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Jäinen Helsinginkatu keskiviikkona. Kel-
lo on vähän yli yksitoista, mutta Hurstin 
Valinnan oven edessä ei ole jonoa. Sisällä 
käy kuitenkin vilske, kun parikymmentä 

vapaaehtoista jakaa ruokaa tarvitseville. Joukko-
ja johtaa Heikki Hursti, Veikko ja Lahja Hurs-
tin Laupeudentyö ry:n perustajan, Veikko Hurs-
tin poika.

– Saimme täällä kaiken valmiiksi yhdeksältä, 
joten avasimme ovat jo puoli yhdeltätoista. Siksi  
tuolla edessä ei ollut nyt jonoa, Hursti kertoo.

Tilan takahuoneessa istuu vapaaehtoisia sär-
pimässä soppaa ja juomassa kahvia. Välillä hei-
tetään vitsiä ystävänpäiväperinteen hassuudesta.

Hurstin Valinnassa on viime aikoina käynyt 
keskimäärin 2 700 ihmisitä päivässä. Ruoan ja-
kopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. 
Hursti tietää täsmälliset luvut, sillä hän merkit-
see aina kalenteriinsa, kuinka monelle on annet-
tu apua. Kun Hursti otti isänsä kuoltua toiminnan 
ohjat vuonna 2005, kävi ruokaa hakemassa kes-
kimäärin vain 300 ihmistä päivässä. Ei ihme, että 
yhdistyksen toiminta oli vakavissa taloudellisissa 
vaikeuksissa vain pari kuukautta sitten.

Isän apuna
Heikki Hursti on ollut seurakunnan työntekijänä, 
lähetystyössä Espanjassa ja onpa hän työskennel-
lyt maalaus- ja remonttihommissakin.

– Kun tulin Espanjasta Suomeen vuonna 
2001, työskentelin rakennusalalla jonkun aikaa. 
Tein pääosin maalaustöitä ja pieniä remontteja. 
Vasara pysyy kädessä. Pidin alasta, olin jo pe-
rustanut oman toiminimen ja olin juuri palkkaa-
massa paria työntekijää, kun isä kuoli. Tunsin, 
että nyt on minun vuoroni jatkaa hänen työtään, 
Hursti kertoo.

Yhdistyksen toiminta ei siis katkennut hetkek-
sikään. 

– Oli itsestään selvää, että minusta tuli toimin-
nan vetäjä. Isä oli pyytänyt minua siihen jo ai-
kaisemmin. Olin toiminnassa aina mukana, au-
toin vuosien varrella sen verran kuin pystyin. Olin 

mukana jo isän ensimmäisessä projektissa, narko-
maani- ja alkoholistinuorille suunnatussa Jeesus-
talossa. Haimme steissin ja Bio-Bion edestä nuo-
ria sinne. Koska talossa ei ollut suihkuja, veimme 
porukan uimahalliin pesulle.

1970-luvulla Hursti oli mukana gospel-bän-
dissä, joka kiersi ympäri Suomea. Musiikki ei ole 
kadonnut hänen elämästään vieläkään.

– Rimputan pianoa ja kitaraa ja soitan klari-
nettia. Klarinetti on näistä tärkein ja sitä soitin 
gospel-bändissäkin. Sain sen soittamiseen ope-
tusta Heinolan varuskunnassa.

Leikkaukset osuvat vähävaraisiin
Yhdistyksen ruoka-aputoiminta on laajentunut 
dramaattisesti.

– Se on kasvanut niin paljon, että esimerkik-
si Mellunmäen varastotilat ovat käyneet liian pie-
niksi. Yritämme myydä ne ja ostaa tai vuokrata 
isommat tilat erityisesti kuivaelintarvikkeiden va-
rastointiin, Hursti kertoo.

Nykyään Hursti saa isoilta päivittäistavara-
toimijoilta runsaasti ruokalahjoituksia. Muun 
muassa HOK-Elanto, K-ryhmä ja Inex Partners 
lahjoittavat ahkerasti.

– Vielä 2000-luvulla jouduimme itse käymään 
kaupoissa hakemassa ruokalahjoituksia. Joskus 
saatiin jotain isompaa sattumalta. Haemme kui-
tenkin edelleen myös itse vähittäiskaupoista eri-
laisia elintarvikkeita.

Avun tarvitsijoita on koko ajan enemmän. 
Miksi?

– Meidän hallituspuolueemme ovat saaneet 
rauhassa leikata ja tehdä ratkaisuja, joista kärsi-
vät eniten vähänvaraiset ja pienituloiset. Keskus-
tapuolue sanoo sitten oppositiolle, että ”teitte it-
se ihan samanlaisia leikkauksia aiemmin”. Syyte-
tään toisia eikä oteta vastuuta omista tekemisistä.

Hursti käyttää tuoreesta työttömien aktivointi-
mallista sanoja ”hullua touhua”.

– Pannaan ihmiset hakemaan muutaman tun-
nin kestoisia töitä ja jos he eivät onnistu niitä saa-
maan, rangaistaan. Pahinta se on niille ihmisille, 
jotka oikeasti etsivät töitä aktiivisesti. Meillä käy 
täällä ruokajonossa ihmisiä, jotka tekevät kymme-
niä hakemuksia, mutta eivät saa edes kutsua haas-
tatteluun. 

Hursti sanoo, että taloudelliset ongelmat voi-
vat olla toki ihmisen omakin vika. Talouden kans-
sa tarvittaisiin malttia.

– Mutta minkä teet, jos ei ole rahaa ja esimer-
kiksi vuokra on maksettava, voi olla sairautta, 
avioeroja ja niin edelleen. Jostain on saatava ra-
haa ja lainan saaminen on helppoa, mutta korot 
ovat älyttömiä.

Vapaaehtoisia riittää, rahaa ei
– Vapaaehtoisia tulisi jakamaan ruokaa enemmän, 
kuin voimme työtä tarjota, Hursti kertoo.

Lahjoituksia sen sijaan tuli viime vuonna huo-
nommin ja lisäksi Helsinki leikkasi 150 000 euron 
tuestaan kolmanneksen pois.

– Tein aikoinaan sopimuksen Helsingin kau-
pungin sosiaalisosiaaliviraston johtajan kanssa , 
että he antavat meille 150 000 euroa vuokriin ja 
sähkömaksuihin. Vuonna 2015 avustusta pie-
nenennettiin 50 000 eurolla. Sieltä väitetään nyt 
minulle, että mistään sähköistä ei ole koskaan ol-
lut puhetta, vaikka minulla on siitä mustaa valkoi-
sella, Hursti puuskahtaa ärtyneenä.

Avustuksen pienentyminen tarkoitti sitä, että 
viime vuoden lopulla lahjoitusvaroja jouduttiin 
käyttämään juokseviin kuluihin ja kassan pohja 
alkoi häämöttää. Näytti siltä, että koko toimintaa 
pystyttäisiin pyörittämään enää pari kuukautta. 
Hursti toi huonon tilanteen julkisuuteen.

– Siitä lähti liikkeelle kansalaisliike, joka on 
alkanut kerätä lisää lahjoitusvaroja. Tavastial-
la järjestettiin myös hieno musiikkitapahtuma, 
Hurstille Hynää, jonka lipputuotot lahjoitetaan 
yhdistykselle. Vitsailin järjestäjille, että tällainen 
konserttihan voitaisiin järjestää tästä lähin ker-
ran viikossa. He ottivat huumorini hyvin, Hursti  
kertoo.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne onkin nyt 
kansanliikkeen ansiosta hieman parempi ja toi-
mintaa pystytään pyörittämään ainakin kevään ja 
kesän ajan. Uusia rahoituslähteitä olisi kuitenkin 
löydyttävä.

– Olen neuvotellut saadakseni valtiovarainmi-
nisteriön mukaan. Sieltä jaetaan 350 miljoonaa 
euroa järjestöille ja yhdistyksille. Kai siitä pieni 
summa riittäisi meillekin.

Raha-automaattiyhdistykseltä yhdistys ei saa 
tällä hetkellä avustusta. RAY kyllä auttoi toimin-
nan alkuaikoina, kun yhdistys joutui hankkimaan 
uudet tilat Helsinginkadulta.

– Sieltä on lähetetty meille pari konsulttiakin 
katsomaan, että osaamme tehdä hakemukset oi-
kein. Hakemukset on kuitenkin tähän asti hylätty, 
koska meillä on ”liikaa rahaa”. Meidän toimin-
tamme pyörittämisen kulut ovat 30 000 euroa kuu-
kaudessa. Eli liiat rahat on äkkiä syöty.

Ilon hetkiä
Hursti aikoo jatkaa työtään niin kauan kuin vain 
jaksaa.

– Sen jälkeen tytär jatkaa. Kun sairastuin syö-
pään, hän hoiti kaiken ja on tälläkin hetkellä toi-
minnassa mukana, Hursti kertoo.

Hän sanoo, ettei ole painostanut tytärtä toimin-

HELSINGIN RUOKKIJA
Heikki Hursti jakaa apujoukkojensa kanssa leipää 
2 700 ihmiselle joka ikinen keskiviikko.

Teksti: Johanna Hellsten     Kuva: Antti Kirves

Hurstin työlle on 
löytynyt jatkaja. 
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taan mukaan, mutta yrittänyt innostaa kyllä ja ky-
sellyt, mitä tytär työstä tykkäisi.

– Hän kokee sen sisäisesti hyvin luontevaksi. 
Hänellä on oikealla tavalla hellä sydän, mutta hän 
osaa olla tarvittaessa myös kova.

Mihin tässä työssä tarvitaan kovuutta?
– Kovuutta tarvitaan silloin, kun hyvin monen-

laisista ihmisistä koostuvista vapaaehtoisista jo-
ku tulee esimerkiksi humalassa jakamaan ruokaa. 
Silloin on pystyttävä sanomaan, että mene kotiin 
ja yritetään myöhemmin uudestaan.

Kovuutta tarvitaan Hurstin mukaan myös sil-

loin, kun valtakunnan johtajat eivät tajua, miksi 
yhdistyksen toiminta on tärkeää. Silloin pitää pys-
tyä viemään viestiä eteenpäin kovemmalla otteel-
la. Kovuutta vaatii sekin hetki, kun on lähdettävä 
hattu kourassa kerjäämään rahaa.

Mistä sitten syntyvät ne hetket, jolloin työ tun-
tuu kaiken vaivan arvoiselta?

– Silloin kun näen ihmisen katseen hänen tul-
lessaan sanomaan ”Kiitos, että olette olemassa ja 
saan tukea teiltä.” Tai kun tulee samanlaisia teks-
tiviestejä ja sähköposteja. Ne ovat voimaa anta-
via ja rohkaisevia viestejä, jotka kertovat siitä, et-

tä työtä kannattaa jatkaa.
Hurstin mukaan myös aktiivinen vapaaehtois-

ten joukko tuo hyvää mieltä.
– Se, että meillä on tämä porukka, joka jaksaa 

tätä työtä tehdä. Voisi olla toisinkin, niin että saisi 
hakemalla hakea ihmisiä mukaan. Meillä on sel-
lainen vakio, parinkymmenen hengen porukka, jo-
ka kantaa vastuuta.

Hyörinä Hurstin Valinnassa ei ole hiljentynyt 
haastattelun aikana. Sisään tulee aina vain uusia 
ihmisiä hakemaan ruokaa. Nälkäisten määrä ei vä-
hene. 
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Matti Harjuniemi
puheenjohtaja

Rakennusteollisuuden alalla on 8 yleissitovaa työ-
ehtosopimusta: asfalttiala, lattianpäällystysala, 
maa- ja vesirakennus, maalausala, rakennustuo-

teteollisuus, talonrakennusala, talotekniikka-alan LVI-
toimiala ja vedeneristysala. Kaikki näillä aloilla toi-
mivat yritykset noudattavat näitä työehtosopimuksia 
työntekijöidensä työsuhteissa.

Liitolla on myös yksi normaalisitova työehtosopi-
mus: Koneyrittäjien liiton (entinen Koneurakoitsijat) 
kanssa tehty maarakennusalan työehtosopimus, joka 
koskee vain Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksiä. Sopi-
mus syntyi, kun tämä pienempien koneurakoitsijoiden 
liitto teki vuonna 1982 maa- ja vesirakennusalan la-
kon kestäessä oman sopimuksen Rakennustyöläisten 
Liiton kanssa.

Syksyn maakokous käsitteli työehtotavoitteita ja 
liiton sopimusalatyöryhmät työstivät niitä edelleen. 
Joulu- ja tammikuussa liiton hallitus hyväksyi sitten 
tavoitelistat neuvotteluihin, joissa on tarkoitus tehdä 
uudet työehtosopimukset seuraaviksi vuosiksi, ilmei-
sesti 2 vuodeksi. 

Rakennusliitto tavoittelee edistystä. Haemme sekä 
määrää että laatua. Tavoitteita on sekä aika- että urak-
kapalkkauksen puolella, työaikamääräyksissä, matka-
määräyksissä, hinnoitteluissa, sairausaika- ja muissa 
sosiaalisissa määräyksissä ja luottamushenkilöoikeuk-
sissa. Listat ovat melko pitkiä, onhan nyt alan liitto-
kohtainen neuvottelurupeama. 

Kaikki asetetut tavoitteet ovat jäsenille tärkeitä, 

 joten ne eivät hetkessä jalostu sopimusten kirjauksiksi. 
Työnantajapuoli puolestaan haluaisi mahdollisimman 
halvat uudet sopimukset, joten omat mutkansa heidän-
kin tavoitteistaan aiheutuu. Lisäksi vastapuoli tuppaa 
kehittelemään esityksiä jotka meidän neuvottelijamme 
näkevät heikennyksiksi.

Olemme neuvotelleet reilun kuukauden verran ja 
homma jatkuu edelleen. Sopimukseen pääsyn vauh-
dittamiseksi Rakennusliitto on julistanut ylityökiellon. 
Ylityökielto on vielä lievähkö toimenpide, jonka pi-
täminen kuitenkin auttaa kovasti molempia neuvotte-
luosapuolia ratkaisujen haussa. Ylityökielto nimittäin 
vaikuttaa työpaikoilla. 

Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin kevyellä  
vaikuttamisella, lisäämme lääkettä. Seuraava askel on 
sitten kovempi työtaistelu, lakko, jolla testaamme, ke-
nen ”perperissä hihat kestävät”. Lakkokin on laillinen , 
työntekijöiden oikeutettu yhteistoiminnan muoto, 
demo kraattisen yhteiskunnan osallisten työkalu, jolla 
puolustetaan ja edistetään yhteistä tavoitetta: työtä, jos-
ta saa kohtuullisen elannon.

Rakennusalalla tiedotuslinja on tes-neuvotteluiden 
aikana ollut aina melko niukka, koska asioiden julki-
suudessa lärppääminen tekee usein hallaa itse neuvot-
teluille, molemmin puolin. Rakennusliitolla on kuiten-
kin kymmeniä kentän asiantuntijoita neuvottelukun-
nissa, joten työpaikkatuntuma neuvotteluissa on var-
mistettu. Toisaalta, kun lakkovaroitus annetaan, tul-
laan siitä kertomaan isoilla kirjaimilla. 

Työehtoneuvottelut

Kannen kuva: Jukka Nissinen 

Halpoja rakennusorjia potkittavaksi

Billiga byggslavar som kan sparkas

NYT ON kahden diktaattorin, Vladimir Putinin 
ja Kim Jong-unin, bisnesten tukemisesta tehty 
äärimmäisen helppoa. Siihen riittää ottelulipun 
ostaminen ensi kesänä Venäjällä järjestettäviin 
jalkapallon MM-kisoihin.

Pohjoiskorealaiset rakennusorjat ovat paina-
neet 12-tuntisia työpäiviä hirvittävissä olosuh-
teissa muun muassa Pietarin Zenit-stadionin ra-
kennustyömaalla. Kurjuus ei ole loppunut työ-
päivän päätyttyä, sillä työmaalle majoitetut työ-
läiset on tungettu ahtaisiin kontteihin. Ainakin yk-
si pohjoiskorealainen on kuollut sydänkohtauk-
seen konttikylässä. Kansainvälisen jalkapalloliit-
to Fifan  mukaan työmaalla on menehtynyt kaik-
kiaan 5 vierastyöläistä.

Pohjoiskorealaisia rakentajia löytyy myös pie-
tarilaisilta talonrakennustyömailta. Erään arvion 
mukaan Pietarissa saattaa olla 3 000–4 000 poh-
joiskorealaista halpatyöntekijää. Tuoreiden Poh-
jois-Korean talouspakotteiden vaikutusta ei tiede-
tä, mutta todennäköisesti pakotteet eivät ole muut-
taneet tilannetta mitenkään.

EU:sta ainakin Puolasta on löydetty tuhatkun-
ta pohjoiskorealaista laivanrakentajaa. He ovat 
työskennelleet myös sellaisilla telakoilla, jotka 
ovat saaneet EU:n investointi- ja aluetukia. Vuon-
na 2016 suomalaisen valtionyhtiön Finnferriesin 
maantielauttaa rakennettiin tällaisella telakalla.

Pohjoiskorealaiset työläiset ovat orjan ase-
massa. Heidän tehtävänsä on tahkota rahaa Kim 

Jong-unin dynastialle. Työprikaatit tuottavat kan-
sainvälisten arvioiden mukaan Pohjois-Korealle 
valuuttaa 1–2 miljardin euron edestä vuosittain. 
Työläisen saama nettoansio saattaa jäädä alle 600 
euroon vuodessa.

Riistobisnekset, eliitin talouskähminnät sekä 
näyttävillä spektaakkeleilla ja ydinaseilla pulliste-
lu ovat sekä Vladimir Putinin että Kim Jong-unin 
tavaramerkkejä. Kun soppaan lisätään monessa 
korruptiosotkussa ryvetetty Fifa, kansainvälises-
tä jalkapalloilusta jää jäljelle melkoisen ummeh-
tunut tunnelma. 

NU HAR DET blivit oerhört lätt att stöda två dikta-
torers, Vladimir Putins och Kim Jong-Uns bu-
siness. Det räcker med att köpa en biljett till en av 
matcherna i sommarens fotbolls-VM i Ryssland.

De nordkoreanska byggnadsslavarna har job-
bat på i 12 timmar långa arbetsdagar under fruk-
tansvärda förhållanden, bland annat på byggar-
betsplatsen för Zenit-stadion i S:t Petersburg. 
Eländet har inte upphört då arbetsdagen slutat, för 
arbetarna har varit inkvarterade på bygget i trånga 
containrar. Åtminstone en nordkorean har dött i 
hjärtslag i containerbyn. Internationella fotbolls-
förbundet Fifa uppger att allt som allt fem gäst-
arbetare har omkommit på bygget.

Det finns nordkoreanska byggare också på 
husbyggen i S:t Petersburg. En uppskattning sä-
ger att det kan finnas upp till 3 000 – 4 000 nord-
koreanska billigarbetare i staden. Vi känner inte 
till hur de färska ekonomiska sanktionerna mot 
Nordkorea verkar, men det troliga är att sanktio-
nerna inte har någon som helst effekt.

Inom EU har det uppdagats ett tusental nord-
koreanska fartygsbyggare åtminstone i Polen. De 
har arbetat också på sådana varv som har fått in-
vesterings- och regionala stöd av EU. År 2016 
byggdes en av det finländska statsbolagets Finn-
ferries landsvägsfärjor på ett sådant varv.

De nordkoreanska arbetarna kan jämföras 

med slavar. Deras uppgift är att skapa pengar åt 
Kim Jong-Uns dynasti. Arbetsbrigaderna skapar 
enligt internationella uppskattningar årligen 1–2 
miljarder euro i valuta för Nordkorea. Den netto-
inkomst som arbetaren får kan stanna under 600 
euro om året.

Utsugningsbusiness, elitens ekonomiska rof-
ferier samt bröstande med ståtliga spektakel och 
kärnvapen är varumärken för såväl Vladimir Putin 
som Kim Jong-Un. När soppan dessutom späds 
ut med Fifa, som badat i många korruptionsskan-
dal er, återstår en synnerligen instängd känsla inom  
den internationella fotbollen. 



5

RAKENTAJA 3/2018

5

Paikka: Amsterdam
Aika: helmikuu 2018
Kuvaaja: Jukka Nissinen

Mitä? Betonirunko ja tiiliverhoilu, niistä syntyy 
peräaalloista piittaamaton asuntolaiva.

Lehden ilmestymispäivä on 
perjantai.

Osastoilmoitusten osalta aineiston 
viimeinen toimituspäivä on kaksi 
viikkoa ennen lehden ilmestymistä 
(paitsi nro 4:n osalta se on to 29.3.).

Toimitusosoite:
Rakentaja-lehti
PL 307, 00531 Helsinki
ilmoitukset@rakennusliitto.fi

Ilmoituksia ei oteta 
puhelimitse vastaan!

Julkaisija
Rakennusliitto ry

Päätoimittaja
Jukka Nissinen

Toimittaja/toimitussihteeri
Johanna Hellsten
Heikki Korhonen

Taitto
Aste Helsinki Oy

Tiedottaja
Eeva Pulkkinen

Toimituksen sihteeri
Soile Ahremaa-Luttinen

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

Ilmoitusmyynti
Tietotalli Oy/Jyväskylä
Tuomo Kuusiniemi
Puhelin 045 136 0005
Sähköposti: 
tuomo.kuusiniemi@tietotalli.fi

Tilaushinta
12 kk 30 €

Painopaikka 
Sanomapaino, Sanomala Oy
Helsinki 2016 

ISSN 0355–8614

Seuraava numero
ilmestyy 13.4.2018
Tähän numeroon tarkoitetun materiaalin  
on oltava toimituksessa kirjallisena 
viimeistään torstaina 29.3.2018.

2018
Numero Aineistopv. Ilmestyy

4  to 29.3. 13.4.
5 27.4. 11.5.
6 1.6. 15.6.
7 29.6. 13.7.
8 3.8. 17.8.
9 31.8. 14.9.
10 28.9. 12.10.
11 2.11. 16.11.
12 30.11. 14.12.

4

Helsinki 16.3.2018 jukka.nissinen@rakennusliitto.fi

Matti Harjuniemi
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Rakennusteollisuuden alalla on 8 yleissitovaa työ-
ehtosopimusta: asfalttiala, lattianpäällystysala, 
maa- ja vesirakennus, maalausala, rakennustuo-

teteollisuus, talonrakennusala, talotekniikka-alan LVI-
toimiala ja vedeneristysala. Kaikki näillä aloilla toi-
mivat yritykset noudattavat näitä työehtosopimuksia 
työntekijöidensä työsuhteissa.

Liitolla on myös yksi normaalisitova työehtosopi-
mus: Koneyrittäjien liiton (entinen Koneurakoitsijat) 
kanssa tehty maarakennusalan työehtosopimus, joka 
koskee vain Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksiä. Sopi-
mus syntyi, kun tämä pienempien koneurakoitsijoiden 
liitto teki vuonna 1982 maa- ja vesirakennusalan la-
kon kestäessä oman sopimuksen Rakennustyöläisten 
Liiton kanssa.

Syksyn maakokous käsitteli työehtotavoitteita ja 
liiton sopimusalatyöryhmät työstivät niitä edelleen. 
Joulu- ja tammikuussa liiton hallitus hyväksyi sitten 
tavoitelistat neuvotteluihin, joissa on tarkoitus tehdä 
uudet työehtosopimukset seuraaviksi vuosiksi, ilmei-
sesti 2 vuodeksi. 

Rakennusliitto tavoittelee edistystä. Haemme sekä 
määrää että laatua. Tavoitteita on sekä aika- että urak-
kapalkkauksen puolella, työaikamääräyksissä, matka-
määräyksissä, hinnoitteluissa, sairausaika- ja muissa 
sosiaalisissa määräyksissä ja luottamushenkilöoikeuk-
sissa. Listat ovat melko pitkiä, onhan nyt alan liitto-
kohtainen neuvottelurupeama. 

Kaikki asetetut tavoitteet ovat jäsenille tärkeitä, 

 joten ne eivät hetkessä jalostu sopimusten kirjauksiksi. 
Työnantajapuoli puolestaan haluaisi mahdollisimman 
halvat uudet sopimukset, joten omat mutkansa heidän-
kin tavoitteistaan aiheutuu. Lisäksi vastapuoli tuppaa 
kehittelemään esityksiä jotka meidän neuvottelijamme 
näkevät heikennyksiksi.

Olemme neuvotelleet reilun kuukauden verran ja 
homma jatkuu edelleen. Sopimukseen pääsyn vauh-
dittamiseksi Rakennusliitto on julistanut ylityökiellon. 
Ylityökielto on vielä lievähkö toimenpide, jonka pi-
täminen kuitenkin auttaa kovasti molempia neuvotte-
luosapuolia ratkaisujen haussa. Ylityökielto nimittäin 
vaikuttaa työpaikoilla. 

Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin kevyellä  
vaikuttamisella, lisäämme lääkettä. Seuraava askel on 
sitten kovempi työtaistelu, lakko, jolla testaamme, ke-
nen ”perperissä hihat kestävät”. Lakkokin on laillinen , 
työntekijöiden oikeutettu yhteistoiminnan muoto, 
demo kraattisen yhteiskunnan osallisten työkalu, jolla 
puolustetaan ja edistetään yhteistä tavoitetta: työtä, jos-
ta saa kohtuullisen elannon.

Rakennusalalla tiedotuslinja on tes-neuvotteluiden 
aikana ollut aina melko niukka, koska asioiden julki-
suudessa lärppääminen tekee usein hallaa itse neuvot-
teluille, molemmin puolin. Rakennusliitolla on kuiten-
kin kymmeniä kentän asiantuntijoita neuvottelukun-
nissa, joten työpaikkatuntuma neuvotteluissa on var-
mistettu. Toisaalta, kun lakkovaroitus annetaan, tul-
laan siitä kertomaan isoilla kirjaimilla. 

Työehtoneuvottelut

Kannen kuva: Jukka Nissinen 

Halpoja rakennusorjia potkittavaksi

Billiga byggslavar som kan sparkas

NYT ON kahden diktaattorin, Vladimir Putinin 
ja Kim Jong-unin, bisnesten tukemisesta tehty 
äärimmäisen helppoa. Siihen riittää ottelulipun 
ostaminen ensi kesänä Venäjällä järjestettäviin 
jalkapallon MM-kisoihin.

