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yhdistivät saman katon alle lakimies- ja 
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P
syJuridican toimisto Helsingin Kampissa 
näyttää enemmän kodikkaalta porvaris-
kodilta kuin lakitoimistolta. On pehmei-
tä sohvia, nojatuoleja ja tyynyjä, vanhoja 
mattoja, taidetta seinällä ja vanhan ker-

rostaloasunnon sokkeloisuutta. Vierailija ei häm-
mästyisi, vaikka ovella tassuttaisi vastaan koira.

– Pidämme tästä toimistosta todella paljon. 
Sen on tarkoituskin olla kodikas. Vaikka se on-
kin ehkä vähän pieni porukallemme, väki tekee 
niin paljon etänä töitä, että se toimii, toimitusjoh-
taja, psykologi ja tutkija Helinä Häkkänen-Ny-
holm sanoo.

PsyJuridican juuret ulottuvat aikaan, kun He-
linä ja oikeusavustaja Jan-Olof Nyholm työsken-
telivät keskusrikospoliisissa. Jan-Olof oli työsken-
nellyt siellä jo 30 vuotta ja Häkkänen-Nyholmkin 
jo 10 vuotta.

–Yhteistyömme alkoi sieltä tutkimushank-
keesta. Syntyi ajatus, voisiko lakiasiaintoimisto 
tarjota myös psykologisia palveluita ennen kaik-
kea psykologisen tuen näkökulmasta. Ja miksipä 
ei voisi? Helinä muistelee.

– Meistä se kuulosti jo heti alkuun varsin 
loogiselta, varsinkin mitä tulee esimerkiksi työ-
oikeusriitoihin, saati sitten perheoikeusriitoihin. 
Näkemyksemme siitä, miten nämä 2 asiaa yhdis-
tyisivät, oli aika selkeä jo silloin alussa. Yritys pe-
rustettiin vuonna 2010, Helinä jatkaa.

– Pääsääntöisesti ihmisiltä tullut palaute on 
sellaista, että ”Sehän on itse asiassa ihan loogi-
nen yhdistelmä”, Helinä sanoo.

– Tämä lähtee asiakkaan tarpeista. Jos ihmisel-
lä on ongelma, mikä hänelle on se tärkein asia? Ei 
se, mikä on juristin näkökulma tai mikä on psy-
kologin näkökulma. Vaan hänen ongelmansa, Jan-
Olof sanoo.

Anteeksipyynnön vaikeus
Minkälaisia työoikeudellisia juttuja toimistoon 
tulee?

– Usein kyse on siitä, että työyhteisössä on 
konflikti ja meitä pyydetään sovittelijoiksi. Joku 
on esimerkiksi kokenut tulleensa kohdelluksi epä-
asiallisesti. Joskus on selvitysmiehen tehtäviä, eli 
halutaan selvitys siitä, onko työyhteisössä jo jol-
lakin tapaa rikottu lakia. Sitten on niitä, joissa ol-
laan jo menossa riitana tuomioistuimeen tai halu-
taan laittaa vireille sellainen juttu, oli sitten kysees-
sä syrjintäkokemus tai kiusaamiskokemus, Heli-
nä kertoo.

Helinä on vahvasti mukana sovittelujutuissa ja 
selvittelyjutuissa, mutta hän toimii myös oikeus-
psykologisena asiantuntijana esimerkiksi sellai-
sissa tapauksissa, joissa selvitetään sitä, onko esi-
merkiksi käyty kirjeenvaihto tulkittavissa epä-
oikeudenmukaiseksi kohteluksi. Asiaan kuuluu 
myös psyykkinen jälkihuolto tilanteessa, jossa oi-
keuden päätökseen ollaan tyytymättömiä.

Työoikeusriidat voivat olla psykologisesti to-
della vaikeita.

– Joku voi kokea tulleensa kohdelluksi epä-
asiallisesti, mutta toinen osapuoli ei välttämättä 
ymmärrä lainkaan sitä, että tapa olisi ollut sellai-
nen. Niissä tilanteissa on hyvin paljon tulkintaa, 
Helinä sanoo. 

Tulkinnanvaraa on nykymaailmassa eneneväs-
sä määrin, kun työasioita hoidetaan paljon sähkö-
postitse. Ihmiset lukevat kirjoitettua kieltä erilai-
sin tavoin.

– Jos minä työntekijänä koen tulleeni vää-
rin kohdelluksi ja saan esimieheltäni (jonka koen 
kohdelleen minua väärin) sähköpostin, luen sen 
sillä äänensävyllä, jonka satun liittämään siihen 
ihmiseen. Ja näissä tilanteissa tehdään paljon vir-
heitä, Helinä jatkaa.

Suomalaisessa työkulttuurissa myös anteeksi-
pyytäminen koetaan vaikeaksi, vaikka sillä voitai-
siin laukaista monia tilanteita.

– Tiedämme ulkomaisesta tutkimuskirjalli-
suudesta, että kun hoitovirheestä tehdään kante-
lu, ei moni juttu olisi ikinä edennyt oikeuteen as-
ti, jos lääkäri olisi pyytänyt anteeksi. Suomalai-
sessa kulttuurissa tulkitaan niin, että jos pyydän 
anteeksi työntekijältäni, tunnustan tehneeni rik-
keen. Ne asiat kulkevat omassa mielessä yhtäläi-
sinä, vaikka ne eivät ole sitä. Anteeksi voi pyytää 
monin avoin. Voi olla pahoillaan myös siitä, että 
toinen voi huonosti, Helinä sanoo.

Yleensä kannattaa sopia
– Perinteinen lähtökohta työoikeuskonfliktissa on, 
että sitä lähdetään käsittelemään juridisesti. Tul-
kitaan, mitä laki sanoo. Silloinhan me olemme 
jo keskellä riitaa. Minun mielestäni, jos todella 
haluaa  auttaa, on tärkeintä kysyä, mistä tässä oi-
keasti on kysymys, Jan-Olof sanoo.

Jan-Olofin mukaan konflikteissa on usein ky-
symys aivan muusta kuin laista, laki vain otetaan 
tueksi omille perusteluille.

– Olit sitten loukkaantunut, haluat eroon jos-
tain työntekijästä tai muita hyvin inhimillisiä teki-
jöitä. Ethän sinä voi sanoa, että en enää halua olla 
tuon henkilön kanssa tekemisissä. Mitä teet? No 
otat juristin, joka keksii pykälän sen tueksi. Laki-
han on siitä ihana, että toinen lukee sitä toisella ta-
valla kuin toinen ja siitähän me juristit saamme oi-
keusjutun pystyyn. Mutta itse riita ei ole siitä kos-
kaan lieventynyt, Jan-Olof sivaltaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että on myös kon-
flikteja, joihin on todellisia syitä.

– On esimerkiksi oikein haluta irtisanoa ih-
minen, joka myrkyttää koko työyhteisön. Mutta 
silloinkin pitää miettiä, miten se hoidetaan? Yksi 
tapa on hoitaa asia hirveällä metelillä ja saadaan 
lopputulos, jossa juttu voitettiin, mutta hävittiin 
julkisuusarvo. Joskus asiat vaan kannattaa hoitaa 
sovinnolla, Jan-Olof sanoo.

Sama pätee silloin, jos asiakkaana on työnte-
kijä. Asianajaja voi toki nostaa lipun salkoon ja 
lähteä ajamaan oikeusjuttua, mutta aina kannat-
taa miettiä asia loppuun asti.

– Minä sanon asiakkaalle, että ”Sinä voit saada 
vähän isomman summan oikeudessa, mutta huo-
mioithan sen, että sen ajan kuin tämä juttu kes-
tää, 13–14 kuukautta, sinä et voi hyvin. Onko se 
sen väärti?”

Firman perusajatus tulee tässä hyvin esiin; ei 
lähdetä automaattisesti ajamaan jotain juttua oi-
keuteen, jos on todennäköistä, että ihminen tulee 
voimaan psyykkisesti pahoin sen ajan.

Tunteet pelissä
Puhutaanpa tunteista. Ne ovat vahvasti pinnalla 
minkä tyyppisessä oikeusjutussa tahansa.

– Ei sanota turhaan, että juristit joutuvat toimi-
maan paljon myös terapeutteina. Erityisesti jos ha-
lutaan sovitella, on saatava aikaan ilmapiiri, jossa 
toinen tulee vastaan. Sitä pitää työstää, koska kun 
ihminen on räjähtämispisteessä, se voi olla vai-
keaa, Jan-Olof sanoo. 

– Tiedämme tieteellisten kokeiden perusteel-
la sen, että yksi isoin asia, joka määrittää ihmi-
sen käyttäytymistä, on se, miten hän tulkitsee kon-
fliktin toisen osapuolen käyttäytymistä. Jos toi-
nen osapuoli kokee toisen käyttäytyvän hyvin kil-
pailullisesti, alkaa toinenkin tiedostamattomalla 
tasolla käyttäytymään kilpailullisemmin, Helinä 
kertoo

Kun PsyJuridicaan tulee asiakas, joka on hy-
vin kilpailullinen, he pyrkivät vähentämään sitä 
piirrettä, jos edessä on sovintoneuvottelu.

– Saatamme keskustella asiakkaan kanssa hy-
vin avoimestikin tästä asiasta, Helinä sanoo.

Valveutunut asiakas ymmärtää sen. Tietyn-
laisten yritysten johtoportaassa vaaditaan tietyn-
laisia piirteitä, kuten kohtalaista itsetuntoa ja ulo-
santia, jolla saa ihmiset toimimaan haluamallaan 
tavalla.

– Ominaisuudet eivät ole sinällään pahoja, 
mutta kun tullaan neuvotteluun sellaisen ihmi-
sen kanssa, joka kokee tulleensa alistetuksi, nämä 
ominaisuudet eivät ole parhaimmillaan. Jos johta-
ja on valveutunut, hän tajuaa sen, Jan-Olof sanoo.

Kilpailullisuuden lisäksi myös toinen inhimil-
linen piirre määrittää sovintomahdollisuuksia. Se 
on yhteistoiminnallisuuden kyky ja halu.

– Jos meillä on kilpailullinen henkilö, jolla ei 
ole yhteistoiminnallista kykyä, hän ei osaa ajatel-
la myötätuntoisesti, ei osaa asettua toisten ihmis-
ten asemaan, on todella haasteellista päästä sovin-
toon. Sovinto edellyttää kuitenkin kompromissia 
ja toisen näkökulman huomioimista, ja esimerkik-
si vaikka sitä anteeksi pyytämistä, Helinä pohtii.

Myös oikeudenkäynnissä on oleellista, miten 
ihminen siellä käyttäytyy.

– Teemme paljon työtä valmistellessamme ih-
misiä oikeuteen. Olemme kehittäneet Cope for 
court -menetelmän, joka on psykologinen valmis-
telumenetelmä oikeuden istuntoon. Kaikki asiak-
kaamme käyvät sen läpi. Asiakas tapaa ensin ju-
ristin ja sen jälkeen minut tunnin ajan. Teen heidän 
kanssaan psykologisen stressivalmistelun. Tavoit-
teena on, että he pystyvät esiintymään siellä mah-
dollisimman hyvin, Helinä selventää.

– Oikeudenkäynnin jälkeen on hieno tunne, 
kun on pystynyt valmentamaan asiakastaan si-
ten, että hän on ollut parhaimmillaan antaessaan 
itseään  koskevaa todistelua, Jan-Olof sanoo. 

Psykologia ja juridiikka
PsyJuridicassa 2 toimintakenttää kohtaavat myös 
muilla tavoilla.

– Se näkyy myös juridisessa kirjelmöinnissä. 
Ajatellaan ihmistä, jolla on lääkärin lausunto trau-
maperäisestä stressihäiriöstä. Totta kai käytämme 
toimistomme psykologista asiantuntemusta sen 
esilletuomiseen, mitä se käytännössä tarkoittaa, 
Helinä sanoo. 

Jan-Olofin mukaan toki voi puhua kieltä, jos-
sa sanotaan, että henkilöllä on jokin tietty diag-
noosi ja kaikki istuvat oikeudessa nyökyttelemäs-
sä päätään, vaikka kukaan ei todellisuudessa ai-
dosti ajattele, mitä se käytännössä tarkoittaa tä-
män ihmisen elämässä.

– Mutta kun sen aukaisee, että tämä tarkoit-
taa, että tuskin nukut yöllä ja olet nukkunut vaja-
vaisesti pätkittäin 14 vuorokautta. Oletteko miet-
tineet mitä tämä tarkoittaisi omalla kohdallanne? 
Sen jokainen tuomioistuimen jäsen ymmärtää, 
Jan-Olof toteaa.

– Me voimme myös arvioida vastapuolen 
esittämiä psykologisia arviointeja, kuinka päte-
viä ne ovat. Pystymme siihen eri tavalla, kuin toi-
mistossa, jossa tätä asiantuntemusta ei ole, He-
linä jatkaa.

Havaintopsykologiaa hyödynnetään firmassa 
myös siinä, millä tavalla juristi menee oikeussaliin.

– Saan tässä Helinältä paljon apua, hän kon-
sultoi minua käsittelystä, kun pystyy. Enhän mi-
nä voi esiintyä aina samalla tavalla. Ainoa, mitä 
voin salissa muuttaa, olen minä itse. Jos näen, et-
tä oikeutta istuu tyyppi, joka on sataprosenttinen 
juristi ja nolla prosenttia psykologi, käytän hyvin 
varovasti psykologisia perusteluja ja keinoja, Jan-
Olof toteaa. 

Lue lisää osoitteesta www.rakennusliitto.fi 
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Matti Harjuniemi
puheenjohtaja

Systeemi valvoo

Systemet övervakar

HALLITUKSELLA on taas ollut kiirettä lainsäädäntö
rintamalla. Sisäministeriö haluaa saada poliisille 
erittäin laajat valtuudet päästä käsiksi luottamuk
sellisiin potilastietoihin. Sisäministeriö haluaisi 
myös lääkäreiden ilmoittavan jatkossa potilastie
toja poliisille omaaloitteisesti vakavien rikosten 
ehkäisemiseksi.

Ministeriö perustelee tiedonsaantia sillä, että 
informaatiota seulomalla poliisi tunnistaisi muun 
muassa vakavia rikoksia suunnittelevat mielenter
veyspotilaat ja auttaisi poliisia selvittämään per
heväkivaltarikoksia. Lakiluonnoksen mukaan po
liisille tärkeää potilastietoa olisi esimerkiksi hen
kilön viranomaisvastaisuus tai millaisia tartunta

tauteja poliisin kanssa tekemisissä olevalla hen
kilöllä on.

Sekä terveydenhuollon asiantuntijat että laki
asiantuntijat ovat lytänneet lakiluonnoksen täysin. 
Potilaan ja lääkärin suhteen on oltava aina luot
tamuksellinen. Poliisin pelko estäisi ihmisiä ha
keutumasta hoitoon. Se on huomattavasti vaaral
lisempaa niin heille kuin yhteiskunnallekin.

Oikeusministeriössä halutaan myös keventää po
liisin työtaakkaa tiukentamalla kokoontumislakia. 
Mielenosoitusten ilmoitusaikaa halutaan pidentää 
nykyisestä 6 tunnista 3 vuorokauteen. Pidempää 
ilmoitusaikaa perustellaan sillä, että poliisi tarvit

see nykyisin pitemmän varautumisajan mielen
osoitusten turvallisuuden takaamiseksi.

Mielenosoitusten järjestäminen on kansalais
oikeus. Oikeustieteen professori Martin Schei-
ninin mukaan 6 tunnin ilmoitusaika tuli lakiin 
Venäjän vallan aikana vuonna 1907 suomalais
ten vastarinnan saavutuksena ja suojana mielival
taa vastaan. Oikeistohallitus on valmis niistämään 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia 
enemmän kuin Venäjän tsaari.

Valtaosa mielenosoituksista on rauhanomaisia. 
Jos poliisi pelkää esimerkiksi äärioikeiston katu
väkivaltaa, viranomaisten resursseja on lisättävä 
ongelmien suitsimiseksi. 

REGERINGEN har igen skyndat på lagstiftnings
fronten. Inrikesministeriet vill ge polisen synner
ligen omfattande fullmakter att komma åt konfi
dentiella patientuppgifter. Inrikesministeriet vill 
också att läkarna i fortsättningen på eget initiativ 
meddelar polisen patientuppgifter för att förhin
dra allvarliga brott.

Ministeriet motiverar informationstillgången 
med att polisen genom att filtrera informationen 
bland annat kunde identifiera mentalvårdspatien
ter som planerar allvarliga brott och att det skulle 
hjälpa polisen att reda ut familjevåldsbrott. Enligt 
lagförslaget vore det viktigt för polisen att få pa
tientuppgifter om till exempel en person är myn

dighetsfientlig eller hurdana smittosamma sjukdo
mar en person, som har att göra med polisen, har.

Såväl hälsovårdsexperter som juridisk expertis 
har förkastat lagförslaget fullständigt. Förhållan
det mellan patienten och läkaren måste alltid va
ra förtroendefullt. Rädsla för polisen skulle hin
dra folk från att söka vård. Det är betydligt farli
gare både för dem och för samhället.

I justitieministeriet vill man igen minska polisens 
arbetsbörda genom att skärpa lagen om samman
komster. Man vill förlänga tiden om att meddela 
om demonstrationer från sex timmar till tre dygn. 
Ministeriet motiverar den längre anmälningstiden 

med att polisen behöver längre tid än nu för att be
reda sig på att trygga demonstranternas säkerhet.

Det är en medborglig rätt att ordna demonstra
tioner. Juridikprofessorn Martin Scheinin säger 
att anmälningstiden på 6 timmar skrevs in i lagen 
under ryska tiden år 1907 som en framgång för det 
finländska motståndet och som skydd mot god
tycke. Högerregeringen är redo att mer än den rys
ka tsaren kapa verksamhetsförutsättningarna för 
medborgarsamhället.

Lejonparten av demonstrationerna är fredliga. 
Om polisen till exempel oroar sig för ytterhögens 
gatuvåld, ska myndigheterna ges mer resurser för 
att stävja problemet. 

Kannen kuva: Johanna Hellsten

Älä ihmettele mitään

Alakatto romahti. Konkurssifirman viimeinen toi
mitusjohtaja miettii, oliko syy kohteen suunnit
telijan vai työn suorittajan, ja pettikö valvonta. 

Paperitkin ovat kadonneet.
Maksajaa voi olla lehtitietojen (HS 12.11.2018) 

mukaan vaikea löytää. Suunnittelijoita, toteuttajia, ali
hankkijoita ja valvojia on paljon. 

Urakan tilasi kaupunki. Projektinjohtaja tuli kon
sulttifirmasta, joka tilasi tarkastuksen alihankintana. 
Pääurakoitsijan aliurakoitsija, myös remonttiyhtiö, 
kiinnitti kipsilevyt alakattorunkoon naulaamalla. 

En enää pitkiin aikoihin ole ihmetellyt juuri mitään 
alalla. Lopetin ihmettelemisen, kun kohtasimme joita
kin vuosia sitten Espoossa työvoimaa vuokraavan fir
man, jolla ei ollut omia työntekijöitä. Vuokrafirman 
toimitusjohtaja totesi alan menneen sellaiseksi, ettei 
omia työmiehiä kannattanut pitää! Työvoimakauppa 
olikin ketjutettu seuraavalle firmalle, joka möi diilin 
varsinaiselle, työntekijöille palkantapaista maksaneel
le vuokrafirmalle. 

En ihmettele katon romahtamistakaan. En myös

kään ihmettele sitä, että haaverista ei opita. Silti siitä 
on puhuttava.

Koulun luokkahuoneen katon romahtaminen on 
vakava onnettomuus. Siksi tähänkin haaveriin johtanut 
tapahtumaketju on syytä selvittää kunnolla. Joku voi 
ehkä kuitenkin oppia selvityksestä.

Selvitystyön yhteydessä olisi hyvä arvioida koko 
projektin toteutusorganisaatiota. Lehtitietojen perusteel
la vaikuttaa siltä, että varsin harvat toimijat ovat hank
keessa itse tehneet sitä, mistä ovat kaupoilla sopineet.

Asia on syytä selvittää myös rakennusalan takia. 
Yltiöpäisesti ketjutettu ja vastuun hämärtävä toteutus
tapa ei nimittäin ole harvinainen. Se on tyypillinen, ra
kennusalalle viime vuosina muotoutunut hässäkkäor
ganisaatio, ammattilaisen painajainen. 

Onko laatu ja suunnitelmanmukaisuus sattumanva
raista? Olemme tulleet pisteeseen, jossa toimintatapo
jamme on arvioitava perusteellisesti. Tässä kohtaa on 
mietittävä, otammeko vielä enemmän riskiä, josta em
me kuitenkaan vastaa. Riskin kantavat nimittäin ne, 
joilla ei ole mitään tekemistä koko alan kanssa. 
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veyspotilaat ja auttaisi poliisia selvittämään per
heväkivaltarikoksia. Lakiluonnoksen mukaan po
liisille tärkeää potilastietoa olisi esimerkiksi hen
kilön viranomaisvastaisuus tai millaisia tartunta

tauteja poliisin kanssa tekemisissä olevalla hen
kilöllä on.

Sekä terveydenhuollon asiantuntijat että laki
asiantuntijat ovat lytänneet lakiluonnoksen täysin. 
Potilaan ja lääkärin suhteen on oltava aina luot
tamuksellinen. Poliisin pelko estäisi ihmisiä ha
keutumasta hoitoon. Se on huomattavasti vaaral
lisempaa niin heille kuin yhteiskunnallekin.

Oikeusministeriössä halutaan myös keventää po
liisin työtaakkaa tiukentamalla kokoontumislakia. 
Mielenosoitusten ilmoitusaikaa halutaan pidentää 
nykyisestä 6 tunnista 3 vuorokauteen. Pidempää 
ilmoitusaikaa perustellaan sillä, että poliisi tarvit

see nykyisin pitemmän varautumisajan mielen
osoitusten turvallisuuden takaamiseksi.

Mielenosoitusten järjestäminen on kansalais
oikeus. Oikeustieteen professori Martin Schei-
ninin mukaan 6 tunnin ilmoitusaika tuli lakiin 
Venäjän vallan aikana vuonna 1907 suomalais
ten vastarinnan saavutuksena ja suojana mielival
taa vastaan. Oikeistohallitus on valmis niistämään 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia 
enemmän kuin Venäjän tsaari.

Valtaosa mielenosoituksista on rauhanomaisia. 
Jos poliisi pelkää esimerkiksi äärioikeiston katu
väkivaltaa, viranomaisten resursseja on lisättävä 
ongelmien suitsimiseksi. 

REGERINGEN har igen skyndat på lagstiftnings
fronten. Inrikesministeriet vill ge polisen synner
ligen omfattande fullmakter att komma åt konfi
dentiella patientuppgifter. Inrikesministeriet vill 
också att läkarna i fortsättningen på eget initiativ 
meddelar polisen patientuppgifter för att förhin
dra allvarliga brott.

Ministeriet motiverar informationstillgången 
med att polisen genom att filtrera informationen 
bland annat kunde identifiera mentalvårdspatien
ter som planerar allvarliga brott och att det skulle 
hjälpa polisen att reda ut familjevåldsbrott. Enligt 
lagförslaget vore det viktigt för polisen att få pa
tientuppgifter om till exempel en person är myn

dighetsfientlig eller hurdana smittosamma sjukdo
mar en person, som har att göra med polisen, har.

Såväl hälsovårdsexperter som juridisk expertis 
har förkastat lagförslaget fullständigt. Förhållan
det mellan patienten och läkaren måste alltid va
ra förtroendefullt. Rädsla för polisen skulle hin
dra folk från att söka vård. Det är betydligt farli
gare både för dem och för samhället.

I justitieministeriet vill man igen minska polisens 
arbetsbörda genom att skärpa lagen om samman
komster. Man vill förlänga tiden om att meddela 
om demonstrationer från sex timmar till tre dygn. 
Ministeriet motiverar den längre anmälningstiden 

med att polisen behöver längre tid än nu för att be
reda sig på att trygga demonstranternas säkerhet.

Det är en medborglig rätt att ordna demonstra
tioner. Juridikprofessorn Martin Scheinin säger 
att anmälningstiden på 6 timmar skrevs in i lagen 
under ryska tiden år 1907 som en framgång för det 
finländska motståndet och som skydd mot god
tycke. Högerregeringen är redo att mer än den rys
ka tsaren kapa verksamhetsförutsättningarna för 
medborgarsamhället.

Lejonparten av demonstrationerna är fredliga. 
Om polisen till exempel oroar sig för ytterhögens 
gatuvåld, ska myndigheterna ges mer resurser för 
att stävja problemet. 

Kannen kuva: Johanna Hellsten

Älä ihmettele mitään

Alakatto romahti. Konkurssifirman viimeinen toi
mitusjohtaja miettii, oliko syy kohteen suunnit
telijan vai työn suorittajan, ja pettikö valvonta. 

Paperitkin ovat kadonneet.
Maksajaa voi olla lehtitietojen (HS 12.11.2018) 

mukaan vaikea löytää. Suunnittelijoita, toteuttajia, ali
hankkijoita ja valvojia on paljon. 

Urakan tilasi kaupunki. Projektinjohtaja tuli kon
sulttifirmasta, joka tilasi tarkastuksen alihankintana. 
Pääurakoitsijan aliurakoitsija, myös remonttiyhtiö, 
kiinnitti kipsilevyt alakattorunkoon naulaamalla. 

En enää pitkiin aikoihin ole ihmetellyt juuri mitään 
alalla. Lopetin ihmettelemisen, kun kohtasimme joita
kin vuosia sitten Espoossa työvoimaa vuokraavan fir
man, jolla ei ollut omia työntekijöitä. Vuokrafirman 
toimitusjohtaja totesi alan menneen sellaiseksi, ettei 
omia työmiehiä kannattanut pitää! Työvoimakauppa 
olikin ketjutettu seuraavalle firmalle, joka möi diilin 
varsinaiselle, työntekijöille palkantapaista maksaneel
le vuokrafirmalle. 

En ihmettele katon romahtamistakaan. En myös

kään ihmettele sitä, että haaverista ei opita. Silti siitä 
on puhuttava.

Koulun luokkahuoneen katon romahtaminen on 
vakava onnettomuus. Siksi tähänkin haaveriin johtanut 
tapahtumaketju on syytä selvittää kunnolla. Joku voi 
ehkä kuitenkin oppia selvityksestä.

