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Päivärahan maksaminen
muuttuu. Se auttaa osaaikaisia työntekijöitä.
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Ihminen ja luonto kohtaavat tehdassalissa
Saamelaisballeriinat tanssivat talvisessa tunturissa, saamelaisnainen tapaa täytetyn karhun.
Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori, valokuvaaja Marja Helander on liukunut videoiden tekijäksi.
Teksti: Jukka Nissinen
Kuva: Kimmo Brandt

E

nsimmäisen kerran Marja Helander osallistui Mäntän kuvataideviikoille vuonna
1995. Ilkka Juhani Takalo-Eskolan kuratoima näyttely oli sinä vuonna Pohjoismaiden suurin taidenäyttely, töitä oli 164 taiteilijalta.
Näyttelyn erikoisuus oli 1950-luvulla tehtaan työntekijöille rakennettu, tyhjäksi jäänyt Mäntylinna-kerrostalo, jonka kaikki asunnot olivat näyttelytiloina.
– Jokainen taiteilija sai yhden huoneen: keittiön,
olohuoneen tai makuuhuoneen.
Taidenäyttely saattoi pelastaa purku-uhan alla olleen kerrostalon. Mänttäläiset näkivät näyttelyssä,
että talo oli lähes alkuperäisessä kuosissa. Monen
asunnon keittiöissä oli esimerkiksi vielä vanhat alkuperäiset puurakenteiset kaapistot. Mäntylinna on
sen jälkeen kunnostettu ja palautettu asuinkäyttöön.
– Mänttäläiset huomasivat, että talo oli hieno.
Taiteella oli siihen merkitystä.
Tulevan kesän näyttelyteema on Ihmisen aika.
Reilut 50 taiteilijaa kuvaa mitä tapahtuu, kun ihminen hallitsee maata ja luonnonvaroja. Taiteilijat tutkivat ihmisen vaikutusta ympäristöönsä esimerkiksi uskonnon, politiikan, ihmissuhteiden tai eläinten
näkökulmasta.
– En halunnut kuvataideviikoista mitään katastrofinäyttelyä tai tuhotehdasta. Taitelijoita on aika
paljon. Mietin nyt kuumeisesti näyttelyn sijoittelua.
Suurin osa töistä sijoitetaan vanhaan käytöstä
poistettuun sulfiittiselluloosatehtaan jätevesiä hyödyntäneeseen rehuhiivatehtaaseen. Pekilo-tehdas
sopii täydellisesti jo historiansa puolesta ihmisen ja
luonnon suhdetta käsittelevän näyttelyn pitopaikaksi. Näyttely levittäytyy myös Serlachius-museo Göstan edustalla olevaan Taavetinsaareen. Samoin
Mäntän keskustassa voi törmätä esimerkiksi Jussi
TwoSevenin töihin.
Helanderin mukaan nimekkäillä taitelijoilla työnteko on aikataulutettu useaksi vuodeksi eteenpäin.
Taideviikkojen tekijälistan kokoaminen on aloitettava pari vuotta ennen varsinaista näyttelyajankohtaa. Hyvä esimerkki on kuvataideviikkojen osanottaja, valokuvaaja Iiu Susiraja, jolla on parhaillaan iso
valokuvanäyttely Kiasma-museossa Helsingissä. Kiasman jälkeen ennen taideviikkoja Susiraja osallistuu kahteen näyttelyyn, joista toinen pystytetään
Saksaan.

Kuvatessa ei huomaa kylmyyttä
Helanderin taiteilijaura lähti liikkeelle maalauksesta, mutta vaihtui varhain valokuvaukseen. Uusin

aluevaltaus on videotaide. Eatnanvuloš lottit –
Maan sisällä linnut -lyhytelokuva toi Helanderille
viime syksynä Risto Jarva -palkinnon. Elokuvan voi
katsoa Yle Areenasta.
– Se oli viides tekemäni videoelokuva. Vaikka sitä tehtiin pienen työryhmän voimin, se on suurimmalla budjetilla tuotettu elokuvani.
Aikaisemmin Helander on esiintynyt elokuvissaan itse ja mukana on ollut vain kuvaaja. Työt ovat
olleet hyvin pelkistettyjä. Esimerkiksi Trambossa
saamelaisnainen vetää tunturissa perässään trampoliinia, jolla tietenkin hypitään välillä. Eatnanvuloš
lottit -elokuvassa kamera liikkuu ja kuvauspaikkoja
on useita. Katsojaa saattaa paleltaa ruudun ääressäkin, sillä balettitanssijat esiintyvät Utsjoella tunturissa -20 asteen pakkasessa.
– Parinsadan metrin päässä kuvauspaikalta oli
Metsähallituksen mökki. Teimme kohtauksen kerrallaan. Sukulaismies ajoi moottorikelkalla tanssijat
lämmittelemään siksi aikaa, kun me katsoimme kuvauksen lopputulosta. Kuvauksissa tajusin, kuinka
baletti on huippu-urheilijamaista suorittamista. Kylmässä tanssimisessa on iso riski loukkaantua, kun
lihakset eivät pysy lämpimänä. Toistoja ei pystynyt
tekemään kovin montaa kertaa.
Helanderilla on omiakin kokemuksia kylmässä
kuvaamisesta. Kuvaushetkellä kylmyyttä ei välttämättä huomaa.
– Silloin on adrenaliinia veressä. Heti adrenaliinin vaikutuksen lakattua tulee todella kylmä.
Valokuvataiteen museossa alkuvuodesta olleessa
valokuvanäyttelyssä oli Helanderin kuvia muun
muassa Norjasta, Kuolasta ja New Yorkista. Helanderin tuotannon läpäiseviä piirteitä ovat ulkopuolisuus ja suhde luontoon. Helanderin työt sisältävät
paljon satiiria ja huumoria, mikä tekee ne helposti
lähestyttäviksi.

Kylli-täti opetti piirtämistä
Marja Helanderin isä on kotoisin Utsjoelta.
– Töissäni olen miettinyt modernia saamelaisuutta ja varsinkin sitä, miten eteläsuomalaisena
voit olla vieraantunut siitä.
Lapsuudessa Helanderin isän henkireikä oli veneily. Helsingin edustalla helppo olla omassa yksinäisyydessään ja nähdä horisontin kaukaisuudessa.
Myös Marja Helanderille meri ja luonto tarjoavat
hengähdyspaikan. Tunturiin on päästävä joka kerta,
kun vierailee Utsjoella.
Yksi tapa purkaa ulkopuolisuuden problematiikkaa on Lapin yliopiston käynnistämä kokeellinen
taide- ja tutkimusprojekti Viidon Sieiddit, jossa on
mukana sekä taiteilijoita että tutkijoita. Projektiin
kuulunut ympäristötaidenäyttely oli avoinna maa-

liskuun loppuun asti museo- ja luontokeskus Siidassa Inarissa.
– Lähdimme miettimään nykypäivän saamelaista luontosuhdetta.
Lähiluontoa on helppo suojella ja käyttää kohtuullisesti, mutta entä sitten muualla sijaitsevat kaivokset, öljylähteet tai elintarviketuotannon tarvitsema, viidakosta raivattava peltomaa? Ilmastonmuutos vaikuttaa maapallon joka kolkassa. Arktinen
luonto on herkempää muutoksille.
– Saamelaisille esimerkiksi poronhoidon tarvitsema maa on sama asia kuin pellot ja metsänhoito
eteläsuomalaisille.
Ensimmäinen askel taiteilijanuralla Helanderilla oli legendaarisen Kylli-tädin piirustuskoulu Töölössä.
– Kävin siellä ennen koulun aloittamista. Tykkäsin piirtämisestä ja minulla oli siihen lahjoja.
Valokuvaaminen tuli kuvioihin vasta lukion jälkeen.
– Opiskelin vuoden maa- ja metsätieteellisessä
tiedekunnassa. Sen jälkeen menin Limingan taidekouluun, jossa innostuin maalaamisesta.
Lahden taideinstituutin lopputyö oli jo valokuvateos, jossa Helander pohti sukupolvikysymyksiä. Kuvasarja päätyi vuoden 1994 Fotofinlandiafinalistiksi. Taideinsitituutin jälkeen Helander jatkoi valokuvauksen opintoja Taideteollisessa instituutissa.
Helanderilla on nyt työn alla video saamelaiseen
kansanperinteeseen kuuluvasta joulustaalo-hahmosta, joka ei ole mikään joululahjoja jakeleva kiltti pukki.
– Mietin siinä kuinka voi välttää vastuun kantamista. Joulustaalo on niin paha, että hän tappaa. Se
vain kuuluu hänen työhönsä. Miten esimerkiksi saksalainen keskiluokka lähti natsien kelkkaan 1930-luvulla, Helander miettii.

Mäntän kuvataideviikot
• Järjestetään tulevana kesänä
24. kerran. Avoinna 16.6.–1.9.
• Pääosa näyttelystä on Pekilon taide
tehtaassa Mäntän keskustassa.
• Kuvataideviikkojen teema
on Ihmisen aika.
• Näyttelyyn osallistuu 55 taiteilijaa
tai taiteilijaryhmää.
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Marja Helander
Helander on saamelainen
valokuva ja videotaiteilija
sekä elokuvaohjaaja, jonka
juuret ovat Helsingissä ja
Utsjoella.
Helanderin teoksia on
vuodesta 1992 lähtien ollut
esillä parissakymmenessä
yksityisnäyttelyssä sekä yli
50 yhteisnäyttelyssä sekä
Suomessa että ulkomailla.
Helanderille myönnettiin
vuonna 2018 Tampereen
elokuvajuhlien Risto Jarva
palkinto Eatnanvuloš lottit
– Maan sisällä linnut lyhyt
elokuvasta.
Helanderin töitä on ollut
Mäntän kuvataideviikoilla
vuosina 1995 ja 2005.
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johanna.hellsten@rakennusliitto.fi

Pidä musta kii
KÄVIN muutama viikko sitten Turussa ihastelemas-

sa Kakolan vankilan muuttumista asuin- ja virkistyskäyttöön. Aluetta enemmän ihastutti työmaan mestarin asenne työntekijöitä kohtaan. Hänen mielestään vaativassa kohteessa täytyy pitää kynsin hampain kiinni osaavasta porukasta (niin omasta kuin
aliurakoitsijankin) niin, että samat kaverit hoitavat
työmaan loppuun asti. Vain siten voidaan vastata aikataulu- ja laatupaineisiin.
Työntekijän kannaltahan kyseessä on tilanne,
jossa juuri hänen halutaan pysyvän työpaikassa. Hän
on tärkeä. Hänen tekemällään työllä on merkitystä.
Ja jos yrityksessä näytetään se pienin sanoin ja teoin,

lopputuloksena voi olla erittäin sitoutunut työntekijä, joka haluaa todella tehdä parhaansa.
Voisiko olla mahdollista, että rakennusalan laatukeskustelu alkaisi tuoda takaisin ajatusta siitä,
että kaikkea ei kannata ketjuttaa. Ehkä jatkuvasti vaihtuva työvoima ei olekaan ratkaisu alaa vaivaaviin laatu- ja tehokkuusongelmiin? Kun työporukat tuntevat toisensa, eivät urakan saumakohdat
aiheuta katkoa työmaan sujuvuuteen. Kun maalari
on tuttu, ei tasoittaja jätä seinää vähän sinne päin.
Kun mestari on yksi porukasta, hänen kanssaan on
helppo keskustella siitä, miten työ olisi fiksuinta
suorittaa.

Viimeiset 10 vuotta vähänkin isommilla työmailla on pilkottu urakkaa yhä pienempiin ja osiin ja rakennusliikkeet ovat vähentäneet oman työvoiman
määrää. Samaan aikaan alan maine on laskenut kuin
lehmän häntä. RT:kin sen myöntää; laadun tuottaminen on haastavaa pirstaloituneessa toimintakentässä. Jaettujen urakkamallien käyttö ja kokonaisnäkemyksen puuttuminen eivät takaa laadukasta lopputuotetta.
Rakentaminen on työvoimavaltaista työtä. Työntekijät ovat silloin yrityksen kannalta olennaisin resurssi. Ehkä siitä kannattaisi pitää kiinni

ar i företaget, kan slutresultatet bli en synnerligen
lojal arbetstagare, som verkligen vill göra sitt bästa.
Kan det vara möjligt att diskussionen om kvaliteten inom byggbranschen börjar återinföra tanken
på att det inte lönar sig att ge ut allt till kedjor. Kanske en arbetskraft som ständigt byts ut inte är någon lösning på de kvalitets- och effektivitetsproblem
som branschen lider av? När arbetsgängen känner
varandra leder faserna mellan olika uppgifter inte
till avbrott. När man känner målaren lämnar spacklaren inte väggen lite hipp som happ. När mästaren
är en av gänget, är det lätt att snacka med hen om
hur det är fiffigast att utföra arbetet.

Under de senaste tio åren har man åtminstone på
de största byggena spjälkat upp ackordet i all mindre delar och byggfirmorna har minskat sin egen
personal. Samtidigt har branschens rykte vuxit som
kosvansen. Också RT medger det; det är svårt att
producera kvalitet i ett uppsplittrat verksamhetsfält. Användningen av uppdelade ackordmodeller
och bristen på en helhetssyn garanterar inte en kvalitativ slutprodukt.
Byggande är ett arbetsintensivt arbete. Då är arbetarna en väsentlig resurs för företaget. Kanske det
skulle löna sig att hålla fast vid det.

Jatkuva puhe työmarkkinoiden jäykkyydestä ja
paikallisen sopimisen lisäämisestä on yhtä suurta
kusetusta. Työajat venyvät ja paukkuvat niin paljon
kuin laki ja EU:n direktiivit antavat myöten. Tilanteen
vaatiessa työntekijät kyllä joustavat. Eivät vain halua
laskea palkkojaan. Perheellä kun pitää olla asunto. Ja
syödäkin on mukava joka päivä, ainakin lasten.
Yleissitovien työehtosopimusten vähimmäispalkkojen muuttaminen paikallisesti sovittavaksi laillistaisi meilläkin kolmen euron tuntipalkat
Ruotsin tapaan. Mahdollinen minimipalkka olisi tätä suurempi, mutta pudottaisi kokeneen rakentajan
vähimmäispalkan kolmasosaan nykyisestä.
Saisiko työnantajan paikallisesti sopien nostamaan minimipalkkaa kympillä, kun nyt yhtäkin euroa joutuu kiskomaan kuin hammasta hohtimilla?
Oikeistoliberalistien tavoitteena onkin romahduttaa
Suomen palkkataso. Sen jälkeen duunarityöt siirtyisivät ilman kitinää ulkomailta tulevalle halpatyövoimalle, kun kotimaassa asuvat eivät enää niillä eläisi.
Suurin ongelma Suomessa on köyhyys. Yksin
asuvien köyhyys, lapsiperheköyhyys ja eläkeläis-

köyhyys. Kauppalehti luetteli viime viikolla yli miljoonan vuodessa tienaavat pörssiyhtiöiden johtajat.
Näitä löytyi yli 30. Kovapalkkaisimman tulot ylittivät 5 miljoonaa. Rahaa kyllä vielä löytyy, se liikkuu
ja käy pyydykseen. Mutta ei aivan kaikille.
Paras lääke välttää köyhyys on tehdä töitä kohtuullisella palkalla. Tämä ei ole mitään ylellisyyttä,
se on ollut Suomessa mahdollista jo vuosikymmeniä.
Maailmalla on paljon kurjuutta, jonka poistamiseen
Suomen työpaikkojen vaikutus on kuin kirpun paska
Itämeressä. Rajat auki kaikkien
tulla -politiikalla emme poista
köyhyyttä maailmasta. Ainoastaan lisäämme sitä kotimaassa.

Håll mig kvar
JAG VAR för några veckor sedan i Åbo och beundra-

de hur Kakola-fängelset ändras till bostads- och rekreationsbruk. Mer glädjande än området var mästarens inställning till arbetarna. Hen ansåg att man
i ett krävande bygge med alla medel bör hålla fast
vid ett kunnigt gäng (både det egna och underentreprenörernas) så att samma typer sköter om bygget från början till slut. Bara på det sättet kan man
svara på tidtabells- och kvalitetstrycket.
För arbetstagarens del är det ju fråga om en situation, där man vill att just hen stannar kvar på arbetsplatsen. Hen är viktig. Hens arbete har betydelse. Och om man visar det med små ord och handling-

Ei lisätä köyhyyttä
SUOMESSA asuu satoja tuhansia työtä hakevia tai
työnhaun jo toivottomana lopettaneita. Osa porukasta kykenisi heti työn syrjään, jos työpaikan vain
saisi. Osa tarvitsisi hieman tukea tai koulutusta. On
myös paljon vammaisia tai työkykyään menettäneitä, jotka pystyisivät ja haluaisivat hyödyttää yhteiskuntaa heille sopivaksi räätälöidyllä työllä.
Porvaripuolueiden politiikalla työttömät heitettäisiin syrjään kuin kuoriämpärit. Oikeisto huutaa
työvoimapulaa äänijänteet kipeinä. Vaatii pikaisesti lisää ulkomaista työvoimaa, niin kuin sitä ei täällä jo olisi. Pääkaupunkiseudun työmailla puhutaan
kymmeniä eri kieliä joka Kristuksen päivä.
Hyvinvointivaltio ei kuulemma säily ilman merkittävää työllisyysasteen nousua. Tämän takia rajat pitäisi avata koko maailmalle. Isänmaallisuudellaan rehvastelevia ja itsenäisyyspäivinä toisilleen mitaleita jakavia porvareita ei näytä kiinnostavan Suomessa jo asuvat ihmiset. Lisääntyvän ulkomaisen halpatyövoiman myötä he syrjäytyvät työpaikoistaan. Ainakin näillä ihmisillä hyvinvointi loppuisi.

Kyösti Suokas
varapuheenjohtaja
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KUUKAUDEN KUVA

Paikka: Tampere
Aika: Maaliskuu 2019
Kuvaaja: Johanna Hellsten

Mitä? Tampereen 90-vuotiaan Hämeensillan
remontti on iso homma, joka maksaa 5 miljoonaa
euroa ja kestää 1,5 vuotta.

Seuraava numero
ilmestyy 17.5.2019
Tähän numeroon tarkoitetun materiaalin
on oltava toimituksessa kirjallisena
viimeistään perjantaina 3.5.2019.

Eläkerahastojen arvo
yliTi 200 miljardia
euroa vuonna 2017.

2019
Numero

5
6
7
8
9
10
11
12

taiteTu indeksi heikentää eläkeläisten
asemaa suhteessa
palkansaajiin.

Reinoja AinoReinoja Aino-tossujen
tossujen
valmistaja
valmistaja konkurssiin.
konkurssiin.

Aineistopv.

Ilmestyy

3.5.
31.5.
28.6.
2.8.
30.8.
27.9.
1.11.
29.11.

17.5.
14.6.
12.7.
16.8.
13.9.
11.10.
15.11.
13.12.

Lehden ilmestymispäivä on perjantai.
Osastoilmoitusten osalta aineiston
viimeinen toimituspäivä on kaksi
viikkoa ennen lehden ilmestymistä.
Toimitusosoite:
Rakentaja-lehti
PL 307, 00531 Helsinki
ilmoitukset@rakennusliitto.fi
Ilmoituksia ei oteta
puhelimitse vastaan!
Kannen kuva: Jukka Nissinen
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Aktiivisuutta kerryttää nyt
myös ammattiyhdistyksen
järjestämät koulutukset

T

yöttömyyspäivärahan saajilla
on huhtikuun alusta (1.4.) alkaen mahdollisuus kerryttää
ns. aktiivimallin mukaista aktiivisuutta aiempaa useammalla tavalla. Ammattiyhdistysten sekä kuntien ja julkista rahoitusta saavien järjestöjen
(esim. Työttömien keskusjärjestö ry)
järjestämät työllistymistä tukevat valmennukset ja koulutukset kerryttävät
aktiivisuutta, kun ne kestävät vähintään 5 päivää.
Aktiivimallin mukaista aktiivisuutta
65 maksupäivän seurantajaksolla voi
kerryttää seitsemällä eri tavalla, joita
ovat mm. työskentely palkkatyössä tai
yritystoiminnassa, opiskeleminen ja
osallistuminen työllistymistä tukevaan
toimintaan tai valmennukseen.
Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen tarkoittaa, että työttömän päivärahaa ei pienennetä 4,65 %:lla seuraavan aktiivisuuden 65 maksupäivän
tarkastelujakson ajaksi.
Lisätietoja aktiivimallista www.rakennuskassa.fi ja www.tyj.fi .
Huom! Koulutukset kerryttävät aktiivisuusehtoa vain, jos aktiivisuuden
seurantajakso on alkanut 1.4.2019 tai
sen jälkeen.