Pohjoiskorealaiset rakennusorjat ovat paina-
neet 12-tuntisia työpäiviä hirvittävissä olosuh-
teissa muun muassa Pietarin Zenit-stadionin ra-
kennustyömaalla. Kurjuus ei ole loppunut työ-
päivän päätyttyä, sillä työmaalle majoitetut työ-
läiset on tungettu ahtaisiin kontteihin. Ainakin yk-
si pohjoiskorealainen on kuollut sydänkohtauk-
seen konttikylässä. Kansainvälisen jalkapalloliit-
to Fifan  mukaan työmaalla on menehtynyt kaik-
kiaan 5 vierastyöläistä.

Pohjoiskorealaisia rakentajia löytyy myös pie-
tarilaisilta talonrakennustyömailta. Erään arvion 
mukaan Pietarissa saattaa olla 3 000–4 000 poh-
joiskorealaista halpatyöntekijää. Tuoreiden Poh-
jois-Korean talouspakotteiden vaikutusta ei tiede-
tä, mutta todennäköisesti pakotteet eivät ole muut-
taneet tilannetta mitenkään.

EU:sta ainakin Puolasta on löydetty tuhatkun-
ta pohjoiskorealaista laivanrakentajaa. He ovat 
työskennelleet myös sellaisilla telakoilla, jotka 
ovat saaneet EU:n investointi- ja aluetukia. Vuon-
na 2016 suomalaisen valtionyhtiön Finnferriesin 
maantielauttaa rakennettiin tällaisella telakalla.

Pohjoiskorealaiset työläiset ovat orjan ase-
massa. Heidän tehtävänsä on tahkota rahaa Kim 

Jong-unin dynastialle. Työprikaatit tuottavat kan-
sainvälisten arvioiden mukaan Pohjois-Korealle 
valuuttaa 1–2 miljardin euron edestä vuosittain. 
Työläisen saama nettoansio saattaa jäädä alle 600 
euroon vuodessa.

Riistobisnekset, eliitin talouskähminnät sekä 
näyttävillä spektaakkeleilla ja ydinaseilla pulliste-
lu ovat sekä Vladimir Putinin että Kim Jong-unin 
tavaramerkkejä. Kun soppaan lisätään monessa 
korruptiosotkussa ryvetetty Fifa, kansainvälises-
tä jalkapalloilusta jää jäljelle melkoisen ummeh-
tunut tunnelma. 

NU HAR DET blivit oerhört lätt att stöda två dikta-
torers, Vladimir Putins och Kim Jong-Uns bu-
siness. Det räcker med att köpa en biljett till en av 
matcherna i sommarens fotbolls-VM i Ryssland.

De nordkoreanska byggnadsslavarna har job-
bat på i 12 timmar långa arbetsdagar under fruk-
tansvärda förhållanden, bland annat på byggar-
betsplatsen för Zenit-stadion i S:t Petersburg. 
Eländet har inte upphört då arbetsdagen slutat, för 
arbetarna har varit inkvarterade på bygget i trånga 
containrar. Åtminstone en nordkorean har dött i 
hjärtslag i containerbyn. Internationella fotbolls-
förbundet Fifa uppger att allt som allt fem gäst-
arbetare har omkommit på bygget.

Det finns nordkoreanska byggare också på 
husbyggen i S:t Petersburg. En uppskattning sä-
ger att det kan finnas upp till 3 000 – 4 000 nord-
koreanska billigarbetare i staden. Vi känner inte 
till hur de färska ekonomiska sanktionerna mot 
Nordkorea verkar, men det troliga är att sanktio-
nerna inte har någon som helst effekt.

Inom EU har det uppdagats ett tusental nord-
koreanska fartygsbyggare åtminstone i Polen. De 
har arbetat också på sådana varv som har fått in-
vesterings- och regionala stöd av EU. År 2016 
byggdes en av det finländska statsbolagets Finn-
ferries landsvägsfärjor på ett sådant varv.

De nordkoreanska arbetarna kan jämföras 

med slavar. Deras uppgift är att skapa pengar åt 
Kim Jong-Uns dynasti. Arbetsbrigaderna skapar 
enligt internationella uppskattningar årligen 1–2 
miljarder euro i valuta för Nordkorea. Den netto-
inkomst som arbetaren får kan stanna under 600 
euro om året.

Utsugningsbusiness, elitens ekonomiska rof-
ferier samt bröstande med ståtliga spektakel och 
kärnvapen är varumärken för såväl Vladimir Putin 
som Kim Jong-Un. När soppan dessutom späds 
ut med Fifa, som badat i många korruptionsskan-
dal er, återstår en synnerligen instängd känsla inom  
den internationella fotbollen. 
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Rakennusalan ylityökielto on toiminut erittäin 
hyvin kaikkialla Suomessa. Rakennusliiton alue-
päälliköt vahvistavat, että rikkomuksia on ollut 
äärimmäisen vähän eikä niillä ole kokonaisuuden 
kannalta mitään merkitystä.

Teksti: Heikki Korhonen    Kuvat: Jukka Nissinen

Rakennusaloilla alkoi 1. maalis-
kuuta maanlaajuinen ylityö-
kielto. Sen voimassa ollessa 

työmailla on työskennelty vain maa-
nantaista perjantaihin kello 7.00–
16.00. Samalla päättyivät kaikki päi-
vystykset, jotka tapahtuvat maanan-
tai–perjantai kello 07.00–16.00 ul-
kopuolella. Hätätyötä tehdään, mut-
ta mahdollista hätätyötä varten ei ke-
nenkään tarvitse päivystää.

Hätätyöhön vedoten jotkut työn-
antajat yrittivät hakea poikkeuslu-
pia, mutta ne on pääsääntöisesti tor-
juttu. Jonkun valun siirtyminen ei 
ole vielä hätätyötä. 

Poikkeuksia on myönnetty vain 
silloin, jos ylityökiellosta aiheutuu 
hengen tai terveyden vaaraa tai en-
nalta arvaamattomia huomattavia ai-
neellisia vahinkoja.

Pohjois-Suomi 
Rakennusliiton Pohjois-Suomen 
aluepäällikkö Juha Kauppinen 

vahvistaa, että rakentajat ovat edel-
leen levollisin mielin. 

– Ylityökielto on pitänyt erittäin 
hyvin. Muutama pienehkö työnanta-
ja yritti alussa murtaa kepillä jäätä, 
mutta niistäkin on selvitty.

– Mitään järjestelmällistä rikku-
rointia ei ole tavattu. Muutama epä-
tietoisuudesta johtuva väärinkäsitys 
on ollut, mutta asiat ovat järjesty-
neet hyvin. Puhelinsoittoja tietysti 
tulee tämän asian tiimoilta aika lail-
la ja se on hyvä asia, sanoo Kauppi-
nen. 

Itä- ja Keski-Suomi
Itä-Suomen aluepäällikkö Marko 
Niskanen on pistänyt merkille, että 
”rakentajien tahtotila on tiivistynyt 
tilanteen pitkittyessä”. 

– Kaikki ymmärtävät hyvin, mis-
tä tässä on kyse. Porukka tietää, että 
ollaan yhteisellä asialla ja voitto tu-
lee varmasti. 

Itä- tai Keski-Suomen alueella 

ylityökieltoa ei ole rikottu järjestel-
mällisesti missään. 

Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen aluepäällikkö 
Jouni Ruotsalainen on ajellut iltai-
sin alueellaan ja katsellut näkyykö 
työmailla työntekijöitä. 

– Äärimmäisen hyvin on ylityö-
kielto mennyt. Ei ole näkynyt kave-
reita töissä enää neljän jälkeen. 

– Yhdessä betonitehtaassa muu-
tama ulkomaalainen, järjestäytymä-
tön työntekijä on yrittänyt kiertää 
kieltoa. Suurin osa on sielläkin ollut 
hyvin mukana. 

– Yksittäisiä villejä kuskeja on 
ollut töissä, mutta ei isossa mittakaa-
vassa. 

Ruotsalaisen mukaan ”jäsenistö 
on hyvin tämän asian päällä”. 

Etelä-Suomi
Etelä-Suomessa meno on tietysti ol-
lut vilkkainta, sillä rakentaminen 
painopiste keskittyy pääkaupunki-
seudulle ja aluepäällikkö Vilppu 
Oikarisen alueelle. 

– Hyvinhän osastot ovat lähte-
neet mukaa ja ottaneet asian omak-
seen. Tiedotustilaisuuksia on ollut 
joka perjantai ja lisää tulee. 

Oikarinen on huomannut, että 
etelässä on monin paikoin tullut 
10-tuntisesta päivästä ”normi”.

Rakennusliiton 
kevään kurssit

varmuutta • voimaa • verkostoitumista

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JATKOKURSSIT, KUOPIO   NÄIN HAET KOULUTUKSIIN:    
23.-25.4. luottamusmiesten jatkokurssi 1. osa    Toimita kurssihakemus hakuaikaan mennessä
23.-25.4. työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi 1. osa  
14.-16.5. luottamusmiesten jatkokurssi 2. osa    sähköpostitse koulutus@rakennusliitto.fi
14.-16.5. työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi 2. osa   tai kirjeitse  Rakennusliitto, koulutus, 
Hakemukset 30.3. mennessä         PL 307, 00531 Helsinki
           
SOME JÄRJESTÖTOIMINNASSA, HELSINKI    Lisätietoja  koulutus@rakennusliitto.fi 
5.-6.5., ilmoittautumiset 13.4. mennessä      rakennusliitto.fi/koulutus
           puh. 020 774 3076
VIELÄ EHDIT, TOIMI NOPEASTI!
7.−8.4. VAIKUTTAJA 2018, LÄHIJAKSO 1, HELSINKI
Hakemukset viimeistään 20.3.2018       

#rlkoulutus

”Jäsenillä tiivis tahtotila ja levollinen mieli”

– Pääurakoitsijat edellyttävät, et-
tä aliurakoitsijoiden työntekijät te-
kevät työtä 10 tuntia päivässä. Eikä 
sekään aina riitä. 

Laki kuitenkin sanoo, että työn-
tekijöiltä olisi itseltään kysyttävät 
suostumus ylitöihin. 

Puistokulmassa 
on tungosta
Pääkaupunkiseudulla putkiasentajat, 
maalarit ja alakattoasentajat ovat lo-
pettaneet ylityökiellon aikana työn-
sä perjantaisin kello 11.00 päästäk-
seen tiedotustilaisuuksiin kuule-

Putkimiesten osasto 390:n 
puheenjohtaja Timo Mikkonen 
piti yleisen linjan mukaisia 
korotuksia vaatimattomina.
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Työttömyyspäivärahaa saaneet kassan jäsenet 
2014 – helmikuu 2018 & ennuste 3/2018 – 6/2018

Työttömyyskassassa käsittelyruuhka
RAKENNUSLIITON työttömyyskassan puhelinpalveluaikaa 

rajoitetaan toistaiseksi aamupäiviin.  Puhelinpalvelu on jat-

kossa poikkeuksellisesti auki vain kello 9–12. Työttömyys-

kassa pyrkii tällä muutoksella nopeuttamaan syntyneen kä-

sittelyruuhkan purkamista. Työttömyyskassan henkilökunta 

pahoittelee lyhyemmästä puhelinpalveluajasta mahdolli-

sesti aiheutuvaa haittaa. 

maan neuvottelujen viime vaiheesta.
Rakennusaloilla on jatkettu neu-

votteluja tiiviisti ja tarkoituksena on 
saada rakentajien ansioita parantava 
sopimus. 

– Yhtään heikennystä ei oteta 
vastaan, sanoo varapuheenjohtaja 
Kyösti Suokas. 

Työantajat ovat tarjonneet hei-
kennyksenä muun muassa työajan 
pidennystä kiky-sopimuksen mukai-
sesti. Rakennusliiton neuvottelijat 
ovat todenneet, että kiky oli ja meni, 

sitä ei enää avata. Rakennusliitto ei 
ollut mukana kikystä eikä rakenta-
jien työaikaa pidennetty 24 tunnilla 
niin kuin monilla muilla aloilla.

Hankalimmat neuvottelut ovat 
rakennustuoteteollisuudessa, jossa 
rakennetaan palkkausjärjestelmää.

Seuraava rakennustuoteteolli-
suuden neuvottelukuntien tapaami-
nen on sovittu pidettäväksi vasta 
pääsiäisen jälkeen tiistaina 3. huhti-
kuuta. Tätä ennen ylityökiellosta 
tuskin luovutaan. 

Muistitietokeruu 1.11.2017–31.3.2018

Olitko mukana rakennushankkeissa Neuvostoliitossa? Kirjoita kokemuksistasi!  

Suomalaiset rakentajat olivat vuosina 1965–1989 myös Neuvostoliiton 
rakentajia. Tähän aikakauteen sijoittuivat Saimaan kanavan, Svetogorskin 
ja Kostamuksen suurhankkeet sekä pienempinä Sovjetskin ja Kamenskin 
paperitehtaiden uudistaminen, Silmäklinikat ja Norilskin meijeri. Tältä ajalta 
on kertynyt valtava määrä tarinoita, joita on kerrottu tuttaville ja kavereille. 
Nyt on viimeinen hetki koota ne kaiken kansan luettavaksi.  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää nyt itärajan takana työskennelleiden 
rakentajien muistoja ja tarinoita. Rakentajiksi laskemme kaikki mukana 
olleet, alkaen hankkeiden suunnittelijoista aina viimeisten vuosikorjausten 
tekijöihin saakka. Olet voinut työskennellä työmaalla pitkään, mutta yhtä 
hyvin olet voinut vain käydä kohteissa ja havaita asioita, joita jatkuvasti 
paikalla olleet eivät huomanneet.

Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2018. Arvomme kaikkien vastaajien 
kesken kirjapalkintoja.

Vastausohjeet: www.finlit.fi/itarakentajat

Lisätietoja: Jukka Timonen, SKS, p. 040 730 1739, jukka.timonen@finlit.fi

www.finlit.fi/itarakentajat

Itärakentajat

Helsingin putkimiehet ottivat heti ylityökiellon alussa tiedotustilaisuu-
det käyttöön. Putkarit kokoontuvat perjantaisin Vantaan Puistokulmaan 
kuulemaan neuvottelujen käänteistä. 

6

Rakennusalan ylityökielto on toiminut erittäin 
hyvin kaikkialla Suomessa. Rakennusliiton alue-
päälliköt vahvistavat, että rikkomuksia on ollut 
äärimmäisen vähän eikä niillä ole kokonaisuuden 
kannalta mitään merkitystä.

Teksti: Heikki Korhonen    Kuvat: Jukka Nissinen

Rakennusaloilla alkoi 1. maalis-
kuuta maanlaajuinen ylityö-
kielto. Sen voimassa ollessa 

työmailla on työskennelty vain maa-
nantaista perjantaihin kello 7.00–
16.00. Samalla päättyivät kaikki päi-
vystykset, jotka tapahtuvat maanan-
tai–perjantai kello 07.00–16.00 ul-
kopuolella. Hätätyötä tehdään, mut-
ta mahdollista hätätyötä varten ei ke-
nenkään tarvitse päivystää.

Hätätyöhön vedoten jotkut työn-
antajat yrittivät hakea poikkeuslu-
pia, mutta ne on pääsääntöisesti tor-
juttu. Jonkun valun siirtyminen ei 
ole vielä hätätyötä. 

Poikkeuksia on myönnetty vain 
silloin, jos ylityökiellosta aiheutuu 
hengen tai terveyden vaaraa tai en-
nalta arvaamattomia huomattavia ai-
neellisia vahinkoja.

Pohjois-Suomi 
Rakennusliiton Pohjois-Suomen 
aluepäällikkö Juha Kauppinen 

vahvistaa, että rakentajat ovat edel-
leen levollisin mielin. 

– Ylityökielto on pitänyt erittäin 
hyvin. Muutama pienehkö työnanta-
ja yritti alussa murtaa kepillä jäätä, 
mutta niistäkin on selvitty.

– Mitään järjestelmällistä rikku-
rointia ei ole tavattu. Muutama epä-
tietoisuudesta johtuva väärinkäsitys 
on ollut, mutta asiat ovat järjesty-
neet hyvin. Puhelinsoittoja tietysti 
tulee tämän asian tiimoilta aika lail-
la ja se on hyvä asia, sanoo Kauppi-
nen. 

Itä- ja Keski-Suomi
Itä-Suomen aluepäällikkö Marko 
Niskanen on pistänyt merkille, että 
”rakentajien tahtotila on tiivistynyt 
tilanteen pitkittyessä”. 

– Kaikki ymmärtävät hyvin, mis-
tä tässä on kyse. Porukka tietää, että 
ollaan yhteisellä asialla ja voitto tu-
lee varmasti. 

Itä- tai Keski-Suomen alueella 

ylityökieltoa ei ole rikottu järjestel-
mällisesti missään. 

Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen aluepäällikkö 
Jouni Ruotsalainen on ajellut iltai-
sin alueellaan ja katsellut näkyykö 
työmailla työntekijöitä. 

– Äärimmäisen hyvin on ylityö-
kielto mennyt. Ei ole näkynyt kave-
reita töissä enää neljän jälkeen. 

– Yhdessä betonitehtaassa muu-
tama ulkomaalainen, järjestäytymä-
tön työntekijä on yrittänyt kiertää 
kieltoa. Suurin osa on sielläkin ollut 
hyvin mukana. 

– Yksittäisiä villejä kuskeja on 
ollut töissä, mutta ei isossa mittakaa-
vassa. 

Ruotsalaisen mukaan ”jäsenistö 
on hyvin tämän asian päällä”. 

Etelä-Suomi
Etelä-Suomessa meno on tietysti ol-
lut vilkkainta, sillä rakentaminen 
painopiste keskittyy pääkaupunki-
seudulle ja aluepäällikkö Vilppu 
Oikarisen alueelle. 

– Hyvinhän osastot ovat lähte-
neet mukaa ja ottaneet asian omak-
seen. Tiedotustilaisuuksia on ollut 
joka perjantai ja lisää tulee. 

Oikarinen on huomannut, että 
etelässä on monin paikoin tullut 
10-tuntisesta päivästä ”normi”.

Rakennusliiton 
kevään kurssit

varmuutta • voimaa • verkostoitumista

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JATKOKURSSIT, KUOPIO   NÄIN HAET KOULUTUKSIIN:    
23.-25.4. luottamusmiesten jatkokurssi 1. osa    Toimita kurssihakemus hakuaikaan mennessä
23.-25.4. työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi 1. osa  
14.-16.5. luottamusmiesten jatkokurssi 2. osa    sähköpostitse koulutus@rakennusliitto.fi
14.-16.5. työsuojeluvaltuutettujen jatkokurssi 2. osa   tai kirjeitse  Rakennusliitto, koulutus, 
Hakemukset 30.3. mennessä         PL 307, 00531 Helsinki
           
SOME JÄRJESTÖTOIMINNASSA, HELSINKI    Lisätietoja  koulutus@rakennusliitto.fi 
5.-6.5., ilmoittautumiset 13.4. mennessä      rakennusliitto.fi/koulutus
           puh. 020 774 3076
VIELÄ EHDIT, TOIMI NOPEASTI!
7.−8.4. VAIKUTTAJA 2018, LÄHIJAKSO 1, HELSINKI
Hakemukset viimeistään 20.3.2018       

#rlkoulutus

”Jäsenillä tiivis tahtotila ja levollinen mieli”

– Pääurakoitsijat edellyttävät, et-
tä aliurakoitsijoiden työntekijät te-
kevät työtä 10 tuntia päivässä. Eikä 
sekään aina riitä. 

Laki kuitenkin sanoo, että työn-
tekijöiltä olisi itseltään kysyttävät 
suostumus ylitöihin. 

Puistokulmassa 
on tungosta
Pääkaupunkiseudulla putkiasentajat, 
maalarit ja alakattoasentajat ovat lo-
pettaneet ylityökiellon aikana työn-
sä perjantaisin kello 11.00 päästäk-
seen tiedotustilaisuuksiin kuule-

Putkimiesten osasto 390:n 
puheenjohtaja Timo Mikkonen 
piti yleisen linjan mukaisia 
korotuksia vaatimattomina.
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Tampereen Scandic Rosendah-
lissa, komeissa harjumaise-
missa, järjestettiin helmikuun 

alkupuolella Rakennusliiton vuosit-
tainen luottamushenkilöiden täyden-
nyskurssi. Kolmipäiväiseen tapahtu-
maan oli saapunut satakunta luotta-
mushenkilöä ympäri Suomea.

Täydennyskurssin ohjelmassa  
oli tänä vuonna työpajoja muun 
muassa rakentamisen laadusta, kan-
sainvälisestä solidaarisuustyöstä, il-
mastonmuutoksesta, kaupungistu-
misesta megatrendinä, syrjinnästä ja 
häirinnästä työmailla, työsuojelutar-
kastamisen tulevaisuudesta ja niin 
edelleen. Kaksi työpajaa oli aina 
päällekkäin ja osallistujat saivat va-
lita niistä itseään eniten kiinnostavan 
osion.

Pakko priorisoida
Eero Honkalalla oli lyhyt matka 
kurssipaikalle. Hän on Suoraman 
Elementti Oy:n Lempäälän tehtaan 
luottamushenkilö sekä työsuojelu-
valtuutettu.

– Pääasiassa teen betonimyllärin 
ja laborantin töitä, ja jonkun verran 
puuhaan myös yleismies Jantusena, 
Honkala kertoo.

Hän on työskennellyt saman fir-
man palveluksessa jo yli 8 vuotta 
ja sitä ennen Pikon Betoni Oy:ssä 

 siihen asti, kun omistajan äkillinen 
kuolema sulki tehtaan.

Honkala on toiminut tehtaan 
luottona siitä asti kun tehdas avat-
tiin. Sitä ennen hän toimi yrityksen 
Kangasalan tehtaan työsuojeluval-
tuutettuna useamman vuoden ajan.

– Se on sellaista asiapohjaista, 
sosiaalista kanssakäymistä työnteki-
jöiden ja työnantajan välillä. Minun 
ei ole tarvinnut riidellä, eikä koh-
dalleni ole osunut yt-neuvotteluita. 
Luottamustehtävät eivät vie meillä 
hirveästi aikaa. Tämä on hyvä firma, 
jossa asiat hoituvat monella tapaa 
joustavasti. Lähinnä tästä tulee mie-
lenkiintoinen lisä normaaliin työn-
kuvaan. Haluan myös jatkaa luotta-
mustehtävissä tulevaisuudessakin. 

Kurssin annista Honkalaa kiin-
nostivat eniten Juhani Lohikosken 
vetämä Sosiaalinen media ja ay-liike 
-työpaja sekä kansainvälistä solidaa-
risuustyötä valottanut, SASKin Elli-
noora Vesalan luotsaama Solidaari-
suustyö-työpaja.

– Se solidaarisuusluento oli ai-
van loistava ja herätti paljon ajatuk-
sia. En oikein ole sellainen, että läh-
tisin mihinkään rahalahjoittajaksi, 
mutta mietin, miten voisin omal-
la toiminnallani vaikuttaa asioihin 
muuten, Honkala kertoo.

Honkalan mukaan tapahtuman 

Kurssilta uusia ajatuksia
Luottamushenkilöiden täydennyskurssi Tampereella kattoi 
pöytään hyvän ruuan lisäksi painavaa asiaa.

Johanna Hellsten

iltariennoissa puhuttivat eniten tes-
asiat.

– Minä tosin olin kotona ajoissa 
illalla, kun asun lähellä. En oikein 
pystynyt osallistumaan keskustelui-
hin tuopin äärellä, kun on noita lap-
siakin.

Honkala jäi kaipaamaan kurssil-
ta lisää tunteja vuorokauteen.

– Se jäi harmittamaan, kun ei 
pystynyt osallistumaan kaikille mi-
nua kiinnostaville luennoille, kos-
ka niitä oli päällekkäin ja oli pakko 
prio risoida.

RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen pääsi pitämään puheenvuoroaan 
herkullisen kyltin vierellä.
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Ensimmäinen soitto liittoon
Tiia-Riikka Lauren on työskennel
lyt YIT Infran palveluksessa jo 12,5 
vuotta. Hän on talokohtainen 1. 
vara luottamusmies.

– Tulin Matti Semin tilalle toi
selta varasijalta, kun hän pääsi edus
kuntaan.

Lauren työskentelee infran kun
nossapidon puolella.

– Toimin siirtojen valvojana ja 
lisäksi töihini kuuluu katualueiden 
siivousta, asfaltin paikkausta pika
massalla ja kaupungin kiinteistö
jen laputusta. Kaikenlaista teen, mi
tä vaan pystyn.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdis
tymisen seurauksena yritysten luot
tamusmiesten tilanne on vielä auki.

– Kukaan ei oikein tiedä, mitä ta
pahtuu. Lemminkäisen puolelta tul
leet luottamushenkilöt ovat tosi fik
suja. Minä kuljen nyt virran mukana. 
Kyllä minua kiinnostaa jatkaa luot
tamustehtävissä, mutta aika näyttää, 
kuinka käy.

Lauren pääsi tositoimiin helmi
kuussa järjestetyn yhden päivän la
kon takia.

– Luottamusmies oli lomalla ja 
vastuu oli minulla. Tulipahan opetel
tua uusia asioita. Soitin elämäni en
simmäistä kertaa Rakennusliittoon
kin. Meillä kun on niin hyvät luot
tamusmiehet talossa, että yleensä 
kaikki asiat selviävät heiltä kysy
mällä. Nyt piti selvittää, onko mei
dän puolella esimerkiksi auraus hä
tätyötä, joka jäi lakon ulkopuolelle. 
Sain hyviä neuvoja. 

Lauren arvosti täydennyskurssil
la erityisesti Rakennusliiton sosiaali
sihteerin, Tiina Nurmi-Kokon luen
toa Syrjiminen on syvältä kampan
jan teemoista. Työpajassa harjoitel
tiin käytännön tilanteita lyhytdraa
man keinoin. Lauren joutui itsekin 
valokeilaan näyttelemään.

– Se oli minulle uutta. Lavalle 
joutuminen oli vähän kauhun paik
ka, Lauren sanoo naurahtaen.