Selvitystyön yhteydessä olisi hyvä arvioida koko 
projektin toteutusorganisaatiota. Lehtitietojen perusteel
la vaikuttaa siltä, että varsin harvat toimijat ovat hank
keessa itse tehneet sitä, mistä ovat kaupoilla sopineet.

Asia on syytä selvittää myös rakennusalan takia. 
Yltiöpäisesti ketjutettu ja vastuun hämärtävä toteutus
tapa ei nimittäin ole harvinainen. Se on tyypillinen, ra
kennusalalle viime vuosina muotoutunut hässäkkäor
ganisaatio, ammattilaisen painajainen. 

Onko laatu ja suunnitelmanmukaisuus sattumanva
raista? Olemme tulleet pisteeseen, jossa toimintatapo
jamme on arvioitava perusteellisesti. Tässä kohtaa on 
mietittävä, otammeko vielä enemmän riskiä, josta em
me kuitenkaan vastaa. Riskin kantavat nimittäin ne, 
joilla ei ole mitään tekemistä koko alan kanssa. 
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Työelämän muuttuminen herät-
tää kysymyksiä myös eläkkeel-
le siirtymisen suhteen myös ra-

kennusalalla.
Muokkaavatko käynnissä ja edes-

sä olevat muutokset ajatuksia eläköi-
tymisestä ja sen odotetusta ajankoh-
dasta? Koetaanko työelämässä epä-
varmuutta ja vaikuttaako se aikomuk-
siin eläköityä tai jatkaa työntekoa?

Helsingin yliopisto hakee vapaa-
ehtoisia osallistujia tutkimukseen, 
jossa vastataan muun muassa edellä 
oleviin kysymyksiin. Osallistujien 
tulee olla 50–59-vuotiaita suomalai-
sia työntekijöitä. Osallistujista koo-
taan 5 pientä keskusteluryhmää. 
Ryhmille järjestetään tapaaminen 
Helsingissä valtiotieteellisen tiede-
kunnan tiloissa, joissa myös tutkija 

ja tutkimusavustaja ovat läsnä. Ryh-
mätapaaminen kestää noin tunnin ja 
se videoidaan (vain tutkijoiden käyt-
töön aineiston analysoimista varten). 
Tapaaminen pidetään 19. marraskuu-
ta alkavalla viikolla arki-iltana kello 
18. Jokaiselle osallistujalle annetaan 
2 leffalippua Finnkinon näytöksiin.

Ilmoittautumiset mahdollisim-
man pian sähköpostitse osoitteeseen: 
tuukka.niemi@helsinki.fi. Tämän 
jälkeen osallistujiin otetaan yhteyttä 
tarkemmalla infolla.

Tuukka Niemi on tohtorikoulu-
tettava Helsingin yliopiston valtio-
tieteellisessä tiedekunnassa. Niemi 
tekee Heikki Hiilamon ja Kathrin 
Kompin ohjaamaa väitöshanketta 
työelämän muutoksista ja eläkkeel-
le siirtymisestä. 

Syynä huonoon mai-
neeseen ovat kosteus- 
ja homeongelmat sekä 
harmaa talous.
Johanna Hellsten

Rakennusyhtiö Peab tutkitutti 
kesäkuun alussa, mitä suoma-
laiset ajattelevat rakentamises-

ta. Tutkimuksen teki Taloustutkimus 
Oy. Tulokset eivät olleet kaunista lu-
ettavaa. 61 prosenttia suomalaisista 
on sitä mieltä, että rakentamisen hy-
vä maine Suomessa on hävinnyt.

– Lopputulos yllätti meidät. Ole-
timme kyllä, että maine voisi olla 
huono, mutta yllätyksenä tuli, että se 
on näin huono, Peabin toimitusjoh-
taja Mika Katajisto sanoo.

Tutkimuksen ensimmäisessä ky-
symyksessä kysyttiin spontaaneja 
vastauksia siihen, mitkä asiat suoma-
laisesta rakentamisesta tulevat mie-
leen ensimmäisenä. Kolme yleisintä 

vastausta olivat kosteusongelmat ja 
home, huono laatu (rakennusvirheet) 
sekä kiirerakentamisessa ja suunnit-
telun puute.

Katajiston mukaan kyseessä on 
merkittävä asia, joka koskee kaikkia 
suomalaisia. 

– Rakennukset ja infra vastaavat 
yli 70 prosenttia kansallisvarallisuu-
destamme. Kun näemme tutkimuk-
sen lopputuloksen, meidän on kat-
sottava peiliin ja todettava, että jo-
tain on tehtävä, Katajisto toteaa.

Tutkimuksessa 92 prosentti vas-
taajista oli sitä mieltä, että kosteus- ja 
sisäilmaongelmat ovat suuri haaste 
Suomessa. 88 prosenttia puolestaan 
sanoo, että rakennusalan suurimpia 
ongelmia on juuri kosteudenhallinta.

Kunnollinen rakentaminen sen 
sijaan tarkoittaa suomalaisille ennen 
kaikkea huolellisuutta, hyvin suun-
niteltua ja kestäväksi rakennettua. 
Rakennuksia, jota tehdään ammatti-
taidolla.

– Positiivista on se, että suoma-

laiset pitävät rakennusalaa tärkeänä. 
Vastaajista 71 prosenttia sanoo, että 
rakentaminen on merkittävää Suo-
men kansantalouden kannalta, Kata-
jisto sanoo.

Jotain pitää tehdä
– Emme me voi paukutella henkse-
leitämme; emme ole paras, mutta 
olemme suunnilleen samalla tasolla 
kuin saman kokoiset kilpailijamme. 
Me haluamme käynnistää keskuste-
lun siitä, että mainetta on parannetta-
va. Siksi teemme kolme sitoumusta, 
jotka toteutamme, Katajisto lupaa.

Ensimmäinen niistä on, että Peab 
kouluttaa kko henkilöstönsä kosteu-
denhallintaa ja toimii alan veturina 
kosteudenhallintakortin luomisessa.

– Meillä on parhaillaan meneil-
lään keskustelut RATEKOn kanssa 
siitä, miten tämä toteutetaan. Tavoit-
teenamme on, että tulevaisuudessa 
kaikki rakennusalalla työskentelevät 
suorittavat tämän kortin, Katajisto 
sanoo.

Toinen Peabin antama lupaus on, 
että se käyttää kaikissa omaperustei-
sissa kohteissaan Oulun rakennus-
valvonnan kehittämää Kuivaketju 10 
-toimintamallia.

– Se on ilmainen, kaikille avoin 
toimintamalli, joka auttaa varmista-
maan ja dokumentoimaan kosteu-
denhallinnan kohteissa. Urakkaliike-
toiminnassa sitoudumme toimimaan 
rakennuttajan määrittelemän kosteu-
denhallintatoimintamallin mukaises-
ti. Emme voi silloin luvata Kuivaket-
ju 10-toimintamallia, sillä se pitäisi 
olla käytössä jo rakennuttajalla.

Kolmanneksi sitoumukseksi Peab 
heittää haluavansa rakentaa kunnolla. 
Katajiston mukaan yritys on tietoinen 
siitä, että he voivat tämän sitoumuk-
sen takia hävitä urakkakilpailuja, sil-
lä kunnolla tekeminen maksaa.

– Julkisiin hankkeisiin pitäisi 
saada takaisin mukaan parempi laa-
tupisteytys. Jos kaikessa valitaan hal-
vin, ei lopputuloksesta voi odottaa 
parasta, Katajisto muistuttaa. 

Rakennusala on jo pitkään kär-
sinyt työvoimapulasta samaan 
aikaan, kun monet ammattiin 

valmistuneetkin ovat vailla työpaik-
kaa. Helpottaakseen työvoiman löy-
tymistä ja etenkin nuorten työllisty-
mistä Rakennusliitto ja Rakennuste-
ollisuus RT ovat sopineet työpaikka-
ohjaajien koulutuksesta. 

Rakennusliitto järjestää eri puo-
lella Suomea työpaikkaohjaajien 
koulutustilaisuuksia. Rakennusteol-
lisuus RT puolestaan suosittelee, et-
tä sen jäsenyritykset sopivat työpaik-
kaohjaajaksi halukkaiden työnteki-
jöidensä kanssa koulutuksiin osallis-
tumisesta ja maksavat koulutusajal-
ta palkan.

– Uusien työntekijöiden saami-
nen ja sitouttaminen alalle on raken-
nusalan työvoimaan liittyvä keskei-
nen haaste. Työpaikkaohjaajat ovat 
yksi keino madaltaa yritysten kyn-
nystä ottaa palvelukseensa rakennus-
alan ammatteihin opiskelevia ja 

opinnot suorittaneita nuoria ja myös 
muita rakennusalan töistä kiinnostu-
neita työntekijöitä, Rakennusteolli-
suus RT:n työmarkkinajohtaja Kim 
Kaskiaro sanoo. 

Kokemattomalle tai vain vähän 
kokemusta omaavalle työntekijälle 
on puolestaan tärkeää, että vastaan-
otto yrityksessä ja työmaalla on asi-
allinen ja kannustava sekä ammattiin 
oppimista tukeva. Tämä parantaa 
työturvallisuutta, lisää työssä ja yri-
tyksessä viihtymistä ja edistää am-
mattitaidon kehittymistä. 

– Uudet työntekijät kyetään ot-
tamaan paremmin vastaan, jos yri-
tyksessä on tähän tehtävään koulu-
tettuja henkilöitä. Koulutuksen saa-
neet kokeneet työntekijät toimivat 
oman työnsä ohella uusien työnte-
kijöiden työpaikkaohjaajina näiden 
aloittaessa uraansa rakennustyömail-
la, Rakennusliiton varapuheenjohta-
ja Kyösti Suokas sanoo. 
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Suomalaiset pitävät rakennusalan mainetta huonona
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työmaalla Helsin-
gin Kurvissa 
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mutta ei turva-
köyttä. Alamies 
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päällensä. 
Kuva: Toivo 
Koivisto



7

2019 koulutukset  
on nyt julkaistu!

 

Luottamushenkilöiden peruskurssit, kevät

Helsinki 14.−16.1. ja 4.−5.2. hakuaika päättyy 21.12.2018
Tampere 11.−13.2. ja 4.−5.3. hakuaika päättyy 18.1.          

Oulu 11.−13.3. ja 8.−9.4. hakuaika päättyy 15.2. 
Vantaa 15.−17.4. ja 6.−7.5. hakuaika päättyy 22.4.

Luottamushenkilöiden jatkokurssit, kevät

Jyväskylä 23.−25.4. ja 13.−15.5. hakuaika päättyy 1.4.

Luottamushenkilöiden täydennyskurssi

Tampere 6.−8.2. hakuaika päättyy 15.1.

Vaikuttaja 2019

aloitusjakso Helsinki 6.−7.4. hakuaika päättyy 15.3.

Esiintymistaito UUTUUS!

Vantaa 20.−21.5. hakuaika päättyy 26.4.

Yhteysmieskurssit, kevät

Rovaniemi 21.−22.1. hakuaika päättyy 28.12.2018
Lahti 25.−26.2. hakuaika päättyy 1.2.

Järjestökurssit, kevät

Toimiva ammattiosasto
Kuopio 16.−17.2. hakuaika päättyy 25.1.

Toimiva ammattiosasto 2
Turku 16.−17.3. hakuaika päättyy 22.2.

Sosiaalinen media järjestötoiminnassa
Jyväskylä 4.−5.5. hakuaika päättyy 12.4.

Lisätietoja 

rakennusliitto.fi/koulutus
koulutus@rakennusliitto.fi

020 774 3076 #rlkoulutus
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valmistuneetkin ovat vailla työpaik-
kaa. Helpottaakseen työvoiman löy-
tymistä ja etenkin nuorten työllisty-
mistä Rakennusliitto ja Rakennuste-
ollisuus RT ovat sopineet työpaikka-
ohjaajien koulutuksesta. 

Rakennusliitto järjestää eri puo-
lella Suomea työpaikkaohjaajien 
koulutustilaisuuksia. Rakennusteol-
lisuus RT puolestaan suosittelee, et-
tä sen jäsenyritykset sopivat työpaik-
kaohjaajaksi halukkaiden työnteki-
jöidensä kanssa koulutuksiin osallis-
tumisesta ja maksavat koulutusajal-
ta palkan.

– Uusien työntekijöiden saami-
nen ja sitouttaminen alalle on raken-
nusalan työvoimaan liittyvä keskei-
nen haaste. Työpaikkaohjaajat ovat 
yksi keino madaltaa yritysten kyn-
nystä ottaa palvelukseensa rakennus-
alan ammatteihin opiskelevia ja 

opinnot suorittaneita nuoria ja myös 
muita rakennusalan töistä kiinnostu-
neita työntekijöitä, Rakennusteolli-
suus RT:n työmarkkinajohtaja Kim 
Kaskiaro sanoo. 

Kokemattomalle tai vain vähän 
kokemusta omaavalle työntekijälle 
on puolestaan tärkeää, että vastaan-
otto yrityksessä ja työmaalla on asi-
allinen ja kannustava sekä ammattiin 
oppimista tukeva. Tämä parantaa 
työturvallisuutta, lisää työssä ja yri-
tyksessä viihtymistä ja edistää am-
mattitaidon kehittymistä. 

– Uudet työntekijät kyetään ot-
tamaan paremmin vastaan, jos yri-
tyksessä on tähän tehtävään koulu-
tettuja henkilöitä. Koulutuksen saa-
neet kokeneet työntekijät toimivat 
oman työnsä ohella uusien työnte-
kijöiden työpaikkaohjaajina näiden 
aloittaessa uraansa rakennustyömail-
la, Rakennusliiton varapuheenjohta-
ja Kyösti Suokas sanoo. 
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Finnbuild-tapahtuma lokakuussa 
Helsingin messukeskuksessa 
myi tänä vuona näyttelypaik-

kansa loppuun. Alan buumi oli ais-
tittavissa koko messutapahtuman 
ajan, sillä Messukeskuksessa kävi 
kova kuhina.

Finnbuild Highlights -palkinnon 
voitti monelle työmailta tuttu työtur-
vallisuuteen perehdyttävä nettiohjel-
ma ePerehdytys, jonka ovat toteutta-
neet Suomen Rakennusmedia Oy ja 
Rakennusteollisuus RT ry.

Rakennuslehti Awards -tilaisuu-
dessa palkittiin muu muassa Vuoden 
työmaana YIT:n Pasilan Tripla -han-
ke. Rakentamisen Laatuteko -pal-
kinnon jakoivat tasaväkisesti kirves-
mies Olli Salonen ja Lujabetonin 
tehdaspäällikkö Miro Harjumäki. 
Palkinnon jakoi työministeri Jari 

Lindström. Yleisöäänestyksen voit-
tajaksi nousi Skanskan työmaatiimi 
asunto-osakeyhtiö Lappeenrannan 
Loisteen työmaalta. Asukkaiden 
suositteluindeksi oli poikkeukselli-
nen, täydet 100 pistettä.

Digitalisaatio koskettaa 
myös rakennusalaa
OP-ryhmän entinen pääjohtaja Rei-
jo Karhinen oli yksi tilaisuuden 
odotetuimmista puhujista. Raken-
nuslehden lavalla esiintynyt Karhi-
nen pyrki saamaan rakennusalan 
ymmärtämään, kuinka digitalisaatio, 
tekoäly ja alustatalous haastavat alaa 
uudistumaan.

– Maailmassa ei ole ollut kos-
kaan aikaisemmin meneillään yhtä 
suurta ja nopeaa uudistumista kuin 
nyt. Se koskettaa niin yksilöä, yri-

tyksiä kuin yhteiskuntaakin. Asiak-
kaan valta kasvaa digitalisaation 
myötä ja käsillä on suuri asiakas-
käyttäytymisen muutos. Pystyykö 
rakennusalan kulttuuri muuttumaan 
yhtä nopeasti? Karhinen kysyi.

Karhisen mukaan kulttuuri hirt-
tää kiinni monella alalla.

– Älypuhelin on nykyään vallan-
käytön väline. Se, joka pystyy par-
haaseen asiakaskokemukseen, on 
vahvoilla. Sillä suomalaisella raken-
nusalan yrityksellä, joka pärjää omas-
sa sarjassaan hyvin, tai on jopa paras, 
ei ole mitään syytä tyytyväisyyteen. 
Se edustaa globaalisti pelkkää piiri-
sarjaa. Nyt pitäisi pärjätä uusille toi-
mijoille, joiden toiminta on jo alun 
perin rakennettu digitaalisista lähtö-
kohdista. Sellaisille, jotka pystyvät 
tarjoamaan hyvän asiakaskokemuk-
sen yhdellä klikillä, Karhinen totesi.

Karhinen käski kuulijoita mietti-
mään, voiko rakennusala todella ol-
la sellainen ala, jota muutos ei muka 
koskisikaan.

– Rakennusalan ”kello” käy jäl-
jessä. Minulla on tunne, että raken-

nusala on melko konservatiivinen.
Toisena digitalisaation enkelinä 

tilaisuudessa puhui suunnittelutoi-
misto Swecon digitaalisen liiketoi-
minnan kehitysjohtaja Tuomo Tiili-
kainen. Swecossa on kehitelty niin 
sanottua digitaalista työmaata.

– Rakennusalan suurin innovaa-
tio on yhteistyö. Yhteistyöhön liittyy 
myös se, miten vapaasti tieto liikkuu 
eri toimijoiden välillä. Kun kysyy 
rakentamisen ammattilaisilta, mikä 
rakennusprojekteissa mättää, ei vas-
tauksissa ole mitään yllättävää, Tii-
likainen kertoi.

Tiilikaisen mukaan vastauksissa 
toistuvat samat asiat; tiedonkulun 
ontuminen, luonto heittää kapuloita 
rattaisiin, päätöksenteko on hidasta, 
valituskäytännöt hidastavat ja niin 
edelleen.

– Yritys, joka haluaa menestystä 
pitkällä aikavälillä, on pystyttävä pa-
rantamaan yhteistyötä ja tiedon vir-
tausta. On pystyttävä helpottamaan 
eri toimijoiden yhteistyön syntymis-
tä rakentamisen aikana, Tiilikainen 
totesi.

Messuhulinaa Finnbuildissa
Alan suurin messutapahtuma toi taas näytille 
rakennus- ja talotekniikka-alan uudet tuotteet 
ja innovaatiot.
Johanna Hellsten

Finnbuild vetää yrityksiä ja kävijöitä vuodesta toiseen Helsingin Messukeskukseen.
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loin nähdään miten se vaikuttaa liik-
kumiseen, turvallisuuteen jne.

Toinen tärkeä seikka on rakenta-
misen suunnitelmien reaaliaikainen 
päivittyminen, kun niihin tulee muu-
toksia.

– Tietomallin pitää olla koko 
ajan kaikkien käytettävissä.

Yhtenä uutena keksintönä ovat 
virtuaaliset työmaakierrokset.

– Erilaiset lähtötiedot voidaan 
käydä yhdessä läpi virtuaalisesti. Se 
ei aina vaadi sitä, että kaikki on saa-
tava yhdessä fyysiselle työmaalle. 
Kun nämä kaikki keinot yhdistetään, 
on mahdollista parantaa alan tuotta-
vuutta ja se sataa kaikkien laariin.

Turvaa Vandernetistä
ja Skyddasta
Tärkeintä messuilla ovat tietysti uu-
det tuotteet. Turvavälineitä maahan-
tuova Vandernet Oy esitteli osastol-
laan muun muassa kypäriä valmista-
van Petzlin uusia, räjähdysherkkiin 
tiloihin tarkoitettuja Pixa-kypärä-
lamppuja.

– Aina kun mennään ATEX-luo-
kiteltuihin tiloihin, on kaikkien va-
rusteiden oltava antistaattisia, eikä 
niissä saa syntyä missään tapaukses-
sa kipinöitä. Koko lampun rakenne 
akkua myöten on suojattu normaa-
lista poikkeavalla tavalla, Maijasti-
na Kuusinen Vandernetistä kertoo.

Toinen uudistus liittyy Petzlin 
DUO-otsavalaisimiin; ne on nyt 
kaikki varusteltu Face2Face-ominai-
suudella. Tämä häikäisinsuoja-omi-
naisuus laskee valonvoimakkuuden 
alas, kun kaksi Duo-valaisimen käyt-
täjää katsoo toisiaan kasvoihin. Näin 
ei tule häikäisseeksi kaveria.

Lampuissa on myös ominaisuus, 
joka auttaa niitä, joilla tapana tipu-
tella ruuveja; kun valon suuntaa 
alaspäin, se antaa 10 sekunnin ajan 
todella kirkasta valoa, joka himme-
nee itsestään.

– Nämä ovat täysin vesi- ja pöly-
tiiviitä ja kestävät putoamisia hyvin. 
Ne on tehty kovaan kulutukseen, 
Kuusinen sanoo.

Skydda Suomi Oy:n aluemyyn-
tipäällikkö Pertti Kesti esitteli osas-
tolla Ergodynen uusia työkalujen 
varmistimia. Työkalunauhat on 
suunniteltu ensinnäkin estämään 
työkalujen putoamisen, mutta myös 

vaimentamaan putoamisen aiheutta-
maa nykäisyä.

– Jos ajatellaan vaikka akkupo-
rakonetta, joka painaa 3–3,5 kilo-
grammaa, se nykäisee tavallisessa 
työkalunauhassa noin 40 kilogram-
man painolla. Nykäyksen esto vai-
mentaa sen puoleen, noin 20 kilo-
grammaan, Kuusinen kertoo.

Työkalut eivät pääse putoamaan 
ihmisten tai materiaalien päälle.

– Materiaalit voivat mennä rikki 
ja koneet maksavat rahaa. Sarjan eri 
vaihtoehtoihin voidaan kiinnittää 
melkein mitkä tahansa työkalut sekä 
puhelimet ja radiopuhelimet.

Kuusisen mukaan tämä mahdol-
listaa paremmin keskittymisen 
omaan työhön ja tekee työskentelys-
tä rennompaa. Sarjaan on saatavilla 
myös erilaisia materiaalitaskuja ja 
reppuja, joiden sisään on rakennettu 
kunnolliset kiinnikkeet kaikelle 
mahdolliselle. 

Skyddan Pertti Kesti esittelee 
Erdogynen uusia työkalujen 
varmistimia.

OP-ryhmän entinen pääjohtaja 
Reijo Karhinen varoitteli raken-
nusalaa, että digitaalisuus tulee 
sinnekin ja olisi parempi olla 
valmiina.

Tiilikaisen mukaan yllätyksiä ei 
voida poistaa rakentamisesta, eikä 
hallitsemaan kaikkea. Kilpailuetu 
tulee siitä, kuin nopeasti yllätyksiin 
pystytään reagoimaan.

Swecolla tähän on pyritty vastaa-
man uusin keinoin. Niistä ensim-
mäinen on digitaalinen simulointi.

– Simuloimme varhaisessa vai-
heessa kaikki mahdolliset vaihtoeh-
dot, myös ne hulluimmat. Kohdetta 
myös tarkastellaan maisemassa. Sil-

Vandernet ja Skydda esittelivät 
messuilla useita turvallisuus-
uutuuksia. Kuvassa Vandernetin 
uutuuksia DUO-valaisimilla.
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käyttäytymisen muutos. Pystyykö 
rakennusalan kulttuuri muuttumaan 
yhtä nopeasti? Karhinen kysyi.

Karhisen mukaan kulttuuri hirt-
tää kiinni monella alalla.

– Älypuhelin on nykyään vallan-
käytön väline. Se, joka pystyy par-
haaseen asiakaskokemukseen, on 
vahvoilla. Sillä suomalaisella raken-
nusalan yrityksellä, joka pärjää omas-
sa sarjassaan hyvin, tai on jopa paras, 
ei ole mitään syytä tyytyväisyyteen. 
Se edustaa globaalisti pelkkää piiri-
sarjaa. Nyt pitäisi pärjätä uusille toi-
mijoille, joiden toiminta on jo alun 
perin rakennettu digitaalisista lähtö-
kohdista. Sellaisille, jotka pystyvät 
tarjoamaan hyvän asiakaskokemuk-
sen yhdellä klikillä, Karhinen totesi.

Karhinen käski kuulijoita mietti-
mään, voiko rakennusala todella ol-
la sellainen ala, jota muutos ei muka 
koskisikaan.

– Rakennusalan ”kello” käy jäl-
jessä. Minulla on tunne, että raken-

nusala on melko konservatiivinen.
Toisena digitalisaation enkelinä 

tilaisuudessa puhui suunnittelutoi-
misto Swecon digitaalisen liiketoi-
minnan kehitysjohtaja Tuomo Tiili-
kainen. Swecossa on kehitelty niin 
sanottua digitaalista työmaata.

– Rakennusalan suurin innovaa-
tio on yhteistyö. Yhteistyöhön liittyy 
myös se, miten vapaasti tieto liikkuu 
eri toimijoiden välillä. Kun kysyy 
rakentamisen ammattilaisilta, mikä 
rakennusprojekteissa mättää, ei vas-
tauksissa ole mitään yllättävää, Tii-
likainen kertoi.

Tiilikaisen mukaan vastauksissa 
toistuvat samat asiat; tiedonkulun 
ontuminen, luonto heittää kapuloita 
rattaisiin, päätöksenteko on hidasta, 
valituskäytännöt hidastavat ja niin 
edelleen.

– Yritys, joka haluaa menestystä 
pitkällä aikavälillä, on pystyttävä pa-
rantamaan yhteistyötä ja tiedon vir-
tausta. On pystyttävä helpottamaan 
eri toimijoiden yhteistyön syntymis-
tä rakentamisen aikana, Tiilikainen 
totesi.

Messuhulinaa Finnbuildissa
Alan suurin messutapahtuma toi taas näytille 
rakennus- ja talotekniikka-alan uudet tuotteet 
ja innovaatiot.
Johanna Hellsten

Finnbuild vetää yrityksiä ja kävijöitä vuodesta toiseen Helsingin Messukeskukseen.
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Sodankylän hyvinvointikeskuk-
sen rakentamisesta päätettiin 
vuonna 2017. Vuoden 2019 

loppuun mennessä valmiina on kaik-
kiaan 6 800 neliötä terveydenhoidon 
ja perhepalvelukeskuksen tiloja. 
Ajatuksena on, että jatkossa sodan-
kyläläinen löytää kaikki sote-palve-
lunsa saman katon alta. 