Aktiivisuusehtoa
kerryttäviä koulutuksia
Up Partnersin Taitava työnhakija
-verkkokurssi
Kurssin voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta netin kautta.
Verkkokurssille pääsee kirjautumaan

Rakennusliiton nettisivujen kautta tai
https://www.urapalvelut.fi/rakennusliitto/index.aspx
Kurssin suorittaminen takaa aktiivisuusehdon täyttymisen 65 päivän
seurantajakson ajalta.
Aktiivimallin ehdot täyttävä
kurssi työttömille Rakennusliiton
jäsenille (5pv)
Rakennusliitto järjestää Tatsi ry:n
kanssa liiton työttömille jäsenille
suunnatun työllistymismahdollisuuksia lisäävän kurssin (5pv), joka täyttää aktiivimallin ehdot. Kurssiin sisältyy muun muassa hätäensiapukorttikoulutus ja työturvallisuuskorttikoulutus. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi kokonaisuudessaan, eikä siitä
pysty valitsemaan erillisiä päiviä.
Kurssi on maksuton! Rakennusliitto
tarjoaa lounaan ja kahvit.
Kurssi järjestetään Helsingissä ja
Tampereella toukokuussa. Nämä ovat
pilottikursseja ja toimintaa laajennetaan tarvittaessa myös muille paikkakunnille.
Ilmoittautuminen tapahtuu joko
sähköpostilla osaaja@rakennusliitto.fi
(kirjoita viestiin: HKI tai TRE/oma nimi, osoite + puh.nro) tai jäsenyysasioiden puhelinpalvelussa 020 690 231. Ilmoittautuminen päättyy ke 24.4.2019.
Kurssille otetaan max. 20 henkeä.

Ville – Rouva Fortunan suosikki
VILLE LAINESALO on 33-vuotias ilmastointiasentaja Etelä-Hämeestä, Turengista. Hän voitti liittokokousvaaleissä äänestäneiden kesken suoritetun arvonnan pääpalkinnon eli 1 000
euron arvoisen matkalahjakortin.
Lainesalo valmistui Tavastian LVIlinjalta vuonna 2004. Pari ensimmäistä vuotta työelämässä hän teki hommia nykyisen Teollisuusliiton sopimusten piirissä. Ammattikoulutuksensa mukaisiin ilmastointiasentajan
töihin hän kertoo päässeensä vuonna
2008 ja heti sen myötä liittyneensä
myös Rakennusliiton jäseneksi.
Tämä ensimmäinen alan työsuhde
jatkuikin sitten reilun 10 vuoden ajan
päättyen yrityksen konkurssiin tämän
vuoden alussa. Nyt työtilanne on hyvä ja ammattimiehelle löytyi töitä he-

ti. Kokonaisuudessaan Lainesalo on
tyytyväinen tilanteeseen. Töitä on riittänyt. Niitä on tehty etupäässä tuntipalkalla. Palkkaus on kehittynyt kohtuullisesti.
Liiton tärkeimpänä tehtävänä Lainesalo pitää työllisyyden turvaamista
sekä minimityöehtojen ja sosiaalisten
turvaverkkojen turvaamista. Työehtosopimusten yleissitovuus ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvä tarveharkinta olivat käsitteinä Lainsalolle, kuten varmasti suurelle enemmistölle
kansalaisista, epäselviä. Lyhyen keskustelun jälkeen Ville totesi, että
yleissitovuus ja tarveharkinta ovat
välttämättömiä jatkossakin.
– Äänestin liittokokousvaaleissa ja
äänestän myös kevään eduskunta- ja
EU-vaaleissa, Lainesalo toteaa.

Rakentajaehdokkaat eduskuntavaaleissa
Eduskuntavaaleissa on ehdolla
useita liiton jäseniä.

Veli Paasimaa (vas.)
Oulun vaalipiiri: 95

Jarmo Alatarvas (vas.)
Lapin vaalipiiri: 50

Matti Semi (vas.)
Savo-Karjalan vaalipiiri: 64

Ari Harlamow (vas.)
Keski-Suomen vaalipiiri: 3

Kyösti Suokas (sit. vas.)
Uudenmaan vaalipiiri: 351

Jari Jääskeläinen (vas.)
Uudenmaan vaalipiiri: 330

Mika Tallgren (sd.)
Uudenmaan vaalipiiri: 313

Joni Kortelainen (sd.)
Savo-Karjalan vaalipiiri: 10

Heidi Vättö (vas.)
Kaakkois-Suomen vaalipiiri: 17

Kursseista saa osallistumistodistuksen, joka toimitetaan Rakennuskassaan.

Utbildning som fackföreningen
arrangerar samlar också aktivitet
DE SOM får arbetslöshetsdagpenning

har från början av april (1.4) möjlighet att samla aktivitet enligt den s.k.
aktivitetsmodellen på flera sätt än tidigare. Sysselsättningsfrämjande beredskap och utbildningar som arrangeras av fackföreningar samt kommuner och organisationer som får offentlig finansiering (t.ex. De arbetslösas
centralorganisation rf) samlar aktivitet om de pågår minst 5 dagar.
Man kan samla den aktivitet som
aktiveringsmodellen förutsätter under 65 uppföljningsdagar på sju olika
sätt, bl.a. genom lönearbete eller fö-

retagarverksamhet, studier och genom att delta i verksamhet eller beredskap som stöder sysselsättning.
Om man uppfyller aktivitetskraven
betyder det att den arbetslösas dagpenning inte minskas med 4,65 % under följande granskningsperiod för aktiviteten på 65 dagar.
Läs mer om aktiveringsmodellen
på www.rakennuskassa.fi och www.
tyj.fi välj svenska.
Obs! Utbildningarna samlar aktiveringsvillkor bara om uppföljningsperioden har börjat 1.4.2019 eller efter
det.

Vaali-iltamat Vantaan Puistokulmassa lauantaina 23. maaliskuuta. Reino Bäckströmin bändin vierailevana laulajana Mika Tallgren ja viulistina Kyösti Suokas. Molemmat ovat ehdolla Uudellamaalla eduskuntavaaleissa. Kuva: Jukka Nissinen
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Tungosta Turussa
RAKENNUSLIITON Länsi-Suomen
aluejärjestö organisoi Turun
Vanhalle Suurtorille oman perhetapahtuman osana Vapaiden
valtakunta -tapahtumaa maaliskuun lopussa. Harmaasta
säästä huolimatta liiton teltalla pyöri väkeä tungokseen asti
ja liiton oppilaitostiedottaja
Vadin Nekhaevin uskomatonta flyboard-showta kerääntyi
jokivarteen katselemaan sankka joukko pieniä ja vähän isompiakin faneja.

RAKENTAJAMOTORISTIEN TAPAAMINEN
26.–28.7., SAARIJÄRVI

Vadim Nekhaevin flyboard-show
oli päivän kohokohta.
Liiton teltalta
haettiin makkaraa,
ilmapalloja, ranteenlämmittimiä
ja kaikenlaista
muuta kätevää.

Markku Brander
ja Mauri Heino
ehtivät tavata
tuttuja teltalla.

Rakennusliitto toivottaa jäsenensä puolisoineen tervetulleiksi
26. rakentajamotoristien omaan tapaamiseen. Tällä kertaa
tapaaminen on kylpylähotelli Summassaaressa Saarijärvellä.
VIIKONLOPUN OHJELMAA:
Perjantai 26.7.
15.00
jälkeen majoittuminen
15.00–20.00 kylpylän saunat ja allas käytettävissä.
16.30–17.30 Yhteinen aloitustilaisuus, kylpylärakennus, sali 1.
17.30–19.00 päivällinen noutopöydästä
19.30–
rannalla ”männän tarkkuusheiton” mestaruuskilpailut
illalla ravintolassa tanssit
Lauantai 27.7.
8.00–11.00 aamusauna ja uinti
7.30–9.30
aamiainen
12.00
Kokoontumisajo Saarijärven maisemissa.
15.00–20.00 sauna ja allas käytettävissä
15.00–
Rannalla motoristien mestaruuskilpailut
17.00–19.00 päivällinen noutopöydästä
Illalla ravintolassa Solo-orkesteri Kukonhiekan tanssilavalla
(matkaa 4 km). Tanssibussi kulkee hotellin pihasta kaksi
kertaa illassa.
Sunnuntai 28.7.
8.00–12.00 aamusauna ja uinti
8.00–10.30 aamiainen
10.30
Käsitellään esitykset vuoden 2020 rakentajamotoristitapaamisesta.

Julkilausuma:

Vaikuttaminen on valtaa
Käytä valtaasi ja äänestä
eduskunta- ja eurovaaleissa!
Suomeen tulevalla työvoimalla
tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Saatavuusharkinnan
ja työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen romuttaisi
valvonnan ja antaisi mahdollisuuden hyväksikäyttämiselle ja harmaan talouden lisääntymiselle.

Työelämässä ja heikommassa
asemassa olevien kyykyttämisen
on loputtava!
Emme ota vastaan heikennyksiä, vaan puolustamme oikeuksiamme.
Rakennusliiton Uudenmaan
Aluejärjestön edustajakokous
30.3.2019

Hinnat:
• yhden hengen huone 130 €/hlö/2 vrk
• kahden hengen huone 85 €/hlö/2 vrk
• loma-asunto (3–4 hlö) 85 €/hlö/2 vrk
• saunallinen loma-asunto 90 €/hlö/2 vrk
Varaukset viimeistään pe 5.7. suoraan kylpylähotelli Summassaaresta
p. 030 608 50 majoituskiintiöstä ”Raksamopot”.Muista mainita myös
jäsennumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Paikkoja rajoitetusti 140
henkilölle, joten tee varauksesi mahdollisimman nopeasti!
Lähde mukaan paikallisen motoristitoimitsijan kanssa!
Etelä-Suomesta: Tapio Jääskeläinen 050 527 0449
Länsi-Suomesta: Jukka Lindgren 0400 781 447
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Älä lahjoita rahaa valtiolle!
Tarkasta veroilmoituksesi.
Teksti: Kyösti Suokas

P

ostista sinulle on tipahtanut tai
kohta tipahtaa esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2018. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty
valmiiksi tiedot, jotka verottajalla on
jo viran puolesta hallussaan.
Tarkasta ehdottomasti kaikki esitäytetyn lomakkeen tiedot. Mikäli sinulla on enemmän tuloja kuin lomakkeeseen on merkitty, niistä on syytä ilmoittaa. Muuten verottaja saattaa

myöhemmin hakea omiaan korotusten kanssa.
Kaikkia vähennyksiä, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennyksiä on ehdottomasti vaadittava.
Mikäli jotakin vähennystä ei vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa hyväksensä saa.
Erityisalalla työskentelevät työntekijät, kuten esimerkiksi timpurit,
muurarit ja rakennusmiehet, voivat
vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön perusteella (0,25 euroa/kilometri) eikä

vähennyksessä ole omavastuuta eikä
ylärajaa. Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden mukaan.
Kannattaa ottaa huomioon, että
pääsääntöisesti yli kolmen vuoden
työskentely samassa tai hyvin lähellä
toisiaan olevissa kohteissa muodostaa
varsinaisen työpaikan myös erityisalan työntekijöille.
Oman auton käyttö ei silloin ole
enää itsestäänselvyys ja matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja. Oikeus
ateriakorvausvähennykseen myös
poistuu. Kolmen vuoden laskennan
katkaisee vain yli kuuden kuukauden
poissaolo työkohteesta, jonka aikana
tehdään ainakin päivä töitä muualla.

Ateriakorvaus ei
tule automaattisesti

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 palvelunumeroon
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.

Erityisalan työntekijälle myönnetään
tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen (10,50 euroa vuonna 2018)
suuruinen vähennys työpäivää kohden, jos työntekijällä ei ole varsinaista työpaikkaa ja työnantaja ei ole järjestänyt tai kustantanut työpaikkaruokailua. Pitkiltä työpäiviltä voi hakea kaksinkertaista ateriakorvausvähennystä. Työpäivän on oltava ruokatauot huomioon ottaen (2 x puoli tuntia) yli 11 tuntinen. Matkustusaikaa ei
lueta tähän aikaan mukaan.
Tilapäisissä reissuhommissa olevat
voivat hakea suurempaakin tulonhankkimisvähennystä, mikäli työnantaja ei ole maksanut päivärahaa. Tätäkin kannattaa hakea, vaikka vaatimuksen läpimeno saattaa olla takkuista. Se
voi kuitenkin onnistua, jos pystyy uskottavasti perustelemaan, mistä lisääntyneitä elantokustannuksia on
syntynyt.
Työkalujen hankkimisesta aiheutuneet kulut vähennetään tulonhankkimiskuluna joko siten, että vähennys
suoritetaan ostettujen työkalujen
kuittien perusteella tai vähentämällä

suoraan se sama summa, jonka työnantaja on maksanut korvausta omien
työkalujen käytöstä. Tätä jälkimmäistä menettelyä eivät valitettavasti kaikki verotoimistot hyväksy.

Muutosvaatimuksella voi
hakea jatkoaikaa
Tänä vuonna verottajalle voi ilmoittaa
vähennykset sähköisesti tai paperilla.
Paperilla ilmoitettaessa eri vähennyksiin tarvitaan verottajan sivuilta tulostetut lomakkeet. Lomakkeita voi myös
tilata verottajalta.
Sähköisessä lomakkeessa ei ole erillistä saraketta erityisalojen matkojen
vähentämisestä tulonhankkimisvähennyksenä. Verottajan ohjeissa luvataan, että näin voi tehdä myös sähköisesti, mutta selkeää tätä tarkoittavaa
saraketta ei löydy sähköisestä lomakkeesta. Varminta lienee, että vähennyksen tekee kirjallisesti verottajan lomakkeella 1 D ja sen myötä muutkin
vähennykset niihin tarkoitetuilla lomakkeilla.
Verottajan antamaa määräaikaa
muutosilmoituksen tekemiseen pitää
noudattaa. Lisäaikaa ilmoittamiselle
saa, mutta sitä pitää pyytää ennen
määräajan umpeutumista.
Kuitteja muutosilmoitukseen ei liitetä, mutta kuitit esimerkiksi ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on
jälkeenpäin erittäin hankala selvittää
ja muistaa.
Jos verotuksessa on epäselvyyksiä,
kannattaa rohkeasti soittaa omaan verotoimistoon. Virkailijat auttavat aivan mielellään. Rakennusliiton jäsenet voivat kysyä verotukseen liittyviä asioita myös liiton toimitsijoilta.
Sähköiseen ilmoittamiseen liittyvissä
asioissa kannattaa kuitenkin olla aina
ensin yhteydessä verotoimistoon.
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Työkaverit
tutummiksi
Skanskan Life-hanke tähtää
työturvallisuuden lisäämiseen.
Jukka Nissinen

O

ulun Heinäpään uuden maamerkin, 16-kerroksisen Oulun puistovahti -tornitalon tontilla skanskalaiset tekevät parhaillaan tavanomaisempaa kerrostaloa. Skanskalla riittää töitä
Oulussa, vaikka rakentamisen hiljenemisestä on viime aikoina puhuttu.
– Tuntuu, että hommia olisi välillä liikakin,
Skanskan alueyksikön työsuojeluvaltuutettu Tuomas Noronen sanoo.
Alueyksikön luottamusmies Jani Mikkonen ja
Noronen ovat mukana samassa urakkaporukassa.
Oulun Skanskalla tehdään monitoimiurakkaa. Vaikka urakkamallissa on omat hinnoitteluriskinsä, se
tuntuu hyvältä tavalta tehdä töitä.
– Hinnat eivät aina ole sitä, mitä haluttaisiin. Tasaisen tappavasti siinä tulee kuitenkin tulosta, Noronen kiteyttää.
Oulun Skanskalla urakkaporukoiden kokoonpano vaihtelee sen mukaan, millaisia rakennuskohteita on työn alla.
– Meillä on porukassa hyvä henki. Meillä on harvemmin tuppisuita töissä. Pystymme puhumaan
kaikesta politiikasta lähtien, Noronen sanoo.
Mikkonen on ollut koko Skanskan ajan eli 9 vuotta mukana urakkaporukassa. Urakanlaskenta perustuu Skanskassa luotuun yksikköhinnastoon.
Luottamustehtävien ja urakan yhteensovittaminen vaatii välillä suunnittelua.
– Se on välillä hankalaa, kun kädet ovat täynnä
töitä, Noronen sanoo.
– Meillä on velvollisuudet myös urakassa. Mitään
ylitsepääsemätöntä ei ole tullut vastaan. Olemme
pystyneet sopimaan ajankäytöstä, Mikkonen jatkaa.
Skanskalla on Oulussa käynnissä 2 työmaata. Sen
lisäksi Kajaanin keskussairaalan työmaa kuuluu
luottamusmiesten kinkeripiiriin.

Työtakin sisältä löytyy ihminen
Noronen ja Mikkonen olivat ensimmäistä kertaa ehdolla liittokokousvaaleissa, mutta tällä kertaa kokousedustajan paikkaa ei lohjennut. Matala äänestysaktiivisuus harmittaa molempia.
– En tiedä, miten porukan saisi innostumaan liittovaaleista, Noronen sanoo.
Mikkonen kannustaa liittokokousedustajia tekemään töitä nuorten työntekijöiden ja naisten aseman parantamiseksi työmailla.
– Rakentajien henkiseen jaksamiseen pitää panostaa. Nykypäivänä rakentaminen on niin hektistä, Mikkonen sanoo.
– Hirveä kiire tuo stressiä ja väsymistä. Sille pitää
löytää vastapainoa, Noronen jatkaa.

Tuomas Noronen (vas.) ja Jani Mikkonen sovittelevat monitoimiurakkaa ja luottamustoimien ajankäyttöä onnistuneesti.

Skanskalla käynnistyi pari vuotta sitten Life – minä välitän -turvallisuuskulttuurin kehittämishanke.
Se näkyy muun muassa Norosen ja Mikkosen työtakkien selkämyksen Veli- ja Työkaveri-teksteistä.
– Kun käy kahvilla huoltoasemalla, porukka katsoo pitkään mitä meillä lukee selässä. Siitä huomaa,
että olemme muutakin kuin skanskalaisia, Mikkonen
selittää selkämystekstien ideaa.
Norosen mukaan Lifen ideana on tehdä työkavereista tutumpia keskenään, jotta työmaalla muistaisi paremmin katsoa toisen perään työturvallisuusasioissa. Skanskalaiset ovat tavanneet toisiaan työpajoissa, joissa on juteltu muustakin kuin työasioista. Mikkonen on käynyt Sastamalassa ja Noronen
Vierumäellä parin päivän työpajatapaamisessa. Oulussa on järjestetty pienempiä ryhmätapaamisia. Tapaamisissa ovat mukana myös johtoporras ja toimihenkilöt.
– Porukkaa oli ympäri Suomea. Puhuimme myös
työturvallisuudesta ja miten sitä voitaisiin kehittää,
Mikkonen kertoo.