Myös Juhani Lohikosken pitämä 
luento Ilmastonmuutos ja ayliike 
tuntui Laurenista kiinnostavalta. Si
sältö sai kokonaisuudessaankin kii
tosta, mutta Lauren olisi kaivannut 

vaikka lyhyitä jumppa tai kävely
taukoja kirpeässä pakkasessa luen
tojen välillä.

– Vaikka aiheet olisivat kuinka 
kiinnostavia, alkaa iltapäivällä nu
kuttaa jos vain istuu sisällä.

Illanvietossa pakollisen small 
talkin lisäksi Laurenin seurueessa 
puhuttiin jo menneestä lakosta, me
neillään olevista tesneuvotteluista 
sekä niin sanotusta aktiivimallista.

Kursseista on
iloa käytännössä
Helsinkiläinen maalari Jarmo Lyt-
tinen on pinnoitusyritys Triasol 
Oy:n luottamushenkilö. Mies tuli 8 
vuotta sitten firmaan suoraan koulus
ta kesätöihin ja kesätyö venähtikin 
työuraksi. Hän edustaa noin 11 fir
man työntekijää. Hän on toiminut 
 aiemmin myös firman työsuojeluval
tuutettuna.

– Minulla on päällimmäisenä 
mielessä tosi positiivinen fiilis täy
dennyskurssista. Ja siitä, että lähdin 
mukaan, vaikka en hirveästi tunte
nut väkeä ennestään. Joitain naama
tuttuja siellä oli kyllä paikalla, mut
ta selvästi enemmän vanhempia 
konkareita kuin esimerkiksi luot
tamusmiesten jatkokurssilla, vasta 
27vuotias Lyttinen toteaa.

Lyttisen mieleen oli erityisesti 
Rakennusliiton jäsenen, Susanna 
Lönnbergin työpaja Tositarinoita 
syrjinnästä.

– Se säväytti. Lönnberg tekee 
gradua syrjinnästä ja häirinnästä ra
kennusalalla. En ole itse joutunut 
törmäämään tällaisiin asioihin, mut
ta on se nyt kumma, että joku joutuu 
tänä päivänä kohdelluksi niin. Tilai
suudessa keskusteltiin siitä, miten 
luottamusmies voi toimia tilantees
sa, jossa hän näkee syrjintää tai häi
rintää. Miten siihen on puututtava 
heti eikä saa vain katsoa päältä, Lyt
tinen muistuttaa.

Lyttinen myös kiittelee sitä, et
tä kurssilla pystyi valitsemaan itseä 
kiinnostavia aiheita.

– Epäkiinnostavia ei näin ollen 
osunut kohdalle yhtäkään. Ja töitä 
tehtiin illallakin. Vaihdettiin tietoa 
siitä, miten eri firmoissa asioita hoi

Purevasta pakkasesta huolimatta täydennyskurssin osanottajilla on taistelutahtoa.

detaan, Lyttinen kertoo.
Lyttisen ainoa kritiikki kurssia 

kohtaan liittyi ryhmäkokoihin. Kos
ka kurssilla oli porukkaa noin 100 
henkeä, tarkoitti se sitä, että ryhmät 
olivat isoja.

– Kun on 100 hengen poruk
ka yhdessä tilassa, niin vaikka sai
si  ideankin, ei ujompi uskalla ehkä 
avata suutaan niin isossa porukas
sa. Aremmatkin pääsisivät parem

min mukaan keskusteluun, jos ryh
mät olisivat pienempiä. 

Liiton erilaisista koulutuksista 
on ollut Lyttiselle iloa luottamus
tehtävissä. 

– Isot johtajat kokeilevat aina 
välillä kepillä jäätä ja joudun käyt
tämään kursseilta saamiani oppeja. 
Olisi ollut tilanteita, joiden hoita
minen olisi ollut hankalaa näitä tie
toja. 

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
• pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin 

vuorokauden aikaan tahansa liiton kotisivuilla 
olevan eAsioinnin kautta

• ilmoittamalla uusista yhteystiedoista  
s-postitse osoitteeseen  
asiakirjat@rakennusliitto.fi

• soittamalla jäsenrekisterin palvelu numeroon 
p. 020 690 231 ma–pe klo 9–15

Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla,  
jotta saat heti tiedon tärkeistä ajankohtaisista 
asioista ja parhaan mahdollisen hyödyn 
 Rakennusliiton jäsenyydestä.
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On olemassa parempikin ratkaisu.

Cederrothin neutraloiva silmänhuuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmät. 
Sen lisäksi, että se laimentaa ja huuhtelee, se on myös todistetusti tehokkaampi emäs- 
ja happoroiskeissa1. Siksi Cederroth Eye Wash on silmälääkäreiden suosittelema2.

Lue lisää www.cederroth.com

1) Vaikutus on yleensä tehokkaampi emäksiin kuin happoihin.
2) Rihawi et al. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol (2006) 244: 845-854

Vaihda keittosuolaliuos tehokkaampaan ennen kuin vahinko tapahtuu. 

NEUTRALOI
– ei pelkästään 

huuhtele!
 ei pelkästään 

huuhtele!
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Liittoon kuulumattomille ensimmäinen neuvo on 
ilmainen, SRV:n pääluottamusmies Aleksi Auer 
lupaa.

Jukka Nissinen

SRV-konsernin tuore, vuoden-
vaihteessa aloittanut pääluot-
tamusmies Aleksi Auer kier-

tää parhaillaan SRV:n työmaita 2–3 
käynnin viikkovauhtia. Konsernil-
la on Suomessa käynnissä puolisen-
sataa rakennustyömaata, pohjoisin 
mesta löytyy Oulusta.

– Teemme samalla työturvalli-

suus-auditointia. Se on minun toinen 
työnkuvani SRV:llä. Auditoinnin työ-
maakierroksilla havainnoidaan työ-
maiden työturvallisuuden tasoa.

Tarkoituksena on parantaa työ-
turvallisuutta silloinkin, kun se on 
jo hyvällä mallilla. Auditoinnissa 
käydään läpi tavallista TR-mittausta 
kattavammin muun muassa työmaan 

sosiaalitiloja sekä turvallisuussuun-
nitelmien tasoa.

Työmaakäyntien anti on kaksi-
suuntaista. Työmaille viedään pa-
rempaa työturvallisuuskulttuuria, 
mutta samalla yksittäiseltä mestalta 
voi löytyä vielä parempia ratkaisuja 
muille työmaille jaettavaksi.

Seksuaalisesta häirinnästä al-
kunsa saanut metoo-kampanja on 
herättänyt myös SRV:n johdon. 

– Yritämme päästä eroon sosiaa-
litilojen tyttökalentereista, kuten 
muissakin isoissa rakennusyrityk-
sissä on tarkoitus. Minun linjani on 
ollut aina se, että sillä, minkä väri-

nen olet, mitä makuuhuoneessasi ta-
pahtuu tai mitä sukupuolta olet, ei 
ole väliä, kunhan kannat kortesi ke-
koon yhteiskunnan talkoissa ja mak-
sat verosi. Silloin näytän sinulle lit-
tipeukkua.

Tekniikka ei vie töitä
Rakennusalan työturvallisuus on ke-
hittynyt viimeisen 30 vuoden aika-
na paljon. Vuosituhannen vaihteessa 
rakennuksilla kuoli vuosittain reilun 
tusinan verran työntekijöitä. Kuole-
mantapausten määrä on saatu pu-
ristettua neljännekseen reilussa 20 
vuodessa.

Työturvallisuutta voi 
parantaa jokaisella työmaalla 

– Heikompia yhteisön jäseniä on tuettava, SRV:n pääluottamusmies Aleksi Auer muistuttaa.
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– Minulle yhteisöllisyys on tär-
keä asia. Autan mielelläni muita, 
otan selvää asioista ja ratkaisen on-
gelmia. Heikompia yhteisön jäseniä 
on tuettava.

Ongelmat vaativat työtä ja pa-
neutumista, jotta ne eivät jää roikku-
maan keskentekoisina. Ison firman 
luottamushenkilönä Aleksi Auer on 
paljon vartijana jäsenhankinnassa.

– Ensimmäinen vastaus on jär-
jestäytymättömälle työntekijälle il-
mainen. Sen jälkeen ruvetaan puhu-
maan liiton jäsenyydestä. 
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dettu kurssitus. Vaihtuvat koulutus-
paikat pitävät opiskelijoiden mie-
lenkiintoa yllä ja tasapuolistavat 
matkustustarvetta eri puolilla Suo-
mea asuvien  rakennusliittolaisten 
kesken.
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lutusjaksoon.
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va paketti eri osa-alueilta. On hyvä, 
että siinä voi valita aiheita oman mie-
lenkiinnon mukaan.

– Kun ajelimme kurssin jälkeen 
kotiin päin, mietimme sitä, että pitäi-
sikö ohjelmassa olla jotain yhteistä 
tekemistä. Vaikkapa salibandy-tur-
naus, se voi tuoda lisää yhteishenkeä, 
Auer ehdottaa. 
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VERONUMERON ja kuukausittaisen verottajailmoituk-
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sen mukaan lisänneet verotuloja ja tuoneet rakennusalal-
la päivänvaloon yli 10 000 henkilötyövuotta.

– Suomen työmailla ollaan edellä ainakin 10 vuotta 
Ruotsia. Käytössämme on edistyksellisiä kulunvalvonta-
järjestelmiä, joilla tietoa työstä annetaan verottajan suun-
taan kuukausittain, Aleksi Auer sanoo.

– Mielestäni olisi ensiarvoisen tärkeää valjastaa tämä 
työkalu harmaan talouden torjuntaan ja edunvalvonnan 
käyttöön. Yhdistämällä ja vertaamalla toisiinsa raken-
nustyömaiden tuntimääräisiä kulunvalvontatietoja sekä 
reaaliaikaisia palkkatietoja olisi saavutettavissa  avoi-
muuden tila, josta hyötyisivät niin työn teettäjä kuin it-
se tekijäkin. Poikkeamista lähtisi tarvittaessa tieto työn 
tilaajalle, urakoitsijalle, viranomaisille ja työntekijöiden 

edustajalle.
Mallia voi verrata liikennevaloihin. Kun työntekijän 

status palaa vihreänä, asiat ovat kunnossa.
Punaisia päin ajaneet asetetaan jäähylle pohtimaan 

tekosiaan.
– Verottajan tiedot pitäisi valua tuntimääräisinä luot-

tamusmiehen käyttöön. Tiedot pitäisi yhdistää tulevai-
suudessa tulorekisteriin, silloin se palvelisi edunvalvon-
taa.

Tietojen yhdistäminen helpottaisi myös viranomais-
valvontaa. Voimavarat olisi helpompi kohdentaa mätäpe-
säkkeiden puhkomiseen

Liiton työnvälitys toimii Auerin mielestä samaan 
suuntaan.

– Silloin on mahdollista varmistaa se, että välitetty 
työ kunnolla palkattua ja valvonnan piirissä. 

Aleksi Auer seuraa teknologian kehitystä tarkasti. Lähitulevaisuudessa rakennustyö ei muutu merkittävästi 
nykyisestä.

– Kun tulin ensi kertaa raken-
nustyömaalle, sain lippalakin ja te-
räspohjalliset omiin kenkiin laitetta-
vaksi. Ne pohjalliset leikkasivat ken-
gänpohjat irti muutamassa päivässä, 
Auer muistelee.

Nykyisin työturvallisuuteen ja 
tesseihin liittyvä tieto löytyy hel-
posti esimerkiksi RaksApp-sovel-
luksen kautta puhelimesta. Tietotek-
niikka on mullistanut monella tapaa 
rakentamista jopa työntekijätasolla. 
Auer seuraa tarkasti teknologian ke-
hitystä. 

– En usko, että koneet tulevat 
ja vievät meidän työpaikkamme 10 
vuoden aikajänteellä. Pitemmällä 
aikavälillä näin saattaa käydä. Sii-
nä on Rakennusliitolla oma roolin-
sa, ei saattohoitajana vaan yhteen so-
vittajana.

Teknologiaa on kehitetty myös 
siksi, että raskaista ja vaarallisista 
töistä päästäisiin eroon. Työmaiden 
koneellistamiselle on tänäkin päivä-
nä tilausta. Erilaisten nostimien ja 
hissien lisääminen säästäisi monel-
ta turhalta selkäsäryltä.

– Haaste on siinä, kuinka työtä 
riittää kaikille tulevaisuudessa. Jae-
taanko työtä useammalle työaikaa 
lyhentämällä?

Ongelmat ratkaistaan
yksi kerrallaan
Pääluottamusmiehen työt ovat tuo-
neet uudenlaisen järjestyksen työn-
tekoon.

– Aloittelevana rakennusapu-
miehenä tein töitä 2 tunnin jaksois-
sa. Yhteysmiehenä työ muuttui vii-
kon sykleihin. Nyt hahmotan työtä-
ni pitemmissä jaksoissa. Sähköinen 
kalenteri on aika tehokkaassa käy-
tössä. Kaiken yhteensovittaminen 
on oma taiteenlajinsa, Auer sanoo.

Auerin rakennusmiesura on al-
kanut vuonna 1999 kesätöillä. Kei-
kat pitenivät hiljalleen, kunnes erää-
nä päivänä Auer huomasi olevansa 
tuuraamisen sijaan kokonaan raken-
nushommissa.

Aikaisemmin Auerin palkat 
maksoi Skanska, mistä Aleksi Auer 
tuli SRV:n leipiin 3 vuotta sitten. En-
simmäinen työmaa SRV:llä oli RE-
DI Kalasatama ja siellä yhteysmie-
hen pesti.

Auer pitää haasteista, joita ison 
pörssiyhtiön pääluottamusmiehel-
le riittää. 

– Olen pragmaattinen, asioita rat-
kotaan yksi ongelma kerrallaan. Neu-
vottelutaidoista on hyötyä. Myöskin 
Mauno Koiviston neuvosta älä pro-
vosoidu, jos provosoidaan on hyötyä. 
Se on valttia tässä työssä.

Vaikka luottamusmiehen työ on 
yksinäistä puurtamista, oman fir-
man ja toisten yritysten luottamus-
henkilöiden tuki auttaa niin jaksami-
sessa kuin ratkaisujen löytämisessä. 
Auerille on kertynyt vuosien mittaan 
hyvä kontaktiverkosto Rakennuslii-
ton sisällä.

– Sitä voi ottaa puhelimen kau-
niisti käteen ja soittaa alan ihmisil-
le kysyäkseen neuvoa tai avautuak-
seen, että voi v#6&¤.

Luottamusmiespestit ovat Aueril-
le olleet itsestäänselvyys jo kotitaus-
tan ansiosta.
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Taakse on jäänyt työmaa Es-
poossa ja puolentoista tunnin 
matkan päässä odottaa koti Po-

markussa.
On aika tankata sekä mies että 

auto. Kahvi ja sämpylä maistuvat 
huoltoaseman kahvilassa. Tilantees-
sa ei muuten olisi mitään erikoista, 
mutta Antti Mäkinen sattuu ole-
maan 71-vuotias.

Luitte aivan oikein, betonirau-
doittaja Antti Mäkinen on 71-vuotias.

– Kun aamulla vetää haalarit jal-
kaansa, tuntee olevansa elämässä 
yhä kiinni. Kun kunto näyttää salli-
van ja työtaidoistani on kysyntää, 
niin miksen tekisi vielä töitä, Mäki-
nen perustelee yhä jatkuvaa työ-
uraansa.

– Eläkkeelle siirryn sitten kun en 

enää jaksa tai kun hommat eivät 
muuten maistu.

Raudoittajana 
parikymppisestä asti
Antti Mäkinen aloitti betonirau-
doittajan työt puolen vuosisataa sit-
ten. Hän työskenteli Puolimatkalla 
raudoittajien apulaisena, rautapoi-
kana, kun työnantaja lähetti hänet 
muutaman viikon raudoittajakurs-
seille.

Sen jälkeen hän on raudoittanut 
monen firman palveluksessa. Enim-
mäkseen Mäkinen on tehnyt reissu-
hommia, kun Porin puolessa on rau-
doittajista maailman sivu ollut yli-
tarjontaa.

– Tällä hetkellä olen töissä Es-
poon Ison Omenan vieressä. Metro-

linjan päälle rakennetaan hotellia ja 
asuntoja.

– Sunnuntai-iltana lähden ajele-
maan Pomarkusta. Matka kestää 
kolme ja puoli tuntia yhteen suun-
taan. Maanantaista torstaihin teh-
dään pitkää päivää ja perjantaista 
sunnuntaihin pidän vapaata.

Raudoittajan työ on viidenkym-
menen vuoden aikana kokenut mel-
koisen muutoksen.

– Teräksen laatu on parantunut. 
Ennen käytettiin vetolujuudeltaan 
nelisataista rautaa, nyt viisisataista.

– Kun aloitin nämä hommat, 
pyöröterästä käytettiin vielä haka-
sissa, mutta muuten oli sentään har-
jateräs jo käytössä. Ensin alkuun 
rautaa leikattiin käsileikkureilla ja 
taivutus tehtiin käsivenkeillä. Suurin 

muutos on ollut siinä, että nykyään 
käytetään pelkästään teollisesti toi-
mitettua rautaa, kun ennen sitä teh-
tiin työmaalla. 

– Nykyään ovat käytössä muovi-
set välikkeet, jotka ovat korvanneet 
entiset betoniset ”korput”. Kaikki te-
räslaadut ovat jo hitsattavia ja se on-
kin ollut iso muutos, että raudoituk-
sia tehdään myös hitsaamalla. Ja si-
delangat otettiin ennen kieppilangas-
ta, kun nykyään ne tulevat työmaalle 
valmiina.

Toimistosta holville
Antti Mäkinen maistaa ABC:n kah-
via samalla kun torstainen talvi-ilta 
jo hiljentää huoltoasemaa. Raudoi-
tustyömaalta kotiinsa matkaavan 
miehen työuraan on mahtunut myös 

Raudoittaja Antti Mäkinen, 71 vuotta:

Kun pukee haalarin päälle, tuntee 
olevansa elämässä mukana
Sininen pakettiauto kaartaa Pirkkalan ABC-huoltoaseman pihaan talvisena 
torstai-iltana. Autosta hyppää reippaasti betoniraudoittaja Antti Mäkinen, 
joka on työviikon päätteeksi matkalla kotiin.
Esa Tuominen

Antti Mäkinen puolivälin krouvissa Pirkkalassa.
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muutama vuosi siistejä sisätöitä, kun 
hän työskenteli Porissa Vasemmisto-
liiton piirisihteerinä.

– Kun ne hommat loppuivat, se 
oli minulle oikeastaan helpotus. Ei 
ollut yhtään vaikeaa pukea haalarei-
ta, koska tuolla holvilla minä tunnen 
olevani enemmän kotonani kuin toi-
mistossa.

71 elettyä vuotta eivät näy Antti 
Mäkisen kunnossa. Vatsan seudulle ei 
ole kertynyt ylimääräistä ja jalka nou-
see yhä ripeästi. Silti hän on realisti:

– Eivät nämä hommat jatku ikui-
sesti. Katsotaan nyt, kuinka kauan 
vielä noustaan holville.

Mäkinen muistaa sellaisenkin 
vaiheen, kun työnantajat herkästi 
vihjailivat ikääntyville työntekijöil-
le eläkepäiville siirtymisestä.

– Olin silloin kuusikymppinen. 
Isoista firmoista ruvettiin jo tyrkki-
mään 55-vuotiaita eläkeputkeen.

Mutta miksi Mäkinen jaksaa yhä, 
vaikka monet työkaverit ovat uupu-
neet jo ennen 60 vuoden rajapyykkiä?

– Olisiko syy hyvissä geeneissä? 
Ja työ pitää kuntoa yllä.

Urheilua Mäkinen ei ole koskaan 
erityisemmin harrastanut.

– Minun mielestäni liikkumisel-
le pitää olla joku syy. Vapaa-aikana-
nikin rakentelen mielelläni, koska 
minulta onnistuvat kirvesmiehen 
työtkin. Parina viime kesänä olen uu-
distanut kotitaloni katon. Siinä sitä 
oli liikuntaa kerrakseen. 

Mäkisen ruokavalio on perinteis-
tä mallia.

– En yritä syödä mitenkään su-
perterveellisesti. Mutta epäterveelli-
siä ruokia yritän kyllä vältellä. 

Tupakanpoltto jäi Mäkiseltä nuo-
ruuteen. Viimeinen sätkä tumpattiin 
parikymppisenä. Alkoholinkin hän 
on jättänyt.

– Enkä minä niitä voimajuomia 
koskaan ole kovin hartaasti harrasta-
nut.

Työttömänä kauan sitten
Pitkän linjan raudoittaja Antti Mäki-
nen ole joutunut olemaan työttömänä 
montakaan päivää elämänsä aikana. 

– Joskus 1970-luvulla meni muu-
tama hetki kortistossa, mutta sen jäl-
keen on töitä riittänyt. Eikä silloin-
kaan ehkä olisi tarvinnut työttömä-
nä olla. Mutta lapset olivat pieniä, 
kauas reissuhommiin ei oikein sopi-
nut lähteä.

Mäkisen kova kunto näkyy siinä-
kin, että kymmenien vuosien työ-
uran aikana hän on ollut vain muu-
taman päivän sairaana.

– Nyt minulla on menossa 11. 
vuosi NVH-yhtiön palveluksessa ja 
sinä aikana olen ollut 3 päivää sai-
raslomalla.

Työtapaturmat ovat jääneet Mä-
kisellä vähiin. Pari sormea on joskus 
jäänyt raudan väliin ja silmäkulma 
auennut raudan iskusta, siinä kaikki.

Antti Mäkinen laittaa kahvikup-
pinsa hetkeksi sivuun ja kaivaa lom-
pakostaan esille Rakennusliiton jä-
senkortin. Siihen on merkitty liitty-
mispäiväksi 1. marraskuuta 1966 eli 
ay-jäsenyydelläkin on mittaa jo yli 
50 vuotta. Mäkinen toimi takavuosi-
na osasto 043:n raudoittajajaoston 
puheenjohtajana ja sihteerinä, mutta 
nyt hän on siirtynyt rivijäseneksi.

Talvi-ilta on jo pitkällä, kun ve-
teraaniraudoittaja jättää kahvilan ja 
siirtyy autolleen. Vielä pitää me-
nopeli tankata ja tuulilasi pyyhkiä. 
Sen jälkeen alkaa viimeinen puolen-
toista tunnin etappi kohti kotia.

Sunnuntai-iltana matka tehdään 
toiseen suuntaan. 

Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä, kun
lähetät palkkalaskelman palkkalaskurin
avulla työnantajalle maksettavaksi.
•Mukana ovat myös TESin erät,

sekä kulut ja kilometrikorvaukset.
•Palvelu on työntekijälle ilmainen,

eikä käyttö velvoita sinua mihinkään.
•Muutaman euron palvelumaksun

maksaa työnantaja.

Kun teet töitä kotitalouksille,
kokeile uutta palkkalaskuria!

1

2

3

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

OSAAJAPROFIILI:
TYÖNANTAJAT
LÖYTÄVÄT SINUT

WWW.PALKKAUS.FI

REKISTERÖIDY ILMAISEKSI OSOITTEESSA:

Tuulilasi kuntoon ja menoksi. Antti Mäkisen tauko Pirkkalan ABC:llä on 
päättynyt.

Matka jatkuu. Puolitoista tuntia vielä autonratissa ja Antti Mäkinen on 
kotonaan Pomarkussa.
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Antti Mäkinen maistaa ABC:n kah-
via samalla kun torstainen talvi-ilta 
jo hiljentää huoltoasemaa. Raudoi-
tustyömaalta kotiinsa matkaavan 
miehen työuraan on mahtunut myös 

Raudoittaja Antti Mäkinen, 71 vuotta:

Kun pukee haalarin päälle, tuntee 
olevansa elämässä mukana
Sininen pakettiauto kaartaa Pirkkalan ABC-huoltoaseman pihaan talvisena 
torstai-iltana. Autosta hyppää reippaasti betoniraudoittaja Antti Mäkinen, 
joka on työviikon päätteeksi matkalla kotiin.
Esa Tuominen

Antti Mäkinen puolivälin krouvissa Pirkkalassa.
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 -Täällä voi tippua monella taval-
la. Työmaalla on paljon putoa-

mispaikkoja 2 metristä eteenpäin, 
Olympiastadionin työsuojeluvaltuu-
tettu Markku Tamminen toteaa.

Stadionin työmaalla melkoinen 
osa rakennustyöstä joudutaan teke-
mään turvavaljaiden kanssa.

– Meillä on määritelty tietyil-
le aliurakoitsijoille tuplakoukulliset 
köydet. Määräys koskee esimerkiksi 
uudispuolella paikallavaluja, Olym-
piastadionin työmaan työturvalli-
suusinsinööri Ida Forssell-Tatta-
ri kertoo.

Tuplakoukullinen valjastus on 

käytössä myös telinemiehillä. Tur-
vavaljaiden käyttöä ja kuntoa valvo-
taan koko ajan. Samoin ankkurointi-
pisteitä ja kelautuvien tarraimien ke-
loja tarkastetaan säännöllisesti.

– Tältä työmaalta on poistettu 
sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole 
ollut valjaita. Valjaiden puuttumi-

Stadionilla vältetään 
turhaa urheilua
Turvavaljaiden ankkurointipisteistä tulee paljon huomautettavaa 
Olympiastadionin työmaalla.
Jukka Nissinen

Stadionin alle louhitaan lisätilaa. Vasemmalla valmiita telineblokkeja, joita nostellaan paikoilleen tarpeen mukaan.

sesta meillä on käytössä toiseksi ko-
vin sanktio.

Toiseksi kovin sanktio tarkoittaa 
työmaalta lähtöä loppupäivän ajaksi.

– Jos henkilö haluaa tehdä vie-
lä sen jälkeen töitä ilman valjaita, se 
merkitsee lopullista poistamista täl-
tä työmaalta, Forssell-Tattari toteaa.

Tammisen mielestä lompakko on 
hyvä väline työturvallisuuden paran-
tamisessa. Pelkkä kieltely on vain 
tuuleen huutamista.