Mistään pikkuhankkeesta hyvin-
vointikeskuksen rakentamisessa ei 
ole kyse. Tulossa on 33 miljoonan 
arvosta tiloja 20 vuoden elinkaari-
mallin palvelujaksolla. Erikoista it-
se rakentamishankkeessa on juuri 
elinkaarimalli, sillä suunnittelun ja 
toteutuksen lisäksi YIT huolehtii ko-
konaisuuden hoidosta, ylläpidosta, 
käyttäjäpalveluista sekä perusparan-
nuksista sopimusajan. 

Tekniikkaa ja selkeyttä
Työsuojeluvaltuutettu ja mittamies 
Marko Rissanen YIT:ltä juttelee 
parhaillaan kaivannon tekemisestä 
pihalla. Moni luottaa Rissaseen ja 
hänen takymetrinsä tuloksiin. Ja mi-
kä on luottaessa, kun miehellä on ta-
kana kohta 30 vuotta alan hommia. 

Mitä erilaista on tällaisen suuren 
kokonaisuuden rakentamisessa nor-
maaliin verrattuna?

– Tekniikkaa on enemmän. Esi-
merkiksi ilmaputkia, puhdistusjär-
jestelmiä, kaasuputkia, röntgentiloi-
hin lyijyseinää. Omalla urallani tä-
mä on Sodankylän suurin kohde, 
jossa olen ollut töissä.

Rissanen luonnehtii, että tarkka 
pitää töissä olla. 

– Mittaaminen onnistuu, kun on 
oikeat välineet.

Hyvinvointikeskuksen julkisivu 
on valkobetonia. Pääsisäänkäynnin 
yhteyteen tulee korkea lasiseinä. 
Ison aulan kautta pääsee sekä alaker-
ran terveystiloihin ja vuodeosastolle 
että yläkertaan, kuten hammashoi-
toon, työterveyteen ja neuvolaan. 

– Voi sanoa, että hyvinvointikes-
kukseen tulee jokaiselle jotain. So-
dankylän vanha terveyskeskus on 
mikä on ja alkoi käydä vanhaksi. On 
hyvä paikkakuntalaisille, että saa-
daan uusi oma rakennus, Rissanen 
sanoo.

Vastaava mestari Teemu Pyhä-
järvi, miten elinkaarimalli näkyy 
käytännössä rakennusvaiheen aika-
na?

– Asioita käydään koko ajan läpi 
kiinteistöjohtajan kanssa, jotta on 
hyvä käsitys, millä tavalla edetään. 
Tietysti elinkaariajattelu näkyy jo 

Sodankylän hyvinvointikeskus 
pelaa elinkaarimallilla
Sodankylän hyvinvointikeskuksen työmaalla on paljon paikallisia rakentajia. 
Eeva Vänskä

Sodankyläläinen mittamies Marko Rissanen kertoo, että Helsinki on 
eteläisin paikka missä on tullut tehtyä hommia. Karasjoki on ollut 
pohjoisin.

Sodankylän hyvinvointikeskuksen työmaalla saadaan kohta lämmöt päälle.
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lähtökohtaisesti suunnittelussa, eli 
on haettu selkeyttä.

Pyhäjärvi ottaa esimerkiksi pit-
kät räystäät ja harjakaton, jotka so-
pivat pohjoiseen ilmastoon. 

– Kaikki materiaalit ovat M1-
päästöluokiteltuja. Rakennukselle 
haetaan LEED Healthcaren Gold-
sertifikaattitasoa. Se myönnetään ra-
kennukselle, joka täyttää terveelli-
sen rakentamisen kriteerit. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa tarkkuutta 
vaikkapa siinä, että VOC-arvoissa 
pysytään määrätyissä rajoissa. 

Kunta tekee tiivistä yhteistyötä 
rakentajan kanssa.

– Kunnalta on nimetty valvojat, 
jotka vierailevat työmaalla viikoit-
tain. Näin pysytään tarkasti ajan ta-
salla puolin ja toisin.

Lohko kerrallaan
Paremman käsityksen tulevasta saa, 
kun kurkistaa rakennuksen sisälle. 
Jutuntekohetkellä työmaalla ahersi 
27 rakentajaa, suurin osa heistä pai-
kallisia voimia. 

Parhaillaan tehdään muurausta, 
lattioiden valua, puuikkunoiden 
asennusta. Kun kaikki luukut saa-
daan kiinni, laitetaan lämmöt päälle. 
Juuri sopivasti, kun lumirintaman on 
luvattu pyyhkäisevän pohjoiseen. 

Vesikatto saatiin päälle loka-
kuussa, samaten runkovaihe, joten 
tästä on hyvä jatkaa lohkoittain. En-
simmäisen kerroksen vuodeosaston 
potilashuoneissa väliseinämuuraus 
etenee vauhdilla. Kun ne saadaan 
valmiiksi, päästään asentamaan ke-
vyet väliseinät ja sitä myötä tasoitta-
maan, maalaamaan ja lisäämään tek-
niikkaa. Hyvinvointikeskus on luon-
nollisesti puhtausluokan P1-työmaa. 

Sodankyläläinen kirvesmies Au-
vo Rissanen uurastaa sokkelin kim-
pussa. 

– Tähän on tulossa sellainen la-
sipalatsi. Siis kuntoutusosaston te-
rassi. Tässä menee vielä pari päivää. 
Välillä valavat lattian, ja me jatkam-
me taas sen jälkeen. 

Rissanen viittaa työpariinsa To-
mi Aikioon. Miehet tarkentavat, et-
tä päälle tulee teräsrunko, lasimiehet 
ja teräsmiehet ovat sitten erikseen.

Auvo Rissanen lisää, että hyvä 
työpari on ammattisalaisuus: sillä 

lailla pääsee itse helpommalla. Vel-
muilu on helppo tunnistaa. Ammat-
titaito saa työn näyttämään helpolta.

Paikallisia voimia
Muurari Aki Pikkuhookana noste-
lee työmaalla kiviä kevyesti.

– Teemme hommia työkuntana, 
2 miestä. Olen minä ennenkin tehnyt 
isoja kohteita, siinä mielessä tämä 
on yksi työmaa muiden joukossa. 

– Työkuntana tekeminen on har-
vinaista. Rakentaja, silloinen Lem-
minkäinen, otti yhteyttä, ja kysyi 
hommiin paikallisia rakentajia. Se 
on melko harvinaista.

Työmaalla on ollut tilanne, että 
kaikki työntekijät ovat olleet Sodan-
kylästä. Näin suuren projektin alka-
minen on kiinnostanut paikallisia ra-
kentajia.

Kimmo Pikkuhookana, edellisen 
herrasmiehen poika, on tehnyt näitä 
hommia 15 vuoden ajan. Aki huutaa, 
että se on se parempi Pikkuhookana. 

– Rakentamisessa parasta on 
vaihtelevuus, kyllä tämä on ihan mu-
kavaa hommaa. Välissä voi olla kur-
jia säitä, mutta muuten menee hyvin, 
Kimmo Pikkuhookana pohtii. 

He ahertavat hyvinvointikeskuk-
sella suurin piirtein helmikuulle as-
ti. Aki Pikkuhookana haluaa vielä li-
sätä yhden tärkeän asian: tuo Rissa-
sen Marko on paras mittamies, joka 
on vastaan tullut. 

– Olen 37 vuotta kiertänyt savo-
toita ja nähnyt jos jonkunlaista teki-
jää. Äkkiä näkee onko kontrollia vai 
ei. Täällä kaikki pelaa. 

Putkia ja kaivantoa
Kaukolämpöputkien kimpussa aher-
tavat LVI-asentaja Ari Kangas sekä 
harjoittelija Eetu Karioja. Harjoit-
telijan vinkkelistä ei kuulemma pys-
ty sanomaan, mikä on erityisen vai-
keaa, koska kaikki työt ovat uusia ja 
sitä myötä haastavia. 

– Tykkään siitä, kun pääsen oi-
keasti tekemään töitä. Alun perin lä-
hin alalle työmahdollisuuksien ja 
palkan vuoksi, Karioja sanoo. 

Lattialle, laudat painona, on ase-
tettu kuva valmistuvasta kerroksesta. 
Ulkopuolisen silmään se näyttää var-
sin monimutkaiselta. Marko Rissa-
nen tuumaa, että onhan se kuva sel-

lainen kuin on, mutta piirustusten 
kattelu on ihan helppoa, kun on niitä 
ennenkin tullut kateltua. Epäilemättä.

Vielä avonaisen julkisivun läpi 
pääsee tarkkailemaan nostimien 
työskentelyä. Lasti nousee tarkasti 
katon harjalle. Vielä ei lähestyvästä 
lumirintamasta ole tietoakaan, vaan 
harvinaisen kirkas lokakuun aurinko 
saa silmät siristymään.

Pihamaalla Mika Leppänen is-
tuu kaivinkoneen ohjaimissa. Työn 

alla on kaapelikaivanto.
– Huomisesta alkaen laitetaan 

sähköjohtoja, valutolppia ja roikka-
tolppia.

Vaikuttavasti etenevä työmaa ja 
vaikuttavalta vaikuttava kohde nou-
semassa. Päättäjillä on myös ollut vii-
sautta jättää keskuksen tontille met-
säalue, jonne tulee kävelypolkuja ja 
puisto liikkumista varten. Hyvinvoin-
tikeskus on varmasti hyvä investointi 
Sodankylän tulevaisuuteen. 

Lyhyet ja pitkäaikaiset majoitukset uusissa ympärivuotisissa 

saunallisissa lomamökeissämme, 6 km keskustasta. 25m², 

makuualkovi kahdelle, vuodesohva kahdelle, tupakeittiö, sauna, 

suihku, terassi, Tv, Wifi.

Hinta alk. 89€ vrk / kysy tarjous!

Matkailukeskus Rauhalahti • Rauhankatu 3 • 70700 Kuopio 
p. 017 473 000 • sales@visitrauhalahti.fi

www.visitrauhalahti.fi

UUSI VAIHTOEHTO  

HOTELLIHUONEELLE KUOPIOSSA!

Kirvesmiehet Tomi Aikio (vas.) ja Auvo Rissanen tekevät ”lasipalatsia”, 
eli kuntoutusosaston terassia. 

Muurari Aki Pikkuhookana 
arvostaa sitä, että työmaalle on 
etsitty paikallisia ammattilaisia.

Mika Leppänen kaivinkoneen 
puikoissa, kaapelikaivantoa 
syntymässä.
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Sodankylän hyvinvointikeskuk-
sen rakentamisesta päätettiin 
vuonna 2017. Vuoden 2019 

loppuun mennessä valmiina on kaik-
kiaan 6 800 neliötä terveydenhoidon 
ja perhepalvelukeskuksen tiloja. 
Ajatuksena on, että jatkossa sodan-
kyläläinen löytää kaikki sote-palve-
lunsa saman katon alta. 

Mistään pikkuhankkeesta hyvin-
vointikeskuksen rakentamisessa ei 
ole kyse. Tulossa on 33 miljoonan 
arvosta tiloja 20 vuoden elinkaari-
mallin palvelujaksolla. Erikoista it-
se rakentamishankkeessa on juuri 
elinkaarimalli, sillä suunnittelun ja 
toteutuksen lisäksi YIT huolehtii ko-
konaisuuden hoidosta, ylläpidosta, 
käyttäjäpalveluista sekä perusparan-
nuksista sopimusajan. 

Tekniikkaa ja selkeyttä
Työsuojeluvaltuutettu ja mittamies 
Marko Rissanen YIT:ltä juttelee 
parhaillaan kaivannon tekemisestä 
pihalla. Moni luottaa Rissaseen ja 
hänen takymetrinsä tuloksiin. Ja mi-
kä on luottaessa, kun miehellä on ta-
kana kohta 30 vuotta alan hommia. 

Mitä erilaista on tällaisen suuren 
kokonaisuuden rakentamisessa nor-
maaliin verrattuna?

– Tekniikkaa on enemmän. Esi-
merkiksi ilmaputkia, puhdistusjär-
jestelmiä, kaasuputkia, röntgentiloi-
hin lyijyseinää. Omalla urallani tä-
mä on Sodankylän suurin kohde, 
jossa olen ollut töissä.

Rissanen luonnehtii, että tarkka 
pitää töissä olla. 

– Mittaaminen onnistuu, kun on 
oikeat välineet.

Hyvinvointikeskuksen julkisivu 
on valkobetonia. Pääsisäänkäynnin 
yhteyteen tulee korkea lasiseinä. 
Ison aulan kautta pääsee sekä alaker-
ran terveystiloihin ja vuodeosastolle 
että yläkertaan, kuten hammashoi-
toon, työterveyteen ja neuvolaan. 

– Voi sanoa, että hyvinvointikes-
kukseen tulee jokaiselle jotain. So-
dankylän vanha terveyskeskus on 
mikä on ja alkoi käydä vanhaksi. On 
hyvä paikkakuntalaisille, että saa-
daan uusi oma rakennus, Rissanen 
sanoo.

Vastaava mestari Teemu Pyhä-
järvi, miten elinkaarimalli näkyy 
käytännössä rakennusvaiheen aika-
na?

– Asioita käydään koko ajan läpi 
kiinteistöjohtajan kanssa, jotta on 
hyvä käsitys, millä tavalla edetään. 
Tietysti elinkaariajattelu näkyy jo 

Sodankylän hyvinvointikeskus 
pelaa elinkaarimallilla
Sodankylän hyvinvointikeskuksen työmaalla on paljon paikallisia rakentajia. 
Eeva Vänskä

Sodankyläläinen mittamies Marko Rissanen kertoo, että Helsinki on 
eteläisin paikka missä on tullut tehtyä hommia. Karasjoki on ollut 
pohjoisin.

Sodankylän hyvinvointikeskuksen työmaalla saadaan kohta lämmöt päälle.
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Rakennusliittoa arvostetaan, mutta  
ammattiosasto jää vieraaksi.
Esa Tuominen

 -Nuoret Rakennusliiton jäsenet 
ymmärtävät liiton merkityk-
sen edunvalvonnassa ja työt-

tömyysturvan tuottajana. Mutta ay-
aktiiveiksi on vain harvasta.

Näin voi tiivistää havainnot, jot-
ka Janne Mäenpää on tehnyt tam-
perelaisen osasto Kympin nuorista 
jäsenistä.

– Aika moni lukee Rakentaja-
lehteä ja arvostaa liiton tekemää työ-
tä. Sen sijaan oman osaston kokouk-
siin osallistumisessa näyttäisi olevan 
kynnys korkealla.

Mäenpään näkemykset eivät ole 
mitään mutu-juttuja tai tuulesta tem-
mattuja arvioita. Päin vastoin, hän 
on tutkinut asiaa Kiljavan humanis-
tiseen ammattikorkeakouluun teke-
mässään lopputyössä. Noin 70-si-

vuinen tutkielma pitää sisällään yh-
tä ja toista mielenkiintoista siitä, mi-
tä osasto Kympin nuoret jäsenet 
ajattelevat omasta osastostaan.

– Olen jutellut Kympin puheen-
johtajan Mika Kiviojan kanssa asias-
ta ja hän on luvannut ottaa lopputyö-
ni suositukset tosissaan osastoa joh-
taessaan.

Lähes 20 vuotta rakennuksilla
Janne Mäenpää on työskennellyt 18 
vuotta rakennustyömailla kaluste-
asentajana. Hänen käsiensä kautta 
ovat kulkeneet satojen asuntojen 
keittiökalusteet.

Mäenpään astma äityi 3 vuotta 
sitten niin pahaksi, että hän ei enää 
pystynyt työskentelemään pölyisillä 
työmailla enää urakkaluonteisesti. 

Niinpä mies alkoi kouluttaa itseään  
ja on nyt, 45-vuotiaana, saanut itsel-
leen, 3 vuoden opiskelun jälkeen, 
yhteisöpedagogin tittelin.

– Yhteisöpedagogiikka antaa hy-
vät eväät erilaisen nuoriso- ja kansa-
laistoiminnan suunnittelemiseen ja 
ohjaamiseen.

Yhteisöllisyys on muutenkin 
Mäenpään sydäntä lähellä. Hän su-
ree sitä, että nykyään yhteisöllisyys 
rajoittuu helposti vain työpaikalle.

– Ennen oltiin työpaikan ulko-
puolellakin paljon yhteydessä kes-
kenään. Nyt ei nähdä työkavereita 
sen jälkeen, kun raksalta on lähdet-
ty. Tässä olisi mietittävää niin liitol-
le kuin osastoillekin. Esimerkiksi 
työttömyyden sattuessa tilanne olisi 
helpompi kestää, kun olisi toimiva 
yhteisö, jossa voisi tavata kollegoi-
taan työmaan ulkopuolellakin.

Koska Mäenpää on toiminut lä-
hes parikymmentä vuotta ay-liik-
keen luottamustehtävissä ja siten 

erikoistunut edunvalvontaan, ajatte-
li hän tehdä lopputyönsä ay-liikettä 
lähellä olevasta aiheesta. Hän tarjo-
si lopputyötä Rakennusliiton osasto 
Kympille ja kun Kymppi lämpeni 
asialle, Mäenpää kääri hihat ja ryh-
tyi töihin.

Nuoren jäsenen Mäenpää mää-
ritteli alle 36-vuotiaaksi. Näin mää-
riteltynä nuoria on neljännes jäsen-
kunnasta. Tälle joukolle Mäenpää 
lähetti kyselylomakkeen ja muuta-
man nuoren hän haastatteli oikein 
henkilökohtaisesti. Vaikka vastaus-
prosentti jätti toivomisen varaa, al-
koi hänelle nuorten kommentteja 
analysoidessaan piirtyä kuva siitä, 
mitä nuoret jäsenet liitostaan ja osas-
tostaan tuumivat.

Raksalle suoraan 
peruskoulusta
Janne Mäenpää huomasi tutkiessaan 
nuorten jäsenten vastauksia, että 
nuoria työllistyy rakennuksille yhä 

Mitä tamperelaiset nuoret 
tykkäävät ammattiliitosta?

Janne Mäenpää joutui lopettamaan kalusteasentajan työt sairastuttuaan astmaan. Nyt hän on kouluttautunut yhteisöpedagogiksi.
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suoraan peruskoulusta ilman am-
mattitutkintoa. 

– Mielestäni näille nuorille pitäi-
si luoda sellainen malli, että he voi-
sivat suorittaa ammattitutkinnon 
työn ohessa. Olen itse suorittanut 
työn ohessa kalusteasentajan am-
mattitutkinnon ja sen ansiosta pääsin 
ammattikorkeakoulun pääsykokei-
siin. Pelkällä peruskoulutodistuksel-
la en olisi päässyt. 

– Rakennusala on herkkä suh-
danteille. Kun rakentaminen lasku-
suhdanteessa hiipuu, lomautetaan ja 
irtisanotaan usein ensimmäiseksi 
juuri vähemmän osaavat työntekijät. 

– Siksi suosittelisin, että ay-liike 
– ja tässä tapauksessa vaikkapa juu-
ri osasto Kymppi – pyrkisi yhteis-
työhön työnantajien kanssa niin, et-
tä pelkän peruskoulun käyneille py-
rittäisiin järjestämään mahdollisuus 
suorittaa ammatti- tai erikoisammat-
titutkinto työn ohessa. Työnantajil-
lekin tämän luulisi käyvän, koska 
osaavasta työvoimasta on aina pulaa.

Rakennusliiton päättäjille Janne 
Mäenpään lopputyö on miellyttävää 
luettavaa. Nuoret jäsenet arvostavat 
liittoaan paljon ja monet ovat jopa 
ylpeitä liiton jäsenyydestä. Sen si-
jaan oma ammattiosasto on jäänyt 
nuorille etäisemmäksi.

– Nuorille pitäisi lisätä osaston 
toiminnasta tiedottamista. Tässä 

voisivat liiton aluetoimitsijatkin olla 
apuna: aina kun he käyvät työmaal-
la, he voisivat kertoa myös ammatti-
osaston toiminnasta ja ohjata nuoria 
osaston tilaisuuksiin.

Tutustumistilaisuuksia 
Janne Mäenpää kirjoittaa opinnäyte-
työssään, että ripeästi rakentavalle 
Tampereelle muuttaa paljon rakenta-
jia. Entisen asuinpaikan ammatti-
osaston jäsenyyttä ei kuitenkaan 
vaihdeta.

– Osasto Kymppi voisi yrittää ta-
voittaa näitä jäseniä järjestämällä 
heille tiedotus- ja tutustumistilaisuuk-
sia. Näin tutustuttaisiin liiton ja osas-
ton toimintaan ja muihin jäseniin. 

Toinen asia, jonka kautta ammat-
tiosasto voisi lähestyä nuoria jäseni-
ään on verotus. Rakennusala on eri-
tyisala, jonka työntekijöille on tar-
jolla erilaisia verohuojennuksia.

– Näistä verohuojennusmahdol-
lisuuksista nuoret jäsenet eivät tiedä 
paljoakaan. Kysymys ei ole mistään 
veronkierrosta eikä edes aggressiivi-
sesta verosuunnittelusta, vaan lain 
tarjoamien mahdollisuuksien hyväk-
sikäytöstä.

Mäenpää suosittelee, että am-
mattiosasto voisi ottaa yhteyttä vero-
hallintoon ja pyytää heitä luennoi-
maan nuorille ja muillekin jäsenil-
leen millaisia verovähennyksiä ra-

Arvot ja aatteet
”Mielestäni arvojen ja aatteiden korostaminen pitää olla 
yksi osaston toiminnan pääsuunnista. Jos nuorelta puut-
tuu arvot ja aate, mitkä voimat häntä silloin ohjaavat? Mikä 
nuorta kuljettaa eteenpäin? Onko se media vai markkinat? 
Voimmeko ehdottaa nuorille esikuviksi tämän päivän Suo-
men poliittisia päättäjiä? Median tai markkinoiden ohjatessa 
nuorta, hän joutuu pyörimään tuuliviirin lailla. Sen sijaan 
osaston ja liiton pysyviä arvoja sekä aatetta korostamalla, 
nuori omaksuu myös itselleen hyvät moraaliset arvot, jotka 
ohjaavat hänen elämää pitkälle tulevaisuuteen. Toivotta-
vasti hän jakaa myöhemmin arvojaan sekä aatettaan myös 
omalle jälkikasvulleen. Samalla kasvattaen arvojen ja aattei-
den pitkäjänteisyyttä.”

Janne Mäkinen: Mitä rakennusalan nuoret odottavat am-
mattiyhdistysliikkeeltä. Tutkimus Rakennusliiton Tampereen 
osasto 10:n alle 36-vuotiaista jäsenistä. Humanistisen am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyö, 2018

Rakennusliitto tarjoaa Tiernatorin yhteydessä maksutta
purtavaa sekä esiintyjiä lapsille ja aikuisille:

– Joulukinkkuarvonta (5 kpl) – Ilmapalloja –
–  Hernekeittoa ja mehua klo 11 alkaen –  

Tenori Petrus Schroderus sekä pianotaiteilija Jouni Somero
esiintyvät Rotuaarin lavalla klo 12 alkaen.

Lisätiedot tapahtumasta: www.tiernatori.fi sekä Facebookista: ’’Tiernatori”.

Osallistu! Äänestä! Vaikuta!

RAKENTAVAA
JOULUA

Oulun Rotuaarilla 15.12.2018 klo 10–13

kennustyöläisille on tarjolla. 
– Tästä olisi rahanarvoista etua 

nuorille. Tosin verohallinnossa on 
jouduttu karsimaan resursseja, mut-
ta kun näiden luentojen kautta verot-
taja saisi laadukkaampia veroilmoi-
tuksia tutkittavakseen, se olisi myös 
verottajan etu. 

Mäenpään mielestä Rakennus-
liitto ja sen ammattiosastot voisivat 

laajemminkin käyttää hyväkseen 
tutkimustietoa toiminnastaan, jota 
syntyy esimerkiksi juuri opinnäyte-
töiden tuloksena. 

Janne Mäenpään opinnäytetyö on 
luettavissa kokonaisuutena netissä 
osoitteessa: https://www.theseus.fi/
handle/10024/141912
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 -Meidän osastossamme sa
moin kuin monessa muus
sa osastossa on koettu, et

tä aktiivista väkeä ei ole. Se määrit
tää monen osaston toimintaa. Teim
me 3 vuotta sitten hallituksen ko
kouksessa toimintasuunnitelmaa. 
Kun tulevasta tekemisestä käytiin 
keskustelua, tuntui kaikki olevan vai
keaa; ei pysty, ei kykene, Mika Hast 
kertoo.

Hän piti sitä kriittisen keskuste
lun paikkana.

– Hallituksetko sen määritelevät, 
mitä jäsenet haluavat? Jäsenet kui
tenkin miettivät, mitä he saavat sii
tä, kun maksavat jäsenmaksuja. Me 
aloimme kysyä jäseniltä, mitä he ha
luaisivat osastotoiminnan olevan

Osasto järjesti kyselyn perusteel
la yhteisen tapahtuman Levillä.

– Sinne ei tullut kamalan montaa 
kymmentä jäsentä, mutta sinne tuli 
jäseniä, jotka olivat uusia. Saimme 
siis luotua uusiin ihmisiin jonkinlai
sen suhteen. Nyt heidänkin on pal
jon helpompi soitella meille; kysel
lä tesasioista ja muista työhön liit
tyvistä asioista. Tieto liikkuu, vaik
ka ei kävisikään kokouksissa, Hast 
sanoo.

Hastin mukaan vapaamuotoinen 
yhdessäolo on ollut yllättävän hyvä 
vaikuttamisen muoto.

– Nytkin on tullut 3 uutta tyyp
piä mukaan toimintaan. Eivät he tul
leet vain reissujen takia, vaan halua
vat olla mukana.

Hast arvelee, että osastoissa ele
tään nyt muutoksen aikoja.