Noronen ja Mikkonen ovat käyneet sekä luottamusmiesten perus- että jatkokurssin sekä työoikeuden kurssin. Koulutus on antanut varmuutta omaan
tekemiseen.
– Kursseilla selvisi myös, ketkä ovat milläkin alueella luottamusmiehinä. Heihin voi tarvittaessa ottaa
yhteyttä ja kysyä neuvota, Mikkonen pitää hyvänä
alueellisen asiantuntemuksen löytämistä.
Noronen pääsee itse työstressistä parhaiten irti
perhokalastuksen ja kuntoilun avulla. Suomen lisäksi perhostelureissut ovat vieneet Ruotsin koskille.
– Huhtikuun alussa lähden Oulun seudun perhokalastajien kanssa sumukorentokalaan Viitasaarelle. Se on jokavuotinen perinne. Tosin viime vuonna
en päässyt, koska olin Antti Tuiskun keikalla avovaimon kanssa. Siitä on kyllä kuittailtu.
Mikkosen tärkeimmät harrastukset ovat metsästys, kalastus ja matkailu.
– Olin heinäkuun töissä ja jätin lomat tammikuulle. Viimeksi olin koko kuukauden Madeiralla.

Koulutus auttaa luottamusmiestä
Mikkonen on ollut toista vuotta eli ensimmäistä
kauttaan alueyksikön luottamusmiehenä.
– Olen ollut firmassa 6 vuotta. Ensimmäisen vuoden olin työmaan työsuojeluvaltuutettuna. Tällä hetkellä olen toista kautta alueyksikön työsuojeluvaltuutettuna, Noronen laskee.
Molemmilla oli vähän työntöä luottamustehtäviin, sillä työkaverit halusivat kaksikon edusmiehikseen työpaikallaan.
– Olen tykännyt työsuojeluvaltuutetun työstä.
Haluan kehittää työturvallisuutta ja olla linkkinä työkavereiden ja työnantajan välillä. Teemme Mikkosen
Janin kanssa paljon yhteistyötä, Noronen toteaa.
– Skanskassa noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Se helpottaa meidän työtä, Mikkonen puntaroi.

Työtakkien selkämykset keräävät huomiota työmaan
ulkopuolella.
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Kimmo Brandt

Sähköisen äänestämisen suosio kasvoi
Naisedustajia kokoukseen ennätysmäärä

Janne Mäkinen

R

akennusliiton liittokokousvaaleissa valittiin
188 edustajaa toukokuiseen liittokokoukseen. Lisäksi Ahvenanmaa on jo aiemmin valinnut oman edustajansa. Näin ollen siis koko 189
kokousedustajan joukko on koossa.
Vaalien ääniharavat ylsivät jälleen hienoihin äänimääriin. Jari Jääskeläinen keräsi Uudeltamaalta
129 ääntä, Mika Hast Oulusta 110, Jonna Kähkönen Itä-Suomesta 105 ääntä sekä Jussi Sakari 121
ja Timo Niemelä 110 ääntä Hämeestä. Satakunnassa Timo Fagerdahl keräsi 86 ääntä.
Kymen ääniharava oli Heidi Vättö 94 äänellä. Turussa eniten ääniä keräsi Timo Tuominen, 79. Keski-Suomen listan ykkönen oli Ari Harlamow 96 äänellä. Keski-Suomessa äänestysaktiivisuus oli vaalipiireistä kolmanneksi korkein, 21,5 %. Aktiivisin
alue oli Kainuu 24 prosentilla, niukasti edellä Satakuntaa, 23,8 %. Vaalien koko maan äänestysprosentti oli 18,5.
Kokousedustajissa on kaiken ikäisiä liiton jäseniä. Alle 30-vuotiaita tuli valituksi kokoukseen 17,

30–35 vuotiaita 15. Enemmistö edustaa ikävuosia
35–59. Heitä on yhteensä 133.

Naisille paljon luottamusta
Järjestöpäällikkö Jukka Asikainen sanoo, että jo viime vaaleissa alkanut naisten hyvä menestys liittovaleissa jatkui myös nyt.
Naiset pärjäsivät vallan mainiosti. Mannersuomen 11 vaalipiirissä oli ehdolla 46 naista. Heistä 28
tuli valituksi. Itä-Suomen aluejärjestön muodostamassa vaalipiirissä naiset ottivat 2 kärkisijaa ja vielä
4. sijakin meni naispuoleiselle ehdokkaalle.
Toukokuisessa Rakennusliiton 24. liittokokouksessa onkin enemmän naisedustajia kuin koskaan
ennen. Mielenkiintoista oli se, että naisten osuus
kasvoi hienosti, vaikka naiset äänestivät miehiä harvemmin näissä vaaleissa.
Jukka Asikainen iloitsee myös eri sopimusalojen
hyvästä kattavuudesta liittokokousedustajien osalta.
– Jäsenmäärään nähden pienemmät sopimusalat
ovat jopa yliedustettuina kokouksessa. Tärkeätä
luonnollisesti on, että tässä ylimmässä päätöksentekoelimessä kaikki sopimusalat saavat äänensä
kuuluviin. Muistaakseni vuoden 2011 liittokokouk-

sessa lattianpäällystäjät jäivät ilman varsinaista
edustajapaikkaa. Alan äänen kuuluminen turvattiin
kutsumalla tuolloin sopimusalan edustaja puhe- ja
esitysoikeudella kokoukseen, Asikainen sanoo.

Sähköinen äänestys tulevaisuutta
Liittovaaleissa oli toista kertaa käytössä sähköinen
äänestysmahdollisuus. Sen suosio kasvoi edellisestä kerrasta huomattavasti. Äänistä 31 prosenttia annettiin nyt sähköisesti.
– Sähköisen äänestystavan suosio tulee varmasti
entisestään kasvamaan jatkossa. Vaikea on kuitenkin nähdä, että se ainakaan kokonaan näköpiirissä
olevassa tulevaisuudessa syrjäyttäisi postiäänestysmahdollisuutta, järjestöpäällikkö pohtii.
Vaikka vaalit kokonaisuudessaan sujuivat hyvin,
on Jukka Asikainen huolissaan äänestysaktiivisuuden suhteen.
– Edunvalvonnan kannalta huomattavasti merkittävämmät vaalit käydään nyt huhtikuussa. Mikäli et äänestänyt ennakkoon, on sunnuntaille 14.4.
varsin merkityksellistä tekemistä. Jokaisen Rakennusliiton jäsenen on syytä pitää puolensa ja käyttää
äänensä!
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Ehdokasnumero / Nimi / Ääniä
HÄME
57 Jussi Sakari
44 Timo Niemelä
55 Tommi Rönö
42 Satu Mäkinen
65 Mikko Syhlman
32 Harri Lahdenperä
39 Marko “Uku“ Metsäpelto
23 Mika Kivioja
54 Pete Risku
58 Jani Salminen
51 Taisto Matti Ohtonen
68 Jukka Viljamaa
40 Ari Mustonen
20 Jarmo Kaunisto
9 Janne Helenius
6 Alli Harjula
19 Tapani Kantola
46 Jarmo Nieminen
70 Jani Virtanen
12 Juha Härkälä
26 Hannu Korkalainen
15 Anne-Kaarina Järvi
3 Miikka Ahonen
24 Markku Kalervo Kivistö
30 Kati Kuusisto
69 Veli-Matti Vimpeli
62 Ari Shemeikka
37 Ville Santeri Louhelainen
27 Jenna Korvenpää

121
109
99
92
67
60
54
53
48
45
45
43
43
43
42
39
39
37
37
36
36
33
32
32
32
31
31
30
29

ITÄ-SUOMI
6 Jonna Kähkönen
28 Maiju Kähkönen
70 Janne Rautiainen
26 Salla-Maarit Tarvainen
13 Arto Kinnunen
3 Mika Kvist
52 Ilkka Ryökäs
75 Tapio Jormanainen
5 Juha Piitulainen
56 Santtu Juppi
77 Juha Lappi
14 Lauri Kinnunen
38 Tuomo Pietikäinen
24 Auvo Rouvinen
4 Petri Leinonen
57 Joni Kortelainen
51 Mika Pekkanen
69 Hannu Silvennoinen
9 Leo Surakka
66 Jarkko Matikainen
10 Pertti Torvinen
2 Hannu Turunen
62 Tuomas Pitkäaho
46 Simo Suksi
18 Mikko Kotilainen
59 Pauli Kuosmanen
48 Eero Jääskeläinen

105
79
64
54
53
53
51
47
46
45
44
44
42
40
40
36
35
35
32
32
29
28
27
25
25
24
24

KAINUU
12 Arto Moilanen
5 Kari Heikkinen
15 Saana Seppänen
11 Jouni Lukkari
3 Ismo Heikkinen
14 Timo Oikarinen

72
68
59
56
53
38

40
27
11
10
5
25
28
32
37
7
23
16

KESKI-SUOMI
Ari Tapio Harlamow
Hannu Glad
Jasmi Myllylahti
Ismo Kuorttinen
Juha Olavi Rytkönen
Kalle Vankka
Jukka Tapio Iitti
Ari Pajunen
Reijo Kalevi Paananen
Juha Väkimies
Markku Möttönen
Elina Hytönen

96
72
62
53
51
43
41
40
35
33
32
32

KYMI
36 Heidi Johanna Vättö
30 Antti Sirppiniemi
5 Ari Hanttu
21 Juha Pekka Mahalakoivu
12 Ville Matti Antero Kiero
11 Reijo Tapio Kettunen
15 Kai Terho Kalervo Korhonen
26 Mika Petteri Päivelin
2 Harri Ahvenainen
7 Jukka Hellgren
37 Jani Mikael Yli-Torkko
13 Mika Kolehmainen
9 Aki Kelkka
33 Tommi Juhani Tainio

94
72
66
59
53
47
37
36
34
34
31
29
27
26

LAPPI
17 Antti Satta
14 Teuvo Mattanen
15 Mette Nissinen
24 Petri Juhani Vilen
21 Antti Juhani Uusimaa
16 Juha Pikkuhookana
11 Pentti Tapani Leskinen
7 Susanna Kauppila
3 Harri Anttila
10 Ville Leppänen
6 Jarmo Kangosjärvi

69
67
63
57
51
48
47
47
41
31
28

POHJANMAA
9 Erkki Leppälä
4 Risto Järvi
17 Janne Saari
6 Jorma Katajamäki
19 Lasse Smedlund
13 Anssi Peltola
26 Hannu Yli-Hukkala
2 Mats Dahl
11 Keijo Maimanen
21 Reino Tuunainen
14 Juhani Peltola
16 Veli-Matti Poola

69
64
53
48
47
45
39
38
35
33
30
29

OULU
4 Mika Erkki K Hast
35 Veli Petteri Paasimaa
26 Titta Mansikkamäki
39 Markku Roine
8 Veli-Matti Juntunen
40 Tuomo Saari
10 Jouni Karekivi
25 Ari Manninen
36 Taisto Puurunen

110
86
81
65
60
56
51
43
41

18
23
31
11
44
7
2
48
41

Mikko Lehtelä
Pekka Lindström
Elli-Ilona Mäkelä
Mika Olavi Kinnunen
Jukka O Tauriainen
Leo Rainer Hänninen
Aulis Aakko
Mika Yli-Suvanto
Jarmo Tuomas Salo

40
40
39
39
38
36
34
32
29

SATAKUNTA
4 Timo Fagerdahl
10 Ari Kettunen
18 Tapani Mikael Pohjola
15 Sanna Nieminen
3 Toni Anttila
19 Sami Ruotsalainen
2 Asko Tapani Anttila
13 Petri Lamminpää
6 Teijo Tapani Gustafsson

86
64
59
52
46
41
41
38
38

TURKU
42 Timo Juhani Tuominen
33 Susanna Orelma
36 Markku Juhani Rintala
34 Ossi Johannes Pasanen
26 Katjusa Alexandra Leväniemi
35 Teuvo Ilmari Peltoniemi
14 Jane Helena Johansson
45 Petri Ville Tapio Virta
2 Petri Juhani Freman
43 Pasi Kristian Walve
24 Jouko Juha Tapio Lehtonen
31 Martti Antero Mäki
41 Tero Tapani Tuiskala
16 Reijo Jääskeläinen
7 Aulis AKE Hirvonen

79
73
65
59
42
41
39
37
37
35
32
27
27
27
24

UUSIMAA
23 Jari Tapani Jääskeläinen
129
53 Timo Juhani Mikkonen
94
7 Janne Juhani Gren
82
67 Jari Renlund
72
10 Tiia Helena Harkin
65
33 Tapio Knuuttila
65
18 Arto Ensio Hurme
53
16 Teemu Samuli Honkanen
51
54 Kai Tapani Myllymäki
50
42 Kari Tapio Kyllönen
48
5 Aleksi Marko Auer
47
63 Teemu Purje
45
51 Esa Juhani Marttinen
41
43 Anne-Marie Kyytsönen
40
41 Saija-Maria Erica Kuivala
39
56 Pentti Juhani Nurminen
37
36 Ari Ukko Ilari Koli
33
64 Kaarlo Juhani Räty
32
32 Marita Anneli Klinga
29
4 Timo Juhani Aro
27
59 Anne Reetta Pärssinen
26
34 Juha Matti Emil Kolhinoja
25
9 Sami Markus Gustafsson
24
12 Timo Mikael Hautamäki
24
29 Timo Tuomas Karttunen
24
44 Ari-Pekka Löfberg
24
20 Matti Sakari Ihanus
23
79 Susanna Orvokki Turkulainen 23
8 Triin Gross
22
30 Jukka Armas Keino
22
78 Niina Tommila
22
25 Kari Olavi Jurmu
21
45 Raimo Kalevi Tapio Laine
21
75 Mikko Tapani Taskila
20
6 Lasse Eestilä
20
AHVENANMAA
Sagulin Dan

Rakennusliiton videokisan
viiden kärki on valittu
RAKENNUSLIITTO järjesti liittokokousehdokkaille videokilpailun
ennen liittovaaleja. Henkilöstöpäällikkö Markus Ainasojan, päätoimittaja Johanna Hellstenin ja koulutuspäällikkö Juhani Lohikosken muodostama tuomaristo valitsi huhtikuun ensimmäisellä
viikolla ehdokasvideoiden joukosta 5 parasta, jotka esitetään
liittokokouksessa.

Tuomaristo kiinnitti huomiota 3 eri asiaan arvioidessaan videoita.
Ne olivat videon viesti ja sanoma, videon tekninen toteutus sekä
videon viihdyttävyys.
Tässä videoiden tekijät aakkosjärjestyksessä: Katjusa Leväniemi,
Anne Pärssinen, Pete Risku, Salla Tarvainen ja Jokke Vaulajoki.
Liittokokousedustajat valitsevat liittokokouksessa äänestämällä
videoiden joukosta voittajan. Kaikki 5 palkitaan.
Voit katsoa videot Rakennusliiton Youtube-kanavalta.
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Antti Varis ei ole kertaakaan käynyt huoltojakson aikana Kouvolan keskustassa.

Värkit kuntoon
Asfalttimiehet ovat kevättalvella huoltohommissa YIT:n korjaamolla Kouvolassa,
jotta kesäsesonki sujuu mahdollisimman kitkattomasti.
Jukka Nissinen

K

ouvolassa Alakyläntien mut
kassa sijaitsevan YIT:n huolto
korjaamon tunnistaa helposti,
sillä piha on täynnä oransseja työko
neita odottamassa ensi kesän tietyö
maita. Korjaamon hallissa huoltotöis
sä tarvitaan vähän isompia kiintolenk
kiavaimia.
– Kiinteän koneaseman yhteydessä
on aina myös huoltohalli, jossa pystyy
tekemään pienemmät remontit. Tal
vella täällä tehdään isommat huolto
työt, YIT Infran Joensuun yksikön
luottamusmies, lapiomies Tero Asikainen kertoo.
Asikaisella on teossa vähän isompi
muutostyö. Levittäjää pitäisi mata
loittaa vähintään 30 senttiä, jotta sil
lä pääsisi työskentelemään esimerkik

si autokatosten matalimpiinkin nurk
kiin.
YIT:llä ja siihen fuusioituneella
Lemminkäisellä on Kouvolan lisäksi 2
muuta isompaa huoltovarikkoa Ou
lussa ja Tuusulassa. Työkoneita tulee
huollettavaksi kauempaakin. Kouvo
lassa on tänä talvena huoltokorjattu
Liettuasta tullutta kalustoa.
Asikainen on ensimmäistä kertaa
Kouvolan varikolla. Työkomennus
kestää 3 viikkoa. Joensuun infran työ
suojeluvaltuutettu, levittimenkuljet
taja Antti Varis on vieraillut Kouvo
lassa jo puolenkymmentä kertaa.
Huoltohommia on kertynyt 4 viikon
tarpeiksi. Firman majoitustilat ovat
Varikselle entuudestaan tuttuja.
– Huoltohallin takana on majoitus
parakit. Tänne voi tuoda myös oman
asuntovaunun, jos niin haluaa, Varis
toteaa.

YIT tarjoaa huoltomiehille parakkimajoituksen. Oman asuntovaunun voi myös tuoda
tontille.
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Huoltovarikolta on Kouvolan kes
kustaan 5 kilometriä, mutta Varis ei
ole koskaan käynyt työviikolla ihmet
telemässä kaupungin valoja. Huolto
varikolla tehdään perjantait sisään, jo
ten pitkien työpäivien päälle paikallis
ten kauppakeskusten palvelut ovat
riittäneet mainiosti.
– Lopettelemme työpäivät kello
19–20 aikaan. Kun on käyty syömässä,
ei sen jälkeen kaipaa mitään erikoi
sempaa ohjelmaa, Asikainen sanoo.
Varikkokiinteistössä voi lämmittää
työpäivän päälle saunan, joten yöunil
le sujahtaa helposti.

Konemies huoltaa
oman ajokkinsa
Huoltovarikkokäynnin perusidea on
se, että koneenkäyttäjät huoltavat
omat koneensa. Konemiehet tietävät
parhaiten mikä työkoneessa piiputtaa
ja ennakoiva huolto onnistuu var
memmin.
– Ne ovat kalliita tunteja, jos ken
tällä joutuu tekemään seisokkia, vaik
kapa hydrauliletkun takia, Asikainen
muistuttaa.
Huoltotyön takia kymmenkunta äi
jää seisoo saman tien tumput suorana
tien poskessa. Seuraavaksi kuorma
autokuskit joutuvat miettimään, min
ne jäähtyvät asfalttimassat kipataan.
– Työkoneet on helppo tuoda tän
ne lavetilla. Varaosia löytyy täältä hel
posti ja muutkin resurssit ovat Kouvo
lan varikolla hyvät.
Varis on ollut Lemminkäisen eli ny
kyisen YIT:n levitysporukassa vuodes
ta 2002 lähtien.
– Sitä ennen olin 14vuotiaasta
lähtien isäukon mukana kesätöissä.
Silloin se oli alle 18vuotiaalle vielä
mahdollista.
Kausiluonteisesta työstä seuraa se,
että lomat ovat pitkiä. Varis joutui vas
ta viime vuonna ensimmäiselle pitem
mälle sairaslomalle. Työtapaturma oli
alalle tyypillinen: nilkan venäyttäminen.
– Läksin työkoneelta kävelemään
huoltopaikalle. Siinä oli karkeata
mursketta ja massapaloja, Varis kuvaa
kompastumispaikkaa.