– Kun työntekijä poistetaan päi-
väksi työmaalta, hän kertoo omalle 
yhteisölleen miten hänelle kävi. Sil-
loin jokainen tajuaa, että silloin ei 
tule täyttä liksaa.

Forssell-Tattari uskoo myös, että  
kotiinlähtö auttaa paremmin ym-
märtämään työturvallisuuden mer-
kityksen.

Betonivalu syö valjaita
Työmaalla seurataan tarkasti myös 
valjaiden kuntoa. Etenkin betoni-
valutöissä valjaat saadaan nopeasti 
huonoon kuntoon.

Työmaan työturvallisuusinsinööri 
Ida Forssell-Tattari esittelee 
kurottajan työturvallisuuskorttia, 
johon on kirjattu kurottajan 
käyttöön koulutetut työntekijät.

Työsuojeluvaltuutettu Markku 
Tammisen mukaan työturvalli-
suudesta pitää huolehtia koko 
ajan. Muuten homma repsahtaa 
hetkessä.
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80-vuotiaan Stadionin ensimmäinen peruskorjaus 
HELSINGIN OLYMPIASTADIONILLE remontoidaan 
noin 40 000 neliötä uusia ja peruskorjattuja tiloja. 
Katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan. 
Stadionin katsomot katetaan ja ravintola- ja WC- 
tilojen määrä kaksinkertaistetaan. Hankkeen ko-
konaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan 
l ukien 90 000 neliötä. 

Olympiastadionin urakkakokonaisuus on suu-
rin Skanskan Suomessa toteuttama talonraken-
nusurakka, jossa Skanska on yksin päätoteutta-

jana. Työmaa käynnistettiin huhtikuun alussa 
2017. Urakan arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 
aikana. 

Sopimuksen arvo Skanskalle on 156 miljoonaa 
euroa. Olympiastadionin remontin virallinen bud-
jetti on tällä hetkellä 261 miljoonaa euroa.

Helsingin Olympiastadion valmistui vuonna 
1938 ja se on suojeltu vuonna 2006 
rakennussuojelu lain nojalla. Korjaushankkeen ra-
hoittavat puoliksi valtio ja Helsingin kaupunki. 

Putoamissuojaus 
erityistarkkailuun
HELMIKUUSSA sattui peräkkäisinä päivinä 2 
kuolemaan johtanutta työtapaturmaa raken-
nustyömailla. Helsingin Kalasatamassa 12. 
helmikuuta rakennustyöntekijä kuoli ja toi-
nen loukkaantui vakavasti, kun nostokori pu-
tosi. Kummallalaan ei ollut turvavaljaita käy-
tössä. Seuraavana päivänä espoolaisella työ-
maalla työntekijä jäi betonipaalun alle ja pu-
ristui kuoliaaksi. 

Rakennusteollisuus RT, ammattiliitto Pro 
ja Rakennusliitto kehottavat rakennustyö-
mailla työskenteleviä tarkkailemaan ja tehos-
tamaan erityisesti putoamissuojausta. Yritys-
ten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden 
ihmisiä kehotetaan tarkastamaan työmail-
la henkilökohtaisten putoamissuojainten oi-
kea käyttö, mihin ja miten työntekijä kiinnit-
tää putoamisen estävät valjaat. Lisäksi kiin-
nitetään huomiota siihen, onko työntekijöil-
lä käyttötarkoitukseen soveltuva valjas käy-
tössä ja osaako työntekijä pukea valjaat oi-
kein päälle.

Järjestöjen tarkoituksena on kiinnittää 
huomiota putoamisen estävän valjaan oikeaan 
käyttöön ja estää lisätapaturmien syntyminen.

Työturvallisuudesta on kattavat tilastot 
vuodesta 1997 lähtien. Rakennusalalla eri-
tyisesti vakavat työtapaturmat ovat vähenty-
neet viimesten 20 vuoden aikana. Pahimmil-
laan puolet kuolemaan johtaneista työtapatur-
mista sattui rakennuksilla. 

Tapaturmien määrä rakennustyömailla 
lähtenyt nousuun, mikä johtuu rakentamisen 
korkeasuhdanteesta. Aliurakoitsijoiden työn-
tekijät ovat erityisen alttiita työtapaturmille. Olympiastadionin työmaalla riittää telineasennusta.

Telineporukkaa ja asiallisia valjaita.

– Minulla on myös valjaiden tar-
kastusoikeudet ja voin ottaa ne tar-
vittaessa käsittelyyn. On tärkeää, 
että puutumme siihen silloin, kun 
työntekijä on vielä turvassa maan 
pinnalla, Forssell-Tattari sanoo.

Turvallisten ankkurointipisteiden 
käyttöä joutuu Forssell-Tattarin mie-
lestä vielä usein opettamaan työn-
tekijöille. Kaidetolppa toimii liian 
useiden valjaiden kiinnityspisteenä.

– Ihminen on pohjimmiltaan 
laiska. Valjaat kiinnitetään siihen, 
mihin ne helpoimmin saadaan, Tam-
minen muistuttaa.

Työsuojelun juurruttamisessa pi-
täisi Forssell-Tattarin mukaan lähteä 
jo huomattavasti aikaisemmin työ-
maalle tuloa liikkeelle, jopa lasten-
tarhasta asti. Jos työmaalla joku ai-
koo vaarantaa itsensä tai työkave-
rinsa, jokaisen velvollisuus on puut-
tua siihen. Forssell-Tattari on otta-
nut edellisen työmaan työpäällikön 
lähestymistavasta mallia ja käyttää 
sitä itsekin. 

– Työpäälliköllä oli tapana kysyä 
riskialtista työtä tekevältä, että on-
ko hänellä lapsia. Odottavatko lapset 
häntä kotiin? Se pistää ajattelun liik-
keelle, pelkästään työturvallisuus-
virheestä syyllistäminen ei toimi. 

Olympiastadionin työmaa on 
Skanskalla yksi pilottikohde työ-
turvallisuusriihien kehittämisessä. 
Tässä kuussa käynnistyy skanska-
laisten oma koulutus, jonka jälkeen 
aliurakoitsijat otetaan tekijäryhmit-
täin omiin työturvallisuusriihiin 
vierihoitoon. 
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– Seinämaaleista voi irrota näitä päästöjä, jos 
niiden ”reseptit” ovat pielessä. Yleisin VOCien 
lähde on kuitenkin lattiamatto ja sen kiinnittämi-
seen käytetty liima.

Kun 1990-luvun alussa rakennustyömailla 
kiellettiin liuotinpohjaisten liimojen käyttö, kysy-
mys oli rakentajien työturvallisuudesta. Liuotin-
pohjaisissa liimoissa oli kuitenkin se ”hyvä” puo-
li, että niiden VOC-päästöt keskittyivät enemmän 
rakennusvaiheeseen.

Kun siirryttiin vesiliukoisiin liimoihin, para-
ni työturvallisuus, mutta lattiapintojen kosteuden-
sietokyky heikkeni. Rakentajien hengittämä ilma 
puhdistui, mutta rakennuksen käyttäjien ilmaan 
tuli epäpuhtauksia. Kuten sanotaan: suo siellä, 

 vetelä täällä.
– Jos betoni ei ole päässyt kuivumaan riittäväs-

ti ja siihen ryhdytään kiinnittämään muovimattoa 
vesiliukoisella liimalla, syntyy vaara VOC-pääs-
töistä. Tässä tullaan rakennustyömaiden yleiseen 
ongelmaan eli liialliseen kiireeseen: ei malteta 
odottaa betonin kuivumista, kun aikataulut paina-
vat päälle. Niinpä alkaalisissa ja kosteissa oloissa 
liima alkaa hajota ja syntyy päästöjä, Pekkola se-
littää. 

Joidenkin firmojen kerrotaan kammoksuvan 
töiden myöhästymisestä seuraavia sakkoja niin 
paljon, että määräävät asentamaan muovimaton 
vielä kostean betonin päälle, että aikataulussa py-
sytään. Tällöin ajatellaan, että vaikka matto jou-

Turha 
kiire 
pois
VOC-päästöt vaivaavat  
sekä asuntoja että julkisia 
rakennuksia.

Teksti: Esa Tuominen
Kuvitus: Esa Holopainen 

Viialan keskustan koulu Akaassa meni pari 
vuotta sitten remonttiin sisäilmaongelmien 
takia. 7 miljoonaa euroa maksaneen perus-

teellisen remontin jälkeen luultiin, että koulussa 
hengitetään puhdasta ilmaa.

– Mutta viime syksynä oppilaat ja opettajat al-
koivat taas valittaa sisäilmasta. Ensin kymmenen 
oppilasta, sitten 40 ja nyt jo joka toisella oppilaal-
la ja opettajalla on oireita.

– Keskeisimmäksi syyksi ovat tutkimuksissa, 
jotka tosin jatkuvat vieläkin, varmistuneet VOC-
päästöt. Nyt meillä on edessä taas isohko lattiare-
montti, Akaan tekninen johtaja Antti Kemi huo-
kaa.

VOCit uhkaavat sisäilmaa
Niin kuin ei homeessa ja muissa mikrobeissa oli-
si jo kylliksi, tuovat VOC-päästöt omat ongelman-
sa rakennusten sisäilmalle. VOCit ovat haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat joillekin 
ihmisille limakalvojen ja hengitysteiden ärsytys-
oireita. 

– VOC-päästöjen lähteitä ovat muun muassa 
rakennusmateriaalit, irtaimisto sekä siivouskemi-
kaalit, neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola so-
siaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Erityisen tehokkaasti VOC-päästöjä irtoaa lat-
tiapinnoitteista, kuten muovimatosta ja liimoista, 
koska pinta-alat ovat suuria. Kaikki VOC-päästöt 
eivät aiheuta ärsytysoireita ja nekin, jotka aiheut-
tavat, eivät ärsytä kaikkia ihmisiä. Toisten sieto-
kyky on parempi kuin toisten ja jokaisen yhdis-
teen ominaisuudet ovat yksilölliset. 
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duttaisiin repimään irti ja asentamaan uusi pääl-
lyste, tulisi se sittenkin halvemmaksi kuin myö-
hästymissakkojen maksaminen.

– Betonin kosteus pitäisi aina tarkistaa mittaa-
malla, ennen kuin mattoa ruvetaan asentamaan. 
Suhteellisen kosteuden pitäisi olla alle 75 prosent-
tia ennen asennustöitä. Matala-alkaalisille tasoit-
teille raja voi kuitenkin olla korkeampikin, esi-
merkiksi 85 prosenttia.

– Tosin olen kuullut, että jotkut firmat ovat 
luopuneet muovimaton asentamisesta tykkänään, 
kun niiden mielestä sitä on mahdotonta asentaa 
niin, että VOC-päästöjä ei synny. Kyllä matto voi-
daan kuitenkin asentaa onnistuneesti, kun niin ha-
lutaan. 

– Lisäksi on otettava huomioon, että uusista 
rakennusmateriaaleista vapautuu aluksi runsaasti-
kin päästöjä, vaikka varsinaista ongelmaa ei olisi-
kaan. VOC-haittaa tulisikin arvioida aikaisintaan 
puolen vuoden tai vuoden kuluttua remontin val-
mistumisesta.

VOC-päästöjä voi Pekkolan mukaan aiheuttaa 
myös irtaimisto kuten esimerkiksi huonekalut tai 
kodinkoneet. Myös esimerkiksi siivouskemikaa-
leista ja hajusteista syntyy päästöjä. Kysymys on-
kin aina siitä, paljonko on liikaa.

Ilmanvaihdolla voceja vastaan?
Kunnollinen ilmanvaihto vähentää sisätilan VOC-
päästöjä. Vesa Pekkolan mukaan pelkkä ilman-

vaihdon tehostaminen ei kuitenkaan riitä VOC-
päästöjen torjumiseksi.

– Asunnossa ilman pitäisi vaihtua kerran 2 tun-
nissa. Julkisissa tiloissa vaihtumisen pitää olla tä-
täkin nopeampaa. Toimiva ilmanvaihto ei kuiten-
kaan tee sisäilmasta vocitonta, mikäli päästöjä on 
syntynyt.

Pekkolan mukaan sisäilmaongelmia, ja niiden 
osana VOC-päästöjä, tutkitaan kaiken aikaa kii-
vaasti. Esimerkiksi sitä pyritään selvittämään, 
millaiset kosteustasot ovat tarpeen lattiamattoja 
asennettaessa

– VOC-päästöjen takia joudutaan tekemään re-
montteja valitettavan paljon. Tällöin on aina pää-
tettävä, mikä on riittävä korjaustapa. Otetaanko 
matto pois ja jyrsitäänkö pinta vai kuumennetaan-
ko ja kapseloidaanko pinta sellaiseksi, joka ei enää 
päästä yhdisteitä läpi.

– Onneksi rakennusaineteollisuus on nyt he-
rännyt VOC-ongelmiin ja panostaa alan tutkimuk-
seen.

Pekkolan kanssa samoilla linjoilla on erityis-
asiantuntija Helena Järnström VTT:ltä:

– VOC-päästöt ovat todellinen ongelma, jos-
kin home- ja mikrobivauriot tuottava vielä enem-
män harmia.

– Viimeisten 20 vuoden aikana materiaalit ovat 
kehittyneet vähäpäästöisempään suuntaan, mutta 
ongelma ei ole poistunut. Nykyään on olemassa jo 
tuotteita, jotka kestävät enemmän kosteutta.

Järnströmin mielessä rakentamisessa on ensin 
analysoitava kosteusriskit, sitten tarkasteltava ta-
lotekniikkaa ja viime vaiheessa huomio on kiinni-
tettävä sisäilman mittaamiseen.

Järnström muistuttaa, että tutkimuksista kes-
tää yleensä kauan, ennen kuin asioista tehdään 
johtopäätöksiä. Esimerkiksi lastulevyjen formal-
dehydiä tutkittiin 1970-luvulta saakka, mutta vas-
ta vuonna 2004 se luokiteltiin karsinogeeniksi eli 
syöpävaaralliseksi. 

Viialan keskustan koulun VOC-päästöt ovat 
hämmästyttäneet Akaan teknistä johtajaa Antti 
Kemiä:

– Betonilaatta kuivui osassa lattiaa jopa koko-
naista 36 viikkoa ennen maton asentamista. Silti 
päästöjä syntyi.

– Jokin siinä on mennyt pieleen. Joko tasoit-
teissa, liimoissa, maton ja liimojen yhteensopi-
vuudessa; jossain on tullut virhe. Muunkinlaisia 
virheitä on tosin tullut. Esimerkiksi yksi viemärin 
tuuletusputkista on asennettu liian lähelle raitisil-
masäleikköä.

Viialan koulussa matot joudutaan nyt kerää-
mään pois 3 000 neliömetrin alalta ja pohja jyrsi-
tään. Koululaisille etsitään taas väistötilaa. 

Märkä betoni ja muovimatto, 
täydellinen VOC-yhdistelmä.
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Erityisen tehokkaasti VOC-päästöjä irtoaa lat-
tiapinnoitteista, kuten muovimatosta ja liimoista, 
koska pinta-alat ovat suuria. Kaikki VOC-päästöt 
eivät aiheuta ärsytysoireita ja nekin, jotka aiheut-
tavat, eivät ärsytä kaikkia ihmisiä. Toisten sieto-
kyky on parempi kuin toisten ja jokaisen yhdis-
teen ominaisuudet ovat yksilölliset. 
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Toisen asteen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö 
uudistui vuoden alussa. On pelattu pari kuukautta uu-
silla säännöksillä, joten on järkevää summata, mikä 

on muuttunut.
Amisreformi on hyvin suuri koulutusuudistus. Siinä on 

uudistettu rahoitus, sekä niputettu suuri joukko tutkintoja 
yhteen.

Uudistus pyrkii vastaamaan työelämän muutokseen, jos-
sa teknologia kehittyy sekä ammatteja muuttuu, syntyy ja 
katoaa. Tavoitteena on, että osaamista uudistetaan läpi työ-
uran. Ajatukset ovat hyviä. Rakennusliitto kannattaa läm-
pimästi työssäoppimisen lisäämistä koulutuksessa. Samoin 
pidämme tärkeänä, että jokaisella rakentajalla on mahdol-
lisuus kehittää omaa osaamistansa työuransa aikana. Se te-
kee työnteosta mielenkiintoisemman, parantaa ansiota sekä  
työllisyyttä. 

Mutta, on sanottava mutta. Uudistus ilman taloudellisia 
lisäresursseja, etenkin kun muistamme ammatillisesta kou-
lutuksesta leikatun jo aiemmin satoja miljoonia euroja, vie 
pohjaa onnistuneelta muutokselta. Olemme vaatineet, että 
lähiopetukseen pitää saada selkeästi lisää resursseja, joka 
mahdollistaa hyvän pohja työssä oppimiselle. Sipilän (kesk.) 
hallitus ei ole näihinkään vaatimuksiin reagoinut. Taidamme 
tarvita paremman hallituksen.

On hyvä, että uusi rahoitusmalli kannustaa kouluja kehit-
tämään yhteistyötä alan järjestöjen ja yritysten kanssa. 
Nyt rahaa saa enemmän, jos opiskelijat työllistyvät. 

Jatkossa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen 
muotoja ovat koulutussopimus (työssäoppimi-
nen) ja oppisopimuskoulutus. Oppimisen taus-
talle suunnitellaan henkilökohtainen osaami-
sen kehittämissuunnitelma (HOKS) jokaisel-
le opiskelijalle. 

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
suunnitteluun osallistuu työpaikan edustaja. 
Ammatillisen koulutuksen asetus taasen edel-
lyttää, että oppisopimuskoulutuksessa tai kou-
lutussopimuksessa opiskelevan HOKS:an mer-
kitään vastuullinen työpaikkaohjaaja. 

Koulutussopimus korvaa aiemman työssäop-
pimisen. Siinä yritys ja koulutuksen järjestäjä te-
kevät määräaikaisen sopimuksen kirjallisesti tut-
kinnon osasta tai sitä pienemmästä kokonaisuu-
desta kerrallaan. Opiskelija ei ole palkkasuh-

teessa. Sopimuksessa sovitaan erikseen suoja- ja turvavarus-
teista. Yritys vastaa siitä, että opiskelijalla on työturvalli-
suuskortti suoritettuna, yleensä se on suoritettu jo koulussa.

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa sopimus 
on opiskelijan ja työnantajan välillä. Työajan tulee olla vä-
hintään 25 tuntia viikossa. 

Koulutuksen järjestäjien oppisopimuksesta saamaa kor-
vausta korotettiin ja koulutusoikeutta laajennettiin. Taustalla 
on tahtotila lisätä oppisopimuksien määrää. Tämä on oikein.

Rakennusalan työehtosopimuksissa on useita linjauksia 
työssäoppimiseen liittyen. Työpaikalla on sovittava luotta-
musmiehen kanssa yrityksessä käytössä olevat koulutus- ja 
harjoittelupaikkamuodot. Samalla selvitetään, ettei niillä ole 
tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa olevan henkilös-
tön työsuhteisiin. Luottamusmiehellä on oikeus saada ajan 
tasalla olevat tiedot työssäoppijoista. 

Työpaikkaohjaamisesta on sovittu vaihtelevasti työeh-
tosopimuksissa. Kannattaa tarkistaa miten asia on linjattu 
omassa tessissäsi. Usein tämän päälle on vielä yrityskohtai-
sia sopimuksia, joissa on sovittu esimerkiksi työpaikkaoh-
jaajan korvauksesta ja koulutuksesta. 

Liitto kannustaa luottamushenkilöitä kehittämään yrityksen 
koulutusmalleja, ja työpaikkaohjaajakäytäntöjä. On tärkeää, 

että löydämme motivoituneita ammattityön-
tekijöitä ohjaajiksi ammattikoululaisille, 

jotka vastaavat rakentamisen laadus-
ta tulevaisuudessa. Tässä on loistava 
malli siirtää osaamista seuraavalle 
sukupolvelle.

Rakennusliitto tulee kerää-
mään valtakunnallisesti koke-
muksia työpaikkaohjaamisesta ja 
amisreformin vaikutuksista työ-
paikoilta. Haluamme pyrkiä kit-
kemään esiin nousevia ongel-
mia sekä edistää ja monistaa hy-
viä käytäntöjä. 

Juhani Lohikoski
koulutuspäällikkö

#Amisreformi ja työssäoppiminen
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Jyri Vasamaa

Joulun alla tuli kauppojen hyllyil-
le useitakin kotimaisista rock-

suuruuksista kertovia kirjoja ja elä-
mänkertoja. Mana Manan keulahah-
mosta, Jouni Mömmöstä kertova 
Totuus palaa julkaistiin helmikuus-
sa. Hyvin kirjoitettu teos on suoma-
laisen rock-kirjallisuuden parhaim-
mistoa.

Jounissa oli monta persoonaa ja 
se tekee kirjasta juuri mielenkiintoi-
sen. Siitä syystä tämän kirjan tarina 
ei varmaankaan vastaa kokonaisuu-
tena yhdenkään Jouni Mömmön tun-
teneen ihmisen näkemystä hänestä, 
kuten kirjailija alkupuheessaan ker-
too. Kirjan tulkinnan perustana ovat 
vuosina 2014–2016 tehdyt haastat-
telut. 

Ajoiko LSD vai Turun outoa 
psykedeliateatteria pyörittävä maa-
gikko Reima Saarinen, väärät lääk-
keet vai joku muu Mömmön vuonaa 
1982 alkaneeseen ja elämän loppuun 
asti jatkuneeseen sairaalakiertee-
seen? H. S. Arkko on kirjassaan sel-
vittänyt tarkasti eri vaihtoehtoja, jot-
ka ovat saattaneet johtaa Jonin mie-
len sairastumiseen, mutta lopullista 
totuutta ei kukaan tiedä. Väärä ”skit-
sofreniadiagnoosi” väärine hoitoi-
neen ja haittavaikutuksineen 
1980-luvun Suomessa ei ole psyki-
atrian historiassa poikkeuksellista, 
kuten alalla työskennelleet henkilöt 
ovat todenneet.

Jouni Mömmön kuolema aiheut-
ti aikoinaan pienen Morrison-ilmiön 
Joensuun kaupungissa. Ihmisiä alkoi 
kerääntyä haudalle istumaan, juo-
pottelemaan ja polttelemaan pilveä 
sekä muistelemaan Jonia. 

Joensuusta maailmalle
Kouluaikoina Mömmö oli aina vä-
hän taustalle vetäytyvä. Perhe asui 
koulun yhteydessä, koska isä oli reh-
tori. Rehtori-isän virka-asunto tarjo-
sikin varsin poikkeavia elämyksiä 
1960-luvun Joensuussa esimerkiksi 
silloin, kun isä päästi poikansa kat-
somaan juhlasalin takaovesta britti-
läistä rock-yhtyettä, The Renegade-
sia. Rock vei Mömmön kokonaan 
syyskuussa 1970, kun Neil Youngin 
After the Goldrush asettui rehtorin 
pojan levylautaselle.

Koulukirjojen sijaan Melody 
Makeria ja Jallua lukenut poika yl-
lätti isänsä lähtemällä syyskuussa 
1976 Uppsalan yliopistoon opiske-
lemaan ekonomiksi. Uppsalassa ja 
opintojen parissa ei Mömmö kuiten-
kaan kauaa viihtynyt, vaan oli kohta 
erään tytön, Jouko Hohkon ja Ismo 
Alangon kanssa Tukholmassa. Hei-
dän ystävyytensä sementoi päihteet 
ja musiikki. Erityisesti Mömmön 
hankkimat ja puoliväkisin soittamat 
levyuutuudet ja harvinaisuudet, joi-
den löytymisestä oli tullut palkka-
työtä tärkeämpi velvollisuus. 

Mömmö suhtautui pilven polt-
toon kielteisesti, sillä hänen päänsä 
ei kestänyt pilven aiheuttamaa vai-
noharhaisuutta ja mielen hajoamis-
ta. Erään diilerin mukaan Mömmös-
sä olikin kummallisinta se, että 
Mömmö käytti LSD:tä, josta hän us-
koi saavansa syvällisemmän näke-
myksen elämään. 

Alanko palasi Suomeen, perusti 
Hassisen koneen, voitti Rockin SM-
kisat ja nousi sieltä suoraan suosi-
oon. Kotimaan ja Tukholman väliä 
ajelehtiva Mömmökin seurasi innol-
la Alangon saavutuksia. Kevättalvel-
la 1982 Jouni Mömmö olikin keik-
katauolta palaneen Hassisen Koneen 
keikka-auton ratissa. Kuljettajana 
hän oli parhaimmillaan. Hän oli 
maltillinen isähahmo, joka joi tuo-
pin illassa, tiesi musiikista kaiken ja 
salli kaiken. Ainoa selväpäinen soit-
taja oli kitaristiksi kiinnitetty Jukka 
Orma. 

Kankaanpäässä koettiin katast-
rofi, kun Alanko sammui kesken kei-
kan ja järjestäjät kyllästyivät seka-
käyttäjien kompurointiin. Lava pi-
mennettiin ja äänentoisto sammutet-
tiin. Show jatkui majapaikalla, jossa 
matkustajakoti ja bändi hajotettiin. 
Manageri sai puhelun, että kaikki lo-
put keikat on peruttava.

Mömmö käski kuitenkin lopet-
taa juomisen ja pisti bändin Mer-
suun, koska Koneen tarinan voisi lo-
pettaa tyylikkäämmin. Isällisen 
saarnan jälkeen manageri sai uuden 
puhelun ja loput keikat hoidettiinkin 
loisteliaasti. Tästä syystä Mömmön 
romahdus 3 kuukautta myöhemmin 
tuli kaikille yllätyksenä. Harva tiesi 
mitä Mömmö puuhasteli Turussa 
maagikko Reima Saarisen kanssa. 

Luovuus
Ensimmäisen mielisairaalareissun ja 
Saarisen kanssa vietettyjen hetkien 
jälkeen alkoi tapahtua asioita, jotka 
johtivat lopulta Mana Manaan. Alan-
ko, Hohko, Orma ja Affe Forsman 
perustivat yhtyeen, jolle Mömmö 
keksi nimen. Sielun Veljet kuulosti 
kliseiseltä, mutta näytti erikseen kir-
joitettuna uudelta. Erisnimi oli tul-
kittavissa Yhden Sielun yhdistämäk-
si Veljeydeksi. Autokuskiksi ryhty-
nyt Mömmö kantoi treeneihin myös 
syntetisaattorin, josta hän päästeli 
outoja ääniä musiikin sekaan. 