– Nuoremmat rakentajat eivät 
ehkä ole kiinnostuneita samanlai

Kysykää, mitä ihmiset haluavat!
Rakennusliiton hallituksen jäsenen, osasto 
203:n puheenjohtaja Mika Hastin mukaan 
osastotoimintaa voi elvyttää vain tekemällä 
asioista, jotka kiinnostavat jäseniä.
Teksti: Johanna Hellsten    Kuva: Jukka Nissinen

Mika Hast haluaa ravistella osastojen hallituksia muuttamaan 
toimintatapojaan.

sesta osastotoiminnasta kuin ennen 
vanhaan. Ehkä meidän vanhempien 
on aika muuttaa toimintatapojamme. 
Jos me olemme passiivisia, ei kohta 
ole enää osastoja. Hallitusten pitäi
si kyetä itsekritiikkiin. Kun osasto
toimintahomma näivettyy, ajatellaan 
vain, että päästään helpolla, eikä teh
dä mitään, Hast napauttaa.

Osasto 203:ssa on tällä hetkellä 
noin 600 jäsentä.

– Nuorentuminen näkyy. Näis
tä jäsenistä alle 40vuotiaita on val
taosa.

Yhdessä Prahaan
Seuraavaksi osasto suuntaa yhteis
reissulle Prahaan, Tsekkiin. Se va
likoitui kohteeksi kyselyn perus
teella. Baltian maat on reissattu niin 
moneen kertaan, että kaivattiin uut
ta suuntaa.

Osasto ei suinkaan maksa koko 
reissua, ainoastaan pienen siivun siitä.

– Matkaan lähdetään ensi huhti
kuussa. Ilmoittautumisia alkoi tulla 
jo ennen kuin asiasta oli edes osas
ton hallituksen päätöstä. 60 pro
senttia mukaan lähtijöistä on sel
laisia, jotka eivät ole ennen olleet 
osastotoiminnassa mukana. Pää
semme taas tutustumaan ja jaka
maan tietoa uusille ihmisille, Hast 
riemuitsee.

Hastin mukaan Rakennusliittoa
kin palveleva matkatoimisto räätälöi 
kaiken valmiiksi, eivätkä järjestelyt 
olleet hankalia.

– Meillä on siellä paikan pääl
lä kotimainen opas, joka kierrättää 
ja kävelyttää pitkin kaupunkia niin, 
että nähdään muutakin kuin pahim
mat turistirysät. Hän osaa huomioi
da myös sen, että me olemme raken
tajia, Hast kertoo.

Muuten reissu on omatoimimat
ka, eikä mikään estä ottamasta välil
lä omaa aikaa, jos ei jaksa kulkea ko
ko ajan isomman seurueen mukana.

Monessa mukana
Mikä on saanut Hastin lähtemään 
uudistuspuuhiin?

– Olen vähän sellainen kikkai
lijaluonne. Minusta on hyvä eh
dollistaa omiakin toimintatapojani, 
Hast sanoo.

Hän on ollut aktiivisena Raken
nusliiton toiminnassa toistakym
mentä vuotta ja istuu parhaillaan en
simmäistä kauttaan myös Rakennus
liiton hallituksessa.

– Se on se aktiivisuus, joka mi
nussa elää. Joudun kaikenlaisiin ti
lanteisiin sen takia. On mukavaa, 
kun on kaikenlaista pientä säätöä. Se 
pitää virkeänä. Kaikki mikä liittyy 
asioiden järjestelyyn, tuppaa luonte
vasti tarttumaan minulle.

Hallitustyöskentely on ollut Has
tin mielestä uskomaton ja hieno ko
kemus.

– On siinä ollut myös totuttele
mista. Hallituksessa on tekemisis
sä asioiden kanssa, joista ei aina voi 
puhua etukäteen. 

Kun teet töitä kotitalouksille,
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RAKENTAJA  11/2018

Opiskelijan talous on aina tiu-
kalla, vuokrat on hoidetta-
va ja jotain pitäisi syödäkin. 

Stadin ammattiopiston rakennuslin-
jalla opiskeleva Mustafa Al-Maliki 
on joutunut laittamaan opinnot kat-
kolle pariinkin otteeseen.

– Aloitin opinnot vuonna 2015 ja 
minun piti valmistua viime jouluna. 
Olen keskeyttänyt välillä koulun ja 
mennyt töihin.

Työkokemusta on kertynyt muun 
muassa muurauksesta ja rakennus-
siivouksesta, joista tulivat myös näy-
töt todistusta varten.

Näillä näkymin Al-Maliki saa 
opinnot valmiiksi vuodenvaihtees-
sa. Kun rakennusalan perustutkinto 
on kasassa, Al-Malikilla on tavoit-
teena jatkaa ammattikorkeakouluun.

– En vielä tiedä jatkanko raken-
nusmestariksi vai lähdenkö opiske-
lemaan jotain toista alaa. Siitä pitää 
vielä puhua opettajien kanssa. Mut-
ta ennen sitä minun pitää hoitaa ar-
meija pois alta.

Opiskelu ei ole aina luistanut yh-
tä mallikkaasti. Peruskoulun viimei-
sellä luokalla 15-vuotias pojanviika-
ri tajusi, että päästötodistuksesta on 
tulossa luokattoman huono. 

– Fysiikka, kemia, matikka ja 
suomen kieli olivat minulle vaikei-

ta. Mietin, että minun on pakko teh-
dä jotain, jotta pääsen opiskelemaan.

Peruskoulun viimeisenä keväänä 
Al-Malikin kotitehtäviin meni aikaa 
joka koulupäivän päälle 7 tuntia. Ru-
tistus kannatti ja pääsy ammattikou-
luun varmistui. Nyt Al-Maliki tukee 
kavereitaan, joilla on opiskelumo-
tivaatio hukassa eikä kouluun enää 
edes huvita tulla.

– Kerron heille, että minulla on 
ollut samoja ongelmia, mutta niistä 
voi selvitä.

Opiskelija soittaa liittoon
Rakennusliiton opiskelijajäseneksi 
Al-Maliki kirjattiin heti ensimmäi-
senä opiskeluvuotenaan.

– En tiennyt mikä on Rakennus-
liitto, kun sain jäsenkortin. Näytin 
sitä opettajalleni ja kysyin mikä tä-
mä on? Opettaja kertoi, että Raken-
nusliittoon voi soittaa, jos työmaal-
la on ongelmia.

Tämän vuoden kesätyöpaikassa 
tulikin tarvetta välipuhelulle ammat-
tiliittoon. 

– Ensimmäisen palkan piti tul-
la 2 viikon jälkeen. Sitä ei kuulu-
nut ja soitin pomolle, joka selitti sen 
myöhästyneen. Seuraavalla kerralla 
oli sama juttu, sen jälkeen sain vain 
osan palkasta. Aina sattui jotain, 

Opiskelijalla 
talous on aina 
tiukalla
Mustafa Al-Maliki järjesti kielitaidottomien 
työkavereiden palkat kuntoon.

Jukka Nissinen

Mustafa Al-Maliki aikoo jatkaa opintoja rakennuslinjan päästötodistuk-
sen jälkeen. Ensin täytyy käydä hoitamassa armeija pois aikatauluja 
haittaamasta.

mutta vuokrat ja laskut oli makset-
tava.

Al-Maliki huomasi, että työka-
vereilla oli samanlaisia ongelmia. 
Sen lisäksi muiden duunareiden kie-
litaito oli olematon.

– Soitin vielä pomolle, että nyt 
pitäisi saada koko palkka maksuun. 
Mutta taas oli ongelmia, joten soitin 
seuraavaksi Rakennusliittoon.

Palkkaongelmat loppuivat kerta-
heitolla. Loppukesä sujui mutkatto-
masti määräaikaisen työsuhteen lop-
puun asti.

Al-Maliki auttoi työkavereitaan 
muutenkin. Työlupien umpeuduttua 
hän otti yhteyttä Migriin ja järjesti 
jatkoluvat työntekoa varten.

– Minulla itselläni on ollut kieli-
ongelma silloin, kun tulin Suomeen. 
Minua autettiin silloin kun en osan-
nut puhua. Haluan auttaa nyt muita, 
koska minuakin on autettu.

Työkeikoista on Al-Malikin mie-
lestä muutakin hyötyä kuin säännöl-
liset tulot. 

– Töissä voin kehittää itseäni ja 
saan työkavereita.

Jalkapalloa seuratasolla
Mustafa Al-Maliki tuli vuonna 2011 
Suomeen vanhempiensa ja sisarus-

tensa kanssa 12-vuotiaana. 
– Olen irakilainen, mutta asuim-

me ensiksi Syyriassa vuodesta 2006 
lähtien.

Al-Malikin perhe oli lähtenyt pa-
koon Irakin sodan taisteluita. Suo-
meen pakolaisperhe pääsi YK:n pa-
kolaisavun kautta. Ensimmäiseksi 
perhe sijoitettiin Vaasaan, josta he 
muuttivat Helsinkiin 2 vuotta myö-
hemmin.

Al-Maliki on lahjakas jalkapal-
loilija. Viimeiseksi hän on pelannut 
HJK:ssa A-junnuissa. Nyt pelaami-
nen on katkolla opintojen takia. 

– Minulla on omat treenit, jotta 
kunto pysyy yllä.

Jalkapallo oli Al-Malikin harras-
tus jo ennen Irakin sotaa. Vaasasta 
löytyi harrastuspaikaksi ensimmäi-
nen suomalainen jalkapalloseura. 
Helsingissä pelaaminen jatkui FC 
Viikingeissä ja HJK:ssa. Viimeksi 
Al-Malikin taiturointia on nähty tä-
nä syksynä rasisminvastaisessa Sa-
massa joukkueessa -jalkapallotur-
nauksessa Brahen kentällä Helsin-
gissä. Al-Maliki pelasi SAK:n jouk-
kueessa

– Olin silloin huonossa kunnos-
sa, maalit tehtaillut Al-Maliki toteaa 
vaatimattomasti. 

– Minulla oli kieliongelma, kun tulin Suomeen. Nyt haluan auttaa muita 
kielitaidottomia, Mustafa Al-Maliki sanoo.
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 -Meidän osastossamme sa
moin kuin monessa muus
sa osastossa on koettu, et

tä aktiivista väkeä ei ole. Se määrit
tää monen osaston toimintaa. Teim
me 3 vuotta sitten hallituksen ko
kouksessa toimintasuunnitelmaa. 
Kun tulevasta tekemisestä käytiin 
keskustelua, tuntui kaikki olevan vai
keaa; ei pysty, ei kykene, Mika Hast 
kertoo.

Hän piti sitä kriittisen keskuste
lun paikkana.

– Hallituksetko sen määritelevät, 
mitä jäsenet haluavat? Jäsenet kui
tenkin miettivät, mitä he saavat sii
tä, kun maksavat jäsenmaksuja. Me 
aloimme kysyä jäseniltä, mitä he ha
luaisivat osastotoiminnan olevan

Osasto järjesti kyselyn perusteel
la yhteisen tapahtuman Levillä.

– Sinne ei tullut kamalan montaa 
kymmentä jäsentä, mutta sinne tuli 
jäseniä, jotka olivat uusia. Saimme 
siis luotua uusiin ihmisiin jonkinlai
sen suhteen. Nyt heidänkin on pal
jon helpompi soitella meille; kysel
lä tesasioista ja muista työhön liit
tyvistä asioista. Tieto liikkuu, vaik
ka ei kävisikään kokouksissa, Hast 
sanoo.

Hastin mukaan vapaamuotoinen 
yhdessäolo on ollut yllättävän hyvä 
vaikuttamisen muoto.

– Nytkin on tullut 3 uutta tyyp
piä mukaan toimintaan. Eivät he tul
leet vain reissujen takia, vaan halua
vat olla mukana.

Hast arvelee, että osastoissa ele
tään nyt muutoksen aikoja.

– Nuoremmat rakentajat eivät 
ehkä ole kiinnostuneita samanlai

Kysykää, mitä ihmiset haluavat!
Rakennusliiton hallituksen jäsenen, osasto 
203:n puheenjohtaja Mika Hastin mukaan 
osastotoimintaa voi elvyttää vain tekemällä 
asioista, jotka kiinnostavat jäseniä.
Teksti: Johanna Hellsten    Kuva: Jukka Nissinen

Mika Hast haluaa ravistella osastojen hallituksia muuttamaan 
toimintatapojaan.

sesta osastotoiminnasta kuin ennen 
vanhaan. Ehkä meidän vanhempien 
on aika muuttaa toimintatapojamme. 
Jos me olemme passiivisia, ei kohta 
ole enää osastoja. Hallitusten pitäi
si kyetä itsekritiikkiin. Kun osasto
toimintahomma näivettyy, ajatellaan 
vain, että päästään helpolla, eikä teh
dä mitään, Hast napauttaa.

Osasto 203:ssa on tällä hetkellä 
noin 600 jäsentä.

– Nuorentuminen näkyy. Näis
tä jäsenistä alle 40vuotiaita on val
taosa.

Yhdessä Prahaan
Seuraavaksi osasto suuntaa yhteis
reissulle Prahaan, Tsekkiin. Se va
likoitui kohteeksi kyselyn perus
teella. Baltian maat on reissattu niin 
moneen kertaan, että kaivattiin uut
ta suuntaa.

Osasto ei suinkaan maksa koko 
reissua, ainoastaan pienen siivun siitä.

– Matkaan lähdetään ensi huhti
kuussa. Ilmoittautumisia alkoi tulla 
jo ennen kuin asiasta oli edes osas
ton hallituksen päätöstä. 60 pro
senttia mukaan lähtijöistä on sel
laisia, jotka eivät ole ennen olleet 
osastotoiminnassa mukana. Pää
semme taas tutustumaan ja jaka
maan tietoa uusille ihmisille, Hast 
riemuitsee.

Hastin mukaan Rakennusliittoa
kin palveleva matkatoimisto räätälöi 
kaiken valmiiksi, eivätkä järjestelyt 
olleet hankalia.

– Meillä on siellä paikan pääl
lä kotimainen opas, joka kierrättää 
ja kävelyttää pitkin kaupunkia niin, 
että nähdään muutakin kuin pahim
mat turistirysät. Hän osaa huomioi
da myös sen, että me olemme raken
tajia, Hast kertoo.

Muuten reissu on omatoimimat
ka, eikä mikään estä ottamasta välil
lä omaa aikaa, jos ei jaksa kulkea ko
ko ajan isomman seurueen mukana.

Monessa mukana
Mikä on saanut Hastin lähtemään 
uudistuspuuhiin?

– Olen vähän sellainen kikkai
lijaluonne. Minusta on hyvä eh
dollistaa omiakin toimintatapojani, 
Hast sanoo.

Hän on ollut aktiivisena Raken
nusliiton toiminnassa toistakym
mentä vuotta ja istuu parhaillaan en
simmäistä kauttaan myös Rakennus
liiton hallituksessa.

– Se on se aktiivisuus, joka mi
nussa elää. Joudun kaikenlaisiin ti
lanteisiin sen takia. On mukavaa, 
kun on kaikenlaista pientä säätöä. Se 
pitää virkeänä. Kaikki mikä liittyy 
asioiden järjestelyyn, tuppaa luonte
vasti tarttumaan minulle.

Hallitustyöskentely on ollut Has
tin mielestä uskomaton ja hieno ko
kemus.

– On siinä ollut myös totuttele
mista. Hallituksessa on tekemisis
sä asioiden kanssa, joista ei aina voi 
puhua etukäteen. 

Kun teet töitä kotitalouksille,
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Suomen rakennuskanta rapistuu 
kovaa kyytiä. Korjausvelkaa 
kertyy vuosittain peräti 3−5 

miljardin euron edestä.
Tällä rahakasalla pitäisi remon-

toida, jotta rakennuskannan kunto 
säilyisi ennallaan. Korjausvelan 
pyyhkiminen kokonaan pois päivä-
järjestyksestä maksaisi suurin piir-
tein 30−50 miljardia euroa.

Kansallisomaisuuden rapautu-
minen on tuskin järin hyvä uutinen. 
Toisaalta, huonokuntoisten raken-
nusten ylläpito ja remontointi tarjoaa 
mittavat mahdollisuudet alan am-
mattilaisten työllistämiseen.

Kiinteistö- ja rakennusalan sekä 
Suomen Rakennusinsinöörien liiton 
(RIL) koordinoiman ROTI-selvityk-
sen mukaan korjausrakentaminen 
voisi parhaimmillaan tarjota jopa 
39 000 uutta työpaikkaa vuodessa. 
Lukuun sisältyvät rakennustyömail-
la tarvittavien käsien ohella suunnit-
teluporras sekä rakennustarvikkei-
den tuotantoketjut.

− Suhdeluku on noin 40−60 var-
sinaisten rakennustyömaiden ja toi-
saalta suunnittelun ja tuotannon vä-

lillä, RIL:n toimitusjohtaja Miimu 
Airaksinen arvioi.

Rakennusteollisuuden pääeko-
nomisti Sami Pakarinen nostaa 
esiin vanhan näppisäännön, jonka 
mukaan miljoonalla eurolla saadaan 
alan töitä 15 ihmiselle. 

− Hetkessä ei tietenkään kaikkia 
voi työllistää, mutta tämä hahmot-
taa, kuinka isot työllisyysvaikutuk-
set korjausrakentamisella voi olla.

RIL:n ja VTT:n arvion mukaan 
korjausvelan hoitoon tarvittaisiin 
seuraavan 10 vuoden kuluessa 16 
miljardin euron panostus. Investoin-
nit poikisivat noin 34 miljardia euroa 
taloudellista hyötyä. 

Iso merkitys alalle
Karkeasti ottaen puolet rakennus-
alan tuotannosta on korjausrakenta-
mista. Meneillään oleva korkeasuh-
danne on kuitenkin nojannut vahvas-
ti uudisrakentamisen mittavaan kas-
vuun. 

− Viimeisen 3 vuoden nousuun 
ei korjausrakentamisella ole ollut 
kovinkaan suurta vaikutusta, volyy-
mi on melkein sama kuin laskusuh-

Rapistuva rakennuskanta 
työllistäisi
Korjausrakentamisesta saa tarvittaessa  
hyvän suhdannepuskurin.
Juha Salonen

danteessa. Pääasiallinen kasvu on ta-
pahtunut asuinrakentamisen sekä 
maa- ja vesirakentamisen puolella, 
Pakarinen arvioi.

Remonttirakentamista lisäämäl-
lä voidaan kuitenkin varautua esi-
merkiksi suhdannekäänteiden vai-
kutuksiin.

− Korjausrakentamisella on tär-
keä merkitys alalle. Heikommissa 
suhdanteissa se on oiva suhdanne-
tasaaja, Pakarinen painottaa.

Monimutkaisia palapelejä
Korjausrakentaminen on täysin oma 
lajinsa, eikä ongelmarakennuksen 
onnistunut kunnostaminen ole mi-
kään itsestäänselvyys. 

− Saneeraaminen ja vanhan kor-
jaaminen on monessa mielessä vaa-
tivampaa kuin uuden rakentaminen. 
Onnistuneeseen remontointiin tarvi-
taan erikoisosaamista ja hyvää suun-
nittelua, Airaksinen sanoo.

Korjausoperaatiot ovat yllättä-
vän monimutkaisia palapelejä. Yh-
den epäkohdan kunnostaminen voi 
pahimmassa tapauksessa johtaa 
odottamattomiin ja ei-toivottuihin 
seurauksiin.

− Esimerkiksi painovoimaisen il-
manvaihdon korvaaminen koneelli-
sella poistoilmanvaihdolla saattaa ai-
heuttaa sisäilmaongelmia, kun laite 

hakee korvausilman rakenteiden lä-
pi. Sisäilmaan saattaa samalla tulla 
runsaasti epäpuhtauksia, Airaksinen 
kuvailee.

Kiitosta hän jakaa 1970−luvun 
elementtilähiöissä tehdyille julkisi-
vuremonteille, joiden jäljiltä koko-
naisten kortteleiden ilme on kohen-
tunut.

− Remonttien yhteydessä on tu-
hannen taalan paikka tehdä talojen 
julkisivuihin muunnelmia ja päivi-
tyksiä. Tässä on paikoin onnistuttu 
erittäin hyvin, hän sanoo.

Kova kysyntä osaajista
Korjausrakentamisessa huolellisen 
suunnittelun merkitys korostuu jopa 
uudisrakentamista enemmän. Suun-
nittelun osuus kokonaiskustannuk-
sista on silti suhteellisen pieni.

− Suunnittelu on kuitenkin eräs 
laadun kriteeri. Suunnitteluvaihees-
sa tehdään kaikki isot päätökset.

Hänen mukaansa rakennusalalla 
on paljon korjausrakentamiseen liit-
tyvää osaamista, mutta paikoin ky-
syntä ylittää tarjonnan. 

− Kun työvoima samaan aikaan 
ikääntyy, on tärkeää saada alalle uu-
sia osaajia, myös työnjohtajia ja 
suunnittelijoita.

Vuosikymmenen alkupuolelta 
lähtien korjaustyöt ovat keskitty-

Uutta ja vanhaa rakennuskantaa sovitetaan yhteen etenkin suurimmissa kaupungeissa.



17

neet etenkin 1960-luvun ja osin jo 
1970-luvun rakennuksiin. Esimer-
kiksi Helsingissä rakennettiin vii-
me vuosisadan puolivälissä yhtä 
kyytiä kokonaisia kaupunginosia, 
joiden elinkaari on nyt tullut tiensä 
päähän.

− Käytännössä korjaaminen me-
nee yksiin uudisrakentamisen kanssa, 
molemmat keskittyvät kasvukeskuk-
siin. Peräti 80 prosenttia isoista linja-
saneerauksista on tehty suurten kau-
punkien alueella, Pakarinen kertoo.

Työmaiden sarjoituksissa kan-
nattaa noudattaa harkintaa ja suun-
nitelmallisuutta. Airaksisen mukaan 
yksittäinen vanha kerrostalo on koh-
teena melko pieni.

− Sen sijaan aluekorjaamisen yh-
teydessä voidaan korjata useampi 
kohde samaan aikaan. Kun prosessi 
kyetään toistamaan, se tuo muka-
naan parempaa hallintaa ja kustan-
nustehokkuutta.

Myös työmaiden aikataulut kan-
nattaa Airaksisen mukaan laatia riit-
tävän väljiksi.

− Vitkuttaa ei saa, mutta realis-
mia pitää olla. Korjausten yhtey-

dessä esiin voi nousta jotakin jota ei 
ole osattu ottaa huomioon.

Remonttihuippu yhä edessä
Hän ennakoi, että jatkossa korjaus-
rakentamisen merkitys vain kasvaa. 
Esimerkiksi asuntojen kuntoarviot 
voivat tulevaisuudessa vaikuttaa en-
tistä enemmän myyntihintoihin.

− Tähän asti kiinteistöjen arvo 
markkinoilla on määräytynyt paljol-
ti asunnon sijainnin perusteella. Sen 
sijaan hinnassa ei ole kauhean pal-
jon näkynyt, onko asunto hyvä- vai 
huonokuntoinen, mutta tämä alkaa 
nyt realisoitua eri tavalla.

Pääekonomisti Pakarinen ennus-
taa, että remonttityömaiden huippu 
ajoittuu ensi vuosikymmenen alku-
puolelle. Tuolloin 1970-luvun ra-
kennuspiikistä on vierähtänyt 50 
vuotta, mikä on korjausrakentami-
sen ohjeellinen aloitushetki.

− Ja jos mennään keskieuroop-
palaisen käytännön mukaan, on kor-
jausrakentamisen suhde 60−40 tai 
jopa 80−20 uudisrakentamiseen ver-
rattuna. Mutta siellä asuinrakenta-
mista on jo niin pitkältä ajalta. 

Korjauskohteita 1960-luvulta lähtien
Mittavin peruskorjausten tarve on 1960–1980-luvuilla valmistu-
neissa rakennuksissa. Niiden varustelu, kuten putket, sähköt ja 
 ikkunat, ovat monin osin tulossa elinkaarensa päähän.

Putkiremontteja tehdään vuosittain 15 000–20 000 asuntoon. 
Noin 80 prosenttia putkiremonteista tehdään suurten kaupunkien 
kerrostaloyhtiöissä.

Omakotitaloista noin viidennes kaipaisi välitöntä erilaisten 
 vaurioiden korjausta.

Kosteus- ja sisäilmaongelmista kärsivät eniten kuntien omista-
mat julkiset rakennukset kuten koulut, päiväkodit sekä sosiaali- 
terveydenhuollon laitokset. Pelkästään pääkaupunkiseudun kun-
tien kiinteistöjen korjausvelka on 1,5 miljardia euroa.

On arvioitu, että kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille 
 sisä ilman epäpuhtauksille altistuu päivittäin jopa 600 000−800 000 
ihmistä.

Esittelemme palkitusta Zenit-jalkineesta uuden sukupolven 

mallin kaikille, jotka odottavat jalkineiltaan enemmän. 

Zenit EVO nostaa rimaa entistä korkeammalle. Siinä yhdis-

tyvät uudenlainen kevyt, urheilullinen ja saumaton rakenne, 

ergonominen, istuvuudeltaan sukkamainen muotoilu ja 

entistä parempi hengittävyys tuttuun tinkimättömään suo-

jaukseen. Tietyissä malleissa on erittäin helppokäyttöinen 

ja suosittu Boa® Closure -pikakiinnitysjärjestelmä. 

JALAS® Zenit EVO -malliston jalkineet kutsuvat sinut astu-

maan omalle mukavuusalueellesi – henkiseen tilaan, jossa 

tunnet olosi turvalliseksi, tehokkaaksi ja helpoksi ja koet 

pystyväsi hallitsemaan tilanteen täysin. 
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Suomen rakennuskanta rapistuu 
kovaa kyytiä. Korjausvelkaa 
kertyy vuosittain peräti 3−5 

miljardin euron edestä.
Tällä rahakasalla pitäisi remon-

toida, jotta rakennuskannan kunto 
säilyisi ennallaan. Korjausvelan 
pyyhkiminen kokonaan pois päivä-
järjestyksestä maksaisi suurin piir-
tein 30−50 miljardia euroa.

Kansallisomaisuuden rapautu-
minen on tuskin järin hyvä uutinen. 
Toisaalta, huonokuntoisten raken-
nusten ylläpito ja remontointi tarjoaa 
mittavat mahdollisuudet alan am-
mattilaisten työllistämiseen.

Kiinteistö- ja rakennusalan sekä 
Suomen Rakennusinsinöörien liiton 
(RIL) koordinoiman ROTI-selvityk-
sen mukaan korjausrakentaminen 
voisi parhaimmillaan tarjota jopa 
39 000 uutta työpaikkaa vuodessa. 
Lukuun sisältyvät rakennustyömail-
la tarvittavien käsien ohella suunnit-
teluporras sekä rakennustarvikkei-
den tuotantoketjut.