Datanomiharjoittelusta
asfalttihommiin
Asikainen on ollut talossa 12 vuotta.
Työpaikka aukesi harjoittelun kautta.
– Aluksi minun piti mennä toimis
tolle datanomiopintojen harjoitte
luun. Pomo laittoikin minut pienpaik
kausporukkaan. Ei minulla ollut muu
tenkaan tarkoitus tehdä tietsikkahom
mia. Tässä sitä nyt ollaan.
Asikaisen vuosirytmissä talviloma
kausi alkaa vasta joulukuussa, sillä Jo
ensuun koneaseman huollot työllistä
vät sinne asti. Työvuosi alkaa normaa
listi helmi–maaliskuussa. Lemminkäi

Tero Asikainen on ensimmäistä kertaa Kouvolan varikolla huoltohommissa.

sen Joensuun työporukka on nykyään
vakituisessa työsuhteessa. Käytäntöön
siirryttiin 2010luvun alussa. Sitä en
nen puolet työntekijöistä oli määräai
kaisella pestillä. Tätä nykyä YIT:n Jo
ensuun infrassa parikymmentä työn
tekijää. Siitä riittää tekijöitä kahteen
levitysporukkaan, yhteen paikkauspo
rukkaan ja koneaseman miehistöön.
Työtilanne Joensuussa näyttää hy
vältä, sillä YIT infra voitti kaupungin
kohteiden kilpailutuksen pariksi vuo
deksi. Se työllistää yhden levitysporu
kan käytännössä kokonaan. YIT:n
vahvuus on kiinteä koneasema, jollais
ta Joensuun päättäjät vaativat asfal
tointifirmalta.
– Kaupunki ei hyväksy siirrettävää
asemaa, jonka voisi helposti pystyttää
väliaikaisesti soramontulle, Asikainen
toteaa.
Lupien saaminen kiinteälle asemal
le on hankala ja pitkä prosessi. Palau
tetta tulee vähäisemmistäkin ympäris
töhaitoista.
– Jo siitä tulee huutia, jos asfaltti
massakuormien peitot ovat jääneet
auki.
Toinen levitysporukka kiertää Poh
joisKarjalaa. Kaukaisimmat työmat
kat kertyvät Nurmeksen ja Ilomantsin
suuntaan. Varikselle pitempi reissaa
minen passaa mainiosti.
– Joensuussa työskentelystä on se
mukavuus, että pääsee aina kotiin
nukkumaan, Asikainen sanoo.

Liikenteen seassa
oltava tarkkana
Liikkuva työ, pitkät työpäivät ja fyysi
nen rasittavuus tekevät sen, että as

falttitöihin ei tahdo löytyä tekijöitä.
– Työ ei sinänsä rasita fyysisesti,
mutta kun siihen heittää +30 astetta
lämmintä ja massa hohkaa lämpöä
päälle. Viime kesänäkin yksi aloittele
va työntekijä lähti kesken pois, kun oli
tavallista lämpimämpää, Asikainen to
teaa.
Asfalttitöitä tehdään lähes aina lii
kenteen seassa.
– Siinä pitää oppia katsomaan ym
pärilleen, Varis huomauttaa.
Levitinkoneen perässä liikkuva ko
lamies on suurimmassa vaarassa jää
dä auton alle.
– Joensuussa Pekkalansillalla linja
auto meinasi vetäistä ylitseni. Linja
auto ajoi lujaa eikä väistänyt työnte
koa pientareelle, vaan tuli omalla kais
tallaan. Perämies huitaisi minua sel

kään ja ehdin nojata eteenpäin. Kolan
varsi osui melkein linjaautoon.
Yllättävästi ammatikseen autoa
ajavat aiheuttavat valtaosan läheltä pi
ti tilanteista. Ammattiliikenne ajaa
yleensä ylinopeutta tietyömaaalueel
la. Tavalliset autoilijat harhautuvat vä
lillä massaauton perässä jyrän ja le
vittäjän väliin.
– Tuurasin kerran liikenteenohjaa
jaa ja sillä kertaa kuski meinasi ajaa
varpaille, kun ei huomannut pysäytys
merkkiäni. Jouduin läiskäisemään ko
nepeltiä. Nainen luki kirjaa ajaessaan.
Siinä ei oikein keskitytty liikentee
seen.
Älypuhelimet ovat uusi ongelma
liikenneturvallisuuden kannalta.
Tekstarit lähtevät eetteriin jopa ohi
tuskaistalta.

Puh. 020 33 4000

HAEMME
TYÖNTEKIJÖITÄ!
WWW.SELEKTA.FI
-Helsinki
-Seinäjoki
-Kuopio
-Tampere

-Vaasa
-Turku
-Jyväskylä
-Oulu

14

4/2019 RAKENTAJA

Kakolanmäelle syntyy komea keskittymä asuntoja ja muuta toimintaa. Näköala hakee Turussa vertaistaan.

Kakola pääsee pikkuhiljaa
hyötykäyttöön
Turun vanhaan vankilaan tulee näköalapaikalle asuntoja, panimo, ravintoloita, kylpylä ja luksushotelli.
Johanna Hellsten

L

egendaarisen Kakolan vankilan
elämästä muistuttavat purkutyömaan pihalla vanhat kalterit ja hurjan näköiset lavuaarit. Länsisellin jo asuinkäyttöön valmistuneessa rakennuksessa on ollut hyvin maksavia asiakkaita jo yli vuoden verran ja
muita rakennuksia valmistellaan kovaa vauhtia uusiin käyttötarkoituksiin.
Kakolassa ei ole ollut vankeja sitten vuoden 2007, jolloin uusi Saramäen vankila aloitti toimintansa.
Vanha vankila-alue kuitenkin kiinnosti yleisöä, joten Turku Touring
järjesti siellä opastettuja kierroksia
vuosina 2008–2011. Vuonna 2012
alueella aloitettiin infrastruktuurin
parantaminen ja kierrokset lopetettiin. Verkaranta Kiinteistöt Oy osti vuonna 2015 koko vankilan ja sai

joulukuussa samana vuonna ensimmäisen rakennusluvan alueelle.

Iso työmaa
Tällä hetkellä työn alla on noin 22 000
neliömetrin verran työmaata. Työmaa alkoi massiivisella maanvaihdolla, josta jatkettiin purkutöillä. Purkua
on edelleen käynnissä samaan aikaan
uuden rakentamisen kanssa.
Alueelle rakennetaan asuntoja noin
300 kappaletta vankilan vanhoihin tiloihin. Lääninvankilasta tehdään luksushotellia. Kakolan Panimo saa panimotilojensa lisäksi tilaa uudelle panimobaarille.
Pääosa rakennuksista on suojeltuja, mutta vain julkisivuiltaan. Sisätiloissa menee paljon uusiksi, sillä
esimerkiksi välipohjia on ollut pakko
purkaa. Niissä on puurakenteita, joiden kestosta kukaan ei voi mennä takuuseen. Ainoa rakennus, jossa sisätilat pyritään säilyttämään mahdolli-

simman alkuperäisinä, on niin sanottu Yöselli. Sen kivijalassa aloittaa toiminnan Kakolanruusu-ravintola.
Kakola oli päässyt todella huonoon kuntoon. Esimerkiksi vanhoja ikkunoita pystytään säilyttämään
vain murto-osa. Ikkunoiden tilalle on
teetetty uusia.

Yhteispeliä
Valin Gorgees Ishak valittiin työmaan yhteysmieheksi vuosi sitten.
Hän on siinä hommassa työmaan ensimmäinen. Rakennusliiton Turun
aluepäällikkö Jouni Ruotsalaisen
mukaan asiassa käytiin pientä vääntöä isäntätahon kanssa, mutta tällä
hetkellä asiat sujuvat työmaalla sutjakasti.
Ishak on samaa mieltä.
– Ihan hyvältä nämä yhteysmiehen
hommat tuntuvat nyt. Tullaan hyvin
toimeen työnantajan kanssa ja kaikki
asiat järjestyvät. Työmaan järjestäyty-

Työmaan yhteysmies Valin Gorgees
Ishak on ylitöistä huolimatta ehtinyt
rakentaa samaan aikaan myös oman
talon.
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Vankilasta muistuttavat puretut kalterit ja karunnäköiset pesualtaat.

Keskinkertaisesta hotellitarjonnasta kärsivä Turku saa Kakolan hotellista uuden,
hiukan korkeampitasoisen majapaikan mukaan kilpailuun.

misaste on noin 80 prosenttia. Tilannetta tosin sotkee hiukan se, että työmaalla on myös toiminimellä toimivia
työntekijöitä, Ishak kertoo.
Ishakin mukaan työntekijöillä on
harvoin ihmeempää kysyttävää yhteysmieheltä.
– Työntekijöistä suurin osa on tyytyväisiä, Ishak arvelee.
Työmaan vahvuus on tällä hetkellä
noin 100 henkilöä, josta Kakola Yhtiöt
Oy:n omia miehiä on noin 25. Loput
ovat aliurakoitsijoita tai toiminimellä
työskenteleviä. Työmaapäällikkö Petteri Lausmäen mukaan sekä omista
että aliurakoitsijan miehistä pyritään

pitämään kynsin hampain kiinni.
–Sovitamme yhteen uutta ja vanhaa, tiukassa aikataulussa. Se vaatii,
että sama porukka olisi koko ajan työmaalla. Haluamme pitää kiinni henkilöstöstä, sekä omasta että vieraasta. Emme halua vaihtuvuutta. Tämä
on vähän kuin joukkuejuoksua; on
tunnettava koko porukka, Lausmäki
kertoo.
Siksi työmaalla pyritään tekemään
pieniä spesiaaleja asioita, jotta sinne
olisi mukava tulla.
– Aamukahvilla tarjotaan aina sämpylää ja iltapäiväkahvien kanssa jotain
pientä makeaa. On tärkeää, että olisi

mukava tulla töihin, Lausmäki jatkaa.
Vanhana ilmastointiasentajana
ja Rakennusliiton entisenä jäsenenä
Lausmäki kyllä tietää, että aamupala
lämmittää rakentajan vatsaa ja mieltä.
Työmaalle on myös otettu oppisopimuksella tekijöitä. Tällä hetkellä
heitä on 2, osa on jo valmistunut rakentajiksi.
Ishak oli aluksi mukana työmaan
purkutöissä.
– Tällä hetkellä teen vähän kaikenlaista työmaan moniosaajana, Ishak
naureskelee.
Ja tekemistä riittää. Aikataulu on
niin kova, että työmaa pyörii usein
myös lauantaisin. Työntekijöillä ei
ole ollut mitään sitä vastaan ja 15–20
miestä on saatu aina töihin. Ylityökorvaukset kelpaavat.

Miksi kypärä ei pysy päässä?
Ishak ja Lausmäki tekevät 2 viikon välein työmaan TR-mittauskierroksen,
mutta käytännössä he kiertävät koko
ajan tarkkailemassa tilannetta. Jostain syystä kypärät eivät tunnu pysyvän erityisesti sisätiloissa päässä. Jou-

ni Ruotsalainen ja mukana vierailulla
oleva NCC:n Turun työsuojeluvaltuutettu Markku Rintala antavat aiheesta äänekkäästi pyyhkeitä.
– Kypärät ja turvavaljaiden käyttö
tuntuu olevan vaikeaa. Ajatellaan, että ”teen vaan tuon yhden pikkujutun”
tai ”pistäydyn vaan pikaisesti tuolla”.
Juokseppa siinä koko ajan jonkun perässä, Lausmäki sanoo.
Työmaalla on tapahtunut yksi läheltä piti -tilanne, mutta sillä kertaa
valjaat olivat oikeaoppisesti päällä.
– Purkuporukka työskenteli rappukäytävässä purkamassa portaikkoa. Rappuset eivät olleetkaan kunnolla kiinni sivuseinissä. Niiden yläpäässä portaikkoa irrottanut mies putosi valjaiden varaan, kun portaat romahtivatkin alas. Se tuli täydellisenä
yllätyksenä, sillä purkua oli tehty ohjeen mukaan. Työntekijän nilkka vahingoittui, mutta onneksi vain lievästi, Lausmäki kertoo.
Sillä kertaa päästiin pääosin säikähdyksellä, mutta näin isolla työmaalla
on valitettavasti korkea todennäköisyys, että jotain sattuu.
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Turussa on meneillään
monta suurta
rakennusprojektia
Johanna Hellsten

K

akolan vankila-alueen käyttötarkoituksen muutostyöt eivät ole ainoa suurprojekti entisessä pääkaupungissa. Jo pelkästään
sen ympärillä on käynnissä erilaisia
kerrostalohankkeita ja alueen vierellä louhitaan kallioon suurta parkkihallia alueen asukkaille.
Erityistä hilpeyttä ympäri Suomea
on herättänyt funikulaarin rakentaminen. Funikulaari eli kiskoköysirata
kiipeää ylös Kakolanmäkeä. Hilpeyden
aiheena on ollut itse kulkuneuvon ulkonäkö, jota on verrattu niin roskapönttöön kuin Star Warsin koneisiin.
Itse asemat ovat ulkonäöltään tyylikkäitä, modernia skandinaavista arkkitehtuuria toistavia lasi/teräs-rakennuksia.
Turun keskustori on myllätty auki
ja kauan tapellun toriparkin rakentaminen on täydessä vauhdissa. Torilla
voidaan käydä kuitenkin pienimuotoisemmin kauppaa parkin valmistumiseen vuonna 2020 tai 2021 asti.
Turku satsaa myös ekologiseen rakentamiseen. Turun linnan lähelle rakennetaan moderni puukaupunki, Linnanfältti. NCC:n Puulinna-kohde on
jo valmistunut ja tällä hetkellä alueelle kohoaa 3 Lehto Asunnot Oy:n Decotilaelementtipuukerrostaloa.
Logomon alueen arkkitehtuurikilpailu selvisi vuoden 2018 lopussa.
PES-arkkitehtien suunnitelma sisältää
10 asuinkerrostaloa, joissa on korkeutta 10–18 kerrosta. Taloista 5 sijoittuu
Resiinaraitin ja 5 Köydenpunojankadun varteen. Ratapihankadun varrelle
tulee toimistoja ja veturitalleista tehdään elämyskeskus. Monitoimiareenan ympärille muodostuu kehä, jolla on ravintola, hotelli ja liikuntapalveluja.

Harppuunakortteli
lämpiää maalämmöllä
Yksi kiinnostavimmista Turun alueprojekteista on noin 1 000 asukkaalle ra-

kennettava Harppuunakortteli lähellä
Turun linnaa. Projekti on osa Linnanfältin aluetta. NCC rakentaa korttelia
Merimieseläkekassalle. Kortteli pitää
sisällään 12 kerrostaloa, keskellä sijaitsevan Korttelitalon ja pihakannen alla
sijaitsevan Harppuunaparkin.
Erityisen kiinnostavan korttelista tekee se, että se lämpenee ja viilenee kokonaan maalämmöllä. Alueelle
on porattu yli 80 kappaletta 340 metriä syvää maalämpökaivoa, mikä tekee siitä pohjoismaiden suurimman
maalämpökentän asuinkerrostalokohteessa.
– Kaikkien kerrostalojen katoilla on
myös aurinkopaneelit, NCC:n Turun
alueen työsuojeluvaltuutettu Markku
Rintala kertoo.
On laskettu, että taloyhtiöiden hissit pystyisivät toimimaan pääosin aurinkoenergialla, sillä katoille asennetaan peräti 800 aurinkopaneelia.
Alueella on tehty myös muita ekologisia ratkaisuja. Korttelin keskellä
sijaitsevan, laivaa muistattavan Korttelitalon katoille on toteutettu viherkattorakenteita, joilla kesäaikaan voi
pitää vaikka picniciä. Pihalle on tarkoitus myös istuttaa hedelmäpuita ja
rakentaa asukkaille viljelylaatikoita.
Korttelin hulevesiä varten on kaivettu maan alle valtava vaahtolasiallas, josta hulevesiä juoksutetaan pikkuhiljaa pois. 1,7-metrinen vaahtolasikerros yli hehtaarin alueella korvaa
samalla myös lämmöneristystä talojen alla. Ratkaisu vähentää huomattavasti alueen hulevesikuormitusta, sillä se hidastaa hulevesien päätymistä kaupungin katuviemäriverkkoon. Harppuuna on Suomen suurin
vaahtolasikohde.
– Turun kaupunki testaa pisteytystä, jossa katsotaan muun muassa sitä, miten esimerkiksi alueen hulevesiä käsitellään, onko puita, viherkattoja ja niin edelleen. Ideana on, että tulevaisuudessa kaavaan voitaisiin
tuoda pistevaatimuksia, Turun rakennus- ja lupalautakunnassa istuva Rintala valaisee.

Harppuunakorttelin keskuspaikkana toimii laaja piha-alue ja komea Korttelitalo.

Funikulaarin pääteasema Kakolanmäellä.
Aluetyösuojeluvaltuutettu
Markku Rintala
poseeraa
Korttelitalon
viherkatolla.
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Uusi kampanjaetu
Rakennusliiton jäsenille:

Lomaviikkoja
kotimaassa
reilulla
alennuksella

R

akennusliitto tarjoaa jäsenilleen edullisia
Holiday Clubin lomaviikkoja neljässä lomakohteessa eri puolilla Suomea. Kohteet ovat
Caribia Turussa, Katinkulta Vuokatissa, Saimaa Lappeenrannassa ja Vierumäki Heinolassa ja ne kuuluvat Holiday Clubin suosituimpiin.
Tarjolla ovat viikot 23–43 eli kesäkuun alusta
lokakuun lopulle. Kussakin neljästä kohteesta on rakennusliittolaisille varattu yksi huoneisto jokaiselle kampanjaviikolle. Pelin henki on se, että nopeat
syövät hitaat eli lomaviikot myydään varausjärjestyksessä.

Vuokrahinnat ja sesongit
Kaikki tarjolla olevat huoneistot ovat kahden makuuhuoneen huoneistoja ja vuokrausta tarjotaan
Rakennusliiton jäsenille seuraavilla hinnoilla:
Huippusesonki
Normaalisesonki

Viikko
490€
290€

Jaettu viikko*
290€
190€

Kohteet ja huoneistot on esitelty tarkemmin
varaussivustolla, joka on rakennettu kampanjan ajaksi Rakennusliiton jäsenien käyttöön.
Varaussivustolle kirjaudutaan osoitteesta
https://www.holidayclubresorts.com/fi/yrityspalvelu/ tunnuksilla, jotka löytyvät Rakennusliiton mobiilijäsenkortista. Eli kampanjaedun
hyödyntäminen edellyttää mobiilijäsenkortin
lataamista omaan kännykkään! Huomaathan,
että kampanjaetu avautuu 12.4. aamulla, eli
tunnukset toimivat vasta sen jälkeen.
Tunnukset saatuaan Rakennusliiton jäsen
vuokraa huoneiston joko varaussivuston
kautta tai Holiday Clubin Yrityspalvelusta
puhelimitse tai sähköpostilla.
Kampanja-aikana lomahuoneistoon majoittuvilla Rakennusliiton jäsenillä on mahdollisuus ostaa kylpylälippuja -50% alennushintaan.

*Jaettu viikko on vuokrattavissa vuokrajaksoissa
pe–ma tai ma–pe. Jaetun viikon vuokrausmahdollisuus on tarjolla Etelä-Suomen kohteissa Caribia,
Saimaa ja Vierumäki.
Huippusesonkia ovat viikot 25–32 ja normaalisesonkia viikot 23–24 ja 33–43.
Kohteet ja huoneistot on esitelty tarkemmin varaussivustolla, joka on rakennettu kampanjan ajaksi Rakennusliiton jäsenien käyttöön.
Varaussivustolle kirjaudutaan osoitteesta https://
www.holidayclubresorts.com/fi/yrityspalvelu/ tunnuksilla, jotka löytyvät Rakennusliiton mobiilijäsenkortista. Eli kampanjaedun hyödyntäminen edellyttää mobiilijäsenkortin lataamista omaan kännykkään! Huomaathan, että kampanjaetu avautuu 12.4.
aamulla, eli tunnukset toimivat vasta sen jälkeen.
Tunnukset saatuaan Rakennusliiton jäsen vuokraa huoneiston joko varaussivuston kautta tai Holiday Clubin Yrityspalvelusta puhelimitse tai sähköpostilla.
Kampanja-aikana lomahuoneistoon majoittuvilla Rakennusliiton jäsenillä on mahdollisuus ostaa
kylpylälippuja -50 prosentin alennushintaan.

myös aktiviteettipuisto SuperPark. Caribiaan kohteena voi tutustua tarkemmin: http://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/caribia/
Holiday Club Katinkullassa voi harrastaa melkein mitä tahansa kylpemisestä hiihtoon,
kuntoiluun ja keilaamiseen. Holiday Club Katinkullan monipuoliset palvelut varmistavat sen, että tekemistä riittää kaikille. Katinkultaan kohteena voi
tutustua tarkemmin verkkosivuillamme:
http://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/katinkulta/
Myös Katinkullan huoneiston varustus on korkealuokkainen.