Mömmön terveys ei kuitenkaan 
kestänyt Sielun Veljien keikkaelä-
mää, eivätkä Veljetkään ajoissa huo-
manneet päihteiden käytön takia 
Mömmön terveydentilan heikkene-
mistä. Keväällä 1984 Jouni oli jäl-
leen sairaalahoidossa. 

Sairaus käynnisti luovuuden. 
Mömmö alkoi kirjoittaa omia kap-
paleitaan, joita hän ensin esitti Sil-
mienvaihtajat-bändin kanssa. Myö-
hemmin Jouni levytti ne Mana Ma-
nan kanssa. 

Loka-marraskuun vaihteessa 

Tuskasta löytyi luovuuden tie
H. S. Arkko: Totuus palaa – Jouni Mömmön maailma. Like.

1988 Gaga Goodies julkaisi Mana 
Manan ensisinglen Maria Magda-
leena / Vaarallista. Mana Manan 
rumpali Timo Puukko pyysi Möm-
möä signeeraamaan singlen ennen 
kuin hän tappaisi itsensä. Mömmö 
kirjoitti nimensä kansipahviin ja ta-
san 3 vuotta myöhemmin Puukko 
laski ystävänsä arkkua hautaan. 

Joulun välipäivinä 1989 kaikki 4 
manaa olivat yhtä aikaa järjissään ja 
selväpäisinä rakentamassa raskasta 
kitaravetoista vallia äänittäjä Ari 
Hämäläisen johdolla. Syntyi klas-
sikko-LP Totuus palaa, josta Jello 
Biafra olisi halunnut englanninkie-
lisen version. Kitaroiden hurmaama 
Jello olisi halunnut julkaista albu-
min hänen Alternative-levy-yhtiön-
sä kautta. 

Massiivisen kitaravallin läpi tais-
televat esiin Jonin lauluosuudet. 
Kaikki elementit ovat yhtä tärkeitä, 
eikä mitään voi siitä erikseen irrot-
taa. Mömmön, kuten yleensäkin kai-
ken rocklyriikan analysoiminen mu-
siikista irrotettuna on kuin katsoisi 
mykkäelokuvaa sokaistuna, kuten 
Arkko mainiosti kiteyttää. 

KIITÄMME: Kirja antaa hyvin 
rehellisen kuvan siitä, kun oma tai 
läheisen mieli sairastuu.
MOITIMME: Mielisairautta ei 
vieläkään osata käsitellä oikein.

Ely-keskusten hoito- ja 
rakennuttamisurakoi-
den kilpailutukset ovat 
isoja kokonaisuuksia.

Kauppalehti 6.3.2018
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Karri Hovi

Porvoossa järjestettiin 6. helmi-
kuuta jo neljättä kertaa kaikille 

avoin Duunitehdas-rekrytointitapah-
tuma, jota mainostettiin kovasti Itä-
Uusimaan sanomalehdissä. Tarjolla 
kerrottiin olevan lähes 5 000 vapaa-
ta eri alojen työ- ja koulutuspaikkaa. 
Paikalle oli saapunut yli 50 työnan-
tajan ja 10 oppilaitoksen edustajaa.

Miten mahtoi olla tarjolla raksa-
hommia vaikka kesäksi?

Vanhan 1920-luvulla rakennetun 
vaneritehtaan perustuksia ja seiniä 
osaksi hyödyntämällä on Porvoon 
kaupungille hankittu sopiva Taide-
tehdas-tapahtumapaikka. Tehtaalle 
on helppo löytää ja se sijaitsee hyvi-
en liikenneyhteyksien varrella. 

Tapahtuma oli koonnut pai-
kalle paljon kävijöitä. Heti sisään 
päästyäni marssin paikallisen TE-
toimiston tiskin luo ja kysyin mi-
ten mahtaa olla rakennusalan hom-
mia tarjolla itäisellä Uudellamaalla. 
Minut ohjattiin miesvirkailijan pu-
heille, joka heti aluksi kertoi itse-
kin työskennelleensä raudoittajana 
parisen vuotta.

Työnjohdon töitä löytyisi paljon-
kin, mutta työntekijäosastolla tun-
tuu olevan ainakin tähän vuodenai-
kaan hiljaisen puoleista. Muutamal-
le osaavalle timpurille ja rakennus-
apumiehellekin olisi kuitenkin töitä 
tarjolla näin keskellä talveakin. Toi-

vottavasti tilanne kohenee kesään 
mennessä. 

Rakentamisesta kiinnostunut-
ta nuorta virkailija kehotti hakeutu-
maan koulutukseen ja kertoi hyväl-
le tekijälle olevan aina töitä. Tätä on 
tullut kuultua aikaisemminkin ja us-
kalsin vähän epäillä moista otaksu-
maa. Tiedustelin, että miten mahtaa 
nuori rakentaja oppia hyväksi teki-
jäksi, kun se ensimmäinen työpaik-
ka ei aukea. Jos sattuu jotain löyty-
mään, ei työsuhde useinkaan ole pi-
tuudella pilattu. Tätä ei kiistettykään. 

Utelin myös minuakin kiinnos-
taneen oppisopimuksella ammat-
tiin -vaihtoehdon nykytilaa. Mah-
dollisuus päästä duuniin tätä kaut-
ta on tänä päivänä aivan olematon, 
kertoi virkailija suoraan. Sopivia ja 
halukkaita työnantajia ei ole tarjol-
la ja halukkuus sitoutua työntekijöi-
hin on aika nollassa. Pelkäävät kuu-
lema virherekrytoinnin mahdolli-
suutta. Joku onnellinen on kuiten-
kin päässyt raksalle tätäkin tietä ai-
na silloin tällöin. Yhtään rakennus-
firmaa ei muuten duunitehtaalle ol-
lut tällä kertaa vaivautunut.

Töitä löytyy tehtailta
Suuntasin TE-tiskin jälkeen vuok-
rafirmojen pakeille ja huonosti on 
paikkoja tarjolla tälläkin suunnalla. 
Yksi hyvä ja kokenut timpuri kuu-
lema työllistettäisiin heti ja ehkä-
pä yksi lv-asentajakin, mutta siinä 

Rakennusalan töitä tarjolla Duunitehtaalla?

kaikki. Muuten Varamiespalvelun 
tarjolla olevat työtehtävät koostuvat 
70-prosenttisesti tehdastöistä. 

Paikka oli tässä tapauksessa osu-
vasti valittu.

Kouluttautumismahdollisuuksia 
paikallisilla aikuiskoulutuslaitok-
silla tuntui piisaavan kaikilla muilla 
paitsi rakentamisen alalla. Uudella-
maalla toimivalla Edupolilla oli sen-
tään tarjolla Keravan toimipisteessä 
järjestettävä rakennusalan perustut-
kinto. Tänne pääsee noin 25 onnel-
lista. Siinä kaikki.

Poistuin tapahtumasta hämmen-
tyneenä. Jo muutaman vuoden ajan 
on kohistu rakennusalan suures-
ta työvoimatarpeesta ja siitä kuin-
ka yritykset eivät voi ottaa töitä vas-
taan, kun ei löydy sopivia tekijöitä. 

Duunitehtaalle oli kokoontunut 
usean tuhannen työnhakijan jouk-

ko. Suurin osa näistä oli nuorisoa, 
joka etsi kenties kesätyöpaikkaa tai 
koulutuspaikkaa, mutta oli joukos-
sa paljon vanhempaakin väkeä töitä  
etsimässä. 

En ymmärrä, miksi työnanta-
jia ei kiinnosta jalkautua potenti-
aalisten duunareiden pariin. Autol-
le talsies sani katselin kahden Taide-
tehtaan viereen nousevan kerrostalon 
työmaita, joilla äijät puursivat lumi-
sateesta huolimatta. Kyllä Itä-Uudel-
lamaallakin rakennetaan täyttä häkää 
keskellä talvea. Kesällä sitten valitel-
laan, kun ei löydy millään tekijöitä. 
Kannattaisiko asian eteen tehdä jo-
tain ajoissa? 

KIITÄMME: Tapahtumaa 
mainostettiin hyvin.
MOITIMME: Rakennusalan töiden 
tarjonta hyvin vähäistä.

Taidetehtaan Duunitehdas Porvoossa. 

Jukka Nissinen

1500-LUVUN lopulla Euroopassa al-
koi ilmastojakso, jota kutsutaan pie-
neksi jääkaudeksi. Huonontuneet 
sääolosuhteet aiheuttivat monia nä-
länhätiä ja tautiepidemoita, esimer-
kiksi Suomessa menehtyi 28 pro-
senttia väestöstä suurten kuolonvuo-
sien 1695–1697 aikana.

Keski-Euroopassa vesistöt jää-
tyivät ja lunta riitti reenjalaksen alle 
joka talvi. Lontoossa Thamesin jääl-

lä pidettiin jokatalvisia Frost Fairs 
-markkinoita aina 1800-luvun alku-
puolelle asti.

Alankomaiden taidehistoriassa 
1600-lukua kutsutaan maalaustai-
teen kultakaudeksi. Kauppaporva-
reiden tilauksesta syntyi maalarei-
den koulukunta, jolle oli tyypillistä 
hyvin realistinen maalaustyyli.

Amsterdamin Rijkmuseum on 
koostanut pienen näyttelyn talviai-
heisia piirroksia ja maalauksia kulta-
kauden taiteilijoilta. Taideteoksissa 

luistellaan ja pelataan kanavien jääl-
lä. Mukaan on mahtunut myös fanta-
sia-aiheita, kuten Adriaen Matha-
min luistelevat pöllöt.

Vaikuttavimmat talviaiheiset 
teokset löytyvät kuitenkin Rijkmu-
seumin perusnäyttelystä, jossa 
myös aikajänne ulottuu aina 
1800-luvun loppuun asti. Kultakau-
den maalauksissa jäätyneet kanavat 
ovat täynnä väkeä, mutta esimer-
kiksi George Hendrik Breitnerin 
Luminen näkymä Oosterparkiin 

-teoksessa vuodelta 1892 näyttäy-
tyy alakuloisen hiljainen räntämai-
sema. 

Huvitusta jäällä. Näyttely Amster-
damin Rijkmuseumissa maaliskuun 
loppuun asti.

KIITÄMME: Alankomaat on 
luistelun suurvalta.
MOITIMME: Ilmastonmuutos 
arpoo kelejä miten sattuu.

<< George Hendrik 
Breitner: Luminen 
näkymä Oosterparkiin 
(1892).

< Osasuurennos 
Hendrick Avercampin 
Luistelijoita talvimai-
semasta -teoksesta 
vuodelta 1608.

Jäätä ja lunta Hollannissa
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RATKAISUT

Karri Hovi

Vuodesta 1953 ilmestynyt 3-leh-
ti on toiseksi pisimpään yhtäjak-

soisesti ilmestynyt sarjakuvajulkai-
su Suomessa. Edelle pääsee vain Aku 
Ankka, joka starttasi näytenumerolla 
vuoden 1951 joulukuussa. 

Alkuvuosina Korkeajännityssar-
jana tunnetun kestosuosikin ensim-
mäinen vuosikerta on nyt nähnyt 
päivänvalon näköispainoksena yh-
tenä niteenä. Musta apotti sisältää 5 
sarjakuvakertomusta.

Alkuun Korkeajännitys keskittyi 
julkaisemaan englantilaisia jännitys-
tarinoita ja tieteissarjoja. Mahtuipa 
mukaan myös yliluonnollista kauhu-
menoa ja villin lännen seikkailuja-
kin. 1960-luvulle tultaessa yleistyi-
vät sotaseikkailut, jotka kuvasivat 
brittiurhojen urotekoja toisen maa-
ilmanpalon aikoihin. Tällä hyväk-
si todetulla linjalla jatketaan myös 
vuonna 2018.

Ykkösseikkailussa 7 lukon ovi 
Scotland Yardin ex-komisario Mar-
tin auttaa kirjastovirkailijaneitiä kir-
javarkauksien selvittämisessä ja tu-
lee kohdanneeksi hämärän tiedemie-
hen outoine apulaisineen. Seuraa-
vassa tarinassa evp. kapteeni Bull-
dog Drummont löytää lehti-ilmoi-
tuksella niin ikään hädässä olevan 
perijättären. Huomaa muuten, että 
jutut eivät ole ihan uusia tarinoita, 
kapu on sotinut ENSIMMÄISESSÄ 
maailmanpalossa ja on vielä varsin 
nuori mies.

Kolmostarinassa herrasmies sa-
lapoliisi Dudley taistelee perinnöstä 
asiakkaan puolesta. Neljännnen jän-
närin konnasankari, häijy tohtori Fu 
Manchu aikoo saada koko maailman 
valtaansa hypnoosikeksinnöllään.

Viimeisessä tarinassa on yliluon-
nollistakin menoa, kun muinaisen 
kaltoin kohdellun luostaripäällikön 

haamu vainoaa lähiseudun asuk-
keja ja erityisesti tiettyä kaunokais-
ta. Onneksi tilanhoitaja Dick karaut-
taa apuun ja möröt saadaan karkotet-
tua sinne mistä ovat ilmaantuneetkin 
ihmisten kiusaksi.

Tarinat ovat aika veikeitä ja var-
masti vanhanaikaisia perinnesarja-
kuvadekkareita. Pahat saavat takuu-
varmasti mitä ansaitsevat ja sankari 
pääsee naimisiin pelastamansa nei-
don kera. Mitenkään väkivaltaisia ja 
synkeitä nämä jutut eivät ole, sanka-
ri on puhdasotsainen ja meno muu-
tenkin tyylikästä. Mustavalkoinen 
piirrosjälki on kohtuu selvää ja help-
polukuista, vaikka stoorit on suoraan 
kopioitu alkuperäisistä lehdistä. 

En voi suositella Mustaa apottia 
nykyaikaiseen toimintasarjakuvaan 
tottuneelle nuoren polven lukijalle, 
mutta jos haluaa tutkailla millaisia 
sarjiksia isät ja isoisät lukivat, kirja 
on oiva lukukokemus.

Isäukkovainaalta jäi yksi vuoden 
1956 Korkeajännityssarja ja se on 
jemmassa sarjakuvahyllyssäni osoi-
tuksena siitä, että Korkkari todella 
kestää isältä pojalle.

Kannattaa pitää mielessä, että jos 
näitä varsinkin 1950-luvun lehtiä sat-
tuu tulemaan vastaan ullakkoremon-
tin yhteydessä, kannattaa ne roska-
lavan sijaan toimittaa divariin. Jot-
kut numerot saattavat hyväkuntoisi-
na kappaleina maksaa useita satoja 
euroja. 

KIITÄMME: Helppo tapa tutustua 
harvinaisiin lehtiin.
MOITIMME: Tarinat ovat hyvin 
samantyylisiä keskenään. 

Korkkari kestää isältä pojalle
Musta apotti – Korkeajännitysjännityssarja 1953.  
Egmont Kustannus 2017.
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Karri Hovi

Porvoossa järjestettiin 6. helmi-
kuuta jo neljättä kertaa kaikille 

avoin Duunitehdas-rekrytointitapah-
tuma, jota mainostettiin kovasti Itä-
Uusimaan sanomalehdissä. Tarjolla 
kerrottiin olevan lähes 5 000 vapaa-
ta eri alojen työ- ja koulutuspaikkaa. 
Paikalle oli saapunut yli 50 työnan-
tajan ja 10 oppilaitoksen edustajaa.

Miten mahtoi olla tarjolla raksa-
hommia vaikka kesäksi?

Vanhan 1920-luvulla rakennetun 
vaneritehtaan perustuksia ja seiniä 
osaksi hyödyntämällä on Porvoon 
kaupungille hankittu sopiva Taide-
tehdas-tapahtumapaikka. Tehtaalle 
on helppo löytää ja se sijaitsee hyvi-
en liikenneyhteyksien varrella. 

Tapahtuma oli koonnut pai-
kalle paljon kävijöitä. Heti sisään 
päästyäni marssin paikallisen TE-
toimiston tiskin luo ja kysyin mi-
ten mahtaa olla rakennusalan hom-
mia tarjolla itäisellä Uudellamaalla. 
Minut ohjattiin miesvirkailijan pu-
heille, joka heti aluksi kertoi itse-
kin työskennelleensä raudoittajana 
parisen vuotta.

Työnjohdon töitä löytyisi paljon-
kin, mutta työntekijäosastolla tun-
tuu olevan ainakin tähän vuodenai-
kaan hiljaisen puoleista. Muutamal-
le osaavalle timpurille ja rakennus-
apumiehellekin olisi kuitenkin töitä 
tarjolla näin keskellä talveakin. Toi-

vottavasti tilanne kohenee kesään 
mennessä. 

Rakentamisesta kiinnostunut-
ta nuorta virkailija kehotti hakeutu-
maan koulutukseen ja kertoi hyväl-
le tekijälle olevan aina töitä. Tätä on 
tullut kuultua aikaisemminkin ja us-
kalsin vähän epäillä moista otaksu-
maa. Tiedustelin, että miten mahtaa 
nuori rakentaja oppia hyväksi teki-
jäksi, kun se ensimmäinen työpaik-
ka ei aukea. Jos sattuu jotain löyty-
mään, ei työsuhde useinkaan ole pi-
tuudella pilattu. Tätä ei kiistettykään. 

Utelin myös minuakin kiinnos-
taneen oppisopimuksella ammat-
tiin -vaihtoehdon nykytilaa. Mah-
dollisuus päästä duuniin tätä kaut-
ta on tänä päivänä aivan olematon, 
kertoi virkailija suoraan. Sopivia ja 
halukkaita työnantajia ei ole tarjol-
la ja halukkuus sitoutua työntekijöi-
hin on aika nollassa. Pelkäävät kuu-
lema virherekrytoinnin mahdolli-
suutta. Joku onnellinen on kuiten-
kin päässyt raksalle tätäkin tietä ai-
na silloin tällöin. Yhtään rakennus-
firmaa ei muuten duunitehtaalle ol-
lut tällä kertaa vaivautunut.

Töitä löytyy tehtailta
Suuntasin TE-tiskin jälkeen vuok-
rafirmojen pakeille ja huonosti on 
paikkoja tarjolla tälläkin suunnalla. 
Yksi hyvä ja kokenut timpuri kuu-
lema työllistettäisiin heti ja ehkä-
pä yksi lv-asentajakin, mutta siinä 

Rakennusalan töitä tarjolla Duunitehtaalla?

kaikki. Muuten Varamiespalvelun 
tarjolla olevat työtehtävät koostuvat 
70-prosenttisesti tehdastöistä. 

Paikka oli tässä tapauksessa osu-
vasti valittu.

Kouluttautumismahdollisuuksia 
paikallisilla aikuiskoulutuslaitok-
silla tuntui piisaavan kaikilla muilla 
paitsi rakentamisen alalla. Uudella-
maalla toimivalla Edupolilla oli sen-
tään tarjolla Keravan toimipisteessä 
järjestettävä rakennusalan perustut-
kinto. Tänne pääsee noin 25 onnel-
lista. Siinä kaikki.

Poistuin tapahtumasta hämmen-
tyneenä. Jo muutaman vuoden ajan 
on kohistu rakennusalan suures-
ta työvoimatarpeesta ja siitä kuin-
ka yritykset eivät voi ottaa töitä vas-
taan, kun ei löydy sopivia tekijöitä. 

Duunitehtaalle oli kokoontunut 
usean tuhannen työnhakijan jouk-

ko. Suurin osa näistä oli nuorisoa, 
joka etsi kenties kesätyöpaikkaa tai 
koulutuspaikkaa, mutta oli joukos-
sa paljon vanhempaakin väkeä töitä  
etsimässä. 

En ymmärrä, miksi työnanta-
jia ei kiinnosta jalkautua potenti-
aalisten duunareiden pariin. Autol-
le talsies sani katselin kahden Taide-
tehtaan viereen nousevan kerrostalon 
työmaita, joilla äijät puursivat lumi-
sateesta huolimatta. Kyllä Itä-Uudel-
lamaallakin rakennetaan täyttä häkää 
keskellä talvea. Kesällä sitten valitel-
laan, kun ei löydy millään tekijöitä. 
Kannattaisiko asian eteen tehdä jo-
tain ajoissa? 

KIITÄMME: Tapahtumaa 
mainostettiin hyvin.
MOITIMME: Rakennusalan töiden 
tarjonta hyvin vähäistä.

Taidetehtaan Duunitehdas Porvoossa. 

Jukka Nissinen

1500-LUVUN lopulla Euroopassa al-
koi ilmastojakso, jota kutsutaan pie-
neksi jääkaudeksi. Huonontuneet 
sääolosuhteet aiheuttivat monia nä-
länhätiä ja tautiepidemoita, esimer-
kiksi Suomessa menehtyi 28 pro-
senttia väestöstä suurten kuolonvuo-
sien 1695–1697 aikana.

Keski-Euroopassa vesistöt jää-
tyivät ja lunta riitti reenjalaksen alle 
joka talvi. Lontoossa Thamesin jääl-

lä pidettiin jokatalvisia Frost Fairs 
-markkinoita aina 1800-luvun alku-
puolelle asti.

Alankomaiden taidehistoriassa 
1600-lukua kutsutaan maalaustai-
teen kultakaudeksi. Kauppaporva-
reiden tilauksesta syntyi maalarei-
den koulukunta, jolle oli tyypillistä 
hyvin realistinen maalaustyyli.

Amsterdamin Rijkmuseum on 
koostanut pienen näyttelyn talviai-
heisia piirroksia ja maalauksia kulta-
kauden taiteilijoilta. Taideteoksissa 

luistellaan ja pelataan kanavien jääl-
lä. Mukaan on mahtunut myös fanta-
sia-aiheita, kuten Adriaen Matha-
min luistelevat pöllöt.

Vaikuttavimmat talviaiheiset 
teokset löytyvät kuitenkin Rijkmu-
seumin perusnäyttelystä, jossa 
myös aikajänne ulottuu aina 
1800-luvun loppuun asti. Kultakau-
den maalauksissa jäätyneet kanavat 
ovat täynnä väkeä, mutta esimer-
kiksi George Hendrik Breitnerin 
Luminen näkymä Oosterparkiin 

-teoksessa vuodelta 1892 näyttäy-
tyy alakuloisen hiljainen räntämai-
sema. 

Huvitusta jäällä. Näyttely Amster-
damin Rijkmuseumissa maaliskuun 
loppuun asti.

KIITÄMME: Alankomaat on 
luistelun suurvalta.
MOITIMME: Ilmastonmuutos 
arpoo kelejä miten sattuu.

<< George Hendrik 
Breitner: Luminen 
näkymä Oosterparkiin 
(1892).

< Osasuurennos 
Hendrick Avercampin 
Luistelijoita talvimai-
semasta -teoksesta 
vuodelta 1608.

Jäätä ja lunta Hollannissa
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TAPAHTUMAT

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.

Ammattiosastojen kevätkokoukset
Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston 
kevätkokouksessa:
a)  käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä 

kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista asioista.

Hämeenlinnan 
rakentajaveteraanit
Kokous ke 21.3. klo 13, Birger 
Jaarlin katu 12 A, Hämeenlinna. 
Käsitellään esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Matka ke 11.4. Tampereelle, 
Työväenmuseo Werstaaseen. jossa 
opastettu kierros. Lähtö klo 10 Wet
teriltä. Tarvittaessa koukkaamme 
Tiiriön Prisman kautta, jonne voi 
jättää autonsa. Matkan hinta 10 €/
hlö. Kierroksen jälkeen ruokailem
me panimoravintola Plevnassa 
omalla kustannuksella. Ilmoittautu
miset kokouk sessa ke 21.3. tai vii
meistään su 25.3. p. 045 773 028 20. 
Tervetuloa!

Keski-Suomen 
rakentajaveteraanit
Kevätretki 22.–23.5. Tallinnaan. 
Linjaauto lähtee ti 22.5. klo 14.30 
Jyväskylästä Harjukadun tilausajo
laiturista ja ajaa reittiä: Vaajakoski–
Joutsa–satama. Paluu ke 23.5. noin 
klo 24 samaan paikkaan. Matkan 
hinta veteraaneille ja aveceille 35 €/
hlö, muille 45 €/hlö. Paikkoja varat
tu 56:lle hengelle. Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 4.5., Kaarlo p 050 
542 7290 tai Raimo p. 040 768 
8811. Tervetuloa kevätretkelle!

