpenning. Du får blanketter på TE-by-
rån eller förbundets kretskontor. Du kan 
göra den första ansökan om inkomstdag-
penning och även de fortsatta ansökning-

arna elektroniskt via vår tjänst eAsiointi. 
Via eAsiointi kan du skicka in bilagor till 
din ansökan. Du kommer in på tjänsten 
eAsiointi genom att logga in via arbets-
löshetskassans hemsidor, www.raken-
nuskassa.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 skatte-
uppgifter till kassan, ifall du inte har an-
sökt om ändringar eller du har fått ett 
graderat skattekort.

•	Du ansöker om barnförhöjning för barn 
under 18 år genom att i din ansökan upp-
ge barnens födelsetid. Det behövs van-
ligtvis inga intyg över barnen, eftersom 
vi får uppgifter om barnen via Befolk-
ningsregistret.

•	Du ska i ansökan uppge eventuella biin-
komster och sociala förmåner och bifoga 
intyg över dessa. Om du har jordbruks- 
eller företagarinkomster ska du bifoga en 
utredning över den senast fastställda be-
skattningen.

Så här ansöker du om dagpenning
•	Du ansöker normalt om dagpenning i 

perioder på fyra kalenderveckor i efter-
skott. 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 till-
fälliga korta perioder med arbete som 
börjar och slutar under denna fyraveck-
orsperiod. 
– Om ett heltidsarbete på över två veckor 
har börjat under betalningsperioden och 
fortsätter över fyraveckorsperioden kan 
ansökan avslutas den sista arbetslöshets-
dagen. Dessutom ska du i ansökan an-
teckna att du har påbörjat ett heltidsar-
bete på över två veckor.
– Om du har deltidsarbete, för vilket du 
får lön per månad, ska du ansöka om dag-
penning 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 arbetslöshetsdagpen-
ning inom tre (3) månader från den dag 
då du vill ha dagpenningen. Ansökning-
ar per post skickas till arbetslöshetskas-
san på adressen:

BYGGNADSBRANSCHENS 
ARBETSLÖSHETSKASSA
PL 135
70101 KUOPIO

Du kan också lämna in ansökan på 
kretskontoren och på vissa orter till 
avdelningens kassör.

Om du blir arbetslös
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TV, TAIDE 
& MUIKUT
Tv:n tulevaa ohjelmistoa: Tv:n menevää ohjelmistoa:

Walker, Texasista Sub 18.00 maanantai 2.6.

Kvanttimekaniikassa pohditaan nykyään, miksi muistamme menneisyyden 
mutta emme tulevaisuutta. Ongelman kanssa painiskelee myös yhteiskunta-
tieteilijä Chuck Norris, joka yhdistää kulttisarjassaan Vanhan testamentin 
moraalikoodiston itämaisten taistelulajien filosofiaan ja moderniin western-
kerrontaan. Sub esittää vuonna 1993 valmistuneen avauskauden jaksot sa-
tunnaisessa järjestyksessä, mikä vain lisää sarjan nerokkuutta.

Huippumalli haussa Nelonen 20.00 maanantai 19.5.

Tositelevisio ymmärretään keskusteluohjelmissa ohjelmamuodoksi, jossa 
marttyyreiksi pyrkiviä kansalaisia nöyryytetään kuin antiikin Rooman sir-
kuksissa konsanaan. Laiskanpullea vaalikarja puolestaan istuu kotisohvalla 
ja kylvää ympärilleen perunalastuja. Teoria todistetaan oikeaksi kapitalisti 
Tyra Banksin luomassa sarjassa, joka yhdistää terapeuttisen tirkistelyn sisar-
ohjelmiinsa Kauhukeittiö, Siivoushullut ja Vaimomatskua.

24 – Lontoo MTV3 22.35 sunnuntai 1.6.

Jo muinainen Paavo Nurmi kulutti lenkkitossunsa puhki juoksemalla kilpaa 
kelloa vastaan. Yritys oli toivoton, koska Nurmi kantoi kelloa mukanaan ja 
Albert Einstein oli ehtinyt ynnäillä, ettei ajan juoksua voi ohittaa kuin va-
lon nopeudella, jos silloinkaan. Lannistumaton Jack Bauer ei tätä niele vaan 
yrittää kumota kesäajan kolmet olympialaiset isännöineessä Lontoossa. Tak-
tiikkana on kiskaista 24 tunnin tapahtumat läpi 12 jaksossa.

Historia: Äänioikeus naisille! Yle Teema 19.00 perjantai 16.5.

Sanomalehtiä luettiin vielä vuonna 1928, kun suffrageteiksi kutsutut kukka-
hattutädit taistelivat naisille äänioikeuden (engl. suffrage) Isossa-Britannias-
sa. Emämaa synnytti lain jälkijunassa, sillä siirtomaa Uusi-Seelanti oli myön-
tänyt äänioikeuden naisille jo vuonna 1893 ja Euroopan mestaruuteen oli yl-
tänyt Venäjän suuriruhtinaskunta Suomi vuonna 1906. Käkikellojen maassa 
Sveitsissä havahduttiin hameväen oikeuksiin vuonna 1971. 

Kiitämme Sinuhe egyptiläisessä:
•	 Näyttää hyvältä hyllyssä.
•	 Löytyy äänikirjana, kuunnelmana  

ja elokuvana.
•	 Kansikuva vastaa sisältöä.
•	 Inspiroi leipomoa.
•	 Sisältää käyttökelpoisia hokemia.