− Suhdeluku on noin 40−60 var-
sinaisten rakennustyömaiden ja toi-
saalta suunnittelun ja tuotannon vä-

lillä, RIL:n toimitusjohtaja Miimu 
Airaksinen arvioi.

Rakennusteollisuuden pääeko-
nomisti Sami Pakarinen nostaa 
esiin vanhan näppisäännön, jonka 
mukaan miljoonalla eurolla saadaan 
alan töitä 15 ihmiselle. 

− Hetkessä ei tietenkään kaikkia 
voi työllistää, mutta tämä hahmot-
taa, kuinka isot työllisyysvaikutuk-
set korjausrakentamisella voi olla.

RIL:n ja VTT:n arvion mukaan 
korjausvelan hoitoon tarvittaisiin 
seuraavan 10 vuoden kuluessa 16 
miljardin euron panostus. Investoin-
nit poikisivat noin 34 miljardia euroa 
taloudellista hyötyä. 

Iso merkitys alalle
Karkeasti ottaen puolet rakennus-
alan tuotannosta on korjausrakenta-
mista. Meneillään oleva korkeasuh-
danne on kuitenkin nojannut vahvas-
ti uudisrakentamisen mittavaan kas-
vuun. 

− Viimeisen 3 vuoden nousuun 
ei korjausrakentamisella ole ollut 
kovinkaan suurta vaikutusta, volyy-
mi on melkein sama kuin laskusuh-

Rapistuva rakennuskanta 
työllistäisi
Korjausrakentamisesta saa tarvittaessa  
hyvän suhdannepuskurin.
Juha Salonen

danteessa. Pääasiallinen kasvu on ta-
pahtunut asuinrakentamisen sekä 
maa- ja vesirakentamisen puolella, 
Pakarinen arvioi.

Remonttirakentamista lisäämäl-
lä voidaan kuitenkin varautua esi-
merkiksi suhdannekäänteiden vai-
kutuksiin.

− Korjausrakentamisella on tär-
keä merkitys alalle. Heikommissa 
suhdanteissa se on oiva suhdanne-
tasaaja, Pakarinen painottaa.

Monimutkaisia palapelejä
Korjausrakentaminen on täysin oma 
lajinsa, eikä ongelmarakennuksen 
onnistunut kunnostaminen ole mi-
kään itsestäänselvyys. 

− Saneeraaminen ja vanhan kor-
jaaminen on monessa mielessä vaa-
tivampaa kuin uuden rakentaminen. 
Onnistuneeseen remontointiin tarvi-
taan erikoisosaamista ja hyvää suun-
nittelua, Airaksinen sanoo.

Korjausoperaatiot ovat yllättä-
vän monimutkaisia palapelejä. Yh-
den epäkohdan kunnostaminen voi 
pahimmassa tapauksessa johtaa 
odottamattomiin ja ei-toivottuihin 
seurauksiin.

− Esimerkiksi painovoimaisen il-
manvaihdon korvaaminen koneelli-
sella poistoilmanvaihdolla saattaa ai-
heuttaa sisäilmaongelmia, kun laite 

hakee korvausilman rakenteiden lä-
pi. Sisäilmaan saattaa samalla tulla 
runsaasti epäpuhtauksia, Airaksinen 
kuvailee.

Kiitosta hän jakaa 1970−luvun 
elementtilähiöissä tehdyille julkisi-
vuremonteille, joiden jäljiltä koko-
naisten kortteleiden ilme on kohen-
tunut.

− Remonttien yhteydessä on tu-
hannen taalan paikka tehdä talojen 
julkisivuihin muunnelmia ja päivi-
tyksiä. Tässä on paikoin onnistuttu 
erittäin hyvin, hän sanoo.

Kova kysyntä osaajista
Korjausrakentamisessa huolellisen 
suunnittelun merkitys korostuu jopa 
uudisrakentamista enemmän. Suun-
nittelun osuus kokonaiskustannuk-
sista on silti suhteellisen pieni.

− Suunnittelu on kuitenkin eräs 
laadun kriteeri. Suunnitteluvaihees-
sa tehdään kaikki isot päätökset.

Hänen mukaansa rakennusalalla 
on paljon korjausrakentamiseen liit-
tyvää osaamista, mutta paikoin ky-
syntä ylittää tarjonnan. 

− Kun työvoima samaan aikaan 
ikääntyy, on tärkeää saada alalle uu-
sia osaajia, myös työnjohtajia ja 
suunnittelijoita.

Vuosikymmenen alkupuolelta 
lähtien korjaustyöt ovat keskitty-

Uutta ja vanhaa rakennuskantaa sovitetaan yhteen etenkin suurimmissa kaupungeissa.
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Rakennusliiton jäsenyyden hank
kiminen oli Paavo Niemelle 
erittäin helppoa.

– Samassa kadunristeyksessä 
Joen suussa oli Rakennusliiton alue
toimisto ja työmaa, jossa aloitin ra
kennushommat, Niemi muistelee 
puolen vuosikymmenen takaisia ta
pahtumia. 

Sen jälkeen aluekonttorille ei ole 
ollut tarvetta poiketa, asiat ovat hoi
tuneet tarvittaessa netin ja sähköpos
tin kautta. Paavo Niemi onkin vie
raillut useammin Rakennusliiton 
Helsingin keskustoimistolla Raksa
nuorten tilaisuuksissa kuin aluetoi
mistossa.

Tätä haastattelua tehtäessä Nie

mellä oli vetämässä työttömyyspäivä
rahahakemus Rakennuskassassa.

– Olen joutunut hakemaan kah
det päivärahat kassasta. Viime ker
rasta on jo useampi vuosi, Niemi las
kee.

Kännykkä riittää pitkälle
Niemi tekee hakemuksen netissä 
kännykän avulla. Se onnistuu helpos
ti, jos työsopimus, palkkakuitit ja lo
mautusilmoitus ovat valmiiksi pdf
tiedostoina. Monelle työntekijälle 
palkkakuitit lähetetään sähköposti
liitteinä. Ne käyvät sellaisenaan Ra
kennuskassalle lähettäviksi doku
menteiksi.

– Työvoimatoimistosta lähete

tään myös lausunto suoraan työttö
myyskassaan.

TEtoimiston lausunnon hankki
minen ei Niemeltä mennyt aivan put
keen, sillä määräykset olivat muuttu
neet viime työttömyyskerrasta.

– Olin töiden jälkeen kesäloma
fiiliksissä kalastelemassa ja ilmoit
tauduin työttömäksi työnhakijaksi 
pari päivää myöhässä. Työkkäristä 
tuli lappu, etten ole oikeutettu työt
tömyyspäivärahaan.

Ei muuta kuin puhelin käteen ja 
soitto työvoimaneuvojalle. Selvisi, 
että nykyisin lyhyenkin työttömyys
jakson alussa on heti tehtävä työllis
tymissuunnitelma. Sen laatiminen 
onnistuu myös netin kautta ja aikaa 

Netin kautta päivärahat näppärästi
Työttömyyskorvaus
hakemuksiin tarvitaan 
hyvin usein lisäselvityk
siä. Nosturinkuljettaja 
Paavo Niemi kertoo 
kuinka päivärahat saa 
maksuun heti ensi
yrittämällä.

Jukka Nissinen

Työllistymissuunnitelman teko hoitui puhelinsoitolla TEtoimistoon.
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on 2 päivää työttömyyden alkamis
päivästä lukien.

– En ollut sellaisesta suunnitel
masta kuullutkaan. Kerroin työkkärin 
virkailijalle, että olen ihan onneton 
näiden tietokonehommien kanssa. 

Virkailija totesi Niemelle, että 
suunnitelman teko onnistuu myös sa
malla puhelinsoitolla. Valmiit työn
hakusuunnitelmat auttoivat varmas
ti asiassa.

– Kerroin, että minulla on Tam
pereella työt alkamassa piakkoin ja 
Lappeenrannastakin on jo soiteltu.

Joensuulaiselle nosturikuskille 
kelpaa asiallinen tuurauskeikka 
kauem paakin. Omat kontaktiverkos
tot on jo pantu levittämään tietoa va
paaherran päivistä.

Lausunnot kannattaa 
lukea loppuun asti
TEtoimiston sivut kannattaa lukea 
tarkkaan, jotta työttömäksi työnha
kijaksi ilmoittautuminen sujuu mah
dollisimman kitkattomasti. Samoin 
Rakennuskassaan easioinnin ohjei
siin kannattaa tutustua. Rakennus
kassan nettisivuilta löytyy myös ha
kemusten käsittelytilanne, mikä näin 
loppusyksystä saattaa hieman venyä 
kausityöttömyyden lisään tyessä.

Niemi ihmettelee, miksi tekstien 
ja etenkin termien pitää olla niin 
vaikeaselkoisia. Lähes aina TEtoi
miston lausunto alkaa sanoilla: ”Et
te ole oikeutettu…”. Siitä huolimat
ta kannattaa lukea lause loppuun as
ti, sillä esimerkiksi työsuhteen aika
na pitämättä jääneet lomat ja vuo
den ensimmäisen työttömyysjakson 

karenssiaika lyödään työttömyys
ajan alkuun. Sen jälkeen ansiosidon
nainen alkaa juosta normaalisti.

Niemen mukaan bumerangi an
siosidonnaisen työttömyyspäivära
haa haettaessa kohdalla on ollut en
nemminkin sääntö kuin poikkeus. 
Paavo Niemi ei ole ongelmansa kans
sa yksin, sillä Rakennuskassaan työt
tömyysjakson alussa tulevista hake
muksista 60 prosenttia tarvitsee lisä
selvitystä työttömyyspäivärahan 
myöntämistä varten.

Useampi työnantaja, 
enemmän todistuksia
Tällä kertaa Niemen työsuhde kesti 
vuoden verran. Se helpotti palkkato
distusten lähettelyä.

– Vuosi sitten tilanne olisi ollut 
erilainen. Olisin tarvinnut palkka ja 
työtodistukset ainakin 3 firmalta.

Paavo Niemi ymmärtää hyvin 
työttömyysturvan paperisavottaa. 
Kassan on valvottava, että rahat me
nevät oikeaan aikaan oikeaan osoittee
seen. Toisaalta töissä papereiden siir
telyä on vähän, korkeintaan tuntien ja 
urakoiden ilmoittaminen mestarille.

– Kukaan ei tykkää lippujen ja 
lappujen lähettelystä. Silloin saate
taan syyttää turhankin takia maksu
menetelmien vaikeuksia. Jos minä
kin onnistun tekemään hakemuksen 
sähköisesti, se ei voi olla ylivoimais
ta muillekaan.

Työttömiä kyykyttävä aktiivimal
li on Niemelle aivan uutta, mutta se 
ei onneksi iske lyhyiden työttömyys
jaksojen kohdalla täydellä voimal
laan. 

Työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa
• Talven lähestyminen moninkertaistaa 

työttömyyskassassa hakemusten mää
rän. Varmistathan omalta osaltasi suju
van yhteistyön. Kun toimit alla maini
tulla tavalla, autat omalta osaltasi päi
värahojen sujuvaa maksamista:

• Työttömyyden alkaessa on ensisijaisen 
tärkeää ilmoittautua TEtoimistoon 
työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 
ensimmäisenä työttömänä päivänä. 
Helpoiten hoidat tämän TEtoimiston 
nettisivuilta (http://www.tepalvelut.fi/
te/fi/ ) > Oma asiointi.

• Huomioithan että TEtoimisto voi antaa 
ilmoittautumisen yhteydessä tehtä
väksi asioita, kuten palvelutarvearvi
oinnin tai työnhaun suunnitelman päi
vittämisen. Näissä on yleensä oma 
määräaikansa, johon mennessä ne 
 tulee olla tehtynä. Huolehdi siitä, että 
toimit niin kuin TEtoimisto ohjeistaa.

• Varmista, että jäsenyytesi on kunnossa 
ja jäsenmaksut on maksettu Rakennus
liittoon ajallaan. 

• Ensimmäisen hakemuksen voit lähet
tää Rakennusalan työttömyyskassaan 
oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. 

 Lähetä hakemus liitteineen, kaikki sa
malla kertaa. Ilman asianmukaisia liit
teitä kassa ei voi hakemustasi käsitellä. 
Kun kaikki tarvittavat liitteet tulevat jo 
hakemuksen yhteydessä nopeutat 
omalta osaltasi hakemuksen käsittelyä. 

• Postin hitauden vuoksi kassa suositte
lee eAsioinnin käyttöä. Linkit eAsioin
tiin löytyvät Rakennusliiton sekä Ra
kennusalan työttömyyskassan netti
sivuilta. 

• Mikäli hakemuksestasi puuttuu tietoja, 
kassa pyytää niitä sinulta hakemuksen 
käsittelyn yhteydessä. Toimitathan 
 pyydetyt liitteet viipymättä.

• Jatkohakemuksen voit täyttää 4 viikon 
(ma–su) tai kalenterikuukauden ajalta.

• Huomioithan, että aktiivimallin joh
dosta päiväraha voi alentua 4,65%, jos 
et ole saanut vähintään 18 tuntia työtä 
tai 5 päivää koulutusta 65 maksetun 
päivän aikana. Aktiivimallista löydät 
tarkempaa tietoa kassan nettisivuilta.

• Hakemusten käsittelytilannetta voit 
seurata kassan nettisivuilta www.ra
kennuskassa.fi

Kolme tapaa päivittää yhteystiedot:
• pääset kätevästi päivittämään tietojasi mihin 

vuorokauden aikaan tahansa liiton kotisivuilla 
olevan eAsioinnin kautta

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

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

Yhteystiedot kannattaa pitää ajan tasalla,  
jotta saat heti tiedon tärkeistä ajankohtaisista 
asioista ja parhaan mahdollisen hyödyn 
 Rakennusliiton jäsenyydestä.
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Rakennusliiton jäsenyyden hank
kiminen oli Paavo Niemelle 
erittäin helppoa.

– Samassa kadunristeyksessä 
Joen suussa oli Rakennusliiton alue
toimisto ja työmaa, jossa aloitin ra
kennushommat, Niemi muistelee 
puolen vuosikymmenen takaisia ta
pahtumia. 

Sen jälkeen aluekonttorille ei ole 
ollut tarvetta poiketa, asiat ovat hoi
tuneet tarvittaessa netin ja sähköpos
tin kautta. Paavo Niemi onkin vie
raillut useammin Rakennusliiton 
Helsingin keskustoimistolla Raksa
nuorten tilaisuuksissa kuin aluetoi
mistossa.

Tätä haastattelua tehtäessä Nie

mellä oli vetämässä työttömyyspäivä
rahahakemus Rakennuskassassa.

– Olen joutunut hakemaan kah
det päivärahat kassasta. Viime ker
rasta on jo useampi vuosi, Niemi las
kee.

Kännykkä riittää pitkälle
Niemi tekee hakemuksen netissä 
kännykän avulla. Se onnistuu helpos
ti, jos työsopimus, palkkakuitit ja lo
mautusilmoitus ovat valmiiksi pdf
tiedostoina. Monelle työntekijälle 
palkkakuitit lähetetään sähköposti
liitteinä. Ne käyvät sellaisenaan Ra
kennuskassalle lähettäviksi doku
menteiksi.

– Työvoimatoimistosta lähete

tään myös lausunto suoraan työttö
myyskassaan.

TEtoimiston lausunnon hankki
minen ei Niemeltä mennyt aivan put
keen, sillä määräykset olivat muuttu
neet viime työttömyyskerrasta.

– Olin töiden jälkeen kesäloma
fiiliksissä kalastelemassa ja ilmoit
tauduin työttömäksi työnhakijaksi 
pari päivää myöhässä. Työkkäristä 
tuli lappu, etten ole oikeutettu työt
tömyyspäivärahaan.

Ei muuta kuin puhelin käteen ja 
soitto työvoimaneuvojalle. Selvisi, 
että nykyisin lyhyenkin työttömyys
jakson alussa on heti tehtävä työllis
tymissuunnitelma. Sen laatiminen 
onnistuu myös netin kautta ja aikaa 

Netin kautta päivärahat näppärästi
Työttömyyskorvaus
hakemuksiin tarvitaan 
hyvin usein lisäselvityk
siä. Nosturinkuljettaja 
Paavo Niemi kertoo 
kuinka päivärahat saa 
maksuun heti ensi
yrittämällä.

Jukka Nissinen

Työllistymissuunnitelman teko hoitui puhelinsoitolla TEtoimistoon.
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Pääkallopaikkana toimivassa 
mökissä vallitsee keskittynyt 
tunnelma, kun parikymmen-

päinen raksanuorten joukko on up-
poutunut kannettaviensa ääreen kir-
joittamaan. Tänä viikonloppuna nä-
mä nuoret eivät ole ainoastaan kir-
vesmiehiä, maalareita tai putkimie-
hiä, vaan myös toimittajia. Kurssin 
aikana kootaan kirjoihin ja kansiin 
lehti, joka on jo 10 vuoden ajan pu-
reutunut paitsi rakennusalan ja liiton 
ajankohtaisiin asioihin, myös nuor-
ten vapaa-aikaan, harrastuksiin ja ta-
pahtumiin.

Oma ääni kuuluviin
Ensimmäinen Raksanuoret-lehti nä-
ki päivänvalon jo vuonna 2009, kun 
liitto latasi nuorisotoiminnan kehit-
tämiseen entistä enemmän paukku-
ja. Oma lehti syrjäytti tuolloin nuo-
risolle luettavaksi tarjotun SAK:n 
Arvo-julkaisun. Vaikka lehden työs-
täminen kokemattomien nuorisoak-
tiivien käsissä ei aluksi sujunut yhtä 
jouhevasti kuin nykyään, se koettiin 
kuitenkin mielekkäämpänä vaihto-
ehtona Arvolle. Omassa projektissa 
on pidetty tärkeänä Raksanuorten 

omaa ääntä ja arvomaailmaa, joten 
esimerkiksi jäykkänä koettu puolue-
politiikka on jäänyt pois. Monet ju-
tut ovat kantaaottavia, mutta allevii-
vattua politikointia ei Raksanuorten 
keskuudessa kaivata. 

Oppilaitostiedottaja ja Raksa-
nuoret-lehden toimituspäällikkö Ida 
Kuikka muistuttaa, että kurssille 
ovat tervetulleita kaikki puolue- tai 
muuhun taustaan katsomatta. Nuori-
sotoiminnan kautta liiton leipiin 
päätynyt Kuikka vetää nyt viidettä 
vuotta lehdentekokursseja. Hänen 
tehtävänsä on huolehtia siitä, että 
lehti saadaan kurssin puitteissa kir-
joitettua.

– Lindstedtin Mikko perehdyt-
ti minut tähän hommaan sanomalla, 
että tämä on sellaista perseelle pot-
kimista, Kuikka naurahtaa. 

Kuikka ihmettelee, että vuodes-
ta toiseen nuorten kykyä raapia ko-
konainen lehti kasaan yhden päivän 
aikana. 

Raksanuorten lehti toteutustapoi-
neen onkin suomalaisella järjestö-
kentällä ainutlaatuinen ja ihasteltu. 
Kuikka arvioi tekemisen menestyk-
sen salaisuuden piilevän juuri siitä, 

että nuoret saavat itse ideoida ja to-
teuttaa lehteä.

– Jos ulkopuolelta saneltaisiin 
mitä tehdään, niin ei se homma toi-
misi, Kuikka toteaa.

Korkea työmoraali
Harras tunnelma mökissä keskeytyy, 
kun jostain on äkkiä keksittävä as-
bestipölyä muistuttavaa materiaalia 
lavastuskuvia varten. Nuorten lavas-
tamat kuvituskuvat ovat olleet leh-
den kantava voima, kun vaikeitakin 
aiheita on voitu käsitellä humoristis-
ten kuvien avulla. Vuosien saatossa 
lehden sivuilla on nähty lavastettuja 
tilanteita muun muassa tapaturmista 
ja syrjinnästä työelämässä. 

Pussillinen kaupasta tuotua to-
musokeria pääsee toimittamaan as-
bestin virkaa, ja yksi pulma päivän 
kiireisessä aikataulussa on ratkaistu. 
Kurssi on aikataulutettu napakasti, 

10 vuotta kovaa työmoraalia
Raksanuorten omaa nimeä kantava lehti juhlii tänä syksynä kymmenvuotista taivaltaan.  
2 kertaa vuodessa pidettävä lehdentekokurssi järjestettiin Himoksen maisemissa Keski-Suomessa. 
Teksti: Mette Nissinen    Kuvat: Martti Juonoja

Petri Kumpulaista valmistellaan 
lavastusta varten. Vauvan 

 imagoon ei olisi sopinut käsi-
varsitatska, joten toimitus  

peitteli ne vaatetuksella.

Asbesti-jutun lavastuskuvaotos.



21

RAKENTAJA  11/2018

sillä lauantaina kirjoitetaan tekstit ja 
sunnuntaina käydään jutut yhdessä 
lävitse. Journalistista ammattilaisnä-
kökulmaa edustavan, jo kolmatta 
kertaa lehdentekoporukan tukena 
häärivän Kaisu Tervosen löi alkuun 
ällikällä Raksanuorten työmoraali. 

– Puolimahdottomalta tuntunut 
toimitusprosessi toimi jouhevasti ja 
porukka oli itseohjautuvaa. Apua 
osattiin kysyä ja ottaa vastaan, mut-
ta sitä tarvittiin paljon vähemmän 
kuin kuvittelin. Porukka on aina ol-
lut aamuisin paikalla ”kynät terävi-
nä” ja työstäneet juttunsa loppuun, 
vaikka se veisi tunteja. Kun yhden 
pää väsyy, toinen tulee kirjoitustii-
miin jelppimään.

Uuden oppimisen riemua
Kurssilla saattaa aistia ripauksen 
haikeutta, sillä pitkän linjan nuoriso-
aktiivi Sami Tenhonen on eläköity-
mässä Raksanuorten toiminnasta. 
Viimeiseksi jäävä lehdentekokurssi 
on Tenhoselle peräti 20. kerta. Toi-
sin sanoen mies on osallistunut jo-
kaiseen lehdentekorypistykseen vii-
meisen 10 vuoden aikana. Tenhosen 
mukaan kurssit eivät ole aina suju-
neet ruusuilla tanssien, mutta leh-
denteon pariin kerta toisensa jälkeen 
on saanut yksi ylitse muiden: se po-
rukka.

Lehdentekijöistä onkin muodos-
tunut eräänlainen runkoa kannattele-
va ydinjengi, mutta mukana on aina 
myös vähintään pari ensikertalaista. 
Kuikka arveleekin, että vakiintu-
neesta toimintakulttuuristaan huoli-
matta lehdenteko on yksi helpoim-
mista kursseista ihan keltanokankin 

osallistua, sillä viikonlopun aikana 
työskennellään intensiivisesti yh-
dessä. Samoilla linjoilla on myös en-
simmäistä kertaa liiton tapahtumaan 
osallistuva jyväskyläläinen Anne 
Lukkari, joka otettiin välittömästi 
mukaan porukkaan. Hän mainitsee-
kin kurssin kohokohtana verkostoi-
tumisen, mutta on tyytyväinen myös 
kurssin sisältöön.

– Sitä tajusi, ettei olekaan aivan 
avuton näissä kirjoitushommissa. En 
ole paljoakaan lukenut tai kirjoitta-
nut lukihäiriön takia, mutta nyt tuli 
tunne, että voisi jatkossa lukea ja 
kirjoittaa enemmänkin.

Sekä kurssin vetäjät että osallis-
tujat ovatkin yhtä mieltä siitä, että 
lehdenteosta on paljon hyötyä osal-
listujilleen. Kursseilla oppii niin työ-

elämässä kuin ay-toiminnassakin 
tarvittavia tiimityöskentelytaitoja 
sekä tekstin tuottamista, josta voi ol-
la apua vaikka työhakemuksen vä-
säämisessä. Vaikutuksen on tehnyt 
uuden oppimisen riemu, joka on 
vuosien varrella kannustanut raksa-
nuoria kirjoittamaan blogeja ja leh-
tijuttuja sekä toimimaan aktiivisesti 
ay-liikkeessä. 

Kaisu Tervonen vetää uuden raksanuorten ryhmän koulutusta lehtikurssilla vuonna 2017.

Raksanuoret-lehteen päätyneita legendaarisia lavastuskuvia.
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Pääkallopaikkana toimivassa 
mökissä vallitsee keskittynyt 
tunnelma, kun parikymmen-

päinen raksanuorten joukko on up-
poutunut kannettaviensa ääreen kir-
joittamaan. Tänä viikonloppuna nä-
mä nuoret eivät ole ainoastaan kir-
vesmiehiä, maalareita tai putkimie-
hiä, vaan myös toimittajia. Kurssin 
aikana kootaan kirjoihin ja kansiin 
lehti, joka on jo 10 vuoden ajan pu-
reutunut paitsi rakennusalan ja liiton 
ajankohtaisiin asioihin, myös nuor-
ten vapaa-aikaan, harrastuksiin ja ta-
pahtumiin.

Oma ääni kuuluviin
Ensimmäinen Raksanuoret-lehti nä-
ki päivänvalon jo vuonna 2009, kun 
liitto latasi nuorisotoiminnan kehit-
tämiseen entistä enemmän paukku-
ja. Oma lehti syrjäytti tuolloin nuo-
risolle luettavaksi tarjotun SAK:n 
Arvo-julkaisun. Vaikka lehden työs-
täminen kokemattomien nuorisoak-
tiivien käsissä ei aluksi sujunut yhtä 
jouhevasti kuin nykyään, se koettiin 
kuitenkin mielekkäämpänä vaihto-
ehtona Arvolle. Omassa projektissa 
on pidetty tärkeänä Raksanuorten 

omaa ääntä ja arvomaailmaa, joten 
esimerkiksi jäykkänä koettu puolue-
politiikka on jäänyt pois. Monet ju-
tut ovat kantaaottavia, mutta allevii-
vattua politikointia ei Raksanuorten 
keskuudessa kaivata. 