Lahden osastot: 066, 177, 405 
ja 604
Yhteinen kevätkokous to 22.3.  
klo 17.30, ravintola WanhaHerra, 
Laaksokatu 17, Lahti. Esillä sään
töjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Tilaisuudessa 
puhujana liiton johtoa. Tulethan 
paikalle ajoissa, päättämään 
 osastosi yhteisissä asioissa.
Hallitukset

Turun osastot: 015 ja 016
Yhteinen kevätkokous ke 28.3. 
klo 18, Turun aluetoimisto, Uuden
maankatu 6a, Turku. Esillä sääntö

jen määräämät asiat sekä muut esil
le tulevat asiat. Tilannekatsauksen 
pitää toimintaalueen päällikkö 
Jouni Ruotsalainen. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Hallitukset

Os. 002, Helsingin maalarit
Kevätkokous ke 28.3. klo 17, osas
tojen Tiimitupa, Viides linja 3, Hel
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Pullakahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 003, Helsinki
Kevätkokous la 24.3. klo 11, Uu
denmaan aluejärjestön tilat, Silta
saarenkatu 4, katutaso, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat se
kä muut esille tulevat asiat. Kokouk
sen jälkeen ruokailu. Lisätietoja ja 
ennakkoilmoittautumiset puheen
johtaja Janne Gren p. 050 411 6240.
Hallitus

Os. 005, Helsingin 
sementtimiehet
Kevätkokous la 24.3. klo 13, ra
vintola Mc Arthur, Mannilantie 47, 
Järvenpää. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen 
ulkomaalaiset ammattilaiset
Kevätkokous ke 28.3. klo.17.30, 
Uudenmaan aluetoimiston tilat, Sil
tasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Virkistyspäivä SPA Flamingo. 
Mukaan pääsee 40 jäsentä perhei
neen, lasten yläikäraja 13 vuotta. 
Omavastuu 20 €/perhelippu, joka 
maksetaan osaston tilille: FI65 
8000 1871 0130 00. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: Igor p.+358 415 
437 733, arkiiltaisin klo 15–18.
Hallitus

Os. 008, Kajaani
Kevätkokous la 24.3. klo 11, Scan
dic Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
 sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kokouksen jälkeen ruokailu, jonka 
vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 
pe 16.3., Keijo Holappa p. 040 021 
3423 tekstiviestillä tai soittamalla.
Hallitus kokoontuu klo 10.
Hallitus

Os. 014, Turun maalarit ja 
lattianpäällystäjät
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
Turun aluetoimisto, Uudenmaan
katu 6a, Turku. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Tilannekatsauksen 
pitää Uudenmaan aluetoimitsija 
Johanna Elonen. Kokouksen jäl
keen ruokailu. Tervetuloa!
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Pitkämatkalaiset, yli 50 km 
Turun keskustasta asuvat ja kesäpäi
villä hotellimajoitusta tarvitsevat voi
vat hakea tukea osastolta 50 €/jäsen. 
Rahat saa maksettua kuittia vastaan.
Hallitus

Os. 018, Turku
Kevätkokous ke 21.3. klo 18, Tu
run aluetoimisto, Uudenmaankatu 
6a, Turku. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 022, Kerava
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Majoitumme Hamburger 
Börs hotellissa kahden hengen 
huoneissa. Bussikuljetus Keravalta. 
Omavastuu 30 €/hlö. Ilmoittautu
miset viimeistään to 3.4., Jarmo 
Nieminen p. 050 375 8902.
Hallitus

Os. 023, Tuusula
Kevätkokous la 17.3. klo 11.30, 
ravintola Huili, Rantakatu 6, Jär
venpää. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 025, Kemi–Tornion maa- 
ja vesirakentajat
Kevätkokous la 17.3. klo 18, 
Jokikeskus, rantasauna, Virtatie 54, 
Vallitunsaari, Kemi. Esillä sääntö
jen määräämät asiat sekä muut esil
le tulevat asiat.
Hallitus

Os. 027, Joensuu
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Järjestämme kyydin kesä
päiville. Kaikki mukaan haluavat 
jäsenet puolisoineen laittakaa yhte
ystiedot viimeistään la 31.3. osas
ton spostiin: osasto027@suomi24.
fi tai tekstiviestinä p. 040 704 
0144. Varausmaksu 50 €/hlö mak
settava osaston tilille FI69 5770 
0520 4039 88, varausmaksu mak
setaan takaisin kyydissä.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski
Kevätkokous ti 27.3. klo 18, Voik
kaan Työväentalo, Voikkaantie 2, 
Voikkaa. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Pilkkikilpailut la 17.3. klo 10–13 
Lemin mökillä, Konttilantie 71, Le
mi. Tarjolla kaikille hernesoppaa ja 
nuotiomakkaraa! Tervetuloa!
Veteraanien tapaaminen ti 20.3. 
klo 13, Työväentalon yläkerta, Snell
maninkatu 22, Lappeenranta. Terve
tuloa kahville ja kuulemaan raken
nusalan näkymistä. Toimitusjohtaja 
Seppo Tokkola SSR KaakkoisSuo
mi Oy:stä kertoo Työväentalohank
keesta. Raimo Paalanen kertoo Van
hojen Tovereiden toiminnasta kau
pungissa. Veteraanit tulkaa mukaan 
ja mietitään yhdessä, millaista vete
raanitoimintaa on jatkossa.
Kevätkokous ti 27.3. klo 18, osas
ton toimisto, Työväentalo, Snellma
ninkatu 22, Lappeenranta. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Tilanne
katsauksen pitää aluetoimitsija 
Jarkko Harjumaaskola. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettimiehet
Kevätkokous ti 27.3. klo 16, am
mattiosastojen Tiimitupa, Viides 
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kuukausikokous ke 11.4. klo 19, 
osaston toimisto, Vapaudentie 32–
34 B, Seinäjoki. Käsitellään esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Jär
jestötalo, kahvio, 1. krs, Munckin
katu 49, Hyvinkää. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu alkaa 
klo 17.30.
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Linjaauto lähtee la 16.6. 
klo 8 Hyvinkään rautatieasemalta. 
Paluukyyti lähtee su 17.6. klo 12 
hotellilta. Majoitus Radisson Blue 
Marina Palacessa. Omavastuut: A
jäsenet 60 €/hlö, eläkeläiset, työttö
mät ja opiskelijat 40 €/hlö, lapset 
alle 16vuotiaat 30 €/hlö sekä muil
ta 80 €/hlö. Sitovat ilmoittautumi
set viimeistään su 8.4., Matti Iha
nus p.040 510 5654.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
KeskiSuomen aluetoimisto, Yrjön
katu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 053, Oulu
Pilkkikisat la 7.4. klo 10–14. Aloi-
tuspaikka: Oritkarintien sataman 
puoleinen parkkipaikka. Sarjat: 
miehet ja naiset. Tiedustelut: Pentti 
Moilanen p.040 577 3377. Tervetu-
loa jäsenet perheineen! Jäävaraus.

Os. 055, Järvenpää
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Jär-
venpään talo, Hallintokatu 4, Jär-
venpää. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 056, Salo
Kevätkokous to 22.3. klo 18, osas-
ton toimisto, Helsingintie 16, Salo. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Pai-
kalla myös aluejärjestön puheen-
johtaja Markku Rintala. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 057, Kotka
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
osaston toimisto, Puutarhakatu 12, 
Kotka. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Käydään alustavaa keskustelua 
myös mahdollisesta osaston yhdis-
tymisestä toiseen osastoon. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 059, Oulu
Perheretki la 24.3. Iso-Syötteelle. 
Lähtö klo 8 Ruskosta. Hinnat: lin-
ja-auto 10 €/hlö, hissilippu 10 €/hlö 
(omalla kyydillä tulijoille), linja 
auto ja hissilippu 20 €/hlö. Lisätie-
toja ja Ilmoittautuminen 12.–21.3. 
klo 17–20, Jarmo Vikstedt p. 040 
526 4118
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Haluaisitko lähteä kesäpäi-
ville? Osasto on varannut majoitus-
paikkoja kahdeksi yöksi Cumuluk-
seen. Omavastuu aikuisille 30 €/hlö 
ja lapset alle 14-vuotiaat 20 €/hlö. 
Itse järjestät kyydin. Ilmoittautumi-
nen 19.–30.3. välisenä aikana. 
 Lisää tietoa osaston kotisivuilta: 
https://osasto059oulu.rakennusliit-
to.net/.
Hallitus

Os. 060, Kouvola
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Paikkoja varattu 30:lle ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Retken hinta jäsenille ja ave-
ceille 50 €/hlö. Ilmoittautumiset 
viimeistään su 1.4., Matti p. 040 
537 5579 ja maksut osaston tilille 
FI87 5016 1020 0282 46.
Jäsenmatka 6.–9.7. Viron Pär-
nuun. Bussi mukana matkan ajan. 
Lähtö pe 6.7. klo 5.30 Valkealan 
ABC, klo 5.50 Kouvola matkakes-
kus, klo 6 Koria linja-autoasema, 
Elimäki, Helsinki. Majoitus hotelli 
Pärnussa kahden hengen huoneissa 
aamiaisella. Matkan hinta jäsenille 
ja aveceille 180 €/hlö. Paikkoja va-
rattu 40:lle ja ne täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-

miset ja viimeistään ke 9.5., Matti 
p. 040 537 5579 ja maksut osaston 
tilille FI87 5016 1020 0282 46.
Hallitus

Os. 064, Alavus
Kevätkokous ti 27.3. klo 17.30, 
Kuortaneen urheiluopisto, Liikun-
tahotellin kokoustila 5, Opistotie1, 
Kuortane. Aloitetaan ruokailulla 
klo 17.30 ravintola Eppulassa. Esil-
lä sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Paikalla 
aluetoimitsija Jere Hyytinen. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 068, Joensuun 
betonituote
Kevätkokous su 25.3. klo 15.30, 
ravintola Kerubi, Suojärvi-kabinet-
ti, Siltakatu 1, Joensuu. Esillä sään-
töjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Kokouksen jäl-
keen tarjotaan pientä purtavaa. Ter-
vetuloa!
Yltäkylläisesti huollettu pilkki-
päivä la 14.4. klo 10–14, Joensuun 
Kuhasalon Kalmonkatiskalla. Pai-
kalle on sekä kyltti- että puhelino-
pastus. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari
Kevätkokous la 24.3. klo 13, Toi-
mitalo, Ahlströminkatu 9, Pietar-
saari. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 078, Hamina
Kevätkokous to 22.3. klo 18, ho-
telli Leikari, Summa-kabinetti. Ha-
minantie 261, Kotka. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat. Käydään alustavaa 
keskustelua myös mahdollisesta 
osaston yhdistymisestä toiseen 
osastoon. Kevyttä iltapalaa tarjolla. 
Tervetuloa osaston kokoukseen toi-
minnan suuntaa linjaamaan tulevai-
suuteen.
Hallitus

Os. 080, Vakka-Suomen 
rakentajat
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Torp-
parin Tupa, Vinkkiläntie 20, Vink-
kilä. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 082, Nokia
Kevätkokous ti 20.3. klo 18, osas-
ton toimisto, Pirkkalaistori 8 C, 
Nokia. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 086, Kokkola
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
osaston toimisto, Ristirannankatu 
7, Kokkola. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tilannekatsauksen pitää 
aluetoimitsija Jere Hyytinen.

Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Osasto tukee jäseniä majoi-
tuskustannuksista 135 €/vrk/enin-
tään 2 vrk. Jäsen varaa ja maksaa 
majoituksen itse. Majoituskustan-
nukset palautetaan kuittia vastaan. 
Matkat jäsen maksaa itse. Lisätie-
toja p. 050 079 8022.
Hallitus

Os. 091, Kuopio
Kevätkokous la 17.3. klo 10, Ori-
ginal Sokos Hotel Puijonsarvi, ko-
koustila, Minna Canthin katu 16, 
Kuopio. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen lounas. 
Tervetuloa!
Pilkkikilpailut pe 30.3. klo 10 Lo-
marinteellä. Tarjolla pientä purta-
vaa ja iloista mieltä. Parhaat palki-
taan. Tervetuloa!
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Reissu kesäpäiville. Raken-
nusliiton jäsenet perheineen ko-
koontuvat juhannusta edeltävänä 
viikonloppuna Turkuun. Lähtö pe 
15.6. klo 14 Siilinjärven linja-auto-
asemalta, klo 14.30 Kirkkokatu 1 
(Kuopio), klo 14.45 ABC Pitkälah-
ti. Yöpyminen (pe–su) Original So-
kos Hotel Hamburger Börs, Turun 
kauppatorin laidalla kahden hengen 
huoneissa. Takaisin lähdetään su 
17.6. klo 13 Kuopioon. Matkan 
hinta 65 €/hlö. Jäsenet voivat varata 
kaksi matkaa/jäsen. Mukaan mah-
tuu 63 nopeinta! Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 11.5., Tuomo Pieti-
käinen p. 044 9733 808 (mielellään 
tekstiviestillä) tai tuomo.pietikai-
nen@gmail.com.
Hallitus

Os. 095, Vaasa
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Osallistumme kesäpäiville. 
Majoitus kahden hengen huoneissa. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen vii-
meistään ma 30.4., Johanna Väli-
maa p. 050 523 9206.
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja 
mattomiehet
Kevätkokous ti 20.3. klo 18, Sata-
kunnan aluetoimisto, Liisankatu 
18, Pori. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 102, Oulun maalarit ja 
mattomiehet
Kevätkokous ke 21.3. klo 18, Ou-
lun aluetoimisto, Rautatienkatu 40, 
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 103, Kuopion maalarit ja 
mattomiehet
Kevätkokous ke 28.3. klo 18, Vuo-
rikatu 42:n kokoustilat, Kuopio. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Ter-
vetuloa!
Hallitus

Os. 113, Siilinjärvi
Kevätkokous ti 20.3. klo 18, Luot-
tamusmiestoimisto, Harjamäentie 
1, Siilinjärvi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Hotellista varattu 10 kpl 
kahden hengen huoneita. Jäsenille 
ei omavastuuta, avec 50 €. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautumiset viimeistään 
to 29.3., Raine Kokkonen p.044 
010 0106.
Hallitus

Os. 115, Heinola
Kevätkokous ke 28.3 klo 18, Bar-
Bulmer, Kirkkokatu 15, Heinola. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 123, Rauma
Kevätkokous ti 20.3. klo 18, hotelli 
Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9, 
Rauma. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Liiton puheenvuoron pitää Raken-
nusliiton puheenjohtaja Matti Har-
juniemi. Ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 150, Forssa
Kevätkokous to 22.3. klo 18.30, 
osaston toimisto, Hämeentie 18, 
Forssa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 154, Loviisa
Kevätkokous su 25.3. klo 12, Nes-
te Loviisa Ankkurituuli, kabinetti, 
Länsikaari 3, Loviisa. Esillä sään-
töjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Paikalla aluetoi-
mitsija. Kokouksen jälkeen ruokai-
lu.  Tervetuloa!
Hallitus

Os. 160, Kerimäki
Kevätkokous to 29.3. klo 18, Keri-
mäen liikuntahallin kahvio, Koulu-
tie 2, Kerimäki. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 162, Kouvolan maalarit ja 
mattomiehet
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
 hotelli Cumulus, Kouvolankatu 11, 
Kouvola. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruoka-
tarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 173, Lappeenranta
Kevätkokous ke 21.3. klo 16.30, 
Angus Steak & Wine Ravintola, 
Valtakatu 33, Lappeenranta. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen iltapalatarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus
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TAPAHTUMAT

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.

Ammattiosastojen kevätkokoukset
Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston 
kevätkokouksessa:
a)  käsitellään hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä 

kalenterivuodelta;
b) käsitellään toiminnantarkastajan lausunto;
c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
d) päätetään mahdollisista muista esille tulevista asioista.

Hämeenlinnan 
rakentajaveteraanit
Kokous ke 21.3. klo 13, Birger 
Jaarlin katu 12 A, Hämeenlinna. 
Käsitellään esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Matka ke 11.4. Tampereelle, 
Työväenmuseo Werstaaseen. jossa 
opastettu kierros. Lähtö klo 10 Wet
teriltä. Tarvittaessa koukkaamme 
Tiiriön Prisman kautta, jonne voi 
jättää autonsa. Matkan hinta 10 €/
hlö. Kierroksen jälkeen ruokailem
me panimoravintola Plevnassa 
omalla kustannuksella. Ilmoittautu
miset kokouk sessa ke 21.3. tai vii
meistään su 25.3. p. 045 773 028 20. 
Tervetuloa!

Keski-Suomen 
rakentajaveteraanit
Kevätretki 22.–23.5. Tallinnaan. 
Linjaauto lähtee ti 22.5. klo 14.30 
Jyväskylästä Harjukadun tilausajo
laiturista ja ajaa reittiä: Vaajakoski–
Joutsa–satama. Paluu ke 23.5. noin 
klo 24 samaan paikkaan. Matkan 
hinta veteraaneille ja aveceille 35 €/
hlö, muille 45 €/hlö. Paikkoja varat
tu 56:lle hengelle. Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 4.5., Kaarlo p 050 
542 7290 tai Raimo p. 040 768 
8811. Tervetuloa kevätretkelle!

Lahden osastot: 066, 177, 405 
ja 604
Yhteinen kevätkokous to 22.3.  
klo 17.30, ravintola WanhaHerra, 
Laaksokatu 17, Lahti. Esillä sään
töjen määräämät asiat sekä muut 
esille tulevat asiat. Tilaisuudessa 
puhujana liiton johtoa. Tulethan 
paikalle ajoissa, päättämään 
 osastosi yhteisissä asioissa.
Hallitukset

Turun osastot: 015 ja 016
Yhteinen kevätkokous ke 28.3. 
klo 18, Turun aluetoimisto, Uuden
maankatu 6a, Turku. Esillä sääntö

jen määräämät asiat sekä muut esil
le tulevat asiat. Tilannekatsauksen 
pitää toimintaalueen päällikkö 
Jouni Ruotsalainen. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Hallitukset

Os. 002, Helsingin maalarit
Kevätkokous ke 28.3. klo 17, osas
tojen Tiimitupa, Viides linja 3, Hel
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Pullakahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 003, Helsinki
Kevätkokous la 24.3. klo 11, Uu
denmaan aluejärjestön tilat, Silta
saarenkatu 4, katutaso, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat se
kä muut esille tulevat asiat. Kokouk
sen jälkeen ruokailu. Lisätietoja ja 
ennakkoilmoittautumiset puheen
johtaja Janne Gren p. 050 411 6240.
Hallitus

Os. 005, Helsingin 
sementtimiehet
Kevätkokous la 24.3. klo 13, ra
vintola Mc Arthur, Mannilantie 47, 
Järvenpää. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen 
ulkomaalaiset ammattilaiset
Kevätkokous ke 28.3. klo.17.30, 
Uudenmaan aluetoimiston tilat, Sil
tasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Virkistyspäivä SPA Flamingo. 
Mukaan pääsee 40 jäsentä perhei
neen, lasten yläikäraja 13 vuotta. 
Omavastuu 20 €/perhelippu, joka 
maksetaan osaston tilille: FI65 
8000 1871 0130 00. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: Igor p.+358 415 
437 733, arkiiltaisin klo 15–18.
Hallitus

Os. 008, Kajaani
Kevätkokous la 24.3. klo 11, Scan
dic Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
 sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kokouksen jälkeen ruokailu, jonka 
vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 
pe 16.3., Keijo Holappa p. 040 021 
3423 tekstiviestillä tai soittamalla.
Hallitus kokoontuu klo 10.
Hallitus

Os. 014, Turun maalarit ja 
lattianpäällystäjät
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
Turun aluetoimisto, Uudenmaan
katu 6a, Turku. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Tilannekatsauksen 
pitää Uudenmaan aluetoimitsija 
Johanna Elonen. Kokouksen jäl
keen ruokailu. Tervetuloa!
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Pitkämatkalaiset, yli 50 km 
Turun keskustasta asuvat ja kesäpäi
villä hotellimajoitusta tarvitsevat voi
vat hakea tukea osastolta 50 €/jäsen. 
Rahat saa maksettua kuittia vastaan.
Hallitus

Os. 018, Turku
Kevätkokous ke 21.3. klo 18, Tu
run aluetoimisto, Uudenmaankatu 
6a, Turku. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 022, Kerava
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Majoitumme Hamburger 
Börs hotellissa kahden hengen 
huoneissa. Bussikuljetus Keravalta. 
Omavastuu 30 €/hlö. Ilmoittautu
miset viimeistään to 3.4., Jarmo 
Nieminen p. 050 375 8902.
Hallitus

Os. 023, Tuusula
Kevätkokous la 17.3. klo 11.30, 
ravintola Huili, Rantakatu 6, Jär
venpää. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 025, Kemi–Tornion maa- 
ja vesirakentajat
Kevätkokous la 17.3. klo 18, 
Jokikeskus, rantasauna, Virtatie 54, 
Vallitunsaari, Kemi. Esillä sääntö
jen määräämät asiat sekä muut esil
le tulevat asiat.
Hallitus

Os. 027, Joensuu
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Järjestämme kyydin kesä
päiville. Kaikki mukaan haluavat 
jäsenet puolisoineen laittakaa yhte
ystiedot viimeistään la 31.3. osas
ton spostiin: osasto027@suomi24.
fi tai tekstiviestinä p. 040 704 
0144. Varausmaksu 50 €/hlö mak
settava osaston tilille FI69 5770 
0520 4039 88, varausmaksu mak
setaan takaisin kyydissä.
Hallitus

Os. 029, Kuusankoski
Kevätkokous ti 27.3. klo 18, Voik
kaan Työväentalo, Voikkaantie 2, 
Voikkaa. Esillä sääntöjen määrää
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Pilkkikilpailut la 17.3. klo 10–13 
Lemin mökillä, Konttilantie 71, Le
mi. Tarjolla kaikille hernesoppaa ja 
nuotiomakkaraa! Tervetuloa!
Veteraanien tapaaminen ti 20.3. 
klo 13, Työväentalon yläkerta, Snell
maninkatu 22, Lappeenranta. Terve
tuloa kahville ja kuulemaan raken
nusalan näkymistä. Toimitusjohtaja 
Seppo Tokkola SSR KaakkoisSuo
mi Oy:stä kertoo Työväentalohank
keesta. Raimo Paalanen kertoo Van
hojen Tovereiden toiminnasta kau
pungissa. Veteraanit tulkaa mukaan 
ja mietitään yhdessä, millaista vete
raanitoimintaa on jatkossa.
Kevätkokous ti 27.3. klo 18, osas
ton toimisto, Työväentalo, Snellma
ninkatu 22, Lappeenranta. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Tilanne
katsauksen pitää aluetoimitsija 
Jarkko Harjumaaskola. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettimiehet
Kevätkokous ti 27.3. klo 16, am
mattiosastojen Tiimitupa, Viides 
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kuukausikokous ke 11.4. klo 19, 
osaston toimisto, Vapaudentie 32–
34 B, Seinäjoki. Käsitellään esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Jär
jestötalo, kahvio, 1. krs, Munckin
katu 49, Hyvinkää. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu alkaa 
klo 17.30.
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Linjaauto lähtee la 16.6. 
klo 8 Hyvinkään rautatieasemalta. 
Paluukyyti lähtee su 17.6. klo 12 
hotellilta. Majoitus Radisson Blue 
Marina Palacessa. Omavastuut: A
jäsenet 60 €/hlö, eläkeläiset, työttö
mät ja opiskelijat 40 €/hlö, lapset 
alle 16vuotiaat 30 €/hlö sekä muil
ta 80 €/hlö. Sitovat ilmoittautumi
set viimeistään su 8.4., Matti Iha
nus p.040 510 5654.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
KeskiSuomen aluetoimisto, Yrjön
katu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 178, Kokemäki/Harjavalta
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Työ-
väentalo Rantala, Kakkulaistentie 
20, Kokemäki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 186, Oitti
Kevätkokous su 18.3. klo 12, ra-
vintola Pihvipaikka 54, Riihimäen-
tie 3620, Oitti. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Kevätkokous pe 23.3. klo 17, kah-
vila Ståhlberg, Tampereentie 12, 
Lempäälä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 190, Lohja
Kevätkokous ti 27.3. klo 15, Tyty-
rin Kaivostupa, Kuilukatu 42, Loh-
ja. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 197, Pieksämäki
Pilkkikisat la 17.3. klo 9–12 osas-
ton mökillä. Pientä purtavaa tarjolla 
Tervetuloa!
Kevätkokous su 1.4. klo 15, ABC 
Pieksämäki, Vehkanotko 2, Pieksä-
mäki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 206, Juva
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, Työ-
tuloksen kerhohuone, Peltotie 1–3, 
Juva. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 212, Loimaa
Kevätkokous su 25.3. klo 14, Työ-
väentalo, Satakunnantie 57, Loi-
maa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 213, Nastola
Kevätkokous to 15.3. klo 18, Puu-
seppien toimisto, Timpurintie 2, 
Nastola. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu 
läheisessä ravintola Marmarikses-
sa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali
Kevätkokous ke 28.3. klo 18, A-
Rakennus Niemelä, Putkikatu 14, 
Naantali. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 223, Raahe
Kevätkokous ma 26.3. klo 17, ho-
telli Raahen Hovi, Kirkkokatu 28, 
Raahe. Esillä sääntöjen määräämät 

asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 241, Paimio
Kevätkokous 16.3. klo 18, maaui-
mala Ankkalampi, Sähköyhtiöntie 
193, Paimio. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen sau-
nomista ja syömistä juomineen. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Kevätkokous pe 23.3. klo 18.30, 
osaston toimisto, Keskuspuistikko 
32, Kurikka. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Pilkkipäivä la 24.3. klo 10 Jalas-
järven Hirvijärvellä, Marttilantie 
218, Salmen silta. Tarjolla makka-
raa ja kahvia. Haastamme Seinäjo-
en osaston!
Hallitus

Os. 265, Vantaa
Kuukausikokous ti 27.3. klo 18, 
Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. 
Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 280, Helsingin 
betoniraudoittajat
Kevätkokous 17.3. klo 10, Purpu-
ripolku 7–9, Kannelmäki, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 283, Viiala
Kevätkokous ti 27.3., ravintola 
Manhattan, Tampere Koskikeskus. 
Lähtö klo 17.45, Viialan torilta. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kokouksen jälkeen ruokailemme! 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 285, Pielavesi
Kevätkokous ke. 21.3. klo 18, Ikä-
lä. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa.
Perinteiset pilkkikilpailut/yhteinen 
kevätpäivä la 7.4. klo 10 osaston 
kesämökillä, jäsenille perheineen. 
Makkaranpaistoa, kahvitusta ym. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Kevätkokous la 24.3. klo 13, Pert-
tulan Kansantalo, Nummenpääntie 
1, Nurmijärvi. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 291, Outokumpu
Kevätkokous la 24.3. klo 12, My-
kymäentie 23, Varislahti. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Lähtijät, omavastuu 100 €/
hlö. Paikkoja rajoitetusti. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset viimeistään 
pe 30.3., Mika Hallikainen p. 040 
079 1063.
Hallitus