Moitimme Sinuhe 
egyptiläisessä:
•	 Kannustaa alkoholin väärinkäyttöön.
•	 Kirjoittaja ei ole egyptiläinen.
•	 Esittelee vanhentunutta terveyden-

hoitoa.
•	 Naiskuva arveluttaa.
•	 Kirjaa ei jaksa lukea loppuun. 

Top 10 epätosi 
-tv-ohjelmat:
1. Tavallista elämää
2. Pientä mökkiremonttia
3. Autiotalojen aarteet
4. Kuumempi kuin tyttäreni 
5. Jamie Oliverin herkullinen 

Iso-Britannia
6. Kaunotar ja nörtti
7. Unelmakoti puoleen hintaan
8. Viestejä tuonpuoleisesta
9. Jutta ja puolen vuoden 

 superdieetit
10. Supernanny

Väylärakentamisella voi olla terveysvaikutuksia.
Tesso 3/2014
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On taas aika kääntää uusi sivu elämässä . 
Rakennustöiden epävarmuus, duunien 
valuminen ulkomaalaisille aliurakoit-

sijoille, 1960-luvun Neuvostoliitosta kopioitu 
johtamiskulttuuri ja lukemattoman moni muu 
seikka saivat minut aikanaan kokeilemaan sii-
piäni nuorisotyössä. Vaikka nuorisotyö oli an-
toisaa ja merkityksellistä, realiteetit  iskivät 
nopeasti vasten kasvoja. Oppisopimuksella 
työskentelevä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, 
jolla on urakkatimpurin menot, ei selviä las-
kuistaan. 

Mennyt kesä ja alkutalvi vietettiinkin yk-
sityisellä työnantajalla antoisassa rakennus-
projektissa, jossa kadonnut kipinä vasaran var-
teen taas syttyi. Kävi ilmiselväksi, että raken-
taminen sinänsä on mukavaa puuhaa, kun olo-
suhteet ovat kunnossa eikä niskan takana jat-
kuvasti räksytä joku kakskymppinen inssi te-
kemään nopeammin ja halvemmalla. 

Puhumattakaan niistä kaikista lieveil-
miöistä, joita rakentaminen tuo mukanaan. Ne 
uskomattomat persoonat, joita on saanut tava-
ta. Päättymättömät legendat ajoista, kun kotti 
tuotiin perjantaisin kärryillä ja pakeissa kilisi 
jotkut ihan muut kuin kiintoavaimet. Akseli-
kahvit, harjannostajaiset, kahvikoppikiistelyt, 
raksanuorten reissut...

Nyt on aika koettaa siipiään synnyinkunnas-
sani yrittäjänä kiinteistöhuollossa ja remon-
toinnissa. Niin kuin monet irvileuat nyt ilk-

kuvat, vaihdan vihollisen leiriin. Siitä ei kos-
kaan ole pelkoa, että Suomen Yrittäjät ry saisi  
minusta oikeistolaisten mielipiteidensä alle-
kirjoittajan. 

Humoristisesti olenkin todennut, että voi-
sin perustaa vasemmistolaisen, työläisystä-
vällisen, Suomen itsensätyöllistäjien unionin. 
Duunarius ja ylpeys siitä, että edustaa työväen-
luokkaa onkin se tärkein perintö, minkä ajat 
rakennustyöläisenä ovat minulle jättäneet. Se, 
että jossain paperissa lukee nimeni alla toimi-
tusjohtaja, ei tee minusta yhtään sen vähem-
pää työläistä. 

Kun aloitin vakituisessa työssä lahtelaisessa 
firmassa, oli ilmiselvää, että poika liitetään 
liittoon. Hetken päästä poika vietiin myös am-
mattiosaston kokoukseen ja hetken päästä tä-
mä sama poika istuikin SAK:n valtuustossa. 
Näin sen pitäisi toimia jokaisella rakennustyö-
maalla ympäri Suomea. 

Rakennuksilla työskentely ja ay-toiminta on 
muokannut maailmankuvaani ehkä enemmän 
kuin mikään muu yksittäinen asia aikuisiällä. 
Jotta en koskaan unohtaisi juuriani, Working 
class on tatuoitu oikeaan pohkeeseeni. 

Näinä aikoina, kun jokainen Kokoomus-
ta äänestävä pikkupomo saa pankista lainaa 
uuteen bemariin ja näkee märkiä päiväunia 
olevansa Nalle Wahlroosista seuraava, on tär-
keä tuntea ylpeyttä työväenluokkaisuudes-

taan.  Siitä, että on osa porukkaa, joka pyörit-
tää maailmaa. 

Tällä erää on taas viimeiset jäsenmaksut 
maksettu Rakennusliittoon. On aika kiittää 
liittoa ja niitä upeita ihmisiä, joihin on vuo-
sien varrella tutustunut. Sanotaan näkemiin ei-
kä hyvästi ja muistetaan, että kun ne punaliput 
jatkossakin liehuu, pistetään jotkut muovitul-
pat päihin, ettei luulla astaloiksi ja jouduta put-
kaan. Hyvää kesää!

Ilkka Nisula
Työläinen

In Memoriam
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Ergonomiset työkalut 
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