KATINKULTA

Saimaan rannalla, luonnonkauniilla alueella sijaitseva lomakeskus tarjoaa matkailua kaikille
aisteille. Holiday Club Saimaa on todellinen lomakeskus, jossa kaikki palvelut ovat saman katon alla.
Saimaan kylpylään kohteena voi tutustua tarkemmin nettisivuillamme: http://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/.

SAIMAA

Vierumäki on monipuolinen urheiluopistokohde, jossa on erittäin laajat harraste- ja
ajanviettomahdollisuudet. Vierumäkeen kohteena
voi tutustua parhaiten Vierumäen verkkosivuilla
www.vierumaki.fi.
Vierumäen huoneisto on moderni ja viihtyisä,
jossa on kaksi makuuhuonetta, olohuone, tupakeittiö, kylpyhuone ja sauna. Vuodepaikat on neljälle ja
lisäksi avattava vuodesohva kahdelle lapselle.

VIERUMÄKI

Rakennusliiton etukohteet
CARIBIA Turun keskustan tuntumassa sijaitseva
Holiday Club Caribia on kylpylä- ja tapahtumahotelli, jonne on Turun rautatieasemalta matkaa 2,5 km.
Holiday Club Caribia on remontoitu ja päivityksen
on kokenut lähes koko talo sekä yleisten tilojen että
ravintoloiden osalta. Samassa rakennuksessa toimii
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Päivärahan maksamiseen muutoksia:

Osa-aikatöitä ja lyhyitä keikkatöitä tekevien päivärahan
maksaminen muuttuu huhtikuun alusta lukien

T

yöttömyyspäivärahan saajat ovat monesti
pohtineet, kannattaako lyhyiden keikkatöiden ja osa-aikatöiden vastaanottaminen, kun palkkatietoja joutuu odottamaan
työnantajilta. Työttömyyskassa tarvitsee palkkalaskelman tai palkkatodistuksen sovitellun päivärahan
maksamista varten.
Huhtikuun alusta alkaen osa-aikatyötä ja lyhyitä keikkatöitä tekevillä päivärahat sovitellaan
palkkatulojen kanssa yhteen siinä kuussa, jolloin
palkka on maksettu eikä välttämättä siinä kuussa, jolloin työ on tehty. Tämä voi jatkossa nopeuttaa päivärahan saantia etenkin osa-aikatyön alkuvaiheessa.

Esimerkki: Työtön työnhakija aloittaa 15.4.2019
osa-aikatyön, joka kestää 30.6.2019 saakka. Palkka
työstä maksetaan kuukausittain seuraavan kuun 15.
päivänä. Kun hakemus huhtikuulta tulee kassalle
käsittelyyn, voidaan se maksaa ilman, että tarvitsee
odottaa palkkalaskelmaa toukokuussa maksuun tulevasta huhtikuun palkasta.
Touko- ja kesäkuussa maksetaan soviteltua päivärahaa samassa kuussa maksettujen palkkojen
kanssa yhteen sovitettuna. Kun osa-aikatyö päättyy
kesäkuussa ja kesäkuun palkat ja lomakorvaukset
maksetaan heinäkuussa, maksetaan hakijalle edelleen soviteltua päivärahaa heinäkuulta, vaikka hän
olisi silloin kokonaan työtön. Hän saa sekä palkan

että sovitellun päivärahan heinäkuulta eikä isoja
muutoksia tulovirtaan pääse syntymään missään
vaiheessa.
Hakemusta täyttäessä on muistettava ehdottomasti ilmoittaa työssäolopäivät ja työtunnit silloin,
kun työ on tehty.
Työssäoloehto ja aktiivisuus kertyvät jatkossakin
työn tekoajan mukaisesti.
Kassa ylläpitää tietoja jatkossa sekä työn tekemisen ajankohdan perusteella että palkan maksamisen ajankohdan mukaan. Soviteltavien hakemusten
käsittelyssä tämä tarkoittaa sitä, että hakemusten
käsittelyyn kulunee kokonaisuudessaan enemmän
aikaa.
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Ändringar i utbetalningen av dagpenning

Betalningen av dagpenning till personer som arbetar
deltid eller som inhoppare ändras från början av april

D

e som får arbetslöshetdagpenning har ofta funderat på om det lönar sig att ta korta inhopp eller deltidsjobb, när man blir
tvungen att vänta på att arbetsgivaren ger
de löneuppgifter som krävs. Arbetslöshetskassan
behöver löneuträkningen eller löneintyget för att
kunna betala jämkad dagpenning.
Från början av april jämkas dagpenningen för deltidsarbete och korta inhopp den månad då lönen betalas och inte nödvändigtvis den månad arbetet utfördes. Det här kan i framtiden göra att den sökande får dagpenning snabbare i synnerhet i början av
en deltidsanställning.

Exempel: En arbetslös arbetssökande börjar
arbeta deltid 15.4.2019 och arbetet pågår till
30.6.2019. Lönen för arbetet betalas en gång i månaden den 15 följande månad. När kassan får ansökan för april kan den betalas utan att vi behöver
vänta på löneuträkningen för aprillönen, som betalas ut i maj.
I maj och juni betalas dagpenning som är jämkad
med de löner som betalats. När deltidsarbetet upphör i juni och lönerna för juni och semesterersättningarna betalas i juli, får den sökande fortfarande
jämkad dagpenning för juli, även om hen då är helt
arbetslös. Hen får alltså såväl lön som jämkad dag-

penning för juli och det uppstår inga stora förändringar i inkomsterna i något skede.
När du fyller i din ansökan ska du absolut komma ihåg att uppge vilka dagar du har arbetat och antalet arbetstimmar, då arbetet har utförts.
Arbetsvillkoret och aktiviteten samlas även i fortsättningen in enligt tidpunkten för när arbetet utförts.
Kassan upprätthåller uppgifterna i fortsättningen för såväl tidpunkten då arbetet utfördes som tidpunkten för när lönen betalades. Det här betyder att
behandlingen av ansökningar om jämkad dagpenning totalt torde ta lite längre tid.

Antti Järvinen
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Srbijanka Turajlic pöytänsä ääressä elokuvassa The Other Side of Everything, jossa muistot ja historia yhdistyvät.

Politiikkaa tarinan keinoin?
Jos meillä olisi unelma ja miten kertoa siitä

Jotta kansalaiset olisivat kiinnostuneita politiikasta ja äänestäisivät, keskeistä on
politiikan puhuttelevuus. Mutta puhuuko politiikka sinulle ja jos ei, mitä siitä voi seurata?
Eeva Vänskä

M

ila Turajlic (39v.) on palkittu dokumenttielokuvaohjaaja, joka syntyi Belgradissa poliittisesti aktiiviseen perheeseen. Hän
kasvoi Jugoslaviassa, jossa hänen äitinsä toimi Miloševićin vastarinnassa.
– Kasvoin tämän varjossa, jos niin
voi sanoa. Aloin siis jo lapsena kiinnostua politiikasta.
Slobodan Milošević oli sosialistisen Jugoslavian ja Jugoslavian liittotasavallan suurimman tasavallan Serbian presidentti vuodesta 1989–1997.
Koko maan presidentti hän oli 1997–
2000. Milošević oli ensimmäinen sotarikoksista syytetty valtionpäämies.
– Elokuvassani The Other Side of
Everything kerron Miloševićin ajasta
äitini kautta. Halusin puhua omasta
maastani persoonallisen näkökulman
kautta sieltä, missä asun. Mitä enemmän tuijotin lukittuja ovia, jotka olen
nähnyt koko ikäni, sitä enemmän tajusin, miten paljon Serbiasta voi ym-

märtää puhumalla jaetuista tiloista.
Elokuvan juoni kasvaa spiraalimaisesti: ensin henkilökohtaisen tutkimisen kautta paljastuu perheen historia,
josta tulee selonteko turbulenttisista
ajoista. Tästä kaikesta kasvaa koko
maan tarina.

Tekemämme valinnat
Kun elokuvan tarina paljastuu asunnon sisällä, näkymä asunnon ikkunoista päästää meidät harvoin nähtyyn Serbiaan. Mila Turajlic on kuvannut ikkunoista elokuvan tekoa edeltävät kymmenen vuotta, ja luonut intiimien hetkien arkiston alla levittäytyvistä kaduista. Mikä sitten on lukitun
oven ja historiaa täynnä olevan asunnon tarina?
– Että yksilö on vailla valtaa politiikan voimien edessä tai se, että hänet määritellään tekemiensä valintojen kautta eri tilanteissa.
Mila Turajlic oli itse aktiivisesti vastustamassa Jugoslavian sotaa
1996–1997 ja puoltamassa demokratiaa. Hän sanoo kuitenkin pettyneen-

sä politiikkaan, tai oikeastaan sen tapaan kommunikoida.
– Olin 21-vuotias kun muutos tapahtui. Olin kamppaillut demokratian
puolesta, mutta käytännön politiikan
tekeminen rikkinäisessä maassa oli jotain muuta, kuin idean puolesta toimiminen. Kieli, jota politiikassa käytettiin, ei enää tuntunut autenttiselta. Ajattelin, että olisi helpompi tehdä jotain muuta.
Turajlic tarkentaa, että hän ei välttämättä halunnut muuttaa maailmaa
heti ja sinänsä, vaan löytää uuden kielen.
– Se oli syy, miksi siirryin tekemään
elokuvia. Ne puhuttelevat ihmisiä
myös tunteen tasolla, kokonaisvaltaisesti. Hain siis eräänlaista uutta muotoa kommunikoida tärkeistä asioista,
uutta viestimisen keinoa ja rekisteriä
sekä kielen muotoa.

Yhteinen perintömme
Mila Turajlicin mielestä aktivismi
nousee tarinan kerronnasta ja siitä,
että tarinoita kerrotaan ja kuullaan.

– Kun esimerkiksi naiset tulevat
kuulluksi, he myös kiinnostuvat toimimaan asioiden muuttamiseksi. Ja
kun ottaa osaa, tulee samalla nähdyksi.
Tähän liittyy se, että oikeastaan ei
ole eri yleisöjä esimerkiksi politiikalle ja elokuville, vaan dokumentintekijä haluaa puhua kaikille.
– Haluan yrittää kertoa ja näyttää,
mikä meidän perintömme on ja mitä
sillä voi tehdä.
Mitä yhteisellä perinnöllämme sitten voi tehdä?
– Siitä voi oppia. Yksi sukupolvi voi
oppia edellisiltä.
Jugoslavian hajoamissotien taustalla vaikutti taloudellinen ahdinko,
josta voimakas kansallismielisyys sai
voimaa.
– Näen tänä päivänä niin paljon
samanlaisia merkkejä, kuin mitä Jugoslaviassa näkyi ennen sotia 1990 ja
1991, että olen todella huolissani. Emmekä me uskoneet silloin, että sota on
mahdollinen.
Turajlicin mukaan Serbia on edelleen jakautunut.
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– Emme koskaan käyneet eheyttävää keskustelua siitä, mikä on hyväksi
kansalaisille. Emme ole vieläkään parantuneet sodasta.

Miguel Bueno
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ilmoittaudu:
rakennusliitto.fi/koulutus
koulutus@rakennusliitto.fi

Hyvä aktivismi
Sosiaalisesta mediasta on moneen, ja
sitä voidaan käyttää myös hyvään, ja
käytetäänkin.
– Nuoret voivat kommunikoida
keskenään ilman instituutioita, niiden ulkopuolella. Uskon, että nuoret sukupolvet ovat nyt tarpeeksi vihaisia protestoidakseen ja halutakseen muutosta, esimerkiksi ympäristön takia.
Eikö perinteisillä organisaatioilla ja
systeemillä sitten enää ole merkitystä?
– Haluan uskoa, että on. Uskon ammattiliittoihin, työntekijöiden oikeuksien ajamiseen ja yhteiseen keskusteluun ja neuvotteluihin, jotta ratkaisuja löytyy.
Haastateltava puhuu siitä, kuinka
politiikan merkitys nykypäivänä on
ikään kuin repeytynyt.
– Ideologiat ovat murskaantuneet.
Voidaan hyvin kysyä, puhuuko ja puhutteleeko nykypäivän politiikka.
Elokuvaohjaaja tulee siihen tulokseen, että puhuttelee ehkä mikrotasolla, osana kunkin yksilötason identiteetin ilmaisua ja rakentamista.
– Mutta en koe, että se olisi minua
itseäni varten. Mielestäni meiltä puuttuu näkemys, joka houkuttaisi meitä
unelmoimaan. Jos näkemys löytyisi,
se varmasti houkuttelisi myös nuoria politiikkaan ja kiinnostumaan politiikasta.

”Nuorilla on suuri
mahdollisuus
vaikuttaa.”
Valta ja unelmat
Vaikka ilmaisun tapa vaihtui elokuvantekoon, Mila Turajlic sanoo tekevänsä edelleen töitä skeptisyyden
kanssa. Miten niin?
– Kysymyshän on vallasta ja sen
käytöstä. Ihmisillä on taipumus ja halu uskoa vahvoihin johtajiin, jotka pelastavat meidät. Mutta tuntuu siltä,
että nykypäivänä meillä ei enää ole
poliittisia johtajia, vaan pikemminkin
poliittisia asioiden hoitajia, jotka ottavat työkalupakista aina seuraavan poliittisen keinon käyttöönsä.
– Olemme menettäneet yhteiskunnallisen unelman. On tärkeää kysyä,
miten voisimme saada unelmat takaisin.
Onko tosiaan niin, ettei meillä ole
lainkaan yhteiskunnallisia unelmia,
vai ovatko ne jossain virallisten pu-

luottamushenkilöiden peruskurssit
9.−11.9. ja 30.9.−1.10.2019 jyväskylä / haku päättyy 16.8.2019
4.−6.11. ja 25.−26.11.2019 turku / haku päättyy 11.10.2019

Mila Turajlic sanoo, että politiikalla olisi
paljon opittavaa elokuvalta.

luottamushenkilöiden jatkokurssit
23.−25.9. ja 21.−23.10.2019 vantaa / haku päättyy 30.8.2019

heiden ja näennäisen toiminnan tai
toimimattomuuden alla?
– Tavallaan sekä että. Ehkä ei nähdä, mitä voi olla olemassa ihmisten
mielissä, eikä se saa muotoa, tai sitten unelmaa ei vain ole eikä sen syntymiseen uskota.
Voiko esimerkiksi elokuvantekijä
tarjota uuden unelman, sillä elokuva
vaikuttaa ihmisiin? Turajlic kysyy puolestaan, miksei politiikkaa voisi tehdä
elokuvan keinoin?
– Niillä dramaturgisilla välineillä,
joilla rakennetaan tarinoita. Nyt ihmisiä ei puhutella tunteen tai edes ajatusten tasolla. Tarinat toimivat paremmin kuin puheet.
Puhumme siitä, kuinka tärkeää on
olla osa yhteiskuntaa, vaikuttaa kaikilla mahdollisilla keinoilla.
– Tiedän miten voi käydä, jos teeskentelee ensin, että eivät nämä asiat
minua koske, eikä tee mitään: sen jälkeen herää painajaiseen.
Sanat saavat erityispainoa siitä, että Turajlic tosiaan tietää mistä puhuu.
– Nuorilla on suuri mahdollisuus
vaikuttaa, mutta ongelma on se, että
he eivät välttämättä tajua sitä.
Mila Turajlic on opiskellut Belgradissa elokuva- ja tv-tuottamista, ja lisäksi elokuvan tekoa Westminsterin
yliopistossa. Hänellä on tutkinnot politiikasta ja kansainvälisistä suhteista
London School of Ecomonics –oppilaitoksesta.
Hän erikoistui dokumenttielokuvien tekoon Pariisissa, ja työskenteli muun muassa tuotantoassistenttina ja tutkijana Discovery Channel- ja
ARTE France -kanaville. Mila Turajlic on DOKSerbian eli Dokumenttien
tekijöiden yhdistyksen perustajajäsen. Nykyään hän paitsi tekee elokuvia, myös opettaa dokumenttien tekoa
ja luennoi ympäri maailmaa.

11.−13.11. ja 2.−4.12.2019 oulu / haku päättyy 18.10.2019
työoikeuden peruskurssi
18.−20.11.2019 helsinki / haku päättyy 25.10.2019
koulutus on tarkoitettu luottamushenkilöille
toimiva ammattiosasto
28.−29.9.2019 tampere / haku päättyy 6.9.2019
perustaitoja osaston toimihenkilöille
toimiva ammattiosasto 2
26.−27.10. oulu / haku päättyy 4.10.2019
syvennetään osaston toimihenkilöiden taitoja
sosiaalinen media järjestötoiminnassa 2
7.−8.12. jyväskylä / haku päättyy 15.11.2019
syvennetään sometaitoja järjestötyössä
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Tuomas Ylenius

Urheilukalenteri
3.–7.4.
14.4.

Veikkausliigan kausi alkaa.
Formula 1: Kiinan GP.

15.–20.4.

Tenniksen naisten Fed Cup,
maajoukkueturnaus Helsingissä.

20.4.

Jääkiekkoliigan finaalit alkavat.

25.–28.4.
2.–5.5.
10.-26.5.

Rallin MM-sarja: Argentiina.
Jääkiekon EHT-turnaus, Tshekki.
Jääkiekon MM-kisat, Slovakia.

Instagram-tiliään. Kuka ties, kenties kännihoipertelut joulukuisessa F1-gaalassa olivat nekin vain laskelmoitua ja tietoista brändityötä suosionsa oivaltaneelta Räikköseltä.

Rakastetusta vihatuksi hetkessä

Kilpapyöräilijä Lance Armstrong muuttui dopingin käytöstä paljastuttuaan yleisön silmissä sankarista roistoksi.
Kuva: Lehtikuva

Kansallissankareita ja konnia
Urheilijat ovat omalla tavallaan esiintyjiä, ja heidän persoonansa
kiinnostavat maksavaa yleisöä. Vaikka urheilijat vain kilpailevat
keskenään, heistä leivotaan julkisuudessa usein myyttisiä sankareita,
tai joissain tapauksissa myös pahiksia ja konnia.