Oppilaitostiedottaja ja Raksa-
nuoret-lehden toimituspäällikkö Ida 
Kuikka muistuttaa, että kurssille 
ovat tervetulleita kaikki puolue- tai 
muuhun taustaan katsomatta. Nuori-
sotoiminnan kautta liiton leipiin 
päätynyt Kuikka vetää nyt viidettä 
vuotta lehdentekokursseja. Hänen 
tehtävänsä on huolehtia siitä, että 
lehti saadaan kurssin puitteissa kir-
joitettua.

– Lindstedtin Mikko perehdyt-
ti minut tähän hommaan sanomalla, 
että tämä on sellaista perseelle pot-
kimista, Kuikka naurahtaa. 

Kuikka ihmettelee, että vuodes-
ta toiseen nuorten kykyä raapia ko-
konainen lehti kasaan yhden päivän 
aikana. 

Raksanuorten lehti toteutustapoi-
neen onkin suomalaisella järjestö-
kentällä ainutlaatuinen ja ihasteltu. 
Kuikka arvioi tekemisen menestyk-
sen salaisuuden piilevän juuri siitä, 

että nuoret saavat itse ideoida ja to-
teuttaa lehteä.

– Jos ulkopuolelta saneltaisiin 
mitä tehdään, niin ei se homma toi-
misi, Kuikka toteaa.

Korkea työmoraali
Harras tunnelma mökissä keskeytyy, 
kun jostain on äkkiä keksittävä as-
bestipölyä muistuttavaa materiaalia 
lavastuskuvia varten. Nuorten lavas-
tamat kuvituskuvat ovat olleet leh-
den kantava voima, kun vaikeitakin 
aiheita on voitu käsitellä humoristis-
ten kuvien avulla. Vuosien saatossa 
lehden sivuilla on nähty lavastettuja 
tilanteita muun muassa tapaturmista 
ja syrjinnästä työelämässä. 

Pussillinen kaupasta tuotua to-
musokeria pääsee toimittamaan as-
bestin virkaa, ja yksi pulma päivän 
kiireisessä aikataulussa on ratkaistu. 
Kurssi on aikataulutettu napakasti, 

10 vuotta kovaa työmoraalia
Raksanuorten omaa nimeä kantava lehti juhlii tänä syksynä kymmenvuotista taivaltaan.  
2 kertaa vuodessa pidettävä lehdentekokurssi järjestettiin Himoksen maisemissa Keski-Suomessa. 
Teksti: Mette Nissinen    Kuvat: Martti Juonoja

Petri Kumpulaista valmistellaan 
lavastusta varten. Vauvan 

 imagoon ei olisi sopinut käsi-
varsitatska, joten toimitus  

peitteli ne vaatetuksella.

Asbesti-jutun lavastuskuvaotos.



22

SÄÄNNÖT:

Kilpailuaika jatkuu 26.8.2019 asti, mutta 
odotamme kuviasi koko kisan ajan.

Järjestäjillä on oikeus julkaista palkittuja 
 kuvia lehdissään ja internet-sivuillaan sekä 
kilpailukuvista järjestettävissä näyttelyissä. 
Voittajakuvia voidaan esitellä ilman erillistä 
korvausta myös muissa tiedotusvälineissä 
sekä Rakennusliiton muissa julkaisuissa 

sekä sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi 
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa). 
Palkitsemattomia kuvia järjestäjä voi käyttää 
65 euron korvausta vastaan.

Kilpailun tulokset julkaistaan vuoden 2019 
elokuun Rakentajassa sekä Rakennusliiton 
internetsivuilla, Facebookissa sekä Insta-
gramissa.

Rakentaja-lehti julkaisee mielenkiintoisia 
otoksia pitkin kilpailukautta. Julkaistuista 
kuvista maksetaan erillinen palkkio. Samalla 
kerrotaan millaisia valokuvia kaipaamme 
 lisää kisaan.

Kilpailun toteuttavat Rakentaja-lehti ja 
 Rakennusliitto. Kilpailuun voivat osallistua 
Rakennusliiton jäsenet.

TOIMI NÄIN:

Luo itsellesi Google Drive -kansio. Lataa sinne kuvasi ja yhteystietosi, josta 
selviää myös jäsennumerosi, tekstitiedostona. RTF- ja Word-tekstitiedostot 
ovat lukukelpoisia. Lähetä kansion jakolinkki sähköpostitse osoitteeseen 
 rakentajan.arki@rakennusliitto.fi.

Painokelpoisilla valokuvilla on parempi mahdollisuus voittaa pääpalkinto.  
Eli korkea resoluutio ja iso tiedostokoko ovat valttia.

Lisätietoja kilpailusta saa edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta.

Osallistu Rakentajan valokuvauskilpailuun 

Rakentajan arki
Monta tekijää, yhteinen päämäärä

Rakentajat eivät enää mahdu yhteen ja samaan muottiin. Kuten raken
nuksetkin, koostuu työmaan porukka erilaisista osasista, jotka sopivat 
 hyvin yhteen. Jokaisen panosta tarvitaan, jotta työ saadaan valmiiksi.

Miten erilaiset tekijät solahtavat paikalleen työmaallasi? Kuinka sau
mattomasti yhteistyö pelaa mestalla? Näytä se meille ja työkavereillesi 
valokuvien avulla. Lähetä kuvasi Google Drive kuvapalvelun kautta ja 
osallistu  Rakennusliiton valokuvauskilpailuun. 

PALKINNOT:

Voittaja ja kaksi muuta palkitaan  
Verkkokauppa.com lahjakorteilla.

1. palkinto 500 euron lahjakortti
2. palkinto 300 euron lahjakortti
3. palkinto 100 euron lahjakortti
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Roman Eremenko päästi hiljattain suoma-
laisen jalkapalloyleisön epätietoisuuden 
piinasta pitkän mediahiljaisuutensa jäl-
keen. Kahden vuoden pelikiellosta vapau-

tunut keskikenttäpelaaja ilmoitti, ettei paluu maa-
joukkuepaitaan tapahtuisi vielä marraskuun otte-
luissa Kreikkaa ja Unkaria vastaan, mutta kevääl-
lä EM-karsintojen alla asiaa katsottaisiin uudel-
leen. Signaali vaikutti positiiviselta.

Muutamat muut kokeneet suomalaispelaajat 
sen sijaan ovat lähiaikoina päättäneet maajouk-
kueuransa. Poisjäännit kirpaisivat varmasti pää-
valmentaja Markku Kanervaa, sillä nämä pelaa-
jat esiintyvät edelleen seurajoukkueissaan korke-
alla tasolla, ja iän puolesta heille olisi ollut yhä 
käyttöä.

Menetyksistä huolimatta Huuhkajat näyttäi-
si olevan jopa kaikkien aikojen vireessään. Suo-
mi on voittanut toistaiseksi kaikki ottelunsa Ue-
fan Kansojen liigassa. Omiin ei ole päässyt vielä 
maaliakaan, ja kannattajat laulavat ylistyslauluja 
”Rive” Kanervalle.

Tuskasta hymyyn
2 vuotta sitten ilmapiiri maajoukkueen ympärillä 
oli toisenlainen. Hans Backen luotsaamana Suo-
mi ei ollut voittanut vuoden 2016 aikana yhtään 
peliä. Uusi MM-karsinta alkoi sekavalla tasapelil-
lä vasta kaikkien aikojen ensimmäistä karsintaotte-
luaan pelannutta Kosovon maajoukkuetta vastaan. 

Lisää hyytävää vettä huuhkajaparven niskaan 
satoi lokakuisessa Islannissa. Ottelun alla kuultiin 
hämmentäviä uutisia: Roman Eremenko ei ollut 
ollenkaan kokoonpanossa. Hyllyttämisen syyksi 
selvisi vasta viikkoja myöhemmin kokaiinikäry, 
josta seurasi 2 vuoden kilpailukielto.

Itse pelissä Suomi menetti jo hyppysissä ol-
leen voiton aivan loppuminuuteilla tappioksi. 
Maalivahti Lukas Hradeckyn tuska välittyi tv-

haastattelusta kotikatsomoihin käsinkosketelta-
valla tavalla. Miten nämä pelit voivat aina kään-
tyä meitä vastaan? 

Syksyllä 2018 Hradeckyn tuskainen ilme on 
vaihtunut vekkuliin hymyyn, sillä nyt tiukat otte-
lut kääntyvät Huuhkajien voitoiksi. Saksan liigan 
parhaimmistoon kuuluva turkulaisvahti on nous-
sut maajoukkueen ykköstähdeksi.

Nykyisin Moskovan Spartakia edustava Ere-
menko palasi lokakuussa Venäjän liigakentille en-
si kertaa pelikieltonsa jälkeen ja vakuutti otteil-
laan välittömästi. Pelituntuman puutteesta huoli-
matta miehen pelikäsitys on ennallaan. Eremenko 
on myös pitänyt kroppansa rautaisessa kunnossa. 
Maajoukkueen valmennus ja pelaajat toivottivat 
jo pitkin vuotta Eremenkon tervetulleeksi takai-
sin myös Suomi-paitaan. 

Rikkoja vai rakentaja?
FutisForumia lukemalla selviää kuitenkin, että 
monet maajoukkueen kannattajat suhtautuvat pa-
luuajatukseen pelaajia nihkeämmin. Dopingkä-
ryyn rinnastettavaa pitkää kilpailukieltoa pidetään 
kylläkin yleisesti kohtuuttomana, sillä Eremenko 
ei käyttänyt urheilusuoritusta parantavia aineita. 
Sen sijaan useat pelkäävät tähtipelaajan rikkovan 
yhtenäisen ja voittamaan tottuneen joukkueen har-
monian. Vertauksia haetaan Ruotsista, joka pärjäsi 
viime kesän MM-kisoissa fantastisesti ilman su-
pertähteään Zlatan Ibrahimoviciä.

Kuten Zlatan Ruotsissa, on Eremenko ulko-
maalaistaustaisena tähtipelaajana Suomessa eri-
tyistarkan suurennuslasin alla. Jos hän pitää suun-
sa kiinni kansallislaulun aikana tai levittelee petty-
neesti käsiä joukkuetoverille kentällä, kannattajat 
noteeraavat tämän herkemmin kuin jonkun toisen 
pelaajan kohdalla. Median edessäkään Eremenko 
ei tunnu viihtyvän, toisin kuin iloisena persoona-
na tunnettu Hradecky.

Toisaalta Eremenkolta olisi ihan aiheellisesti 
voinut odottaa vielä nähtyäkin enemmän Suomi-
paidassa. Komeasta urastaan huolimatta hän ei ole 
noussut vielä samanlaiseksi johtajaksi ja ratkaisi-
jaksi kuin esimerkiksi Gylfi Sigurdsson Islannin 
maajoukkueessa. 

Markku Kanervan aikakaudella Suomi on pär-
jännyt ilman Eremenkoa, mutta toisaalta vielä ei 
ole nähty mihin nykyinen joukkue kykenisi Ere-
menkon kanssa. Hänen pelikäsitystään, syöttötai-
toaan ja laukaisupelotettaan kaivataan, kun vas-
tukset kovenevat. Eremenko istuisi Kanervan ku-
rinalaisessa 4–4–2-järjestelmässä niin keskiken-
tän pohjalle kuin kärjen taaksekin. 

Mikäli Eremenko pukee ensi vuonna jälleen 
Huuhkajien valkoisen pelipaidan ylleen, on hän 
kuitenkin uudenlaisessa tilanteessa maajoukkue-
urallaan. Asema avauksessa ei ole enää kiistaton, 
vaan myös Eremenkon on uudelleen todistettava 
kuuluvansa osaksi Huuhkajien toimivaa pakettia. 

Eremenko ja Huuhkajat – yhdessä vai erikseen?
Roman Eremenko oli pitkään kiistatta Suomen maajoukkueen paras yksilö, 
jonka ympärille hyökkäyspeli rakennettiin. Hänen kilpailukieltonsa aikana 

Suomi joutui löytämään tavan pelata ilman kapellimestariaan.

Teksti: Tuomas Ylenius

Roman Eremenko on pelannut Suomen paidassa 73 aikuisten maaottelua. Kuva: Mauri Ratilainen.

URHEILUKALENTERI

15.–18.11. Kreikka–Suomi ja Unkari–Suomi 
Uefan Kansojen liigassa.

24.11. Hiihdon maailmancup käynnistyy 
Rukalla.

25.11. F1-kausi päättyy Abu Dhabin 
osakilpailuun

30.11. Ampumahiihdon maailmancup 
käynnistyy Pokljukan viikonlopulla.

1.–9.12. Salibandyn miesten 12. MM-turnaus 
Prahassa.
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JÄSENKORTTI

-3snt/l

Korotettu alennus* 
KOKO loppuvuoden!

Joululahjat Teboililta 
Keräilyleimat myös polttoainekuitilla!

*Korotettu alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 15.11.-31.12.2018. Edun  
saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja –automaattiasemilta lukuun ottamatta 

Teboil Express –automaattiasemia. Etu on normaalisti 2,1 snt/litra.

Jokaisesta 10 € ostoksesta saat yhden keräilyleiman. 20 € ostos = 2 leimaa, 30 € ostos = 3 leimaa jne. 
Automaattiasemalla tehdystä tankkauksesta saat leimat esittämällä kuitin Teboil-huoltamolla.

5 leimalla voit lunastaa yhden keräilytuotteen -40% alennuksella. 
Keräilyleimoja saa 31.12.2018 asti. Kampanjatuotteita voi ostaa 7.1.2019 asti. Lisätiedot teboil.fi/fiskars

10 € ostos
= 1 leima
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Haluatko kehittää Rakennusliiton toimintaa 
ja vaikuttaa ammattikuntasi asioihin?

Lisätietoja: www.liittokokous.rakennusliitto.netLisätietoja: www.liittokokous.rakennusliitto.net

Lähde mukaan ehdokkaaksi 
kevään liittokokousvaaleihin

MARINA CONGRESS CENTER 
HELSINKI 

24. LIITTOKOKOUS 
24.-26.5.2019



27

RAKENTAJA  11/2018

RATKAISUT

KIRVESMIESTEN viiden kaupungin 
syyskuussa pidetty kokous tukee 
SAK:n toimia irtisanomissuojan hei-
kentämistä vastaan, eikä hyväksy ir-
tisanomissuojan heikentämistä mis-
sään muodossa, eikä minkään kokoi-
sessa yrityksessä. Esitetyt lakimuu-
tokset johtaisivat vain mielivaltaisiin 
irtisanomisiin ja asettaisivat työnte-
kijöitä ongelmallisiin tilanteisiin. 
Työntekijän aseman heikentämisellä 
on pelkästään negatiivisia vaikutuk-
sia työelämään. Se ei todellisuudes-
sa lisää työllisyyttä, vaikka sitä on-
kin käytetty perusteluna työntekijän 
irtisanomisen helpottamiseksi.

Kirvesmiesten viiden kaupungin 
kokous vastustaa soteuudistusta. Jos 
olet köyhä, jäät ilman hoitoa. Sote-
uudistus olisi toteutuessaan kallis ja 
tehoton, asiakkaita eriarvoistava ja 
yhteiskuntaa hyväksikäyttävä järjes-
telmä. Uudistuksen ainoat hyötyjät 
olisivat yksityisen terveydenhuollon 
palveluntarjoajat, veronmaksajien ja 
asiakkaiden kustannuksella.

Kirvesmiesten viiden kaupungin 
kokous on huolissaan ilmastonmuu-
toksesta ja sen aiheuttamista lukuisis-
ta ongelmista. Hyvät rakentajakolle-
gat, olettehan tekin sen jo nähneet. 

Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja 
voimistuneet. On erityisen tärkeätä 
aloittaa toimet ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi viivyttelemättä, vielä 
kun se on mahdollista. Tarttukaamme 
siis toimeen ja tehkäämme itse kukin 
voitavamme, jotta maapallo säilyisi 
elinkelpoisena myös jälkipolville.

Kirvesmiesten viiden kaupungin 
kokous tukee yksimielisesti Matti 
Harjuniemeä Rakennusliiton pu-
heenjohtajaksi ja Kimmo Palosta 
Rakennusliiton varapuheenjohtajak-
si ja kehottaa kaikkia rakentajia ak-
tiivisuuteen liittokokousvaaleissa se-
kä kevään eduskuntavaaleissa ja eu-
roparlamenttivaaleissa. 

Kirvesmiesten viiden kaupungin 
kokouksen historia yltää 1940-luvun 
lopulle asti. Kokous on ajan myötä 
kasvanut ja nykyään osallistuvia 
kaupunkeja on jo kuusi. Kokous on 
kerännyt kirvesmiehet Helsingistä, 
Tampereelta, Turusta, Lahdesta, Hä-
meenlinnasta ja Jyväskylästä keskus-
telemaan työehtosopimuksesta ja 
urakkahinnoittelusta sekä pohtimaan 
niiden kehittämistä. Samalla on yh-
dessä pohdittu yhteiskunnallisia ja 
ajankohtaisia asioita sekä otettu nii-
hin kantaa. 

MIELIPIDE

Sään ja politiikan 
ääri-ilmiöt pahenevat

Kirvesmiesten viiden kaupungin kokous järjestettiin tällä kertaa 
Helsingissä 15. syyskuuta.
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Haluatko kehittää Rakennusliiton toimintaa 
ja vaikuttaa ammattikuntasi asioihin?

Lisätietoja: www.liittokokous.rakennusliitto.netLisätietoja: www.liittokokous.rakennusliitto.net

Lähde mukaan ehdokkaaksi 
kevään liittokokousvaaleihin

MARINA CONGRESS CENTER 
HELSINKI 
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Karri Hovi
 

Historiantutkija Ulla Koskinen 
on kirjoittanut eloisan kuvauk-

sen esivanhempiemme selviytymis-
keinoista. Kirja käsittelee ajanjak-
soa kivikauden hämäristä 1900-lu-
vun alkupuolelle. Minua kiinnosti 
erityisesti vertailu menneitten aiko-
jen ja nykyisyyden välillä. 

Esimerkiksi tänä päivänä pal-

jon keskustelua herättänyt vanhus-
tenhoito oli vielä viime vuosisa-
dan alussa täysin sattumanvaraista. 
Yleensä ikääntyneet vain nakattiin 
johonkin nurkkaan ja heistä otettiin 
viimeinenkin hyöty irti ennen toivot-
tavasti pikaista arkkuun laittoa. So-
siaalihuolto ja työttömyystuet olivat 
aivan tuntemattomia käsitteitä, mut-
ta silti tultiin yleensä jotenkuten toi-
meen. Poikkeuksena olivat suuret 
nälkävuodet, jolloin Suomen pis-
kuinen väkiluku väheni tuntuvasti. 

Entisajan ihmisten piti osata 
melkeinpä kaikki mahdolliset hom-
mat tullakseen toimeen. Työn te-
keminen oli pitkään pakollista. Jos 
duunia ei tahtonut löytyä, valtioval-
ta työllisti vaikka väkisin. Varsinais-
ta vapaa-aikaa ei kansan parissa tun-
nettu ollenkaan, mutta erilaiset juh-
lapyhät ja joskus viikotkin toivat vä-
hän piristystä yleensä työntäyteiseen 
arkeen.

Myös talonrakennuspuoli oli esi-
isien pakko hallita, melkein joka uk-
ko kun joutui itse pystyttämään per-
heensä pytingin. Varsinaisia ammat-
tirakentajiakin toki oli ja heitä työl-

listivät suuremmat julkiset raken-
nushankkeet, kuten kirkot ja linnoi-
tustyömaat. Näissä pyrittiin käyt-
tämään myös rangaistusvankeja ja 
työolot olivat varsin karut. Nykypäi-
vän rakennusammattilaisen on vai-
kea ymmärtää, että työtoverin kuo-
lema tapaturmaisesti tai sairauden 
uhrina kuuluu työmaan jokapäiväi-
seen menoon. 

Suorastaan järkytyin, kun luin, 
että ammattitoverit 1800-luvun työ-
mailla ovat puskeneet tiukkoja 16 
tunnin päiviä ja myös lauantait oli-
vat siihen aikaan työpäiviä. Miten-
kähän kauan ovat silloisilla yksipuo-
lisilla ja niukoilla muonilla jaksa-
neet moista rääkkiä? Yleensä ei hir-
veän pitkään, koska keskiverto elon-
taival päättyi jo ennen viidenkympin 
merkkipaalua.

Vaikka tämä elo nykyäänkin 
saattaa olla varsin haasteellista ja 
aina hommat ei varsinaisesti mene 
putkeen, oli esi-isillä ja äidillä kui-
tenkin kovin paljon vaikeampaa jo-
kapäiväisen leivän pöytään hankki-
minen. Aina ei siinä edes onnistut-
tu ja usein normiperheen lukuisaksi 

päässeestä jälkikasvusta vain 1 tai 2 
lasta kasvoi aikuiseksi.

Kaikista vaikeuksista huolimat-
ta elämänmeno paineli vuosisato-
ja omaan tuttuun ja vähemmän tur-
valliseen tahtiinsa. Kyllä entisajan 
ihminenkin pyrki elämästään naut-
timaan. Kaljaa kitattiin kovasti en-
nenkin ja tupakkia sekä kahvetta ku-
lutettiin Suomessakin suuria mää-
riä. Vasta 1900-luvun koittaessa ny-
kypäivän itsestäänselvyyksiä alkoi 
putkahdella kansan tietoisuuteen. 
Viime vuosisata kun oli ihmiskun-
nan kehityksessä poikkeuksellisen 
merkittävä ajanjakso.

Suomessa selviytymisen histo-
riaa sisältää mukavalla otteella ja 
asiantuntemuksella kirjoitettuja ku-
vauksia menneitten polvien maan-
miestemme ja -naistemme elämäs-
tä ruohonjuuritasolla. Voin suositella 
jokaiselle Suomen historiasta kiin-
nostuneelle lukuihmiselle. 

KIITÄMME: Kirja keskittyy 
erityisesti tavallisen kansan eloon.
MOITIMME: Ehkä liiankin pitkä 
ajanjakso käsiteltävänä.

Tommi Pietarinen

Jos Olavi Virta -elokuva etenee lähinnä lau-
lujen työntövoimalla, niin Markku Pölösen 

ohjaustyön pamahtaessa käyntiin katsojan on 
oltava tarkkana pysyäkseen kärryillä. Eletään 
jatkosodan loppuvaiheita. Helsinkiläinen por-
varistyttö Anni menettää veljensä samassa ry-
täkässä, jossa pohjoiskarjalainen Veikko haa-
voittuu vakavasti. Sittemmin kaksikon yhdistää 
kolhiintunut hevonen, jonka kyydissä Veikko on 
vainolaisilta pelastunut.

Annin perhe huomauttelee luokkaeroista, 
mutta rakastavaiset menevät naimisiin ja muut-
tavat Pohjois-Karjalan metsiin valtion lunasta-
malle asutustilalle. Tontti pitää tietenkin rai-
vata ja mökki rakentaa, joten upeiden maise-
makuvien ja nuoren lemmen lomassa nähdään 
kansallisromanttista kaskenpolttoa sekä talkoo-
henkeä. Alkuperäisväestö on juuri niin hupai-
san outoa kuin Pölösen tuotannoissa yleensä, 
ja avioliittoa koettelevat myös vanhat sotahaa-
vat sekä viinapiru. Elokuvan päähenkilöksi kas-
vaa itsenäinen Anni.

Liekö dramaturgi Paula Vesalan ansiota, et-
tä Pölösen ja Antti Heikkisen käsikirjoitukses-
ta ei ole syntynyt pölösmäistä matkailumainos-

ta vaan aidosti koskettava ja naurattava romant-
tinen raina, joka on tyyliltään enemmän tätä päi-
vää kuin haikailemaansa mennyttä. Tunteiden ta-
jua ilmentää myös leffan loppukappale, Georg 
Malmsténin säveltämä Auringon lapset, jonka 
Suvi Teräsniska tulkitsee Vesalan modernina 
sovituksena. 

Onkin osuvaa, että the endiksi valkokankaal-
le ilmestyy Suomen Filmiteollisuuden vanha lo-
go, jota Pölösen tuotantoyhtiö nykyään käyttää. 
Lempeän humoristista vaikutelmaa vahvistaa 
itäsuomalainen puheenparsi, joka soljuu näytte-
lijöiden suusta kuin sula voi. 

KIITÄMME: Vakavan ja kevyen tasapainoa.
MOITIMME: Pölösen kahta edellistä elokuvaa.

Toivottavasti vanhat ”hyvät” ajat eivät koskaan palaa
Ulla Koskinen: Suomessa selviytymisen historiaa – Kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvun alkuun. Into.

Lähdemme Pohjois-Karjalaan
Oma maa. Draamakomedia. Suomi 
2018. Ohjaus Markku Pölönen.  
Pääosissa Oona Airola, Konsta Laakso, 
Antti Virmavirta, Marjaana Maijala, 
Mika Nuojua. 1 h 49 min. K-7.  
Ensi-ilta 26.10.
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RAKENTAJA 11/2018

Ammattiosastojen syyskokoukset
Lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa:

a) päätetään niistä perusteista, joiden mukaan osaston toimihenkilöiden kulut korvataan;
b) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle vuodelle;
c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
d) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen;
e) valitaan edustajat henkilökohtaisine varaedustajineen aluejärjestön edustajakokoukseen;
f) valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä tarvittaessa osaston luottamusmies ja 
    hänen varamiehensä;
g) päätetään kokouksen koollekutsumistavasta;
h) asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi;
i)  ehdokkaiden asettaminen Rakennusliiton 24. liittokokouksen ja Rakennusalan työttömyyskassan    
    edustajiston vaaleihin
j)  käsitellään muut mahdolliset asiat.

Ole tarkkana ilmoitusten lähettämisessä!
Postitse lähetettäessä kuoressa on ehdottomasti oltava merkintä: 
Rakentaja-lehti/ilmoitukset, PL 307, 00531 Helsinki 

Sähköpostit on lähetettävä osoitteella: ilmoitukset@rakennusliitto.fi
tai faksilla: 020 774 3061.
Kun lähetät ilmoituksen Rakentaja-lehteen, muistathan merkitä 
yhteystietosi!

Toimitus muokkaa tarvittaessa lehden ilmoitussivuille tulevaa materiaalia.
Ilmoitussivuille tarkoitettujen tekstien tulee olla lyhyitä.

TAPAHTUMAT

Hämeenlinnan 
rakentajaveteraanit
Marraskuun kokous ke 21.11.  
klo 13, Birger Jaarlin katu12 A, 
Hämeenlinna. Käsitellään esille 
 tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!