Os. 316, Jokioinen
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, Joki-
oisten kunnanvirasto, kunnanhalli-
tuksen kokoushuone, Keskuskatu 
29 A, Jokioinen. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia
Kevätkokous to 22.3. klo 18, 
 ravintola Kantri, Kauppakatu 5, 
Laihia. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän 
kirvesmiehet
Kevätkokous to 22.3. klo 18, ho-
telli Laajavuori, Laajavuorentie 30, 
Jyväskylä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 24.3.klo 8 Ala-
järven Kirrinrannassa yhdessä Ra-
kentajien Eränkävijöiden kanssa.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 9.4. klo 18, 
Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 
4, Espoo. Käsitellään esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä
Pilkkikisat/Virkistyspäivä la 
24.3. klo 12–15, Sattasen Kotaran-
ta. Sarjat; miehet, naiset ja nuoret 
alle 15-vuotiaat. Rahapalkinnot.
Kevätkokous su 25.3. klo 17, Jär-
jestökeskus Kitinen, Jäämerentie 
19, Sodankylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 365, Rautavaara
Kevätkokous ke 28.3. klo 17, ho-
telli-ravintola Tiilikka, Kuusitie 2, 
Rautavaara. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila
Kevätkokous ke 21.3. klo 18, Jär-
jestötupa, Rantatie 2, Orimattila. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet  
ja -eristäjät
Kevätkokous to 27.3. klo 16.30, 
Turun aletoimiston yläkerta, Uu-
denmaankatu 6a, Turku. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 

muut esille tulevat asiat. Kakku-
kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 392, Tampereen 
putkimiehet ja -eristäjät
Perhetapahtuma ja perinteiset 
pilkkikilpailut la 24.3. Veittijärven 
rannalla, Ylöjärvi, Pihatanhua 5. 
Perhetapahtuma klo 11–15. Makka-
ran paistoa ja poniratsastusta.
Pilkkijät lähtevät klo 7 Tampereelta, 
Hippostalon pihasta, Uimalankatu 
1, Tampere.
Hallitus

Os. 393, Oulun putkimiehet  
ja -eristäjät
Kevätkokous to 22.3. klo 17, ho-
telli Lasaretti, Kasarmintie 13, Ou-
lu. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Osal-
listujien kesken arvotaan huoneis-
toloma liiton omistamissa lomapai-
koissa: Vuokatissa, Kalajoella tai 
Rukalla, itselle sopivaan ajankoh-
taan (lomajaksojen puitteissa). Ar-
vo 200 €. https://vesivaaka.yhdis-
tysavain.fi/lomakohteet/. Kokouk-
sen jälkeen iltapala.
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet 
ja -eristäjät
Kevätkokous to 22.3. klo 17.30, 
Vuorikatu 42:n alakerran kokousti-
la, Kuopio. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokous aloitellaan kah-
veella. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 7.4. klo 9 Lintu-
lahdella, os. 091:n majan rannassa. 
Pekalta voi kysellä lisätietoja tar-
vittaessa p. 040 524 9756. Hyvät 
palkinnot!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän 
putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous to 29.3. klo 17.30, 
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjön-
katu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Matkan omavastuu 40 €/hlö, 
sisältäen majoituksen ja bussikyy-
din. Sitovat ilmoittautumiset ja 
maksut viimeistään la 31.3. osaston 
tilille FI51 5290 0240 1871 69. 
 Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
Ari Pajunen p.040 054 6088.
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan 
putkimiehet ja -eristäjät
Pilkkikilpailut la 24.3. klo 9, 
 Alajärvi.
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen 
putkimiehet
Kevätkokous pe 23.3. klo 17, ho-
telli Santasport, Hiihtomajantie 2, 
Rovaniemi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Osasto tarjoaa kokouksen 
jälkeen buffetillallisen ja sen jäl-
keen mennään keilaamaan. Ruokai-
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lua takia ilmoittautumiset viimeis-
tään ma 19.3., jaska.varrio@gmail.
com tai p. 040 181 3824.
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi
Kevätkokous su 25.3. klo 15, 
Finnsbackan kerhohuone, Kunin-
kaantie 5–7, Kirkkonummi. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 424, Pudasjärvi-
Taivalkoski
Kevätkokous su 25.3. klo 12, Me-
rita Pizza-Kebab, Jukolantie 4, Pu-
dasjärvi. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tilannekatsauksen pitää alue-
toimitsija Seppo Lopakka. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi
Kevätkokous su 25.3. klo 18, Ky-
läseppä, Karikontie 1, Petäjävesi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, Puis-
tokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. Ruoka-
tarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 474, Rääkkylä
Kevätkokous ke 28.3. klo 18 Kari 
Harisella, Urputie 8, Rääkkylä. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Kevätkokous la 24.3. klo 13, 
 Matun talo, Mantunsuora, Nilsiä. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi
Kevätkokous to 29.3. klo 18, ho-
telli Rinssi-Eversti, Ohitustie 5, 
Rantasalmi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Mökkivaraukset kesäksi 2018 
 viimeistään ti 15.5. p. 040 194 1149.
Hallitus

Os. 489, Oulu
Kevätkokous la 24.3. klo 11, Ou-
lun aluetoimiston kokoustila, Rau-
tatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat. Osasto tarjoaa osal-
listujille lounaan kokouksen jäl-
keen.
Hallitus

Os. 522, Merikarvia
Kevätkokous su 25.3. klo 15, Me-
rikarvian paloasema, Lounasvaa-

rantie 1, Merikarvia. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat.
Hallitus

Os. 540, Uudenmaan 
maanrakentajat
Kevätkokous la 24.3. klo 11, Puis-
tokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat, mah-
dollisesti tes-muutokset. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Paikalla 
sopimusalavastaava Matti Korho-
nen. Kokouksen jälkeen ruokailu. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 541, Tampereen 
maansiirto
Kevätkokous ti 27.3. klo 16.30, 
osasto 10:n tilat, Sorinkatu 4 A, 
Tampere. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 542, Jyväskylä
Kevätkokous la 17.3. klo 14, Kes-
ki-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 547, Lahti
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, osas-
ton toimisto, Hämeentie 32 A, Lah-
ti. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Ko-
kouksen jälkeen pientä iltapalaa. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 548, Kymen 
maanrakentajat
Pilkkikilpailut la 24.3. klo 10 
Vilniemellä.
Kevätkokous to 29.3. klo 19, ABC 
Anjalankoski Kouvola, Hallitie 2, 
Keltakangas. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Risteily la 28.4. Tallinnaan. Il-
moittautumiset viimeistään su 
25.3., Jaska p. 040 065 5540. 
Omavastuu jäseniltä 30 €/hlö, 
muilta 70 €/hlö, maksettava vii-
meistään pe 20.4. osaston tilille 
FI59 4924 0010 2429 85.
Hallitus

Os. 553, Luoteis-Pirkanmaa
Kevätkokous la 24.3. klo 17, Juu-
sola-nimisellä mökillä, Nokkapel-
lontie, Ikaalinen. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat.
Hallituksen kokous klo 16, ennen 
varsinaista kokousta.
Hallitus

Os. 559, Kannus
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Kan-
nuksen Työväentalo. Mäkiraontie 
1, Kannus. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan 
putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, ho-
telli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, 
Kouvola. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 601, Helsingin muurarit
Kevätkokous ke 28.3. klo 18, ra-
vintola Shamrock, Peltolantie 2, 
Vantaa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 603, Turun muurarit
Kevätkokous ti 27.3. klo 18, Turun 
aluetoimiston kokoustilat, Uuden-
maankatu 6a, Turku. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat sekä muut esil-
le tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit
Kevätkokous ma 26.3. klo 18, 
os.10:n tilat, Sorinkatu 4 A, Tampe-
re. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 614, Oulun muurarit
Kevätkokous ti 27.3. klo 18, Ou-
lun aluetoimisto, Rautatienkatu 40, 
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat, päätetään osaston varojen 
käytöstä. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. 
Hallitus

ONNEA

KUOLLEITA

90 vuotta
Nakari Pentti Johannes 31.3., 
Lappeenranta.
Os. 033, Lappeenranta

Lehtonen Maila Sanelma
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Maila Sanelma Lehtonen kuoli 
21.2.2018. Hän oli syntynyt 
3.1.1929 ja liittynyt Rakennusliiton 
jäseneksi 1.9.1963.
Muistoa kunnioittaen
Ps. 051, Jyväskylä

Lehti Esko Jalmari
Osastomme pitkäaikainen jäsen Es-
ko Jalmari Lehti kuoli 11.12.2017. 
Hän oli syntynyt 19.7.1935 ja liit-
tynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.2.1961.
Muistoa kunnioittaen
Os. 029, Kuusankoski

Lindeberg Kauko
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Kauko Severi Lindeberg kuoli 
4.2.2018. Hän oli syntynyt 
23.10.1928 ja liittynyt Rakennuslii-
ton jäseneksi 1.9.1957.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja 
-eristäjät
Nuuskakerho

Suutari Tuomo
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Tuomo Suutari kuoli 23.2.2018. 
Hän oli syntynyt 20.6.1947 ja liit-
tynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.6.1976.
Muistoa kunnioittaen
Os. 027, Joensuu

RAKENNUSLIITON  
JULISTAMAT SAARROT
Tarkemmat tiedot löytyvät 
 internetistä
http://rakennusliitto.fi/saarrot

VOIMASSAOLEVAT SAARROT 
18.12.2017:

• ACC Law Oy
• Aiari Grupp Oü
• AJE Ehitus Oü
• Alfaport Grupp Oü
• Alina Grupp Oü
• Alnar Järvi Oü
• Anesko Oy
• Artexx
• A-ryhmä Asennus Oy
• Oy Aureli Ltd
• Autlan Projekt Oü
• Balticale Oü
• BCA Group Oy
• Betamer Eesti Oü
• Bluescreen
• Budtek Sp. Z.o.o.
• Carinaland Oü
• Concord Group Oü
• Dedas Oü
• DED Kompanii Oü
• Degtab Oü
• Detroit Oü
• DPNB Group Oü
• Duramek Oü
• Edinet Partner Oü
• Edmonton Oü
• Efira Invest Oü
• Egerton Oü
• Eikner Oü
• E-K Prof.com Oy
• Elkotek Oy
• Enner Ehitus Oü
• Enta Ehitus Grupp Oü
• Etelä-Suomen kiinteistö ja 

autohuolto Oy
• EU Finnes (19.11.2013 alk. Oy 

ELDAIT Ab)
• Eurobuild Group Oü
• Europe Ehitus Oü
• Eu Steinbau Oy
• Faskom Oy
• Fatmus Ehitus Oü
• Feluko Oü
• FHU PM-BUD
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Os. 178, Kokemäki/Harjavalta
Kevätkokous to 22.3. klo 18, Työ-
väentalo Rantala, Kakkulaistentie 
20, Kokemäki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 186, Oitti
Kevätkokous su 18.3. klo 12, ra-
vintola Pihvipaikka 54, Riihimäen-
tie 3620, Oitti. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus

Os. 187, Lempäälä
Kevätkokous pe 23.3. klo 17, kah-
vila Ståhlberg, Tampereentie 12, 
Lempäälä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 190, Lohja
Kevätkokous ti 27.3. klo 15, Tyty-
rin Kaivostupa, Kuilukatu 42, Loh-
ja. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 197, Pieksämäki
Pilkkikisat la 17.3. klo 9–12 osas-
ton mökillä. Pientä purtavaa tarjolla 
Tervetuloa!
Kevätkokous su 1.4. klo 15, ABC 
Pieksämäki, Vehkanotko 2, Pieksä-
mäki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 206, Juva
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, Työ-
tuloksen kerhohuone, Peltotie 1–3, 
Juva. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 212, Loimaa
Kevätkokous su 25.3. klo 14, Työ-
väentalo, Satakunnantie 57, Loi-
maa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 213, Nastola
Kevätkokous to 15.3. klo 18, Puu-
seppien toimisto, Timpurintie 2, 
Nastola. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu 
läheisessä ravintola Marmarikses-
sa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali
Kevätkokous ke 28.3. klo 18, A-
Rakennus Niemelä, Putkikatu 14, 
Naantali. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 223, Raahe
Kevätkokous ma 26.3. klo 17, ho-
telli Raahen Hovi, Kirkkokatu 28, 
Raahe. Esillä sääntöjen määräämät 

asiat sekä muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 241, Paimio
Kevätkokous 16.3. klo 18, maaui-
mala Ankkalampi, Sähköyhtiöntie 
193, Paimio. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen sau-
nomista ja syömistä juomineen. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Kevätkokous pe 23.3. klo 18.30, 
osaston toimisto, Keskuspuistikko 
32, Kurikka. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Pilkkipäivä la 24.3. klo 10 Jalas-
järven Hirvijärvellä, Marttilantie 
218, Salmen silta. Tarjolla makka-
raa ja kahvia. Haastamme Seinäjo-
en osaston!
Hallitus

Os. 265, Vantaa
Kuukausikokous ti 27.3. klo 18, 
Puistokulma, Talkootie 4, Vantaa. 
Käsitellään esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 280, Helsingin 
betoniraudoittajat
Kevätkokous 17.3. klo 10, Purpu-
ripolku 7–9, Kannelmäki, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 283, Viiala
Kevätkokous ti 27.3., ravintola 
Manhattan, Tampere Koskikeskus. 
Lähtö klo 17.45, Viialan torilta. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Kokouksen jälkeen ruokailemme! 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 285, Pielavesi
Kevätkokous ke. 21.3. klo 18, Ikä-
lä. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa.
Perinteiset pilkkikilpailut/yhteinen 
kevätpäivä la 7.4. klo 10 osaston 
kesämökillä, jäsenille perheineen. 
Makkaranpaistoa, kahvitusta ym. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Kevätkokous la 24.3. klo 13, Pert-
tulan Kansantalo, Nummenpääntie 
1, Nurmijärvi. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 291, Outokumpu
Kevätkokous la 24.3. klo 12, My-
kymäentie 23, Varislahti. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 
muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Lähtijät, omavastuu 100 €/
hlö. Paikkoja rajoitetusti. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset viimeistään 
pe 30.3., Mika Hallikainen p. 040 
079 1063.
Hallitus

Os. 316, Jokioinen
Kevätkokous pe 23.3. klo 18, Joki-
oisten kunnanvirasto, kunnanhalli-
tuksen kokoushuone, Keskuskatu 
29 A, Jokioinen. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia
Kevätkokous to 22.3. klo 18, 
 ravintola Kantri, Kauppakatu 5, 
Laihia. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän 
kirvesmiehet
Kevätkokous to 22.3. klo 18, ho-
telli Laajavuori, Laajavuorentie 30, 
Jyväskylä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 24.3.klo 8 Ala-
järven Kirrinrannassa yhdessä Ra-
kentajien Eränkävijöiden kanssa.
Hallitus

Os. 349, Matinkylä
Kuukausikokous ma 9.4. klo 18, 
Matinkylän Pirtti, Keskipäivänkuja 
4, Espoo. Käsitellään esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 354, Sodankylä
Pilkkikisat/Virkistyspäivä la 
24.3. klo 12–15, Sattasen Kotaran-
ta. Sarjat; miehet, naiset ja nuoret 
alle 15-vuotiaat. Rahapalkinnot.
Kevätkokous su 25.3. klo 17, Jär-
jestökeskus Kitinen, Jäämerentie 
19, Sodankylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat sekä muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 365, Rautavaara
Kevätkokous ke 28.3. klo 17, ho-
telli-ravintola Tiilikka, Kuusitie 2, 
Rautavaara. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila
Kevätkokous ke 21.3. klo 18, Jär-
jestötupa, Rantatie 2, Orimattila. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet  
ja -eristäjät
Kevätkokous to 27.3. klo 16.30, 
Turun aletoimiston yläkerta, Uu-
denmaankatu 6a, Turku. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat sekä 

muut esille tulevat asiat. Kakku-
kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 392, Tampereen 
putkimiehet ja -eristäjät
Perhetapahtuma ja perinteiset 
pilkkikilpailut la 24.3. Veittijärven 
rannalla, Ylöjärvi, Pihatanhua 5. 
Perhetapahtuma klo 11–15. Makka-
ran paistoa ja poniratsastusta.
Pilkkijät lähtevät klo 7 Tampereelta, 
Hippostalon pihasta, Uimalankatu 
1, Tampere.
Hallitus

Os. 393, Oulun putkimiehet  
ja -eristäjät
Kevätkokous to 22.3. klo 17, ho-
telli Lasaretti, Kasarmintie 13, Ou-
lu. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä muut esille tulevat asiat. Osal-
listujien kesken arvotaan huoneis-
toloma liiton omistamissa lomapai-
koissa: Vuokatissa, Kalajoella tai 
Rukalla, itselle sopivaan ajankoh-
taan (lomajaksojen puitteissa). Ar-
vo 200 €. https://vesivaaka.yhdis-
tysavain.fi/lomakohteet/. Kokouk-
sen jälkeen iltapala.
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet 
ja -eristäjät
Kevätkokous to 22.3. klo 17.30, 
Vuorikatu 42:n alakerran kokousti-
la, Kuopio. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokous aloitellaan kah-
veella. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut la 7.4. klo 9 Lintu-
lahdella, os. 091:n majan rannassa. 
Pekalta voi kysellä lisätietoja tar-
vittaessa p. 040 524 9756. Hyvät 
palkinnot!
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän 
putkimiehet ja -eristäjät
Kevätkokous to 29.3. klo 17.30, 
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjön-
katu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Rakentajien kesäpäivät 16.–17.6., 
Turku. Matkan omavastuu 40 €/hlö, 
sisältäen majoituksen ja bussikyy-
din. Sitovat ilmoittautumiset ja 
maksut viimeistään la 31.3. osaston 
tilille FI51 5290 0240 1871 69. 
 Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
Ari Pajunen p.040 054 6088.
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan 
putkimiehet ja -eristäjät
Pilkkikilpailut la 24.3. klo 9, 
 Alajärvi.
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen 
putkimiehet
Kevätkokous pe 23.3. klo 17, ho-
telli Santasport, Hiihtomajantie 2, 
Rovaniemi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Osasto tarjoaa kokouksen 
jälkeen buffetillallisen ja sen jäl-
keen mennään keilaamaan. Ruokai-
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ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

TAPAHTUMIA

KUTSU RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2018

Aika: la 7.4. klo 10, 
 aamukahvi ja matkalaskujen vastaanotto alkaa klo 9.30
Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Asiat: Kokouksessa käsitellään aluejärjestön sääntöjen 5 §:ssä mainitut  
 edustajakokoukselle määrätyt asiat.
 Tilannekatsauksen pitää liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n hallitus

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN VALTAKUNNALLNEN 
LUOTTAMUSHENKILÖTAPAAMINEN, JYVÄSKYLÄ

 Rakennusliitto järjestää rakennustuoteteollisuuden luottamusmie- 
 hille ja työsuojeluvaltuutetuille tarkoitetun edunvalvontatilaisuuden.

Aika: 4.–5.5. Tilaisuus alkaa la 4.5. klo 10 ja päättyy su 5.5. klo 14
Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
Ohjelma: Tilaisuudessa pohditaan edunvalvonnan ja työehtojen kehittämistä  
 rakennustuoteteollisuuden työpaikoilla ja käydään läpi sopimus-
 kierroksen muutokset.
Mukana: neuvottelupäällikkö, sopimusalavastaava Kimmo Palonen, 
 sopimusalavastaava Lauri Haikola, aluetoimitsija Marko Huttunen,  
 aluetoimitsija Olli Seppänen, aluetoimitsija Kai Tuomi ja 
 lakimies Päivi Niemi.

 Mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta, joiden matkakustan-
 nukset korvataan Rakennusliiton matkustusohjesäännön mukaisesti.
 Koulutus on luottamushenkilöille maksuton. Sovi työnantajasi kanssa  
 luottamusmiesvapaan käyttämisestä perjantain osalta.

 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 6.4., Maarit Kortelampi 
 p. 050 533 7114 tai maarit.kortelampi@rakennusliitto.fi.
 Muista mainita haluatko majoituksen!

VALTAKUNNALLINEN MAANRAKENTAJIEN JA 
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJIEN TAPAAMINEN 
LAHDESSA

Aika: 19.–20.5. Tilaisuus alkaa la 19.5. klo 10.
Paikka: Cumulus City Lahti, Kauppakatu 10, Lahti
Ohjelma: Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi pitää tilannekat-
 sauksen ja vastaava lakimies Jyrki Ojanen kertoo vireillä olevista  
 lakimuutoksista. Työehtotoimitsija Matti Korhonen esittelee maa- ja 
 vesirakennusalan työehtosopimusmuutoksia. 
 Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

 Tilaisuus on yhteinen kaikille maanrakennusalalla työskenteleville  
 Rakennusliiton jäsenille. 
 Erillistä ajoneuvonosturinkuljettajien tapaamista ei järjestetä.

Hinta:  Hotellin majoituspaketin hinta on 88 € yhden ja 114 € kahden 
 hengen  huoneessa. Siihen sisältyy lounas ja kahvi lauantaina sekä  
 aamiainen sunnuntaina. Majoitukset maksetaan suoraan hotelliin.

 Ilmoittautumiset viimeistään ma 16.4. Rakennusliiton keskustoimisto/ 
 Matti Korhonen, matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai p. 050 566 5273.

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN 
KOKOONTUMINEN 25.–27.5.

Paikka: Taikayö Camping, Kajaniementie 79, Urjalankylä
Hinta:  80 €, varaudu käteismaksuun
 Osallistumismaksu sisältää auto-/vaunupaikan valosähköllä,  
 saunat, aamupalat (la ja su) sekä lounaan (la) kahdelle henkilölle.
 Sisäänajo pe 25.5. klo 12.

 Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 11.5., 
Ismo Ojala p. 040 086 8103.
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LOMIA

HYVINVOINTILOMAT RY:N
LAPSIPERHEIDEN LOMAT 2018

Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. 
Valituille lomalaisille Hyvinvointilomat lähettää kutsukirjeen ja laskun. Lasku on 
maksettava eräpäivään mennessä. Huomioithan, että jos ilmoitat sähköposti-
osoitteesi niin kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi. 
Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua lomalaisille kirjeen, 
jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta.
Loma toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.

Urheiluopisto Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
www.pajulahti.com

Pajulahti sijaitsee itäisessä Lahdessa, noin 20 minuutin ajomatkan päässä 
kaupungin keskustasta. Aikuisen omavastuu on 100 €/5vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat 
pääsevät lomalle maksutta. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päiväl-
lisen ja yhteistä ohjattua ohjelmaa. Lastenhoito 3–6-vuotiaille lapsille ryhmähoi-
tona kahtena päivänä (1,5 h/pvä).

Lapsiperheloma 11.–16.6.2018  Hakuaika 1.–30.3.2018
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/29794

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

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa 
Pohjois-Karjalassa. Aikuisen omavastuu on 100 €/5 vrk/hlö. Alle 16-vuotiaat pää-
sevät lomalle maksutta. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivälli-
sen ja yhteistä ohjattua ohjelmaa. Vesimaailman poreissa voi viihtyä joka päivä, 
lastenhoito 3–6-vuotiaille lapsille ryhmähoitona kahtena päivänä (2 h/pvä).

Lapsiperheloma 16.–21.7.2018  Hakuaika 1.–30.3.2018
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/29482

Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakemuslomakkeen www.hyvinvointilomat.fi.
tai tilata sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle p. 020 774 3012.

Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

Oulun aluejärjestön Kalajoen Hiekkasärkkäin
Timantti B-lomaosake on varattavissa alueen
osastojen jäsenille ajalle 1.6.–31.12.2018.
Varauksia otetaan vastaan to 22.3. klo 9–12 ja 13–16,
Kirsti Haapasalo p. 0407058137.
Lomat annetaan varausjärjestyksessä.

Lomaa voivat hakea ne, jotka eivät ole varanneet huoneistoa vuoden 2017 va- 
rausaikoina. Huoneisto on 60 m² ja mitoitettu 4–6 henkilölle. Lomat ovat 3–4 vrk:n 
pituisia ja niiden kesto 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk (ma–pe). Hinta 200 €/loma.
Mahdollisen peruutuksen sattuessa laskutamme varausmaksun 35 €.

Huoneiston osoite: Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B9,
Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki.
Lisätietoja kohteesta osoitteessa http://www.rantakalla.fi.

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!

Voit käydä 1.6. lähtien tutustumassa varaustilanteeseen Kalajoki24.fi sivustolla.
Varaukset tulee kuitenkin tehdä Oulun toimiston kautta!

Kotorannantie 49, 05250 Kiljava (Nurmijärvi) p. (09) 276 251

Seuraava koulutus alkaa 9.4. 

Tutkinto soveltuu rakennusalan työkokemusta omaaville.  
Tutkinto suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla,  
henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.  

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on haettavissa  
ammattitutkintostipendi (395 €).  

Tutkinnon hinta 100 €.   
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:   
tapio.ala-kokko@kio.fi tai p. 050 4994 703

 
www.kio.fi/ammatillinen-koulutus 

Facebook - rakennusalan ammatilliset tutkinnot 

SUORITA TALONRAKENNUSALAN  
AMMATTITUTKINTO

Kotorannantie 49,  
05250 Kiljava (Nurmijärvi) 
P. 09 276 251, kurssit@kio.fi

RAKENNUSMITTAUKSEN 
PERUSKURSSI 9.-11.4. 

Kurssilla tutustutaan piirustusten lukutaitoon, 
vaaitus-, laser- ja takymetrimittaukseen. 
 Kurssi ei vaadi aikaisempaa mittausalan 

kokemusta. 

Koulutuksen hinta: 125 € (sis. opetus, lounas ja kahvi).