O

li kyse sitten yksilö- tai joukkueurheilusta,
urheilija kilpailee yleensä itseään varten,
omat unelmansa toteuttaakseen. Urheilusta ei olisi kuitenkaan mahdollista saada ammattia,
ellei olisi olemassa myös tapahtumia seuraavaa yleisöä, joka taas tuo mukanaan mainostajia, sponsoreita, agentteja ja mediaa.
Urheilijoilta kaivataan persoonallisuutta ja esiintymiskykyä mediamyllyn silmässä, vaikka pohjimmiltaan he eivät ole esiintyviä taiteilijoita. Nykypäivänä maailman korkeimmalla kilpatasolla menestyminen vaatii niin paljon, että huippuyksilöt joutuvat elämään aktiivivuosinaan hyvinkin kurinalaista
elämää. Kaikki ruokavaliosta ja nukkumisesta lähtien on valjastettava tukemaan kilpailutavoitteita. Tällä tavalla robottimaisesti suorittavat urheilijat ovat enää harvoin kovin räiskyviä tai mielenkiintoisia persoonia. Esimerkiksi Lionel Messistä

on ihmisenä vaikea keksiä mitään muuta kiinnostavaa, kuin se, että hän on kenties kaikkien aikojen
paras jalkapalloilija.
Toisesta puusta on veistetty Kimi Räikkönen,
joka on noussut kulttihahmoksi lähes yksinomaan
persoonallisuutensa ansiosta, vaikka F1-sarjan maailmanmestaruuskin espoolaisen palkintohyllyltä
löytyy. Räikkönen edustaa kliinisessä formulamaailmassa jotakin erilaista: Hän sanoo sen, mitä
oikeasti ajattelee. Tai ainakin tällainen kuva syntyy
suuren yleisön silmissä. Päällisin puolin kaikkea julkisuutta ja ympärillään vellovaa sirkusta inhoava
Räikkönen on kuitenkin viime vuosina osannut
myös ulosmitata henkilökohtaista hyötyä mystisestä aurastaan. Viime vuonna ilmestynyt Kari Hotakaisen kirjoittama elämäkerta valotti kohtuullisen
avoimella otteella Räikkösen taustaa ja persoonaa.
Räikkönen myös hallinnoi omaa, varsin aktiivista

Tänä vuonna menehtynyt Matti Nykänen pysyi uskomattoman mäkihyppyuransa jälkeen aina kuolemaansa saakka julkisuuden valokeilassa, mutta suuri osa tästä julkisuudesta oli negatiivisten kohujen
sävyttämää. Nykänen haudattiin kuitenkin valtion
kustantamissa hautajaisissa kansallissankarina, sillä urheiluteot painoivat vaakakupissa lopulta muita
asioita enemmän.
Jos julkisuuden taakka voi olla raskas kannettavaksi jo sankareillekin, sitä enemmän se on sitä niille, jotka on asetettu konnien ja kelmien rooleihin.
Esimerkiksi jalkapalloseuran fanit tuntevat tulevansa petetyiksi jo siitä, että tähtipelaaja vaihtaa vihatun kilpailijan riveihin.
Kaikista vaikeinta yleisön on antaa anteeksi sellaisille entisille urheilusankareille, jotka ovat pettäneet urheilun kaikkein pyhintä periaatetta, rehtiä
kilpailua. Yhdysvaltalainen pyöräilijä Lance Armstrong oli ihailtu ja juhlittu, syövänkin selättänyt
esikuva, kunnes jäi kiinni systemaattisesta dopingin
käytöstä vuosikausien ajan. Tämän vyyhdin paljastuminen tahrasi Armstrongin maineen ja asetti hänet elinikäiseen kilpailukieltoon.
Taitoluistelija Tonya Harding puolestaan oli säväyttänyt paitsi taidoillaan, myös räväkällä luonteellaan, noustuaan työväenluokkaisesta taustastaan ja
itsetehtyihin kilpa-asuihin pukeutuneena aina maailman huipulle saakka. Kaikki se kuitenkin mureni,
kun Hardingin kanssakilpailija Nancy Kerrigan joutui pahoinpitelyn uhriksi ja Harding tuomittiin oikeudessa osasyylliseksi teon suunnittelussa. Harding joutui heittämään kilpauralleen hyvästit, ja hänestä tuli monen talk show’n vitsimonologin kestoaihe. Harding hankki seuraavina vuosina leipänsä
muun muassa ammattinyrkkeilijänä ja hupailuohjelmien juontajana.
Yksi traagisimmista tarinoista on Mika Myllylän,
joka muuttui Suomen kansan silmissä yhdessä hetkessä suuresta sankarista halveksinnan kohteeksi.
Myllylä joutui kärsimään dopingrikkomuksestaan
kohtuuttoman paljon, mikä johti tragediaan päättyneeseen henkilökohtaiseen syöksykierteeseen.

Sporttisen kevyt ja hengittävä uutuus!

Sievi Racer -tuoteperhe on täydentynyt uudella, hengittävällä Racer
Free Roller S1 P -jalkineella.
Racer-kengissä on maailman kehittynein kantavaimennus, jonka
perustana on Sievi FlexEnergy joustoelementti. Elementti on
valmistettu BASF:n TPU-Infinergy®: stä. Elementti sitoo syntyvää
liike-energiaa, vapauttaa sen maksimaalisesti takaisin - jopa yli 55 %
energiasta palautuu askellukseesi. Sporttisen kevyt rakenne,
hengittävä, anatomisesti jalkaa tukeva ja myötäilevä muotoilu sekä
kulutusta kestävä ActionPro -kaksikerrospohja tekevät Racerista
ylivoimaisen turvajalkineen.
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Kuvatx

Arkkitehti (Anna-Leena Sipilä) ei kuuntele talon omistajia Timoa (Jari Vainionkukka) ja Hannaa (Elina Varjomäki), jotka ovat kutsuneet hänet apuun. Rempallaan-näytelmässä
nauretaan kaikille, jotka tavalla tai toisella osallistuvat korjaukseen ja sen katastrofaalisiin käänteisiin.

Näytelmä katastrofaalisesta
remontista naurattaa ja terapoi
Ammattirakentaja voi kerrankin seurata kaaosmaisen työmaan sattumuksia mukavasti teatteripenkeistä
ja viihtyä nauraen. Rempallaan-näytelmän kirjoittaja Roope Lipasti on erikoistunut humoristisiin,
remontti-aiheisiin romaaneihin ja teatteriesityksiin.
Teksti: Riitta Malve
Kuvat: Kapina Oy

R

akennusmiehet Juri ja Alexandru pelastavat rintamamiestalon korjausprojektin, uusien
omistajien avioliiton ja paljon muuta Keski-Uudenmaan teatterin Rempallaan-komediassa, jonka ensi ilta oli
maaliskuussa.
Tarina keskittyy seuraamaan Hannan ja Timon uusperhettä, joka muuttaa teini-ikäisine lapsineen unelmien
taloon. Talon isäntä yrittää ensin it-

se tehdä talolle jotain, mutta koulun
veistotunnilla saadut taidot eivät riitä.
Pienestä pintaremontista kehittyy
pian syöksykierre, joka saa jopa yliluonnolliset mittasuhteet. Onneksi
betonimyllyyn on lisätty myös säkillinen huumoria.
– Kaikenhan piti olla jo kunnossa, mutta sitten tuli vielä tämä, toteaa Hanna epätoivoisena, kun öljy
lainehtii kellarissa.
Remonttihuolet ovet tuttuja lähes jokaiselle. Näytelmä auttaa nauramaan niille yhdessä Hanna ja Timon
karmean tilanteen kautta.

Sipilän 20 mainiota roolia
Näytelmän huumori syntyy rajojen
rikkomisesta, sanaleikeistä ja kohelluksesta, jotka ohjaaja Kalle Tahkolahti sekä näyttelijät Elina Varjomäki, Jari Vainionkukka ja Anna-Leena Sipilä hallitsevat hyvin.
Kirjailija ja toimittaja Roope Lipastin kirjoittama näytelmä pohjautuu hänen omiin kokemuksiinsa usean
vanhan puutalon korjausprojektissa. Aihe on innoittanut Lipastia siinä määrin, että hän on kirjoittanut
remonteista myös kaksi romaania,
Pihalla -erään remontin anatomia ja

Rajanaapurit sekä tekstin Putkiremonttioopperaan. Lipasti on harkinnut jatkavansa sarjaa ikkunaremontti-aiheella.
– Remontti on aihe, josta on helppoa repiä huumoria, Lipasti toteaa.
Tahkolahden suosikki hahmoja
ovat Juri ja Alexandru.
– Ulkomaalaisia rakennusmiehiä
kohtaan on paljon ennakkoluuloja.
Lämminsydämisistä Jurista ja Alexardrusta kehittyy kuitenkin tarinan sankarit, ohjaaja sanoo.
Näytelmää esittää kolme näyttelijää,
mutta rooleja on enemmän kuin pari-
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Nöyryyttävä rakennustarkastaja( Anna-Leena Sipilä) vaatii Timolta(Jari Vainionkukka) tarkkuutta rakennusluvan kanssa ja irrottelee tuunaamalla henkilönsuojaimiaan.

kymmentä. Se on mahdollista, koska
muuntautumiskykyinen Anna-Leena
Sipilä esittää niistä 20, kuten perheen
teinien, rakennusmiesten, rakennustarkastajan, hiiren, papin ja rautakaupan myyjän roolit.

kanssa, sen sijaan somistaa keltaiset
turvaliivinsä ja kypärän mustin pitsein.
Sipilä loistaa piiska heiluttavan tarkastajan roolissa.

Musta pitsi
keventää turvaliivejä

Suurin yllätys rakentajille saattaa olla Timo, joka esityksessä työskentelee
naulapyssyllä ammattilaisen ottein,
vaikka hänellä on tarinan mukaan
peukalo keskellä kämmentä. Perheen
pää tekee jopa tyypillisen virheen, pitää liipaisinta pohjassa ja samalla lyö
naulan kantaa.
Selitys on yksinkertainen, Vainionkukka on nimittäin ammatiltaan myös
kirvesmies ja työskennellyt ennen
teatteriuraa Lujatalolla.
– Lähdin rakennustyömaalta Hämeenlinnasta teatterikoulun pääsykokeisiin parikymmentä vuotta sitten ja olen sillä tiellä. Teatteri on ollut aina intohimoni. Kävin usein teatterissa jo ennen teatteriopintoja, Vainionkukka kertoo valinnastaan, jota
ei ole katunut.
Kun Rempallaan-näytelmää harjoiteltiin, hän selvitti muille rakentamisen ammattitermejä ja mitä työkaluilla tehdään.
– Teatterissa ja rakentamisessa on
yhteistä se, että tehdään yhdessä töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, näytelmän ja talon. Kaikkia tarvitaan siihen.

Kaaosmaiselle työmaalle nauraminen
tekee varmasti hyvää myös ammattirakentajille. Etenkin, kun sitä voi tarkastella mukavista teatteripenkeistä.
Hannan ja Timon remonttityömaa
on kaukana hyvästä työpaikasta. Korjauksen onnistuminen on epävarmaa,
koska riskejä on aivan liikaa. Perhekään ei tunnu olevan selvillä, mitä se
loppujen lopuksi haluaa.
Lipastin Putkiremonttioopperassa
uusista putkista huuteli erään asukkaan miesvainaja. Myös nyt väärin
asennetut putket aiheuttavat epätavallisen yllätyksen. Perheen ei auta
kuin tottua elämään sen kanssa. Kun
vanha kaavaratkaisu, josta ostajat eivät tienneet mitään, on tuhota unelman, luonto tulee yllättäen apuun.
Rakentajille on tuttua, että tarvitaan runsaasti hienotunteisuutta ja ihmistuntemusta, kun remonttia tehdään perhearjen keskellä. Juri
ja Alexandru näkevätkin perheen ongelmat paremmin kuin se itse. Koska he ovat joutuneet työmailla keksimään ratkaisun ongelmaan kuin ongelmaan ja työkalupakista löytyy psykologin sekä sovittelijan taitoja, rakennusmiehet päätyvät myös parisuhdeterapeuteiksi.
Työmailla ei ole totuttu henkilönsuojainten tuunaamiseen. Näytelmän
rakennustarkastaja, joka nöyryyttää Timoa rakennuslupahakemuksen

Rakentajasta tuli
näyttelijä

Musiikkia putkista
Näytelmän lavastus on kuinka ollakaan teipattu kasaan suojamuovista.
Näyttämöllä lojuva, mystinen, pinttynyt pesuallas, josta esityksessä tulvii musiikkia kun vääntää hanaa, löytyi
teatterirakennuksen uumenista.

Hulluttelu työkaluilla kuten erittäin kovaääniseksi mainostetulla yläjyrsimellä
aukeaa varmasti paremmin ammattirakentajille kuin muille. Ylipirteä rautakaupan
myyjä(Anna-Leena Sipilä) kasaa Timolle(Jari Vainionkukka) remontissa tarvittavia
työkaluja pahvilaatikkoon.

Rempallaan sopii hyvin varhaisteineille, mutta perheen pienimmiltä sisältö saattaa mennä ohi.
Keski-Uudenmaan teatteri on ammattilaisteatteri, jonka tukikohta sijaitsee vain kivenheiton päässä Kera-

van asemalta. Kesäisin se esiintyy Krapin kesäteatterissa Tuusulassa.
Rempallaan-näytelmän esityksiä on
vielä huhtikuussa ja toukokuussa.
https://www.kut.fi/rempallaan

18.-19.5.2019 @ Rovaniemi
Ohjelmassa mm. koskenlaskua
Vikaköngäs-Vaattunki sekä
saunomista ja paljuilua
Päämajalla.
Tapahtuma on maksuton ja se on
tarkoitettu Lapin alueen
Rakennusliiton jäsenille.

Ilmoittautumiset 30.4.

mennessä linkin kautta:
bit.ly/raksaseikkailu2019
Lisätiedot tapahtumasta: 050 338 6434 (Mette)
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Kantaa ottavia kappaleita
Kimmo Brandt

Ville Lamberg
KAIKKI minua vähänkään tuntevat ra-

kentajatoverit saattavat jopa ällistyä
huomatessaan, että ensimmäinen
kulttuuria käsittelevä kirjoitukseni käsittelee Suomiräppiä.
Kantaa ottavia kappaleita on Suomessa laulettu työväenlaulujen muodossa jo 1800-lvuvun loppupuolelta
saakka. Eikä musiikin yhteiskunnallista vaikutusta pidä aliarvioida. Vaikka työväenlauluja ei juuri enää lauleta, kantaaottavuus ja yhteiskunnallinen kritiikki elää monissa musiikin
alalajeissa.
Nykyisessä olomuodossaan Suomiräp tuli tutuksi suurelle yleisölle ennen vuosituhannen vaihdetta, kun
Fintelligensin Taatusti voittamaton
-single valtasi radioaallot puhemusiikilla. Amispoppi-jäbien ja Klamydia”punkkareiden” vielä ihmetellessä sylkivätkö nämä lökäpöksyt suomea vai
ruotsia, oli räppiskenen pinnan alla
poreillut kuitenkin jo pitkään.
Vaikka varhaisnuoruuteni vietin
Ramonesin ja kiljupunkin keskellä,
niin myönnettävähän se on, että kyl-

lähän se Renessanssi oli, joka minunkin korvalappustereoissani looppasi.

Kun teet töitä kotitalouksille,
käytä Palkkaus.fi-palvelua!
Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä,
kun lähetät palkkalaskelman palkkalaskurin
avulla työnantajalle maksettavaksi.
• Työntekijälle ilmainen palvelu
• TES-erät, kulut ja km-korvaukset
• Palvelumaksun maksaa työnantaja

1

REKISTERÖIDY
ILMAISEKSI

2

LÄHETÄ LASKELMA
TYÖNANTAJALLE

3

HELPPOA
TYÖNANTAJALLE

WWW.PALKKAUS.FI

Itselleni kantaaottavuus on ollut
kuitenkin Suomiräpin tärkeimpiä elementtejä heti alkumetreiltä saakka, eikä esikoisalbumin jälkeen edellä mainitulle kokoonpanolle jää paljon muuta kuin pop-musiikille ominainen viihdearvo. Jos sitäkään.
Avaimen esikoisalbumi Punainen
tiili oli se, joka avasi tien suomalaisen
puhemusiikin syövereihin, josta poispääsyä ei ole näköpiirissä. Levyllinen
nokkelaa riimittelyä kapitalismista,
sen vastustamisesta, punaisista ja valkoisista sekä luokkayhteiskunnan eriarvoistumisesta. Monia yhteiskunnan
ja ennen kaikkea ammattiyhdistysliikkeen kannalta merkittäviä teemoja,
jotka ilman Suomiräppiä minun ja monen muun milleniaalin kohdalla olisi
hautautunut iäksi syvälle peruskoulun
pulpettiin.
”Punainen tiili kädes, huomenna
kaikki muuttuu, raha enää vain muisto,
rakkaus enää vain puuttuu. Alas kapitalismin kahleet, näin unessani enteen, elä
aatteidesi puolest, vedä vielä kerran henkee. Tasaa-arvoo-o-o-aa!”
Kantaa ottavia räpartisteja löytyy
Suomesta Avaimen lisäksi toki enemmänkin. Palefacen Helsinki Shangri La
-levyn nimikkoraitaan pystyy jokainen
Suomessa rakennustyömailla työskennellyt samaistumaan, vaikka kaikki eivät levyn yhteiskunnallista näkökulmaa tiedosta. Kantaa ottavia lyriikoita löytyy laajasti läpi Suomiräpskenen aina Etelä-Suomesta Sodankylään.

Rakennusliiton edellisessä liittokokouksessa esiintynyt Paleface villitsi yleisöä
Helsinki Shangri La -kappaleellaan.

Uuden sukupolven kantaa ottavista
räppäreistä nousee päällimmäisenä
mieleen Likane Pete (LKN), jonka Lähiöst Maailmal -albumin lyriikat kietoutuvat vahvasti Sipilän hallituksen kurjistavan leikkauspolittikan ympärille,
tuoden terävän muistutuksen nyky-yhteiskunnan eriarvoistavasta luokkajaosta. Likasen lisäksi päällimmäisenä mieleen nousee sodankyläläislähtöinen
Stepa, jonka tekstit viittaavat usein yhteiskunnallisiin asioihin, ottamatta kuitenkaan suoraa kantaa mihinkään tiettyyn poliittiseen viitetyhmään.
Suomiräpissä kantaaottavuus ei
suinkaan nivoudu ainoastaan yhteiskunnan luokkajaon ympärille, vaan
esimerkiksi maanalaisen Suomiräpin
edelläkävijöiden, Jontin ja Jodarokin
foliohattulevy Uuden ajan avaruususkonto, joka käsittelee syyskuun 11.
terroritekojen ympärillä velloneiden
salaliittoteorioiden lisäksi muun
muassa ufosieppauksia.
Suomiräp ja sen sanoma ei kuitenkaan välttämättä tavoita siinä määrin
kohderyhmää, kuin työväenlaulut aikanaan. Tämä taitaa johtua räpmusiikille oleellisesta käsien heiluttelusta
ja yo yo -meiningistä. Sen ei kuitenkaan pidä antaa hämätä. Tietynlainen
hevostelu ja itsekehu on osa räpmusiikkia ja kuuluu asiaan siinä missä
nahkahousut Pate Mustajärvelle.
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Kovaa menoa lain väärällä puolella
( ja vähän oikeallakin)

J. K. Tamminen. Rikollinen elämäni;
omaelämäkerta lain väärältä
puolelta. Minerva Kustannus Oy.

Karri Hovi
KAIKENLAINEN rikollinen puuhastelu
tuntuu kovasti kiinnostavan meitä tavallisia lukijoita. Dekkarit myyvät aina
vaan ja esimerkiksi jo edesmenneen
moottoripyörämies Marko Lönnqvistin gangsterin muistelmat oli tosi suosittu kirja. Tuotti muuten varmasti tekijöilleen myös kelpo summan rehellistä rahnaa. Vähän toisenlaisen kuvan
alamaailman menosta saa puolestaan
lukemalla lakimies J. K. Tammisen
uuden omaelämänkerran Rikollinen
elämäni.
Monessa mukana ollut J.K. ryhtyi
jo nuorena tekemään bisnestä kaikenlaisilla myyntiartikkeleilla. Aluksi kaupaksi kävivät sähköurut ja vähän myöhemmin muukin viihde sekä ammattielektroniikka. Jatkuva yrittäminen
kävi kuitenkin kunnon sekä ihmissuhteitten päälle ja nuori liikemies ajautui harmaan talouden toimijaksi.