Keski-Suomen 
rakentajaveteraanit
Pikkujoulut to 13.12. klo 13, Amica- 
ravintola, Matarakatu 4, Tourula, 
Jyväskylä. Paikkoja varattu 50 hen-
gelle. Ruokailun hinta 2 €/hlö, 
myös avec. Maksetaan sisään tulles-
sa. Ilmoittautumiset viimeistään  
ti 4.12., Kaarlo p. 050 542 7290 tai 
Raimo p. 040 768 8811. Tervetuloa!

Turun rakentajaveteraanit
Perinteinen Nuutinpäivä-risteily 
su 13.1.2019, m/s Amorella. 
 Kokoontuminen klo 8.10 Viking 
Linen terminaalissa. Matkan hinta 
40 €/hlö/A2-hytti, sisältää aamiai-
sen ja päiväruokailun. Sitovat il-
moittautumiset hyteittäin viimeis-
tään ti 11.12., Reijo p. 041 543 
7141, Sirpa p. 050 078 1445 tai 
aluetoimisto p. 040 705 9472,   
ma–pe 9–15.

Os. 001, Helsingin 
kirvesmiehet
Kirveskerho 55:n veteraanien 
joululounas ti 11.12. klo 12, ravin-
tola Caverna, Yliopistokatu 5, Hel-
sinki. Avec mukaan. Ilmoittautumi-
set viimeistään ti 4.12., Pentti Nur-
minen p. 040 5425 232.

Os. 002, Helsingin maalarit
Syyskokous ke 21.11. klo 17, osas-
tojen Tiimitupa, Viides linja 3, Hel-
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Veteraanijaoston Mutlarikerhon 
perinteinen syysretki ti 27.11. 
Tallinnaan. Ilmoittautumiset vii-
meistään su 25.11., Ensio Frisk  
p. 050 526 9728. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 003, Helsinki
Syyskokous la 1.12. klo 10, Uu-
denmaan aluejärjestön tilat, Silta-

saarenkatu 4, katutaso, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen yhteinen ruokailu.
Hallitus

Os. 004, Helsingin 
sisävalmiste
Syyskokous pe 30.11. klo 18, osas-
tojen Tiimitupa, Viides linja 3, Hel-
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Liiton toi-
mitsija on myös paikalla. Tarjolla 
suolaista ja makeaa. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 005, Helsingin 
sementtimiehet
Syyskokous la 24.11. klo 13, Ra-
vintola Mc Arthur, Mannilantie 37, 
Järvenpää. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 006, Uudenmaan 
torninosturinkuljettajat ja 
-asentajat
Syyskokous la 24.11. klo 13, Puis-
tokulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), 
 ehdokkaiden asettaminen Raken-
nusliiton 24. liittokokouksen ja 
 Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 007, Rakennusalojen 
ulkomaalaiset ammattilaiset
Syyskokous la 1.12. klo 13, Uu-
denmaan aluetoimiston tilat, Silta-
saarenkatu 4, katutaso, Helsinki. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 

edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Syyskoko-
uksen jälkeen lapsiperheille pieni 
lahja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pikkujoulut/seminaariristeily 
23.–25.11. Pietariin, M/S Princess 
Anastasia. Omavastuu 40 €/hlö. 
 Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Martin Adorf p.040 195 0077  
klo 17–20. Tervetuloa mukaan!
Hallitus

Os. 008, Kainuu
Syyskokous ke 5.12. klo 18, Hotelli 
Scandic Kajanus, Koskikatu 3, Ka-
jaani. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu. Ruokailun 
vuoksi ilmoittautumiset viimeis-
tään ma 26.11., Keijo Holappa  
p. 040 021 3423 tekstiviestillä tai 
soittamalla.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Hallitus

Os. 010, Tampere
Ammattialajaostojen yleiset 
kokoukset, joissa asetetaan eh-
dokkaat os. 10:n toimihenkilöiksi 
ja edustajiksi toimikaudelle 2019 
sääntöjen määräämällä tavalla.
Kirvesmiesjaosto ke 21.11. klo 16.30, 
osaston toimitilat, Sorinkatu 4 A, 
Tampere.
Rakennus-, raudoitus- ja konemiesjaosto 
to 22.11. klo 16.30, osaston toimiti-
lat, Sorinkatu 4 A, Tampere.
Nämä kokoukset ovat jaostojen 
yleisiä kokouksia, joihin jokainen 
os.10:n jäsen voi ammattinsa mu-
kaisesti osallistua.
Syyskokous ke 12.12. klo 18, osas-
ton toimitilat, Sorinkatu 4 A, Tam-
pere. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 011, Tampereen maalarit 
ja mattomiehet
Syyskokous ke 5.12. klo 17.30, So-
rinkatu 4 A, 1. krs, Tampere. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), 

 ehdokkaiden asettaminen Raken-
nusliiton 24. liittokokouksen ja Ra-
kennusalan työttömyyskassan edus-
tajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 015, Turun kirvesmiehet
Syyskokous pe 14.12. klo 18, Tu-
run aluetoimisto, Uudenmaantie 6a, 
Turku. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin.  
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 016, Turun talonrakentajat
Syyskokous ti 27.11. klo 18, Turun 
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6a, 
Turku. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen pitää aluetoimitsija 
 Juha Valonen. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 018, Turku
Syyskokous la 24.11. klo 14, Turun 
aluetoimisto, Uudenmaankatu 6a, 
Turku. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 020, Hyrylä
Syyskokous ma 10.12. klo 16, Hy-
rylän Torppa, Koskelantie 4, Tuu-
sula. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 022, Kerava
Syyskokous ti 20.11. klo 18, Kera-
van kirjasto, Satusiipi, Paasikiven-
katu 12, Kerava. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
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Historiantutkija Ulla Koskinen 
on kirjoittanut eloisan kuvauk-

sen esivanhempiemme selviytymis-
keinoista. Kirja käsittelee ajanjak-
soa kivikauden hämäristä 1900-lu-
vun alkupuolelle. Minua kiinnosti 
erityisesti vertailu menneitten aiko-
jen ja nykyisyyden välillä. 

Esimerkiksi tänä päivänä pal-

jon keskustelua herättänyt vanhus-
tenhoito oli vielä viime vuosisa-
dan alussa täysin sattumanvaraista. 
Yleensä ikääntyneet vain nakattiin 
johonkin nurkkaan ja heistä otettiin 
viimeinenkin hyöty irti ennen toivot-
tavasti pikaista arkkuun laittoa. So-
siaalihuolto ja työttömyystuet olivat 
aivan tuntemattomia käsitteitä, mut-
ta silti tultiin yleensä jotenkuten toi-
meen. Poikkeuksena olivat suuret 
nälkävuodet, jolloin Suomen pis-
kuinen väkiluku väheni tuntuvasti. 

Entisajan ihmisten piti osata 
melkeinpä kaikki mahdolliset hom-
mat tullakseen toimeen. Työn te-
keminen oli pitkään pakollista. Jos 
duunia ei tahtonut löytyä, valtioval-
ta työllisti vaikka väkisin. Varsinais-
ta vapaa-aikaa ei kansan parissa tun-
nettu ollenkaan, mutta erilaiset juh-
lapyhät ja joskus viikotkin toivat vä-
hän piristystä yleensä työntäyteiseen 
arkeen.

Myös talonrakennuspuoli oli esi-
isien pakko hallita, melkein joka uk-
ko kun joutui itse pystyttämään per-
heensä pytingin. Varsinaisia ammat-
tirakentajiakin toki oli ja heitä työl-

listivät suuremmat julkiset raken-
nushankkeet, kuten kirkot ja linnoi-
tustyömaat. Näissä pyrittiin käyt-
tämään myös rangaistusvankeja ja 
työolot olivat varsin karut. Nykypäi-
vän rakennusammattilaisen on vai-
kea ymmärtää, että työtoverin kuo-
lema tapaturmaisesti tai sairauden 
uhrina kuuluu työmaan jokapäiväi-
seen menoon. 

Suorastaan järkytyin, kun luin, 
että ammattitoverit 1800-luvun työ-
mailla ovat puskeneet tiukkoja 16 
tunnin päiviä ja myös lauantait oli-
vat siihen aikaan työpäiviä. Miten-
kähän kauan ovat silloisilla yksipuo-
lisilla ja niukoilla muonilla jaksa-
neet moista rääkkiä? Yleensä ei hir-
veän pitkään, koska keskiverto elon-
taival päättyi jo ennen viidenkympin 
merkkipaalua.

Vaikka tämä elo nykyäänkin 
saattaa olla varsin haasteellista ja 
aina hommat ei varsinaisesti mene 
putkeen, oli esi-isillä ja äidillä kui-
tenkin kovin paljon vaikeampaa jo-
kapäiväisen leivän pöytään hankki-
minen. Aina ei siinä edes onnistut-
tu ja usein normiperheen lukuisaksi 

päässeestä jälkikasvusta vain 1 tai 2 
lasta kasvoi aikuiseksi.

Kaikista vaikeuksista huolimat-
ta elämänmeno paineli vuosisato-
ja omaan tuttuun ja vähemmän tur-
valliseen tahtiinsa. Kyllä entisajan 
ihminenkin pyrki elämästään naut-
timaan. Kaljaa kitattiin kovasti en-
nenkin ja tupakkia sekä kahvetta ku-
lutettiin Suomessakin suuria mää-
riä. Vasta 1900-luvun koittaessa ny-
kypäivän itsestäänselvyyksiä alkoi 
putkahdella kansan tietoisuuteen. 
Viime vuosisata kun oli ihmiskun-
nan kehityksessä poikkeuksellisen 
merkittävä ajanjakso.

Suomessa selviytymisen histo-
riaa sisältää mukavalla otteella ja 
asiantuntemuksella kirjoitettuja ku-
vauksia menneitten polvien maan-
miestemme ja -naistemme elämäs-
tä ruohonjuuritasolla. Voin suositella 
jokaiselle Suomen historiasta kiin-
nostuneelle lukuihmiselle. 

KIITÄMME: Kirja keskittyy 
erityisesti tavallisen kansan eloon.
MOITIMME: Ehkä liiankin pitkä 
ajanjakso käsiteltävänä.

Tommi Pietarinen

Jos Olavi Virta -elokuva etenee lähinnä lau-
lujen työntövoimalla, niin Markku Pölösen 

ohjaustyön pamahtaessa käyntiin katsojan on 
oltava tarkkana pysyäkseen kärryillä. Eletään 
jatkosodan loppuvaiheita. Helsinkiläinen por-
varistyttö Anni menettää veljensä samassa ry-
täkässä, jossa pohjoiskarjalainen Veikko haa-
voittuu vakavasti. Sittemmin kaksikon yhdistää 
kolhiintunut hevonen, jonka kyydissä Veikko on 
vainolaisilta pelastunut.

Annin perhe huomauttelee luokkaeroista, 
mutta rakastavaiset menevät naimisiin ja muut-
tavat Pohjois-Karjalan metsiin valtion lunasta-
malle asutustilalle. Tontti pitää tietenkin rai-
vata ja mökki rakentaa, joten upeiden maise-
makuvien ja nuoren lemmen lomassa nähdään 
kansallisromanttista kaskenpolttoa sekä talkoo-
henkeä. Alkuperäisväestö on juuri niin hupai-
san outoa kuin Pölösen tuotannoissa yleensä, 
ja avioliittoa koettelevat myös vanhat sotahaa-
vat sekä viinapiru. Elokuvan päähenkilöksi kas-
vaa itsenäinen Anni.

Liekö dramaturgi Paula Vesalan ansiota, et-
tä Pölösen ja Antti Heikkisen käsikirjoitukses-
ta ei ole syntynyt pölösmäistä matkailumainos-

ta vaan aidosti koskettava ja naurattava romant-
tinen raina, joka on tyyliltään enemmän tätä päi-
vää kuin haikailemaansa mennyttä. Tunteiden ta-
jua ilmentää myös leffan loppukappale, Georg 
Malmsténin säveltämä Auringon lapset, jonka 
Suvi Teräsniska tulkitsee Vesalan modernina 
sovituksena. 

Onkin osuvaa, että the endiksi valkokankaal-
le ilmestyy Suomen Filmiteollisuuden vanha lo-
go, jota Pölösen tuotantoyhtiö nykyään käyttää. 
Lempeän humoristista vaikutelmaa vahvistaa 
itäsuomalainen puheenparsi, joka soljuu näytte-
lijöiden suusta kuin sula voi. 

KIITÄMME: Vakavan ja kevyen tasapainoa.
MOITIMME: Pölösen kahta edellistä elokuvaa.

Toivottavasti vanhat ”hyvät” ajat eivät koskaan palaa
Ulla Koskinen: Suomessa selviytymisen historiaa – Kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvun alkuun. Into.

Lähdemme Pohjois-Karjalaan
Oma maa. Draamakomedia. Suomi 
2018. Ohjaus Markku Pölönen.  
Pääosissa Oona Airola, Konsta Laakso, 
Antti Virmavirta, Marjaana Maijala, 
Mika Nuojua. 1 h 49 min. K-7.  
Ensi-ilta 26.10.
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linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 026, Hämeenlinnan 
maalarit ja mattomiehet
Syyskokous la 1.12. klo 15, ravin-
tola Seiskan saunaosasto, Suomen 
Kasarmin katu 7, Hämeenlinna. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 027, Joensuu
Jouluruokailu pe 7.12. klo 18, 
hotelli-ravintola Aada, Kauppakatu 
32, Joensuu. Jäsen ilmaiseksi, puo-
liso 5 €, joka maksetaan osaston 
 tilille FI69 5770 0520 4039 88. 
 Ilmoitukset viimeistään pe 23.11. 
s-postilla: osasto027@suomi24.fi. 
Ilmoitukseen jäsenen nimi, puhe-
linnumero ja tuleeko yksin vai puo-
lison kanssa. Paikkoja varattu 100 
hengelle.
Hallitus

Os. 032, Kitee
Syyskokous la 24.11. klo 12, ravin-
tola Pivanka, Kesälahdentie 1, Ke-
sälahti. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Veteraanitapaaminen ma 26.11. 
klo 10, Lappeenrannan Työväenta-
lo, Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lap-
peenranta. Kansanedustaja Anneli 
Kiljunen kertoo sote-uudistuksen 
tämän hetkisestä tilanteesta ja edus-
kunnan muut kuulumiset. Suunni-
tellaan yhdessä ensi vuoden toi-
mintaa. Tämä jälkeen tutustuminen 
seniori/palvelutalo Saga Torilin-
naan, jossa nautimme lounaan. 
Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset 
viimeistään pe 23.11. osaston toi-
mistoon maanantaisin klo 15–17 
Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lap-
peenranta tai p. 050 348 4122. 
Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!
Veteraanitoimikunta
Pikkujoulut la 8.12. Lappeenran-
nan jäähallissa, Kisakatu 9, Lap-
peenranta. Ohjelma: klo 15–17 run-
sas jouluateria klo 15–17 jäähallin 
ravintola Sputnikissa, klo 17 Sai-
pa–Tappara jääkiekko-ottelu istu-
mapaikoilla seuraten. Omavastuu 
koko paketista 15 €/hlö, myös avec. 
Paikkoja rajoitetusti! Ilmoittautu-
miset viimeistään ma 3.12. osaston 
toimistolla maanantaisin klo 15–
17, Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lap-
peenranta. Sopiva käteisraha mu-
kaan! Tervetuloa!
Syyskokous ti 11.12. klo 18, Lap-
peenrannan Työväentalo, Snellma-

ninkatu 12, 2. krs, Lappeenranta. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Lasten pikkujoulut la 15.12. klo 10 
Finnkino Strand -elokuvateatteris-
sa, kauppakeskus IsoKristiina, Bra-
henkatu 5, Lappeenranta. Eloku-
vaesitys Viiru ja Pesonen – Viiru 
muuttaa. Tarjolla myös pikku na-
posteltavaa. Paikkoja rajoitetusti. 
Ilmoittautumiset tekstiviestillä vii-
meistään ti 11.12. p. 050 348 4122. 
Laita viestiin nimesi ja kuinka 
monta paikkaa varaat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 034, Imatra
Syyskokous ma 26.11. klo 18, Ay-
talo, Esterinkatu 11, 3. krs, Imatra. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Pikkujoulut pe 7.12. klo 19.30, 
Imatran kylpylässä. Joulubuffet ja 
esiintyjänä Yölintu. Omavastuu 15 
€/hlö. Lippuja ostettavissa syysko-
kouksen yhteydessä ma 26.11. klo 
17–19. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettimiehet
Syyskokous ti 20.11. klo 16, am-
mattiosastojen Tiimitupa, Viides 
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää
Syyskokous ti 4.12. klo 18, ravinto-
la Harlekiini, Kauppatori 1, Hyvin-
kää. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Kokous aloitetaan 
tarjoilulla klo 17.30. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 043, Pori
Syyskokous pe 30.11. klo 18, ho-
telli Rantakartano Isojoenrannantie 
58, Pori. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 047, Lohja
Syyskokous ma 3.12. klo 18, osas-
ton toimitilat, Kauppakatu 8, Loh-
ja. Esillä sääntöjen määräämät asiat 

(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Syyskokous ma 3.12. klo 18, Kes-
ki-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit 
ja lattianpäällystäjät
Syyskokous/Pikkujoulut pe 30.11. 
klo 18, Järjestöjentalo, Kalevankatu 
4, Jyväskylä. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen jatketaan 
pikku jouluilla. Hyvät tarjoilut ja 
hauskaa seuraa. Myös saunomis-
mahdollisuus. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 056, Salo
Syyskokous la 1.12. klo 10, osas-
ton toimisto, Helsingintie 16, Salo. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. 
 Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 057, Kotka
Syyskokous ti 11.12. klo 18, osaston 
toimisto, Puutarhakatu 12, Kotka. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Aluetoi-
mitsija paikalla. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 059, Oulu
Syyskokous to 29.11. klo 18, Ra-
disson Blu Hotel, Hallituskatu 1, 
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
seen osallistujille pikkujoululippu 
maksutta. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut la 8.12. klo 18, Radis-
son Blu Hotel, Hallituskatu 1, Ou-
lu. Esiintyjinä: stand up -koomikko 
Ilkka Kivi ja Matkalla-bändi. Hinta 
jäsenille ja avecille 20 €/hlö. Pik-
kujoululippuja saatavana Oulun 

aluetoimistolta, Rautatienkatu 40, 
Oulu, ma 3.12. klo 8.30–12 ja klo 
13–16.30.
Hallitus

Os. 060, Kouvola
Syyskokous ke 28.11. klo 18, 
SAK:n Kouvolan aluetoimisto, 
Kauppalankatu 5, Kouvola. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennuslii-
ton 24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kotisivut: www.rakennusliittoo-
sasto60.fi.
Hallitus

Os. 061, Veteli
Syyskokous to 22.11. klo 18.30, 
Ravintola Pelimanni, Kaustintie 2, 
Kaustinen. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 064, Alavus
Syyskokous la 1.12. klo 16.30, 
Nordean saunatilat, Kuulantie 1, 
Alavus. Sisäänkäynti ja parkkipaik-
ka pankin takana. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Paikalla aluetoimitsija Jere 
Hyytinen. Sauna- ja uintimahdolli-
suus kokouksen ja ruokailun jäl-
keen. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 068, Joensuu
Syyskokous su 2.12. klo 14, Ravin-
tola Kerubi, Suojärvi-kabinetti, Sil-
takatu 1, Joensuu. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet
Pikkujoulut la 15.12. klo 19, 
Bock´s Corner Brewery, Gerbyntie 
18, Vaasa. Osasto tarjoaa pikku-
jouluillallisen jäsenille ja avecille. 
Paikkoja on varattu 40 hengelle, 
 joten ilmoittaudu heti mukaan!  
Asu vapaa, mutta pakollinen.  
Opiskelijajäsenet, tapahtuma on 
K-18. Ilmoittautumiset: Rami  
p. 044 205 2677, Toni p. 050 576 
4308, Jyrki p. 040 507 0999 tai  
s-posti: osasto75@gmail.com.
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari
Syyskokous la 8.12. klo 13, TT-
halli, Ahlströminkatu 10, Pietarsaa-
ri. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
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(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 078, Hamina
Syyskokous to 22.11. klo 18, Ho-
telli Leikari, Haminantie 261, Kot-
ka. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 079, Porvoo
Syyskokous la 24.11. klo 12, osas-
ton toimisto, Sibeliuksenbulevardi 
36, Porvoo. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 080, Vakka-Suomen 
rakentajat
Syyskokous to 22.11. klo 18, Laiti-
lan Kievari, Keskuskatu 20, Laitila. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 082, Nokia
Syyskokous ti 20.11. klo 18, osas-
ton toimisto, Pirkkalaistori 8 C, 
Nokia. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 095, Vaasa
Syyskokous pe 30.11. klo 18, Koti-
rannan Työväentalo, Kustaalantie 
82, Vaasa. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. Il-
tapala ja sauna. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 099, Kajaani
Syyskokous to 22.11. klo 18, ra-
vintola Wanha kerho, Kauppakatu 
40, Kajaani. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Ennen kokousta osasto 

tarjoaa ruuan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 100, Hämeenlinna
Perhepikkujoulut su 25.11. klo 14 
Kantolan Touhutalossa, Keksikatu 
5, Hämeenlinna. Touhuamisen lo-
massa joulutorttu- ja puurotarjoilu. 
Tervetuloa!
Syyskokous su 2.12. klo 13, hotelli 
Scandic Hämeenlinna City, Raati-
huoneenkatu 16, Hämeenlinna. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen pitää aluetoimitsija 
 Keijo Ilo. Kokouksen päätteeksi 
ruokailu. Tervetuloa!
Pikkujoulut pe 14.12. klo 19, Ori-
ginal Sokos Hotel Vaakuna, Pos-
sentie 7, Hämeenlinna. Hollywood 
Show & Dinner. Omavastuu 20 €/
hlö. Paikkoja varattu 60 hengelle. 
Ilmoittautumiset ja maksut viimeis-
tään ma 3.12.: Hämeenlinnan toi-
misto, Birger Jaarlin katu 18, maa-
nantaina 19.11. klo 14.30–16.30 tai 
rahastonhoitaja Timo Nikkaselle  
p. 041 499 9503.
Hallitus

Os. 101, Porin maalarit ja 
mattomiehet
Kuukausikokous ti 20.11. klo 18, 
Satakunnan aluetoimisto, Liisanka-
tu 18, Pori. Käsitellään esille tulevat 
asiat. 
Syyskokous pe 7.12. klo 18, Sata-
kunnan aluetoimisto, Liisankatu 
18, Pori. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 103, Kuopion maalarit ja 
mattomiehet
Syyskokous ke 28.11. klo 18, Vuo-
rikatu 42:n kokoustilat, Kuopio. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 104, Helsingin 
asfalttimiehet ja 
bitumieristäjät
Syyskokous la 1.12. klo 11, osasto-
jen Tiimitupa, Viides Linja 3, Hel-
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Alkuun 
työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläi-
nen says SF, Safety First. Kokouk-

sen jälkeen siirrymme osaston 
 tarjoamalle brunssille ravintola 
 Oivaan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 113, Siilinjärvi
Pikkujoulut pe 7.12. klo 19, Kun-
nonpaikka, Jokiharjuntie 3, Vuore-
la. Bussikyyti lähtee klo 18 Kuopi-
on Maljalahdenkadulta (kaupun-
gintalon takaa), noin klo 18.30 Sii-
linjärven linja-autoasemalta. Takai-
sin kyyti lähtee noin klo 1. Sitovat 
ilmoittautumiset viimeistään pe 
23.11., Janne Rautiainen p. 044 
585 2202.
Hallitus

Os. 115, Heinola
Syyskokous ke 28.11. klo 18, 
Drink Bar Bulmer, Kirkkokatu 15, 
Heinola. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 123, Rauma
Syyskokous ti 11.12. klo 18, ravin-
tola Savila, Vanhankirkonkatu 1, 
Rauma. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Liitosta 
paikalla työsuojelusihteeri Tapio 
Jääskeläinen. Kokouksen jälkeen 
ruokailu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 131, Rovaniemi
Pikkujoulut la 8.12. klo 19, Sokos 
hotel Vaakuna, Amarillo, Koskikatu 
4, Rovaniemi. Buffet-ruokailu ja 
Doriksessa Stand up -esitys. Syys-
kokoukseen osallistuville jäsenille 
omavastuuta ei ole ja avecille 20 €. 
Muille jäsenille omavastuu 20 € ja 
avec 30 €. Ilmoittautumiset vii-
meistään syyskokouksessa ja oma-
vastuu maksettuna pe 23.11. tilille: 
FI67 4600 0010 6536 04, viesti-
kenttään: pikkujoulut 18. Ilmoittau-
tumislista myös aluetoimistolla, 
Maakuntakatu 15.
Hallitus

Os. 150, Forssa
Osaston 80-vuotiskakkukahvit la 
17.11. klo 13–16 osaston toimistol-
la, Hämeentie 18, Forssa. Kaikki 
jäsenet tervetuloa!
Syyskokous to 22.11. klo 18.30, 
osaston toimisto, Hämeentie 18, 
Forssa. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 154, Loviisa
Syyskokous su 25.11. klo 13, Lo-
viisan Neste, Ankkurituulen kabi-
netti, Länsikaari 3, Loviisa. Esillä 

sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Paikalla eteläisen toi-
minta-alueen päällikkö Vilppu Oi-
karinen. Osasto tarjoaa lounaan 
osallistujille.
Jouluruokailu la 1.12. klo 19, 
 ravintola Zilton, Mariankatu 29, 
Loviisa. Sitovat ilmoitukset 
 viimeistään su. 25.11., Kaj Vilja  
p. 040 581 7509. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 159, Savonlinna
Syyskokous to 22.11. klo 18, So-
kos Hotel Seurahuone, Tosca-kabi-
netti, Kauppatori 4–6, Savonlinna. 
Opastus Perlina Di Castello -ravin-
tolan kautta. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kokoukseen osallistuville osaston 
jäsenille jaetaan drinkkilippuja, jot-
ka ovat käytettävissä pikkujoulussa 
pe 30.11. Kahvitarjoilu,  
Tervetuloa!
Pikkujoulut pe 30.11. klo 19, Ola-
vinlinna, ravintola Linnantupa. Tar-
jolla jouluinen linnan menu. Paik-
koja 50 hengelle, jäsenille ja puoli-
solle. Täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Sitovat ilmoittautumi-
set viimeistään la 24.11., Tapio Sil-
vennoinen, p. 050 411 6266.
Uudet kotisivut: rlsavonlinnaosas-
to159.simplesite.com.
Hallitus