Majoituksen hinta: 60 € kahdelta yöltä 2 hh:ssa 

Ilmoittautuminen: 26.3. mennessä kurssit@kio.fi 
tai p. 09 276 2739

Lisätietoja koulutuksesta: Jan Nordström  
p. 040 504 3061 

www.kio.fi/ammatillinen-koulutus

30

• Fin Purkajat Oy
• Fincity Oü
• Finlandia-Maalaus ja Målning Ky
• FR-Yhtiöt Oy
• Garantmeister Oü
• Goldspirit Oü
• Gorol-Bud Oy
• GS Invest Oü
• Hansa Meistrimehed
• Harald Rentopower Oü
• Harts Ehitus Oü
• Hausland Oü
• Helmhold Oü
• Henno-Invest Ltd Oy
• Hordinal Oü
• Idc Budownictwo
• Indiman Oy
• Individuali imone Suvireta
• Kalma Ehitus Oü
• Kamu-Adma Project Oy
• Keskustan Talexi & Tar Oy
• Kirvesmies Oü
• Kobolt 9 Oy
• KVD Systems Oü
• Lemamaks Ehitus Oü
• Leviehitus Oü
• Mattic Oü
• Mauneks Oü
• Maximum Group Oü
• Meticon Oy
• Miedzynarodowny Serwis 

Budowlany MSB Sp. Z.o.o.
• MKJ Yhtiöt Oy
• Montevista Oü
• MT Project Oy
• Multimaaler Oü
• My Property Oy
• 4 Naela Oü
• Naabob Ehitus Oü
• Narova Oy
• Navero Oy
• Offwall Oy
• Olster Grupp Oü
• OPNG Linnaarenduse Oü
• Orasgrupp Oü
• Oravapoisid Oü
• PG Ehitus Oü
• Pirita Laevad as
• Piva Kivi Oü
• Polygon Finland Oy (hakusaarto)
• Porin NRT Oy
• Prelia Grupp Oü
• Primebygg Oü
• Proberto Oü
• Projekt 10 Oü
• Prolainer Oü
• Prostein Oü
• Purku ja Tasoite Pichon Oy
• Putki Service Oy

• Rakennusexpertit JKL
• Rakennus MK Oü
• Rakennus Nordblue Oy
• Rakso Oü
• Ravent Team Oü
• Ready and Go Consulting Oy
• Rees Rakendus Oü
• Rekrum Oy Ab
• Rentaworker Oü
• Riaboshapka Dmytro tmi
• Rimatex Oy
• Rislem Oy
• Roiha Oy
• Sarikas Oü
• Satakunnan Laaturakennus Oy
• Satikuti Invest Oü
• Savega AS
• Scantrim Oy
• SDD Company Oy
• SGT Group Oü
• Sia Intertech
• Siivous –Expertit Osuuskunta
• Sloor Oü
• Slovax s.r.o
• Spectra Holding Oü
• Stabil Group Oy
• Stabil Project Oü
• Stadirak Oy
• Suomen Lujatyö Oy
• Sven Trading Ltd
• Targe Ehitus
• Tasokas Oü
• Telineservice Oü
• TG Kattomiehet Tmi
• Tiit Tamme
• Tonu Ehitus Oü
• TPA Palvelut Oy
• Tradeva UAB
• Treeplex Oy
• Triaad Grupp Oü
• T-Tarvike Oy
• TTR Rakennus Oü
• Tuotanto Vainio Ky
• Täpsi Team Oy
• Ultraserv Oü
• Unimaster Oy
• Vaasan teollisuusmaalaus Oy
• Vahotek Oy
• Vartix
• Venestail Oy
• Ventago Oü
• Vestkran Kranutleie & 

Byggmontering AS
• Vimeco Oy
• VR Track Oy (hakusaarto)
• Vestkran Kranutleie & 

Byggmontering AS
• Vimeco Oy
• VR Track Oy (hakusaarto)

ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

TAPAHTUMIA

KUTSU RAKENNUSLIITON
UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY:N
EDUSTAJAKOKOUKSEEN 2018

Aika: la 7.4. klo 10, 
 aamukahvi ja matkalaskujen vastaanotto alkaa klo 9.30
Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Asiat: Kokouksessa käsitellään aluejärjestön sääntöjen 5 §:ssä mainitut  
 edustajakokoukselle määrätyt asiat.
 Tilannekatsauksen pitää liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n hallitus

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN VALTAKUNNALLNEN 
LUOTTAMUSHENKILÖTAPAAMINEN, JYVÄSKYLÄ

 Rakennusliitto järjestää rakennustuoteteollisuuden luottamusmie- 
 hille ja työsuojeluvaltuutetuille tarkoitetun edunvalvontatilaisuuden.

Aika: 4.–5.5. Tilaisuus alkaa la 4.5. klo 10 ja päättyy su 5.5. klo 14
Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
Ohjelma: Tilaisuudessa pohditaan edunvalvonnan ja työehtojen kehittämistä  
 rakennustuoteteollisuuden työpaikoilla ja käydään läpi sopimus-
 kierroksen muutokset.
Mukana: neuvottelupäällikkö, sopimusalavastaava Kimmo Palonen, 
 sopimusalavastaava Lauri Haikola, aluetoimitsija Marko Huttunen,  
 aluetoimitsija Olli Seppänen, aluetoimitsija Kai Tuomi ja 
 lakimies Päivi Niemi.

 Mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta, joiden matkakustan-
 nukset korvataan Rakennusliiton matkustusohjesäännön mukaisesti.
 Koulutus on luottamushenkilöille maksuton. Sovi työnantajasi kanssa  
 luottamusmiesvapaan käyttämisestä perjantain osalta.

 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 6.4., Maarit Kortelampi 
 p. 050 533 7114 tai maarit.kortelampi@rakennusliitto.fi.
 Muista mainita haluatko majoituksen!

VALTAKUNNALLINEN MAANRAKENTAJIEN JA 
AJONEUVONOSTURINKULJETTAJIEN TAPAAMINEN 
LAHDESSA

Aika: 19.–20.5. Tilaisuus alkaa la 19.5. klo 10.
Paikka: Cumulus City Lahti, Kauppakatu 10, Lahti
Ohjelma: Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi pitää tilannekat-
 sauksen ja vastaava lakimies Jyrki Ojanen kertoo vireillä olevista  
 lakimuutoksista. Työehtotoimitsija Matti Korhonen esittelee maa- ja 
 vesirakennusalan työehtosopimusmuutoksia. 
 Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

 Tilaisuus on yhteinen kaikille maanrakennusalalla työskenteleville  
 Rakennusliiton jäsenille. 
 Erillistä ajoneuvonosturinkuljettajien tapaamista ei järjestetä.

Hinta:  Hotellin majoituspaketin hinta on 88 € yhden ja 114 € kahden 
 hengen  huoneessa. Siihen sisältyy lounas ja kahvi lauantaina sekä  
 aamiainen sunnuntaina. Majoitukset maksetaan suoraan hotelliin.

 Ilmoittautumiset viimeistään ma 16.4. Rakennusliiton keskustoimisto/ 
 Matti Korhonen, matti.korhonen@rakennusliitto.fi tai p. 050 566 5273.

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN 
KOKOONTUMINEN 25.–27.5.

Paikka: Taikayö Camping, Kajaniementie 79, Urjalankylä
Hinta:  80 €, varaudu käteismaksuun
 Osallistumismaksu sisältää auto-/vaunupaikan valosähköllä,  
 saunat, aamupalat (la ja su) sekä lounaan (la) kahdelle henkilölle.
 Sisäänajo pe 25.5. klo 12.

 Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 11.5., 
Ismo Ojala p. 040 086 8103.
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JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA
Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespal-
velusta tai muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoi-
mistoon tai ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus 
jäsenmaksun vapautusta varten. Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton 
eAsiointipalvelun verkkopalvelun kautta. Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta 
Jäsenyysasioiden kautta tai Työttömyyskassan sivuilta. 

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN         ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn     ______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

Osoite (jos on muuttunut)/ Adress (om den har ändrats)__________________________________________________________________________

Puhelin / Telefon ______________________

Olen ollut ajalla / Jag har under tiden varit
_____/_____20____   -   _____/_____20____ TYÖTÖN  (ei oikeutta ansiosidonnaiseen pvrahaan) / ARBETSLÖS (inte rätt till inkomstdagpenning)
_____/_____20____   -   _____/_____20____ SAIRAS / SJUK 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ OPISKELIJA / STUDERANDE 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ASEVELVOLLINEN / VÄRNPLIKT
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ÄITIYSLOMALLA / MODERSKAPSLEDIG
_____/_____20____   -   _____/_____20____ ISYYSLOMALLA / FADERSKAPSLEDIG 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ HOITOVAPAALLA / VÅRDLEDIG
_____/_____20____   -   _____/_____20____ OMAISHOITAJANA /NÄRSTÅENDEVÅRDARE 
_____/_____20____   -   _____/_____20____ MUU SYY__________________________ / ANNAN ORSAK__________________________

_____________________________ ____________________________________________
Päiväys / Datum    Allekirjoitus / Underteckning  

HOIDA VAPAAILMOITUKSET NELJÄNNESVUOSITTAIN! (3kk:n jaksoissa, tammi–maaliskuu, huhti–kesäkuu, heinä–syyskuu, loka–joulukuu) 
PALAUTA ILMOITUS JA PYYDETYT LIITTEET OSOITTEELLA: Rakennusliitto ry, PL 134, 70101 Kuopio.

SKÖT OM ANMÄL EN GÅNG PER KVARTAL! (3 månaders perioder, januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december) 
RETURNERA ANMÄLAN SAMT BILAGOR TILL: Byggnadsförbundet rf, PB 134,70101 Kuopio.

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR
Om du får arbetsmarknadsstöd, studerar, är sjuk, utför värnplikt eller annars 
är berättigad till befrielse från medlemsavgiften ska du fylla i bifogade 
blankett och lämna den på närmaste kretskontor eller till den person som 
har hand om medlemskaps ärenden i din fackavdelning. Du kan också sända 
frianteckningarna via Byggnads  e-tjänst. Förbundets hemsida: www.raken-
nusliitto.fi och gå till Jäsenyys eller via a-kassans sidor. 

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

ALUETOIMISTOT
Toimistot avoinna:
avoinna vain maanantaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30

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

ETELÄINEN
UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32
15140 Lahti

ITÄINEN
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Joensuun toimisto
Torikatu 30
80100 Joensuu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30
40100 Jyväskylä

KYMEN ALUETOIMISTO
Kouvolankatu 18
45100 Kouvola

LÄNTINEN
HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto
Kihlmaninraitti 1 D
33100 Tampere

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B
13100 Hämeenlinna

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18
28100 Pori

TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 a
20500 Turku

POHJOINEN
KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A
87100 Kajaani

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50
94100 Kemi

Rovaniemen toimisto 
Maakuntakatu 15
96100 Rovaniemi

OULUN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 40 
90120 Oulu

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

Toiminta-alueet:

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat  020 690 231
Työttömyyskassa  020 690 230
Takaisinperintä  020 690 250
Palveluaika  ma-pe 9.00–15.00

Työehtoasiat  020 690 232
Palveluaika  ma-to 9.00–16.00
 pe 9.00–15.30
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymä sopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matka puhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

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

Päivärahahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:

Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250

Palveluaikamme on toistaiseksi   
ma–pe klo 9–12. 
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuk-
sesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset. Hakemuk-
sesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen lähetettyäsi. 
eAsioinnissa voit myös tarkastella päivärahan hake-
miseesi liittyviä asioita ja muokata liiton jäsenrekis-
terissä olevia henkilötietojasi.
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Työttömyysturvapäivärahaan tuli 
1.1.2018 alkaen lakimuutoksia, 
joista olennaisimmat ovat työttö
myysturvan aktiivimalli ja liikku
vuusavustuksen muutokset. 
 Lisäksi muutoksia on tehty yritys
toiminnan aloittamisen seuran
taan.

Aktiivimalli työttömyysturvaan
Aktiivimalli astuu voimaan 1.1.2018. Mallissa 
työttömyysturvaa leikataan 4,65 prosentilla, jos 
työttömyysaikana ei ole vaadittavaa aktiivisuut
ta. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyystur
van maksupäivän ajalta, ja mahdollinen alenema 
toteutetaan seuraavan 65 maksupäivän jaksolla. 
Lainsäätäjä velvoittaa työttömyyskassaa seuraa
maan aktiivisuutta.

Aktiivisuusedellytys täyttyy,  
jos 65 maksupäivän aikana on
• palkkatyössä vähintään 18 tuntia
• 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
• saanut tuloa yritystoiminnasta vähintään 23 

prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon luetta
vasta työtulosta (2018: 241 euroa)
Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa 1.1.2018, 

joten ensimmäinen mahdollinen alenema päivä

rahaan voi tulla 3.4.2018. Samalla alkaa uusi 65 
päivän tarkastelujakso.

Tarkastelujakso alkaa alusta myös silloin, kun 
työssäoloehto täyttyy tai työllistymisen takia 
etuutta ei makseta. Samalla päiväraha palautuu 
normaalitasolle, vaikka sitä olisi edellisellä tarkas
telujaksolla maksettu alennettuna.

Aktiivisuutta ei seurata, jos
• sinulle maksetaan työkyvyttömyyden tai 

vamman perusteella myönnettävää etuutta
• toimit omais tai perhehoitajana
• odotat työkyvyttömyyseläkepäätöstä eläke

yhtiöstä
• yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saan

tisi kokoaikaisen lomautuksen tai lyhenne
tyn työviikon perusteella kestää alle 65 mak
supäivää

Omavastuu
Aktiivimallin myötä ansiopäivärahan omavastuu
aika lyhenee takaisin 5 päivään. Jos omavastuu
ajan ensimmäinen päivä on vuoden 2017 puolel
la, omavastuuaika on edelleen 7 arkipäivää. Oma
vastuuta ei kuitenkaan aseteta edelleenkään kuin 
kerran vuodessa eli jos työssäoloehto täyttyy vuo
den sisällä, ei tule uutta 5 päivän omavastuuaikaa.

Liikkuvuusavustus
Vuonna 2018 alkavaan työsuhteeseen liikkuvuus
avustusta voi hakea myös jälkikäteen, mutta vii
meistään 3 kuukauden kuluttua työsuhteen alku

päivästä. Lakimuutoksen myötä liikkuvuusavus
tus voidaan myöntää myös työhön liittyvän kou
lutuksen ajalle, jos koulutukseen osallistuminen 
on edellytyksenä työsuhteen alkamiselle ja muut 
liikkuvuusavustuksen saamisen ehdot täyttyvät. 
Jatkossa liikkuvuusavustusta voi saada myös osa
aika työhön, jossa työtunteja on vähemmän kuin 
18 viikossa. Osaaikatyön aikana liikkuvuusavus
tusta maksetaan vain työpäiville.

Liikkuvuusavustukseen tulee tammikuussa 
mahdollisuus korotusosiin. Lapsikorotus myön
netään kuten työttömyysturvassa. Lisäksi liikku
vuusavustukseen voi saada erillisen korotusosan, 
jos työmatka on yli 200 kilometriä. Ilman koro
tusta liikkuvuusavustus on suuruudeltaan perus
päivärahan suuruinen eli 32,40€/pv. Liikkuvuus
avustus on verotettavaa tuloa. 

Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuk
sen maksaa työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja 
työmarkkinatukea saaville Kela.

Yritystoiminta
Vuonna 2018 työttömän työnhakijan aloittaman 
yritystoiminnan päätoimisuutta ei tutkita ensim
mäisen 4 kuukauden aikana. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että 4 ensimmäistä yrittäjäkuu
kautta voi saada ansiopäivärahaa riippumatta yri
tystoiminnan luonteesta. Yritystulo sovitellaan, ja 
yritystoiminnan aloittamisesta tulee aina ilmoittaa 
TEtoimistoon heti sen alkaessa. 

Lagändringar ändrade arbetslös
hetsskyddet från 1.1.2018. De 
viktigaste är aktiveringsmodellen 
och ändringarna i rörlighetsunder
stödet. Dessutom har det skett 
ändringar i uppföljningen då man 
inleder företagarverksamhet.

Aktiveringsmodell i arbetslöshetsskyddet
Aktiveringsmodellen trädde i kraft 1.1.2018. Mo
dellen skär ner arbetslöshetsskyddet med 4,65 
procent, om man inte under arbetslöshetstiden 
har uppvisat den aktivitet som krävs. Aktivite
ten granskar under 65 dagar med arbetslöshets
dagpenning, och en eventuell sänkning genomförs 
under den följande 65dagars perioden. Lagstif
taren förpliktar arbetslöshetskassan att följa med 
aktiviteten.

Aktivitetskravet uppfylls om den arbetslösa 
under 65 betalningsdagar 
• är i lönearbete i minst 18 timmar
• är 5 dagar i sysselsättningsfrämjande tjänst
• har i inkomst från företagarverksamhet fått 

minst 23 procent av den arbetsinkomst som 
räknas till företagares arbetsvillkor (2018: 
241 euro)
Den första granskningsperioden börjar 

1.1.2018, så den första möjliga sänkningen av 

dagpenning kan komma 3.4.2018. Samtidigt bör
jar en ny 65 dagars granskningsperiod.

Granskningsperioden börjar från början också 
då arbetsvillkoret uppfylls eller då förmån inte be
talas på grund av sysselsättning. Samtidigt återgår 
dagpenningen till normal nivå, även om den un
der föregående granskningsperiod har varit sänkt.

Aktiviteten följs in om
• du får en förmån på grund av invaliditet eller 

skada
• du fungerar som närstående eller familje

vårdare
• du väntar på beslut om invalidpension från 

försäkringsbolag
• du får arbetslöshetsdagpenning utan avbrott 

under 65 betalningsdagar på grund av att du 
är permitterad på heltid eller på grund av för
kortad arbetsvecka

Självrisk
Aktiveringsmodeller leder till att självrikstiden 
för inkomstdagpenning förkortas till 5 dagar. Om 
den första självriskdagen inföll 2017, är självris
ken fortfarande 7 dagar. Självrisken utfärdas även 
i fortsättningen bara en gång om året, dvs. om ar
betsvillkoret uppfylls under året blir det ingen ny 
5 dagars självrisk.

Rörlighetsunderstöd
Man kan söka om rörlighetsunderstöd för en an
ställning som börjar under 2018 också i efterskott, 
men senast inom 3 månader från när anställning

en började. Lagändringen gör det också möjligt att 
bevilja rörlighetsunderstöd för utbildning i anslut
ning till arbetet, om deltagande i utbildningen är 
en förutsättning för anställningen och övriga vill
kor för rörlighetsunderstödet uppfylls. I fortsätt
ningen kan man få rörlighetsunderstöd också för 
deltidsarbete, om antalet arbetstimmar är färre än 
18 i veckan. Under tiden för deltidsarbete betalas 
rörlighetsunderstödet bara för arbetsdagar.

I januari blir det möjligt att få förhöjningsde
lar till rörlighetsunderstödet. Barnförhöjningen 
beviljas på samma grunder som i arbetslöshets
skyddet. Dessutom kan man få en separat förhöj
ningsdel till rörlighetsunderstödet, om arbetsre
san är över 200 kilometer. Rörlighetsunderstödet 
är utan förhöjningar lika stort som grunddagpen
ningen, dvs. 32,40 €/dag. Rörlighetsunderstödet 
är beskattningsbar inkomst.

Det är arbetslöshetskassan som betalar rör
lighetsunderstödet till dem som får inkomstdag
penning, medan FPA betalar det till dem som får 
grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Företagarverksamhet
Under 2018 undersöks inte om den företagarverk
samhet en arbetslös arbetssökande inleder är hu
vudsyssla under de första 4 månaderna. I prakti
ken innebär detta att man kan få inkomstdagpen
ning under de första 4 företagarmånaderna obe
roende av vilken karaktär företagarverksamheten 
har. Företagarinkomsten jämkas och man ska all
tid meddela om TEcentralen om att man startar 
företagarverksamhet genast då den börjar. 

Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa:

1.1.2018 voimaan muutoksia työttömyysturvaan

Byggnadsbranschens arbetslöshetskassa informerar:

Ändringar i arbetslöshetsskyddet från 1.1.2018
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Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4,  PL 307, 00531 Helsinki
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sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusliitto.fi
www.rakennusliitto.fi
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ma-to 8.30–16.00
pe 8.30–15.30

Jäsenrekisteriin toimitettavien 
 asiakirjojen postitusosoite:
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus
PL 134, 70101 Kuopio
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avoinna vain maanantaisin 8.30–12.00 ja 13.00–16.30
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ma–to 8.30–16.30 ja pe 8.30–15.30
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Takaisinperintä  020 690 250
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 pe 9.00–15.30
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymä sopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matka puhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

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

Päivärahahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:

Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250

Palveluaikamme on toistaiseksi   
ma–pe klo 9–12. 
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhe-
limesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuk-
sesi ja liittää siihen tarvittavat selvitykset. Hakemuk-
sesi kirjautuu saapuneeksi kassaan sen lähetettyäsi. 
eAsioinnissa voit myös tarkastella päivärahan hake-
miseesi liittyviä asioita ja muokata liiton jäsenrekis-
terissä olevia henkilötietojasi.
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Täydellistä karjalanpiirakkaa 
etsimässä
Monelta suomalaiselta kysyttäessä karjalanpiirakkaa parempaa 
evästä ei olekaan. EU:ssa asti rekisteröidyn perinneherkun 
valmistaminen tuntuu olevan pitkälti taitolaji, ja niksit hallitseville 
leipureille sekä hyvään tottuneille herkkusuille markettien myymät 
einespiirakat ovat miltei pyhäinhäväistys. Entäpä leipomoiden 
tuoreina kaupoissa myytävät piirakat? Tein pienen makutestin 
Helsingissä. Voittajasta ei ollut epäselvyyttä.

Hyvän karjalanpiirakan tunnistaa rapeas-
ta, sievästi rypytetystä ruiskuoresta ja juu-
ri sopivasta määrästä mehevää täytettä, jo-

ka on keitetty riisi- tai ohrasuurimoista. Rapsakka  
kuori syntyy ruisjauhoista, joihin sekoitetaan kol-
mannes vehnäjauhoja. Tällä yhdistelmällä ja huo-
lellisella vaivaamisella taikinaan saadaan täydel-
linen sitko. 

Valmis taikina tulee kaulita heti, ettei se ko-
vetu. Vaikka homma tuntuu työläältä, jokainen 
taikinapala on kaulittava läpikuultavan ohueksi. 
Täytteeksi keitetty puuro sen sijaan saa levähtää 
tovin. Jos hätähousu lusikoi sen piirakkalevyille 
kuumana ja annostelee vielä ylenpalttisesti, täy-
te saattaa alkaa kuplia uunissa, ja lopputulos kär-
sii. Täytteen riisipuuron voikin keitellä jo edel-
lisenä päivänä.

Paistaminen tehdään nopeasti korkeassa läm-
pötilassa (275–300 °C). Paiston jälkeen piirakat 
voidellaan voisulalla, ja moni tarjoaa kyytipojak-
si munavoita. Tässä testissä maistoin piirakat sel-
laisenaan, etteivät muut makuelementit häiritsisi 
päivän päätähden arviointia.

Kanniston korppu yllätti
Helsingin keskustassa asuvana nautin usein Kan-
niston Leipomon makeista herkuista. Nii-
tä saa toki muualtakin kuin Kanniston 
myymälöistä. Etenkin korvapuusti-
en taitajana Kannisto on minul-
le Stadin ykkönen, joten nyt 
oli kiva kokeilla leipomon 
suolaista tarjontaa.

Vaikka iltapäivä oli 
vasta aluillaan, kar-
jalanpiirakoita oli 
enää 2, ja molem-
mat epäilyttävän 
tummia. Päätte-
lin sen johtuvan 
siitä, että tuona 

päivänä panokset oli laitettu laskiaispulliin. 
Makupuolella petrattiin reippaasti, joskin täy-

tettä oli omaan makuuni hieman kitsaasti taiki-
nakuoreen nähden. Aito maku ja mainio suolaus. 
Kokonaisuudessa maistui myös jännittävä maus-
te, joka toi mieleen pullataikinan. Tämä piirakka 
kohensi pisteitään sitä mukaa, mitä kauemmin ai-
kaa se vietti jääkaapissa.

K-marketin piirakka piti pintansa
Kanniston jälkeen päätin kokeilla, miltä peruskah-
vilan karjalanpiirakka maistuu. Kampin kauppa-
keskuksen K-marketin kahvion vitriinistä nappa-
sin 4 piirakkaa: söin yhden heti, toisen samana il-
tana, kolmannen seuraavana aamuna ja viimeisen 
kahden päivän kuluttua. 

Runsaasti täytettä kuoreen nähden. Kuores-
sa miellyttävä makeahko maku, täyte voisi olla 
mehevämpi ja puuromaisempi. Muuten ei paho-
ja puutteita, mutta hieman tylsä kokonaisuus. Toi-
sin kuin Kanniston karjalanpiirakan, tämän piira-
kan makuprofiili heikkeni jääkaapissa vietetyn 
ajan myötä.

Arffman pesi kilpasiskonsa
Karjalanpiirakkaleipomo Arffmanin piskuinen 
toimipiste sijaitsee huomaamattomassa kadun-
kulmassa Helsingin Jätkäsaaressa, eikä ole auki 
ohikulkijoille. Onneksi leipomon luomuksia voi 
ostaa tietyistä ruokakaupoista netissä mainittui-
na viikonpäivinä. 

En ollut aiemmin maistanut Arffmanin piira-
koita, mutta minusta tuli fani kertaheitolla. Hin-
ta oli selvästi vertailun korkein, mutta myös ko-
ko päihitti kilpakumppanit. Pahin nälkä taittui jo 
kahden muotovalion jälkeen. 

Ja se maku ja koostumus! Kuori oli yhtaikaa 
rapea ja ilmava; purukalustolle riitti mukavasti 
töitä. Täyte oli makoisa ja kuohkea, taikinan suo-
laus täydellinen. Tasapainoinen makuelämys vii-
pyili suussa ilahduttavan pitkään. 

Vuoksen piirakka jäi kyydistä
Talvisin minulla on jo vuosia ollut tapana napata 
paperipussiin muutama Vuoksen piirakka ennen 
treenejä. Tällä kertaa Stockan alakerrasta hankki-
mani minipiirakat olivat pettymys. 

Kokonaisuus oli melko mitäänsanomaton, 
suolaa liian vähän ja täytteessä maistui esanssi-
nen, suorastaan hivenen tunkkainen vivahde. Jäin-

kin miettimään, olivatko piirakat kenties vä-
sähtäneet hyllyssä? Sinänsä outo ajatus, 

sillä kävin paikalla hyvissä ajoin ilta-
päivällä, ja Stockmannilla täyden-

netään hyllyjä tuoreilla paisto-
tuotteilla pitkin päivää. 

Piirakat 
vasemmalta 

oikealle: edessä 
alhaalla Arffman, 

sen yläpuolella 
K-market, ylhäällä 
oikealla Kannisto, 

sen alapuolella 
Vuoksen piirakka.
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Sievi Racer 1 S2

GT Racer S3

Racer Roller S3Racer on rento ja sporttinen. Se on kevyt ja täydellisesti jalkaan sopiva. 

Sen materiaalit hengittävät ja pitävät jalkasi kuivana koko päivän. 

Kengässä on uskomaton pito ActionPro -kaksikerrospohjan ansiosta.
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* Sievi FlexEnergy -joustoelementti on valmistettu Infinergy®stä, joka on BASF’n 
rekisteröimä tavaramerkki. Saat sen Racer Roller S3 ja Sievi Racer 1 S2
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