1990-luvun laman syövereissä firmojen saattohoidot toivat jokapäiväisen elannon ja muut alan toimijat tulivat Tuomiselle tutuiksi. Joskus elo
meni sitten todella matalalentoa ja
päivien päättäminenkin kävi mielessä.
Niin pohjalta ei ole kuin yksi tie elikkä ylöspäin.
Rikosalalla on omat sääntönsä ja tapansa. Koska J.K. tunsi hyvin kuviot,
hän päätti hakeutua alan ammattikoulutukseen. Opinahjojen penkkien kuluttaminen ei mennyt miehellä hukkaan ja hän onkin toiminut mm. rikostutkijan, tiedottajan ja rikostoimittajan hommissa. Nykyään J. K. Tuominen toimii lakimiehenä ja on töitten
ohella kirjoittanut myös muutaman
rikosromaanin.
Harva kirja tulee ahmittua niin nopeasti kuin Rikollinen elämäni. J.K.
Tamminen on vähäeleinen kirjoittaja
eikä tee itsestään minkäänmoista sankarihahmoa rikoksen poluilla. Kaikenlaista on kuitenkin eteen tullut ja tämä meidän Rakennusliittommekin on
kerran ollut miehen vastapelurina..
Enkä taida tässä kertoa miten tapauksessa lopulta kävikään.
Jos haluaa tietää, miten eletään tavanomaisesta poikkeavaa elämänuraa,
niin tottahan toki kirja kannattaa lukea. Tämä ”tosirikosromaani” piti hyvin meikäläisen otteessaan viimeiselle sivulle asti.
KIITÄMME: Sopivaa huumoriakin
viljeltiin välillä. Hyvä lukuromaani
elävästä elämästä.
MOITIMME: Nuoruuden touhuja olisi
voitu käsitellä enemmänkin, nyt
niistä kerrottiin vain muutama sivu.

RATKAISUT
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Oulun perhetapahtuman yleisömäärä ylitti odotukset
Oulun aluejärjestön
perhetapahtumaan
osallistui yli 200 rakennusliittolaista ja heidän
perheenjäsentään
maaliskuun lopulla.
Jukka Nissinen
SUPERPARKISSA 30. maaliskuuta järjes-

tetty Oulun aluejärjestön perhetapahtuma oli niin suosittu, että jo puoli tuntia ennen sisäliikuntapuiston avautumista ovelle kertyi porukkaa jonoksi
asti. Perhetapahtuman aloitusta aikaistettiin, samoin lounasbuffettiin pääsyä. Jonotuksesta huolimatta yleisön
tunnelma oli erittäin hyväntuulinen.
Johanna Huovinen ja Emma
Mayor olivat tulleet Superparkiin puolisoidensa ja lastensa kanssa. Molemmat olivat ensimmäistä kertaa mukana Rakennusliiton Oulun aluejärjestön
tapahtumassa
– Tämä on mukava tapahtuma. Se
tarjoaa yhteistä tekemistä perheille,
Mayor totesi.
Huovinen oli Mayorin kanssa samaa mieltä. Sekä Mayorilla että Huovisella on 2 lasta. Vaikka tilaisuuden
alku hieman takelteli oletettua suu-

Jäsenkorttia vilauttamalla sai
Superparkin sisäänpääsyrannekkeen.

MiIja Mayor oli lähtenyt äitinsä Emman
(oik.) ja Johanna Huovisen kanssa tutustumaan Superparkin sisäliikuntapuistoon.

Aluejärjestön talkooporukka oli tyytyväinen perhetapahtuman menestykseen.

remman yleisömäärän takia, molemmat osallistuvat mielellään jatkossakin vastaavanlaiseen tapahtumaan.
Kermieristäjä Leevi Meriläinen oli
tullut 4 lapsensa kanssa perhetapahtumaan. Meriläinen on ollut aiemmin
Icopalin luottamusmiehenä ja jäsenenä vedeneristysjaostossa. Osastotoiminta on myös tuttua puuhaa.
– Tämä on todella hyvä tapahtuma.
Laskimme, että meidän perheeltä olisi mennyt vähintään 150 euroa pääsylippuihin ja ruokailuun.
Vuosi sitten vastaavanlainen perhetapahtuma meni Meriläisen perheeltä
pieleen, kun aluejärjestön varaamat

rannekkeet loppuivat kesken. Tällä kertaa tilaisuuden järjestäjät olivat varautuneet hankkimaan ylimääräisiä rannekkeita, jotta kaikki halukkaat pääsisivät perhetapahtumaan. Rannekkeen
lunastaneita oli 190, joten ylimääräisiä
rannekkeita tarvittiin 65 kappaletta.
– Olimme täällä jo 9.30, jotta pääsisimme varmasti sisään, Meriläinen
sanoi.

nalta yhtä positiiviselta.
– Työntekijät ovat nyrkkeilytermein sanottuna ottaneet turpiinsa viimeiset 4 vuotta. Nyt vaaleissa jokaisen pitää käyttää äänioikeuttaan, Mika Hast muistutti.
– Vaikuttamalla nyt politiikkaan
meillä on mahdollisuus tehdä töitä parempien työehtojen turvin.
Hast toivoi, että perhetapahtuman
kävijät kertoisivat jatkossa omia ideoita jäsentapahtumien kehittämiseksi.
Perhetapahtuman yksi onnistumisen
merkki oli se, että paikalle oli saapunut myös sellaisia osastojen jäseniä,
jotka eivät käy osastokokouksissa.

Luvassa on lisää toimintaa
Tapahtuman talkooporukka oli mielissään onnistuneesta tapahtumasta ja
mukavasta jäsenpalautteesta. Arkitodellisuus ei näytä palkansaajan kan-

Työelämän asiantuntija eduskuntaan
Veli Paasimaa on valmis siirtymään kunnallispolitiikasta eduskuntaan.
Jukka Nissinen
MUHOSLAINEN timpuri ja Temotekin
pääluottamusmies Veli Paasimaa on
myös tullut Fanni-tyttärensä kanssa
aluejärjestön perhetapahtumaan. Paasimaa on ehdokkaana eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä.
– Olen ottanut viikon lomaa töistä
vaalikiertuetta varten. Tosin siitä meni pari päivää sairastellessa. Viimeksi
kiersin Oulujokivartta: Muhosta, Utajärveä ja Vaalaa.
Enempää Paasimaa ei pysty viikonloppuja ja iltatilaisuuksia lukuun ottamatta kiertämään.
– Pitää välillä käydä töissä tienaamassa leipää kotiväelle.
Erityisesti Muhoksella riitti yleisöä. Makkara maistui parillesadalle
vaaleista kiinnostuneille ja vaalikahvi-

Veli Paasimaan mukaan työelämästä ja
ihmisten lähipiiristä löytyy eniten puheenaiheita vaaliteltoilla kohdatessa.

paketteja meni 150.
– Yleissitovuudesta ja työttömien
aktiivimallista on vaaliteltoilla puhuttu eniten. Maahanmuutto ei ihmisiä
ole kiinnostanut lainkaan. Ihmisiä lähellä olevat asiat kiinnostavat heitä
huomattavasti enemmän.

Paasimaan mukaan ihmisten lähipiirin tapahtumat ovat heille kaikkein
tärkeimpiä. Siitä on helppo vetää johtopäätökset oikeanlaisen politiikan tekemiseen. Tärkeimmät vaaliteemat
löytyvät työelämäkysymysten lisäksi
kattavasta sosiaaliturvasta ihmisen
koko elinkaaren ajaksi.
Paasimaa on neljättä kautta Muhoksen kunnanvaltuustossa, tätä nykyä kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Sen lisäksi Paasimaa on muun muassa
maakunnan yhteistyöryhmän jäsen.

Työmiehen budjetti
ei ole koolla pilattu
Työmiehen vaalibudjetti ei ole koolla
pilattu. Se on 12 500 euroa. Viime
eduskuntavaaleissa suurimmat ilmoitetut vaalibudjetit olivat 50 000 euron
luokkaa. Eniten rahaa käyttivät keskustan ja kokoomuksen ehdokkaat.

Keskimääräinen vaalibudjetti oli
20 000–30 000 euroa.
– Jos haluat mainostaa maakuntalehti Kalevassa, yhden mainoksen hinta on 2 000 euroa.
Pääosa vaalirahoituksesta on tukiryhmän keräämää, loput on kaivettu
Paasimaan omasta tilipussista. Muutamat Oulun alueen ammattiosastot
ovat tukeneet Paasimaan kampanjaa.
Rakennusliitto on tukenut kaikkia
eduskuntavaaliehdokkaita 2 000 eurolla, mikäli ehdokas on toimittanut
liitolle vaalibudjettisuunnitelmansa.
Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 14. huhtikuuta sattuu Paasimaan
syntymäpäivälle.
– Mikäpä olisi parempi synttärilahja kuin ääni Velille, Paasimaa kiteytti.
Lahjapaketti kannattaa kirjailla numerolla 95 perillemenon varmistamiseksi.
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Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa:

Muistilista työttömyyspäivärahan hakemiseen
Kun jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan,
toimi näin:
Ilmoittaudu työttömäksi kokoaikatyönhakijaksi Työja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Ilmoittautumisen voit tehdä osoitteessa www.te-palvelut.fi kohdassa ”Oma asiointi” omilla, henkilökohtaisilla
pankkitunnuksillasi.
Hakemukset liitteineen lähetetään aina työttömyyskassaan. Nopeimmin hakemusten ja liitteiden
lähettäminen hoituu kassan sähköisessä palvelussa, eAsioinnissa, jonne löydät kassan kotisivuilta
https://www.rakennuskassa.fi.
Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voit
täyttää, kun olet ollut työttömänä tai lomautettuna
vähintään kaksi kokonaista kalenteriviikkoa. Täytä
hakemus sunnuntaihin saakka. Jatkossa hakujaksot
ovat 4 kalenteriviikkoa tai (kalenteri)kuukausi.
Kun täytät hakemuksesi eAsioinnissa, järjestelmä
pyytää sinua lähettämään kassalle hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavia liitteitä. Ensimmäiseen ha-

• päätös tai tieto sosiaalietuudesta, jos saat tai
olet hakenut etuutta, esim. eläke, kotihoidontuki (myös puolisolle maksettava)
Jos teet työtä hakujakson aikana, liitä aina hakemukseesi palkkalaskelmat tehdyistä töistä. Täytä hakemukset samoilta jaksoilta kuin miltä palkka maksetaan joko yhden tai kahden palkanmaksujakson ajalta niin, että hakemusta on täytetty 4 viikon tai kuukauden verran.

kemukseen tarvitaan aina vähintään seuraavat liitteet (kopiot riittävät):
• palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikon ajalta ennen työttömäksi tai lomautetuksi jäämistä
(palkallinen työaika vähintään 18 tuntia / viikko).
Todistukseen pitää eritellä lomaraha, lomakorvaus, pidetyt ja pitämättömät vuosilomapäivät.
HUOM! Viimeinen palkkalaskelma ei ole kassan
tarvitsema palkkatodistus.
• lomautusilmoitus, jos olet lomautettu
• työsopimus, jos olet lomautettu, teet osa-aikatyötä tai määräaikainen työsuhteesi on päättynyt
• irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi on päätetty
• työtodistus, jos työsuhteesi on päättynyt

Muutosverokortti
Työttömyyskassa saa jäsenten ennakonpidätystiedot sähköisesti verottajalta. Verottaja laskee ennakonpidätysprosentin kuitenkin palkkatulojen mukaan. Näissä tapauksissa kassa joutuu pidättämään
päivärahasta ennakkoverona vähintään 25 %. Voit
kuitenkin hakea muutosverokortin ETUUTTA varten verottajan www.omavero.fi -palvelusta. Tieto
ennakonpidätyksen muutoksesta tulee suoraan
kassalle.

Lisäksi hakemuksen käsittelyssä voidaan tarvita
• verotuspäätös selvitysosineen viimeksi vahvistetusta verotuksesta, jos sinulla on sivutoimista
yritystoimintaa (esim. maatalous, oma yritystoiminta), vaikka siitä ei olisikaan tuloja

Byggbranschens arbetslöshetskassa informerar:

Minneslista över hur du söker arbetslöshetsdagpenning
Gör så här när du blir arbetslös eller permitteras:
Anmäl dig som arbetslös arbetssökande av heltidsarbete på Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du
kan göra anmälan på adressen www.te-tjanster.fi under punkten anmäl dig som arbetssökande, så kommer du till sidan Mina e-tjänster, där du loggar in
med dina personliga bankkoder.
Ansökan med bilagor ska du alltid skicka till arbetslöshetskassan. Snabbast går det genom att
skicka ansökningarna och bilagorna via kassans
elektroniska tjänst, eKommunikationen, dit du
kommer via kassans hemsida https://www.rakennuskassa.fi – välj sv(enska) som språk.
Du kan fylla i den första ansökan om inkomstdagpenning då du har varit arbetslös eller permitterad
i minst två hela kalenderveckor. Fyll i ansökan till
och med söndag. I fortsättningen söker du i perioder om 4 kalenderveckor eller en (kalender)månad.
När du fyller i din ansökan i eKommunikationen
ber systemet dig skicka in de bilagor som behövs för

att kassan ska kunna behandla din ansökan. Till den
första ansökan behövs alltid minst dessa bilagor
(det duger med kopior):
• löneintyg för minst 26 kalenderveckor innan du
blev arbetslös eller permitterad (arbetstid med
lön minst 18 timmar/vecka). Intyget bör ha
uppgifter om semesterpremie, semesterersättning, semesterdagar du tagit ut och semesterdagar du har kvar. OBS! Den sista löneuträkningen är inte det löneintyg som kassan behöver!
• permitteringsvarsel, om du är permitterad
• arbetsintyg om din anställning har upphört
Dessutom kan kassan för att behandla din ansökan
behöva
• skattebeslutet med sin utredningsdel över den
senaste fastställda beskattningen, om du har företagarverksamhet som bisyssla (t.ex. lantbruk,
egen företagsverksamhet), även om du inte har
inkomster från den

• beslut eller uppgift om social förmån, som
du får eller om du har sökt en förmån, t.ex.
pension, hemvårdsstöd (också om det betalas
till makan/maken)
Om du arbetar under ansökningstiden, ska du alltid
bifoga löneuträkningarna för de arbeten du utfört.
Fyll i ansökan för samma perioder för vilka lönen betalas antingen för en eller två lönebetalningsperioder
så att ansökan är ifylld för 4 veckor eller en månad.
Ändrat skattekort
Skattemyndigheten skickar elektronisk förskottsuppbördsuppgifterna till a-kassan. Skattemyndigheten räknar dock ut förskottsinnehållningsprocenten
enligt löneinkomsterna. I dessa fall är kassan tvungen att dra av minst 25 % i förskottsskatt på dagpenningen. Du kan dock ansöka om ändrat skattekort
för FÖRMÅN på tjänsten https://www.vero.fi/sv/etjanster/minskatt/ .Uppgiften om ändrad förskottsinnehållning kommer direkt till kassan.

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa
Takaisinperintä
Siltasaarenkatu 4,
PL 308, 00531 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennuskassa.fi
www.rakennuskassa.fi
Päivärahahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

020 690 230
020 690 250

Palveluaikamme on toistaiseksi
ma–pe klo 9.00–15.00
Poikkeavat aukioloajat löytyvät Rakennuskassan
kotisivuilta.
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

eAsioinnissa voit täyttää ansiopäivärahahakemuksesi
ja liittää siihen tarvittavat selvitykset. Hakemuksesi
kirjautuu saapuneeksi kassaan sen lähetettyäsi.
eAsioinnissa voit myös tarkastella päivärahan
hakemiseesi liittyviä asioita ja muokata liiton
jäsenrekisterissä olevia henkilötietojasi.
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Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä:
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki
Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi

ONNEA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70 vuotta

•

Kaikki osaston jäsenet tervetuloa!
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän kirvesmies

Ammattiosastojen kevätkokoukset

Kesäretki 14.–16.6. Tarttoon, Viro.
Matkan hinta 100 €/hlö myös avec.
Hintaan sisältyy myös kaksi ruokailua
sekä jokiristeily. Ilmoittautumiset viimeistään ti 30.4., Kalle Vankka p.050
408 2540. Maksu osaston tilille FI40
8000 1201 2335 91.
Hallitus

Viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä pidettävässä osaston kevätkokouksessa:

Os. 349, Matinkylä

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.

Äitienpäivälounas su 12.5. Hotelli
Nuuksio, Naruportintie 68, Espoo.
I-kattaus klo 11.30–13 ja II-kattaus
klo 13.30–15.30. Pöytävaraukset
tehtävä itse!
Hallitus

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

TAPAHTUMAT
Os. 029, Kuusankoski
Kesäretki 18.–21.7. Riikaan, hotelli
Sadi un Draugi. Vuorelan bussi mukana koko matkan. Matkan omavastuu on 300 €/hlö. Hintaan kuluu
kolme yötä hotellissa, kolme illallista
ja aamiaista. Matkan toteutuminen
vaatii vähintään 20 lähtijää. Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään pe 31.5.,
Seppo Sutinen p. 040 055 6103.
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja
parkettimiehet
Kuukausikokous ti 14.5 klo 16,
ravintola Manala, Dagmarinkatu 2,
Helsinki. Käsitellään esille tulevat
asiat. Kokouksen yhteydessä ruokailu.
Tervetuloa!

Osastomme täyttää 55-vuotta.

Juhlimme tapahtumaa 29.–30.6.
kylpylähotelli Päiväkummussa, Ylhäntie 1, Karjalohja. Ilmoittautumiset viimeistään ke 15.5., Eki p. 040 050
8098. Omavastuu 50 € maksetaan
myös viimeistään ke 15.5. osaston tilille FI11 5541 2820 0022 37.Toivomme runsasta osanottoa juhliin.
Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Os. 041, Seinäjoki
Kuukausikokous ke 8.5. klo 19, osaston toimisto, Vapaudentie 32–34 B,
Seinäjoki. Käsitellään esille tulevat
asiat.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit
ja lattianpäällystäjät
Maalareiden ja lattiapäällystäjien
kesäpäivät 8.–9.6., Oulu. Majoitus

Sokos Hotel Edenissä. Matkan hinta
60 €/hlö. Paikkoja varattu 24 kpl. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ti
30.4., Kaija Laaksonen p. 040 822
8166. Maksu myös viimeistään ti
30.4., osaston tilille: FI19 5290 0240
1132 49, maksun viestiksi: kesäpäivät
2019/ lähtijöiden nimet.
Hallitus

Savolainen Heikki Tapio 7.4., Nurmes.
Os. 164, Nurmes

KUOLLEITA

Os. 056, Salo
Koripalloa. Tule kannustamaan Salon
Vilpasta kevään playoffs-kotipeleihin.
Ostamalla lippu ennakkoon seuran
toimistolta (Turuntie 21) saat 10 €
alennuksen normaalihinnasta. Jäsenkortti esitettävä. Etu koskee myös
eläkeläisiä ja työttömiä. Etu voimassa
kevään 2019.
Hallitus

Vuori Teuvo Tapani
Osastomme pitkäaikainen jäsen
Teuvo Tapani Vuori kuoli 27.3.2019.
Hän oli syntynyt 24.7.1933 ja Liittynyt
Rakennusliiton jäseneksi 29.5.1953.
Muistoa kunnioittaen
Os. 014, Turun maalarit ja lattianpäällystäjät

Os. 197, Pieksämäki
Matka 24.–27.8. Riikaan. Mukaan
mahtuu 40 ensimmäistä. Matka on jäsenille ilmainen. Perheenjäsenet maksavat koko hinnan. Hinta täsmentyy,
kun tiedetään lähtijämäärä (40 lähtijälle 225 €/hlö). Jokainen maksaa 100
€ pantin. Jäsenet saavat pantin takaisin, kun lähdetään matkaan. Perheenjäsenet maksavat loppusumman, kun
hinta on tiedossa. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset viimeistään la 1.6.
Tuomas Pitkäaho, 040 760 7740 tai
tuomas_pitkaaho@hotmail.com.
Pantti maksetaan viimeistään la 1.6.
osaston tilille FI70 5340 0020 1886 68.
Hallitus

Os. 316, Jokioinen
Kevätkokous pe 26.4. klo 18, kunnanviraston kunnanhallituksen kokoushuone, Keskuskatu 29 A, Jokioinen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
muut esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.

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

VOIMASSA OLEVAT
SAARTOPÄÄTÖKSET 1.3.2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Oü
Budtek Sp. o.o.
Carinaland Oü
Concord Group Oü
CNS Services Oy
Dedas Oü
DED Kompanii Oü
Degtab Oü
Detroit Oü
DPNB Group Oü
Duramek Oy
Edinet Partner Oü
Edmonton Oü
EE Ranakam Oy
Efira Invest Oü
Egerton Oü
Eikner Oü
E-K Prof.com Oy
Elkotek Oy
Enner Ehitus Oü
Enta Ehitus Grupp Oü
Erante Project 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
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 Oü
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
Katana serviss
Keskustan Talexi & Tar Oy
Kirvesmies Oü
Kobolt 9 Oy
Kortek RE Oü
KVD Systems Oü
Lemamaks Ehitus Oü
Leviehitus Oü
Mattic Oü
Mauneks Oü
Maximum Group Oü
Megabuilding Oy
Meticon Oy
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• Miedzynarodowny Serwis
Budowlany MSB Sp. o.o.
• MKJ Yhtiöt Oy
• Montevista Oü
• MTA Rakennus Oy
• MT Project Oy
• Multimaaler Oü
• My Property Oy
• 4 Naela Oü
• Naabob Ehitus Oü
• Narova Oy
• Navero Oy
• Nordic Manager Oü
• NRT Rakennus Ryhmä Oü
• 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
Primekss SIA
Primekss Suomi Oy
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
Reval 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 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 Oü
Vaasan teollisuusmaalaus Oy
Vahotek Oy
Vartix
Venestail Oy
Ventago Oü
Vestkran Kranutleie &
Byggmontering AS
• Vimeco Oy
• VR Track Oy (hakusaarto)
• Winslan Oü

ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

TAPAHTUMIA

ETELÄISEN TOIMINTA-ALUEEN EDUNVALVONTAPÄIVÄ!

MAALAREIDEN JA LATTIAPÄÄLLYSTÄJIEN KESÄPÄIVÄT!

Aika:
la 27.4. klo 10–14
Paikka:
Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4, katutaso, Helsinki
Koulutusta tarjotaan seuraaville sopimusaloille:
Talonrakennusala, aluetoimitsija Toni Malmström
Rakennustuoteteollisuus, aluetoimitsija Kai Tuomi
Maa- ja vesirakennusala, sopimusalavastaava Matti Korhonen

Aika:
Paikka:

8.–9.6.
Break Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29, Oulu.
Maalareiden ja lattiapäällystäjien perinteisiä kesäpäiviä vietetään
Oulun Edenin upeiden hiekkarantojen kupeessa.
Luvassa leikkimielisiä kilpailuja ja leppoisaa yhdessäoloa.
Juhlistamme samalla Os. 102, Oulun maalareiden 120-vuotista
kunniakasta taivalta.

Hinnat:

90 €/yhden hengen huone/vrk
102 €/kahden hengen huone/vrk
132 €/kahden hengen huone yhdellä lisävuoteella/vrk
162 €/kahden hengen huone kahdella lisävuoteella/vrk
Hinta sisältää ruokailut ja juhlaillallisen.
Myös mahdollisten päiväkävijöiden on tehtävä varaus ruokailujen takia.
Kysy osastoltasi tukea kustannuksiin.

Koulutuksissa käsitellään työehtosopimusten keskeisiä kohtia.
Koulutus on jäsenille maksuton. Tarjoamme kahvit ja lounaan.
Matkat korvataan Helsingin, Espoon ja Vantaan osalta julkisen
liikenteen taksan mukaan. Muille kilometrikorvaus 0,43 €/km.
Ilmoittautumiset viimeistään to 18.4., Toni Malmström,
toni.malmstrom@rakennusliitto.fi tai p. 040 682 0120.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro nimesi ja sopimusala.

TAPAHTUMIA

Varaukset suoraan hotelliin viimeistään pe 10.5.,
www.sokoshotels.fi varauskoodi: BMAALARIT.
Myyntipalvelu p. 020 1234 603 varauskoodi: Maalareiden kesäpäivät.
Lisätietoja: Mika Yli-Suvanto p. 050 413 2918 (iltaisin), mika.ylisuvanto@gmail.com.
Os. 102. Oulun maalarit

PERINTEINEN RAKENTAJAKARAVAANARIEN
KOKOONTUMINEN LÄHESTYY!
Aika:
Paikka:
Hinta:

17.–19.5.
Sisäänajo pe 17.5. klo 12 alkaen.
Vuorenmäki, Salmelantie 178, Artjärvi
75 € (varaudu käteismaksuun)
Osallistumismaksu sisältää auto-/vaunupaikan valosähköllä, saunat,
aamupalat (la ja su) sekä lounaan (la) kahdelle henkilölle.
Tarkempi ohjelma jaetaan paikan päällä.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 3.5.,
Ismo Ojala p. 040 086 8103.
Lämpimästi tervetuloa!

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA!
Kun jäät eläkkeelle, toimitathan eläkepäätöksestä kopion jäsenrekisteriin,
jotta oikeutesi jäsenmaksuvapautukseen tai mahdolliseen vapaajäsenyyteen
voidaan selvittää!
Osoite: asiakirjat@rakennusliitto.fi tai
Rakennusliitto ry/Skannauskeskus, PL 134, 70101 Kuopio.
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AKTIIVIMALLIN EHDOT TÄYTTÄVÄ KURSSI
työttömille Rakennusliiton jäsenille (5 pv)

LOMIA
•
•
•
•
•
•

Saat aktiivimallin vaatimat 5 päivää.
Työnhakutaitosi ja työllistymismahdollisuutesi
paranevat.
Saat eväitä työkykyisempänä pysymiseen.
Opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja löytämään
paremmin ns. piilotyöpaikat.
Saat hätäensiapukoulutuksen + kortin.
Saat työturvallisuuskorttikoulutuksen + kortin.

HELSINGISSÄ

Uudenmaan toimiston tilat, Siltasaarenkatu 4 (katutaso)
8.-10.5. klo 10-15.30
Työnhakutaitojen harjoittelua
16.5.
klo 10-14
Hätäensiapukurssi (4h), SPR
17.5.
klo 8-16
Työturvallisuuskorttikoulutus (8h)

TAMPEREELLA
Rakennusliiton osasto 10:n tilat, Sorinkatu 4 A
13.-15.5. klo 10-15.30
Työnhakutaitojen harjoittelua
20.5.
klo 10-14
Hätäensiapukurssi (4h), SPR
21.5.
klo 8-16
Työturvallisuuskorttikoulutus (8h)

Ilmoittaudu 24.4. mennessä

sähköpostitse: osaaja@rakennusliitto.fi
(kirjoita viestiin: kurssipaikkakunta + oma nimi + puh.nro)
tai ilmoittaudu soittamalla puh. 020 690 231
Huom! Koulutukset kerryttävät aktiivisuusehtoa vain,
jos aktiivisuuden seurantajakso on alkanut 1.4.2019 tai
sen jälkeen. Kursseista saa osallistumistodistuksen, joka
toimitetaan Rakennuskassaan.

Up Partnersin
Taitava työnhakija -verkkokurssi
Kurssin voi suorittaa ajasta ja paikasta
riippumatta netin kautta.
Verkkokurssille pääsee kirjautumaan
Rakennusliiton nettisivujen kautta tai
www.urapalvelut.fi/rakennusliitto/
Kurssin suorittaminen takaa aktiivisuusehdon
täyttymisen 65 päivän seurantajakson ajalta.

HYVINVOINTILOMAT RY:N ELÄKELÄISTEN LOMAT 2019
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettävät kutsukirjeen ja laskun loman saaneille, lasku on maksettava
eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua
lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman. Omavastuu 100 €/5vrk/hlö.
Yhdessä enemmän 2.–7.9.2019
Hakuaika 1.3.–7.6.2019
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/36384
Hyvänmielenloma 11.–16.11.2019
Hakuaika 16.7.–16.9.2019
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/36528
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen www.hyvinvointilomat.fi tai
tilata sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki

HYVINVOINTILOMAT RY:N TYÖTTÖMIEN LOMAT 2019
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hyvinvointilomat lähettävät kutsukirjeen ja laskun loman saaneille, lasku on maksettava
eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää noin kolme viikkoa ennen loman alkua
lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot lomasta. Loma toteutetaan
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali- ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.
Lomakeskus Huhmari
83700 Polvijärvi (Joensuu)
www.lomakeskushuhmari.com
Lomakeskus Huhmari sijaitsee Höytiäisen rannalla Huhmarisvaaran kainalossa
Pohjois-Karjalassa. Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan, päivällisen ja yhteisen ohjelman. Vesimaailman poreissa voit viihtyä ti–la. Omavastuu 50 €/5vrk/hlö. Alle
16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta.
Työttömien loma 30.9.–5.10.2019
Hakuaika 1.4.–30.6.2019
sähköinen haku osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/36432
Hakulomake paperisena:
Voit ladata tulostettavan (PDF) hakulomakkeen www.hyvinvointilomat.fi tai tilata
sen soittamalla liiton aluetoimistoon tai lomavastaavalle 020 774 3012.
Paperisen lomahakemuksen palautus:
Rakennusliitto ry/lomavastaava, PL 307, 00531 Helsinki
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Rakennusliitto ry

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

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

Toiminta-alueet:
ETELÄINEN

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

UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

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

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32
15140 Lahti

Palvelunumerot:

ITÄINEN

Jäsenyysasiat
Työnantajatilitykset
Työttömyyskassa
Takaisinperintä
Palveluaika
ma–pe

020 690 231
020 774 3344
020 690 230
020 690 250
9.00–15.00

Työehtoasiat
Palveluaika

020 690 232
9.00–16.00
9.00–15.30

ma–to
pe

Poikkeavat aukioloajat löytyvät Rakennusliiton kotisivuilta.
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuhelimesta
soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta soitettaessa
matkapuhelinmaksun verran.

KYMEN ALUETOIMISTO
Kouvolankatu 18
45100 Kouvola

LÄNTINEN
HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto
Kihlmaninraitti 1 D
33100 Tampere

ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B
13100 Hämeenlinna

Joensuun toimisto
Torikatu 30
80100 Joensuu

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18
28100 Pori

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

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

KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30
40100 Jyväskylä

JÄSENREKISTERI TIEDOTTAA

MEDLEMSREGISTRET INFORMERAR

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, sairaana, suorittamassa varusmiespalvelusta
tai muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, toimita lähimpään aluetoimistoon tai
ammattiosastosi jäsenasioidenhoitajalle oheinen allekirjoitettu ilmoitus jäsenmaksun
vapautusta varten. Voit myös toimittaa vapaamerkinnät Rakennusliiton eAsiointipalvelun
verkkopalvelun kautta. Kotisivu: www.rakennusliitto.fi etusivulta Jäsenyysasioiden kautta
tai Työttömyyskassan sivuilta.

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN
Nimi / Namn

ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

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

_____________________________

____________________________________________

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.
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Pottua pöytään!
Jos minulta kysytään, perunaa parempaa raaka-ainetta on
vaikea löytää. Perunaa saa kaikkialta, se on todellista lähiruokaa ja sen hintakin on kohdillaan – sesongista riippumatta.

S

ilti perunan suosio on viime vuosikymmeninä ollut laskussa. Ihmettelen asiaa, koska ainakin omassa perheessäni ja tuttavapiirissäni riittää vannoutuneita perunanystäviä.
Olen kuitenkin huomannut monien ihmisten
pelkäävän suotta perunaa: sitä pidetään hiilihydraattipommina, joka saa vyötärönseudun
leviämään.
Uskomukselle ei ole pohjaa, sillä perunan
energiapitoisuus on tutkitusti pienempi kuin
riisin ja pastan. Puhtaassa maassa kasvanut ja
puhtaalla vedellä kasteltu kotimainen pottu on
myös ekologista ja turvallista ravintoa tuontitavaraan nähden.

Peruna taipuu moneen
Monelle meistä tulee perunasta ensimmäisenä
mieleen muusi, valkosipuliperunat ja gratiini.
Peruna on kuitenkin erittäin monikäyttöinen

raaka-aine, josta voi valmistaa vaikka mitä.
Omiin suosikkeihini kuuluvat muun muassa
tortilla española (espanjalainen perunamunakas), aloo gobi (lempeänmakuinen intialainen
peruna-kukkakaalicurry) sekä eurooppalaisista klassikoista melko suuritöinen Hasselbackan
perunat.
Perunasta saa onneksi herkkuruokaa nopeastikin. Koska uusien perunoiden ilmaantumiseen on vielä aikaa, kesän ykkösherkkua odotellessa maistuu ihanan täyttävä, makumaailmaltaan raikas makkaraperunapaistos.
Itse harvemmin kuorin perunoita, koska
pidän kuorten mausta. Lisäksi kuorimisen
myötä perunasta katoaa ravintoaineita. Jos
kuitenkin vieroksut kuorien syömistä, tässä
paistoksessa potut voi keittää kuorineen, sillä pilkkomisvaiheessa kuoret irtoavat kuin itsestään.

Raikkaat makkaraperunat
(2 annosta)
SITRUUNALLA raikastettu versio rakastetusta klassikosta
valmistuu käden käänteessä ja maistuu herkulliselta
vielä lämmitettynäkin. Jos kevätsipulia ei ole, purjon
varresta leikatut renkaat sopivat tähän ruokaan loistavasti – ne tosin saavat kypsyä pannulla kevätsipulia
kauemmin.

500 g pienehköjä kiinteämaltoisia perunoita
merisuolaa
2 keskikokoista punasipulia
2 valkosipulinkynttä
1 palko mietoa punaista chiliä (esim. Pirkka)
½ sitruuna
½ punttia kevätsipulia
200 g chorizo-makkaraa
(tai vastaavaa mausteista makkaraa)
voita ja oliiviöljyä (ei extra virgin)
valkopippuria
Huuhtaise perunat. Jos ne eivät ole kovin multaisia,
niitä ei tarvitse harjata. Kiehauta suolalla maustettu
vesi kattilassa, laske lämpöä ja upota perunat veteen.
Keitä 8–12 min (perunoiden koosta riippuen). Ne
saavat jäädä hivenen koviksi. Leikkaa perunat pariinkolmeen osaan.
Kuori punasipulit, leikkaa ne renkaiksi ja puolita
renkaat. Kuori ja leikkaa valkosipuli ohuelti. Huuhtaise
chili ja pilko se renkaiksi (poista siemenet, jos haluat
vieläkin miedomman maun). Pese ja halkaise sitruuna.
Leikkaa toinen puolikas renkaiksi ja renkaat puoliksi.
Huuhdo kevätsipulinvarret ja leikkaa ne 1–2 cm:n
paloiksi. Pilko chorizot parin sentin paloiksi.
Lämmitä reilunkokoinen pannu ja sulata voi. Kaada
pannulle myös hiukan oliiviöljyä ja kuullota chilirenkaita voi-öljyseoksessa miedolla lämmöllä. Lisää sipulirenkaat ja kuullota pari minuuttia ennen kuin sekoitat
joukkoon valkosipulin. Mausta suolalla ja sekoita.
Lisää chorizo ja reilusti sitruunamehua. Paista koko
ajan käännellen muutaman minuutin ajan.
Tee pannulle tilaa, sulata voi ja lisää perunapalat.
Kun perunat ovat miltei kypsiä (kokeile haarukalla!),
nosta lämpöä ja anna niiden ruskistua hieman. Mausta
perunat suolalla ja valkopippurilla. Lisää lopuksi kevätsipuli, sekoita paistosta pari kertaa, koristele sitruunaviipaleilla ja anna tekeytyä liedellä vielä muutama
minuutti. Tarjoa heti.
Sanna Pöyry
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Suunnittelematon suunnitelmallisuus
JULKISUUTEEN tasaisin väliajoin tulee raken-

nusten, niin uudis- kuin saneerauskohteidenkin valmistumisen jälkeen ilmenevät
virheet. Keskustelua käydään useimmiten
siltä pohjalta, miten rakentamisen laatu on
huonontunut ja tulilinjalla ovat rakennusliikkeet ja viimekädessä työntekijät.
Väitteissä siitä, miten ennen on osattu rakentaa, unohdetaan autuaasti, että useimmiten pahimpia homepommeja ovat 1960-, 70ja 80-luvuilla rakennetut omakoti- ja rivitalot ja sitä vanhemmat talot on pilattu tuon
aikakauden remonteissa. Elementtikerrostalot lähiöihin tehtiinkin tuolloin vain helpottamaan maalaisten kaupunkiin muuttoa 20–
30 vuoden väliaikaisratkaisuiksi. En tiedä,
mihin ihmisten kuviteltiin sen jälkeen muuttavan. Työuran jälkeen vanhainkotiin?
Ihmettelenkin, miten vähän julkisuudessa on tullut esille se, mikä täältä työmaatasolta vaikuttaa ilmiselvältä syyltä moniin rakentamista vaivaaviin ongelmiin. Urakoiden
ketjutus, kielitaidoton työvoima, aikataulujen kireys ja siihen osittain liittyväkin ongelma on suunnittelu.
Maalaisjärjellä ajateltuna voisi kuvitella,
että rakennustyömaata aloittaessa suunnittelu olisi valmiina. Se, mitä tehdään, milloin

tehdään ja miten tehdään. Näinhän se ei mene. Suunnitelmat päivittyvät. Ne päivittyvät
koko ajan. Voin vain kuvitella, miten jossain
mystisessä toimistossa istuu lukuisa määrä
oman elämänsä alvaraaltoja miettimässä päivityksiä ja muutoksia, joista sitten työmaalla väännetään peistä, mikä kuului alkuperäiseen urakkaan ja mikä ei. Toki suunnittelussakin on monta tekijää, usein tarve tullee tilaajalta/käyttäjältä, joiden etu luulisi myös
olevan työmaan aikataulun mukainen valmistuminen ja töiden sujuminen.
Eikä siinä mitään, varsinkin saneerauskohteissa yllätykset ja muutostarpeet ovat
useimmiten enemmän sääntö kuin poikkeus. Edellä kuvattujen tilanteiden aiheuttaman ongelmavyyhdin ytimessä ollaankin sitten siellä työmaalla, jossa alun perinkin liian
kireäksi laadittu aikataulu ei päivity muutosten tahdissa. Tilaaja pitää kiinni sovitusta
kynsin hampain, uhkasakkojen voimalla.
Kommunikaatio eri ammattiryhmien välillä
on olematonta, päivitetyt muutokset tulevat
myöhään eivätkä edes tavoita kaikkia.
Kun esimerkiksi saneerauskohteen purkuvaiheessa vanhasta rakennuksesta löytyykin odotettua enemmän terveydelle vaarallista ongelmajätettä ja purkuaika pitenee

parilla kuukaudella, kaikki myöhästyy. Lattioita ei päästä valamaan aikataulun mukaisesti, väliseiniä ei päästä rakentamaan sovitusti, tekniikkaa ei päästä asentamaan. Kovapäiset tilaajat eivät luovutuspäivää muuta,
vaikka taivaalta tulisi tulta ja tappuraa. Hyvin tavallista, ainakin täällä etelän työmailla
on, että sisään muutetaan, kun työt ovat vielä kesken. On tämä hölmöläisten hommaa.
Toki ongelmaa löytyy muiltakin osaalueilta ja niin rakentajienkin, kuin työmaajohdonkin ammattitaidossa varmasti olisi
joskus toivomisen varaa. Muistettava kuitenkin on, että työntekijä joutuu tekemään, mitä käsketään ja käskijä löytyy useimmille.
Työmaan hanslankarista aina vastaavaan
saakka. Erikoista tuppaa vaan olemaan, kun
lähes poikkeuksetta huonosti menneestä rakennuskohteesta syyt saa niskoilleen ensisijaisesti rakennusliike ja toiseksi työntekijät.
Hyvin menneestä palkitaan suunnittelu ja
arkkitehdit. Tästä esimerkkinä vaikkapa oma
lähikoulumme, Roihuvuoren ala- aste, jonka
saneerauksesta palkittiin suunnittelu. Varmasti ansiosta, mutta sen käytännön työn tekivät jotkut muut. Toivottavasti saivat edes
hyvät pohjat.

Timo Kuvaja
maalari