Os. 160, Kerimäki
Jouluruokailu la 8.12. klo 17, Ra-
vintola Savon Hovi, Karjalantie 11, 
Savonlinna. Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään to 22.11., Kari Tiainen 
p. 050 585 6264. Kutsu kahdelle. 
Tervetuloa!
Hallitus

Avd. 168, Vasa
Höstmöte må 26.11. kl 18, vid 
Byggnadsförbundet, Storalångga-
tan, 43, Vasa. I föredragningslistan 
finns stadgenliga ärenden (val av 
funktionärer för år 2019) samt kan-
didatnominering till Byggnadsför-
bundets 24. förbundskongressens 
och Byggnadsbranchens arbetslös-
hetskassan representantskapsmötets 
val. Och övriga ärenden. Mat efter 
mötet.
Styrelsen

Os. 173, Lappeenranta
Syyskokous ma 3.12. klo 16.30, 
Angus Steak & Wine -ravintola, 
Valtakatu 33, Lappeenranta. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus
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linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 026, Hämeenlinnan 
maalarit ja mattomiehet
Syyskokous la 1.12. klo 15, ravin-
tola Seiskan saunaosasto, Suomen 
Kasarmin katu 7, Hämeenlinna. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 027, Joensuu
Jouluruokailu pe 7.12. klo 18, 
hotelli-ravintola Aada, Kauppakatu 
32, Joensuu. Jäsen ilmaiseksi, puo-
liso 5 €, joka maksetaan osaston 
 tilille FI69 5770 0520 4039 88. 
 Ilmoitukset viimeistään pe 23.11. 
s-postilla: osasto027@suomi24.fi. 
Ilmoitukseen jäsenen nimi, puhe-
linnumero ja tuleeko yksin vai puo-
lison kanssa. Paikkoja varattu 100 
hengelle.
Hallitus

Os. 032, Kitee
Syyskokous la 24.11. klo 12, ravin-
tola Pivanka, Kesälahdentie 1, Ke-
sälahti. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 033, Lappeenranta
Veteraanitapaaminen ma 26.11. 
klo 10, Lappeenrannan Työväenta-
lo, Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lap-
peenranta. Kansanedustaja Anneli 
Kiljunen kertoo sote-uudistuksen 
tämän hetkisestä tilanteesta ja edus-
kunnan muut kuulumiset. Suunni-
tellaan yhdessä ensi vuoden toi-
mintaa. Tämä jälkeen tutustuminen 
seniori/palvelutalo Saga Torilin-
naan, jossa nautimme lounaan. 
Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset 
viimeistään pe 23.11. osaston toi-
mistoon maanantaisin klo 15–17 
Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lap-
peenranta tai p. 050 348 4122. 
Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!
Veteraanitoimikunta
Pikkujoulut la 8.12. Lappeenran-
nan jäähallissa, Kisakatu 9, Lap-
peenranta. Ohjelma: klo 15–17 run-
sas jouluateria klo 15–17 jäähallin 
ravintola Sputnikissa, klo 17 Sai-
pa–Tappara jääkiekko-ottelu istu-
mapaikoilla seuraten. Omavastuu 
koko paketista 15 €/hlö, myös avec. 
Paikkoja rajoitetusti! Ilmoittautu-
miset viimeistään ma 3.12. osaston 
toimistolla maanantaisin klo 15–
17, Snellmaninkatu 12, 2. krs, Lap-
peenranta. Sopiva käteisraha mu-
kaan! Tervetuloa!
Syyskokous ti 11.12. klo 18, Lap-
peenrannan Työväentalo, Snellma-

ninkatu 12, 2. krs, Lappeenranta. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Lasten pikkujoulut la 15.12. klo 10 
Finnkino Strand -elokuvateatteris-
sa, kauppakeskus IsoKristiina, Bra-
henkatu 5, Lappeenranta. Eloku-
vaesitys Viiru ja Pesonen – Viiru 
muuttaa. Tarjolla myös pikku na-
posteltavaa. Paikkoja rajoitetusti. 
Ilmoittautumiset tekstiviestillä vii-
meistään ti 11.12. p. 050 348 4122. 
Laita viestiin nimesi ja kuinka 
monta paikkaa varaat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 034, Imatra
Syyskokous ma 26.11. klo 18, Ay-
talo, Esterinkatu 11, 3. krs, Imatra. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
Pikkujoulut pe 7.12. klo 19.30, 
Imatran kylpylässä. Joulubuffet ja 
esiintyjänä Yölintu. Omavastuu 15 
€/hlö. Lippuja ostettavissa syysko-
kouksen yhteydessä ma 26.11. klo 
17–19. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 039, Helsingin matto- ja 
parkettimiehet
Syyskokous ti 20.11. klo 16, am-
mattiosastojen Tiimitupa, Viides 
linja 3, Helsinki. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 042, Hyvinkää
Syyskokous ti 4.12. klo 18, ravinto-
la Harlekiini, Kauppatori 1, Hyvin-
kää. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi muut 
esille tulevat asiat. Kokous aloitetaan 
tarjoilulla klo 17.30. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 043, Pori
Syyskokous pe 30.11. klo 18, ho-
telli Rantakartano Isojoenrannantie 
58, Pori. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 047, Lohja
Syyskokous ma 3.12. klo 18, osas-
ton toimitilat, Kauppakatu 8, Loh-
ja. Esillä sääntöjen määräämät asiat 

(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 051, Jyväskylä
Syyskokous ma 3.12. klo 18, Kes-
ki-Suomen aluetoimisto, Yrjönkatu 
30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 052, Jyväskylän maalarit 
ja lattianpäällystäjät
Syyskokous/Pikkujoulut pe 30.11. 
klo 18, Järjestöjentalo, Kalevankatu 
4, Jyväskylä. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen jatketaan 
pikku jouluilla. Hyvät tarjoilut ja 
hauskaa seuraa. Myös saunomis-
mahdollisuus. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 056, Salo
Syyskokous la 1.12. klo 10, osas-
ton toimisto, Helsingintie 16, Salo. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. 
 Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 057, Kotka
Syyskokous ti 11.12. klo 18, osaston 
toimisto, Puutarhakatu 12, Kotka. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Aluetoi-
mitsija paikalla. Kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 059, Oulu
Syyskokous to 29.11. klo 18, Ra-
disson Blu Hotel, Hallituskatu 1, 
Oulu. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
seen osallistujille pikkujoululippu 
maksutta. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulut la 8.12. klo 18, Radis-
son Blu Hotel, Hallituskatu 1, Ou-
lu. Esiintyjinä: stand up -koomikko 
Ilkka Kivi ja Matkalla-bändi. Hinta 
jäsenille ja avecille 20 €/hlö. Pik-
kujoululippuja saatavana Oulun 

aluetoimistolta, Rautatienkatu 40, 
Oulu, ma 3.12. klo 8.30–12 ja klo 
13–16.30.
Hallitus

Os. 060, Kouvola
Syyskokous ke 28.11. klo 18, 
SAK:n Kouvolan aluetoimisto, 
Kauppalankatu 5, Kouvola. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennuslii-
ton 24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kotisivut: www.rakennusliittoo-
sasto60.fi.
Hallitus

Os. 061, Veteli
Syyskokous to 22.11. klo 18.30, 
Ravintola Pelimanni, Kaustintie 2, 
Kaustinen. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 064, Alavus
Syyskokous la 1.12. klo 16.30, 
Nordean saunatilat, Kuulantie 1, 
Alavus. Sisäänkäynti ja parkkipaik-
ka pankin takana. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Paikalla aluetoimitsija Jere 
Hyytinen. Sauna- ja uintimahdolli-
suus kokouksen ja ruokailun jäl-
keen. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 068, Joensuu
Syyskokous su 2.12. klo 14, Ravin-
tola Kerubi, Suojärvi-kabinetti, Sil-
takatu 1, Joensuu. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 075, Vaasan kirvesmiehet
Pikkujoulut la 15.12. klo 19, 
Bock´s Corner Brewery, Gerbyntie 
18, Vaasa. Osasto tarjoaa pikku-
jouluillallisen jäsenille ja avecille. 
Paikkoja on varattu 40 hengelle, 
 joten ilmoittaudu heti mukaan!  
Asu vapaa, mutta pakollinen.  
Opiskelijajäsenet, tapahtuma on 
K-18. Ilmoittautumiset: Rami  
p. 044 205 2677, Toni p. 050 576 
4308, Jyrki p. 040 507 0999 tai  
s-posti: osasto75@gmail.com.
Hallitus

Os. 076, Pietarsaari
Syyskokous la 8.12. klo 13, TT-
halli, Ahlströminkatu 10, Pietarsaa-
ri. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
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Os. 178, Kokemäki/Harjavalta
Syyskokous to 29.11. klo 18, 
Pitkä järven vapaa-ajankeskus, Ur-
heilutie 15, Kokemäki. Esillä sään-
töjen määräämät asiat (toimihenki-
lövalinnat vuodelle 2019), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 
24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen jou-
luinen ruoka. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 185, Toholampi
Syyskokous pe 30.11. klo 18, Rit-
jan Keidas, Ullavantie 1, Toholam-
pi. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Jouluruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 186, Oitti
Syyskokous su 25.11. klo 12, Pih-
vipaikka 54, Riihimäentie 3620, 
Oitti. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Ruokatar-
joilu, puolisot mukaan ruokailuun.
Hallituksen kokous heti 
syyskokouk sen jälkeen.
Hallitus

Os. 190, Lohja
Syyskokous su 9.12. klo 17, Metal-
litupa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 197, Pieksämäki
Joululounas su 16.12. Lomatriossa 
tai 17.–21.12. Savonsolmussa. 
 Hyvää joulua kaikille!
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi
Syyskokous la 1.12. klo 15, Lap-
land Hotel Äkäshotelli, Äkäsentie 
10, Äkäslompolo. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilövalin-
nat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut järjestetään samassa 
paikassa. Katso tarkemmat tiedot 
osaston nettisivuilta: https://osas-
to200.rakennusliitto.net/.
Hallitus

Os. 206, Juva
Jouluruokailu pe 14.12. klo 18, 
Juvan Kahvikulma, Juvantie 16, Ju-
va. Ilmoittautumiset viimeistään su 
25.11. p. 040 829 2755. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 210, Meri-Lapin 
rakentajat
Syyskokous la 8.12. klo 12, TUL:n 
tilat, Nahkurinkatu 1, Kemi. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Paikalla aluetoimitsija 
Ilpo Hiltula.
Hallitus

Os. 212, Loimaa
Syyskokous su 2.12. klo 14, Loi-
maan Työväentalo, Satakunnantie 
57, Loimaa. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 213, Nastola
Syyskokous to 22.11. klo 18, Ra-
vintola Aromi, Mestarintie 1, Nas-
tola. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Liiton 
t erveiset kokousväelle tuo sopimus-
vastaava Lauri Haikola. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali
Syyskokous ke 28.11. klo 18, A-
Rakennus Niemelä Oy:n tilat, Put-
kikatu 14, Naantali. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 224, Kankaanpää
Syyskokous pe 23.11. klo 18, Hon-
ko Safarit, Punainen Tupa, Alakylä 
4, Kankaanpää. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 236, Kangasala
Keilailua pe 23.11. klo 18.30, Kau-
pin keilahalli, Keilakuja 1, Tampe-
re. Varattu kuusi rataa. Ilmoittautu-
miset viimeistään ti 20.11., Jari 
Laurila p. 040 017 0076.
Syyskokous ke 28.11. klo 17, 
Tredun Kangasalan uusi toimipiste, 
opetusravintola Eveliina, Finnentie 
39, Kangasala. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 

asiat. Kokous aloitetaan ruokailul-
la. Tilannekatsauksen pitää neuvot-
telupäällikkö Kimmo Palonen. Ter-
vetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski
Syyskokous pe 23.11. klo 18.30, 
Pohjois-Savon OP:n kerhohuone, 
Juankoskentie 18, Juankoski. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Tervetuloa!
Pikkujouluruokailu la 15.12.
klo 19, hotelli-ravintola Ruukin 
Kievari, Juankoskentie 10, Juan-
koski.  Ilmoittautumiset viimeistään 
ma 3.12., Erkki p. 040 840 4641.
Hallitus

Os. 241, Paimio
Syyskokous/Pikkujoulut la 24.11. 
klo 14, Ravintola Femme, Vistantie 
45, Paimio. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Syyskokous ti 20.11. klo 18.30, 
osaston toimisto, Keskuspuistikko 
32, Kurikka. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Pikkujoulut la 1.12. klo 10, Kuri-
kan Työväentalo, Kiikkulantie 5, 
Kurikka. Tarjolla jouluruokaa ja 
kahvit. Ruokailun jälkeen kara-
okea. Kuljetukset: Jalasjärveltä 
Saarnion pysäkki, ABC ja siitä suo-
raan Kurikkaan. Toinen auto ajaa 
reittiä: Nori, Teuvan ABC, Jurva 
(entinen Matkahuolto) ja viinatietä 
Kurikkaan. Avecilta 15 €. Mukaan 
mahtuu 120 henkilöä. Ilmoittautu-
miset viimeistään ma 26.11., Reino 
Tuunainen p. 040 086 2471 klo 16–
20.30. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 265, Vantaa
Syyskokous ti 4.12. klo 18, Puisto-
kulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Päätetään Vantaan 
osastojen yhdistymisestä.  
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 283, Viiala
Syyskokous to 27.11. klo 18, Viia-
lan Sampola, Vakkistentie 5, Viiala. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 

(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen pitää aluetoimitsija  
Bo Berglov. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 285, Pielavesi
Syyskokous ti 27.11. klo 18, Ikälän 
järjestötila, Toritie 6, Pielavesi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 286, Haapajärvi
Syyskokous to 29.11. klo 18, 
Tuuli areena, Ståhlberginkatu 10, 
Haapajärvi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Jouluruokailu la 1.12. klo 14, Lo-
makoti Kotoranta, Kotorannantie 
74, Kiljava. Sitovat ilmoittautumi-
set viimeistään to 22.11., Jari  
p. 040 525 5427.
Hallitus

Os. 291, Outokumpu
Syyskokous la 1.12. klo 12, Myky-
mäentie 23, Varislahti. Esillä sään-
töjen määräämät asiat (toimihenki-
lövalinnat vuodelle 2019), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 
24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tule-
vat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 295, Jokilaakso
Pikkujouluruokailu la 1.12.
klo 19, ravintola Myllyranta, Kaup-
pakatu 14, Ylivieskassa. Avec mu-
kaan. Ilmoittautumiset viimeistään 
to 22.11. p. 044 545 7734.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi
Syyskokous la 24.11. klo 17, Ra-
vintola Old Fox, Sorakuja 2, Siilin-
järvi. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen pikkujouluhenkinen 
ruokailu. Ruokailua varten ilmoit-
tautumiset viimeistään ti 20.11., 
Mika Hallikainen p. 040 079 1063. 
Tervetuloa!
Hallitus
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Os. 316, Jokioinen
Syyskokous pe 30.11. klo 18.30, 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen 
kokoushuone, Keskuskatu 29 A, 
Jokioinen. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 318, Kiuruvesi
Syyskokous ti 20.11. klo 18, Puis-
tonkulman kokoustilat, Asematie 
16, Kiuruvesi. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 320, Laihia
Syyskokous ti 20.11. klo 18, hotel-
li-ravintola Kantri, Kauppatie 5, 
Laihia. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 339, Ikaalinen
Syyskokous su 25.11. klo 13, St1 
Sammi, Kolmostie 670, Ikaalinen. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 342, Jyväskylän 
kirvesmiehet
Syyskokous ti 11.12. klo 18, Scan-
dic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 
Jyväskylä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 350, Haapavesi
Syyskokous la 24.11. klo 13, Ruus-
tinnanhovi, Kytökyläntie 260, Haa-
pavesi. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 354, Sodankylä
Pikkujoulut la 24.11. klo 19, ho-
telli Sodankylä, Unarintie 15, So-
dankylä. Sitovat ilmoittautumiset 

viimeistään ma 19.11., Jouko p. 
040 013 0483 tai Juha p. 040 019 
3881.
Hallitus

Os. 365, Rautavaara
Syyskokous pe 14.12. klo 18, Ho-
telli-Ravintola Tiilikka, Kuusitie 2, 
Rautavaara. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Jouluruokailu ja kahvit. Jäsenet 
puolisoineen tervetuloa!
Hallitus

Os. 374, Tohmajärvi
Syyskokous pe 23.11. klo 18, Työ-
väentalo, Työväentie 2, Tohmajärvi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Esillä myös 
osaston purkaminen ja valitaan sel-
vitysmiehet. Lisäksi muut esille tu-
levat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 378, Orimattila
Syyskokous to 29.11. klo 18, Jär-
jestötupa, Rantatie 2, Orimattila. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 8.12. klo 17, Wan-
ha Amis, Koulutie 19 D, Orimatti-
la. Ilmoittautumiset viimeistään ke 
28.11., Matti Koivula p. 040 8400 
772 iltaisin klo 17 jälkeen.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 390, Helsingin 
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous la 24.11. klo 9, osas-
ton toimitilat, Viides linja 3, Hel-
sinki. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Ajankoh-
taisista asioista kertomassa aluetoi-
mitsija Niko Räsänen.
Hallitus

Os. 391, Turun putkimiehet ja 
eristäjät
Syyskokous pe 23.11. klo 17, Tu-
run aluetoimiston alakerta, Uuden-
maankatu 6a, Turku. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kokouksen jälkeen sauna ja 
pientä purtavaa.
Turun rakentajaveteraanien pe-
rinteinen Nuutinpäivä-risteily 
su 13.1.2019, m/s Amorella. Ko-

koontuminen klo 8.10 Viking Linen 
terminaalissa. Risteilyn hinta 40 €/
hlö ja Picnic-risteilyn hinta 30 €/
hlö. Osasto tukee jäseniään 20 €/
matka. Sitovat ilmoittautumiset 
Reijo Palmgren p. 041 543 7141.
Hallitus

Os. 392, Tampereen 
putkimiehet ja -asentajat
Syyskokous ti 27.11. klo 16.30, 
Sorinkatu 4, Tampere. Esillä sään-
töjen määräämät asiat (toimihenki-
lövalinnat vuodelle 2019), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 
24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tule-
vat asiat. Tilannekatsauksen pitää 
neuvottelupäällikkö, sopimusala-
vastaava Kimmo Palonen. Eväs- ja 
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 394, Kuopion putkimiehet 
ja -eristäjät
Syyskokous to 22.11. klo 18, Vuo-
rikatu 42:n alakerran tilat, Kuopio. 
Kokous aloitetaan kahveilla klo 
17.30. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 8.12. klo 19, 
kylpylä hotelli Rauhalahti. Aloite-
taan ruokailulla. Avec mukaan. 
Omavastuu 10 €/hlö, maksetaan 
osaston tilille FI20 5542 0620 0041 
96. Paikkoja varataan 30:lle hen-
gelle. Ilmoittautumiset viimeistään 
ma 3.12. Pekka p. 040 524 9756.
Hallitus

Os. 395, Jyväskylän 
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous ti 20.11. klo 17.30, 
Keski-Suomen aluetoimisto, Yrjön-
katu 30, Jyväskylä. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Tilannekatsauksen pitää neu-
vottelupäällikkö Kimmo Palonen. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 397, Hämeenlinnan 
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous ti 20.11. klo 17, Ho-
telli Scandic Hämeenlinna City 
(entinen Cumulus), kokoustilat, 2. 
krs, Raatihuoneenkatu 16, Hä-
meenlinna. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Hallitus

Os. 400, Kotkan putkimiehet
Syyskokous ke 12.12. klo 18, 
 Hotelli Leikari, Haminantie 261, 
Kotka Esillä sääntöjen määräämät 

asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi  
muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen pitää itäisen toiminta-
alueen päällikkö Marko Niskanen. 
Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa 
ruuan. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 402, Vaasan putkimiehet
Syyskokous pe 23.11. klo 18, ra-
vintola Olympic, saunatilat, Olym-
piakatu 3 B, Vaasa. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Ruoka- ja juomatarjoilu. 
 Tervetuloa!
Hallitus

Os. 404, Porin putkimiehet ja 
-eristäjät
Syyskokous ke 21.11. klo 18, Viik-
karin Valkama, Juhana Herttuan ka-
tu 17, Pori. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 406, Rovaniemen 
putkimiehet
Syyskokous/Pikkujoulut pe 30.11. 
klo 18, Arctic City Hotel, ravintola 
Monte Rosa, Pekankatu 9, Rova-
niemi. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen vietetään pikkujouluja. 
Paikkoja on varattu 25 kpl ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Ilmoittautumiset viimeistään 
su 25.11., Jaakko Varrio p. 040 181 
3824 tai s-posti jaska.varrio@
gmail.com. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 416, Virrat
Syyskokous to 22.11. klo 18, Työ-
väentalo, Mäkitie 18, Virrat. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 418, Kirkkonummi
Syyskokous su 25.11. klo 15, 
Finnsbacka, kerhohuone, Kunin-
kaantie 5–7, Kirkkonummi. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
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Os. 178, Kokemäki/Harjavalta
Syyskokous to 29.11. klo 18, 
Pitkä järven vapaa-ajankeskus, Ur-
heilutie 15, Kokemäki. Esillä sään-
töjen määräämät asiat (toimihenki-
lövalinnat vuodelle 2019), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 
24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen jou-
luinen ruoka. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 185, Toholampi
Syyskokous pe 30.11. klo 18, Rit-
jan Keidas, Ullavantie 1, Toholam-
pi. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Jouluruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 186, Oitti
Syyskokous su 25.11. klo 12, Pih-
vipaikka 54, Riihimäentie 3620, 
Oitti. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Ruokatar-
joilu, puolisot mukaan ruokailuun.
Hallituksen kokous heti 
syyskokouk sen jälkeen.
Hallitus

Os. 190, Lohja
Syyskokous su 9.12. klo 17, Metal-
litupa, Tehtaankatu 9, Lohja. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 197, Pieksämäki
Joululounas su 16.12. Lomatriossa 
tai 17.–21.12. Savonsolmussa. 
 Hyvää joulua kaikille!
Hallitus

Os. 200, Tunturi-Lappi
Syyskokous la 1.12. klo 15, Lap-
land Hotel Äkäshotelli, Äkäsentie 
10, Äkäslompolo. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilövalin-
nat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut järjestetään samassa 
paikassa. Katso tarkemmat tiedot 
osaston nettisivuilta: https://osas-
to200.rakennusliitto.net/.
Hallitus

Os. 206, Juva
Jouluruokailu pe 14.12. klo 18, 
Juvan Kahvikulma, Juvantie 16, Ju-
va. Ilmoittautumiset viimeistään su 
25.11. p. 040 829 2755. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 210, Meri-Lapin 
rakentajat
Syyskokous la 8.12. klo 12, TUL:n 
tilat, Nahkurinkatu 1, Kemi. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Paikalla aluetoimitsija 
Ilpo Hiltula.
Hallitus

Os. 212, Loimaa
Syyskokous su 2.12. klo 14, Loi-
maan Työväentalo, Satakunnantie 
57, Loimaa. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 213, Nastola
Syyskokous to 22.11. klo 18, Ra-
vintola Aromi, Mestarintie 1, Nas-
tola. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Liiton 
t erveiset kokousväelle tuo sopimus-
vastaava Lauri Haikola. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 221, Naantali
Syyskokous ke 28.11. klo 18, A-
Rakennus Niemelä Oy:n tilat, Put-
kikatu 14, Naantali. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 224, Kankaanpää
Syyskokous pe 23.11. klo 18, Hon-
ko Safarit, Punainen Tupa, Alakylä 
4, Kankaanpää. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 236, Kangasala
Keilailua pe 23.11. klo 18.30, Kau-
pin keilahalli, Keilakuja 1, Tampe-
re. Varattu kuusi rataa. Ilmoittautu-
miset viimeistään ti 20.11., Jari 
Laurila p. 040 017 0076.
Syyskokous ke 28.11. klo 17, 
Tredun Kangasalan uusi toimipiste, 
opetusravintola Eveliina, Finnentie 
39, Kangasala. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat (toimihenkilöva-
linnat vuodelle 2019), ehdokkaiden 
asettaminen Rakennusliiton 24. liit-
tokokouksen ja Rakennusalan työt-
tömyyskassan edustajiston vaalei-
hin. Lisäksi muut esille tulevat 

asiat. Kokous aloitetaan ruokailul-
la. Tilannekatsauksen pitää neuvot-
telupäällikkö Kimmo Palonen. Ter-
vetuloa!
Hallitus

Os. 240, Juankoski
Syyskokous pe 23.11. klo 18.30, 
Pohjois-Savon OP:n kerhohuone, 
Juankoskentie 18, Juankoski. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Tervetuloa!
Pikkujouluruokailu la 15.12.
klo 19, hotelli-ravintola Ruukin 
Kievari, Juankoskentie 10, Juan-
koski.  Ilmoittautumiset viimeistään 
ma 3.12., Erkki p. 040 840 4641.
Hallitus

Os. 241, Paimio
Syyskokous/Pikkujoulut la 24.11. 
klo 14, Ravintola Femme, Vistantie 
45, Paimio. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 244, Kurikka
Syyskokous ti 20.11. klo 18.30, 
osaston toimisto, Keskuspuistikko 
32, Kurikka. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!
Pikkujoulut la 1.12. klo 10, Kuri-
kan Työväentalo, Kiikkulantie 5, 
Kurikka. Tarjolla jouluruokaa ja 
kahvit. Ruokailun jälkeen kara-
okea. Kuljetukset: Jalasjärveltä 
Saarnion pysäkki, ABC ja siitä suo-
raan Kurikkaan. Toinen auto ajaa 
reittiä: Nori, Teuvan ABC, Jurva 
(entinen Matkahuolto) ja viinatietä 
Kurikkaan. Avecilta 15 €. Mukaan 
mahtuu 120 henkilöä. Ilmoittautu-
miset viimeistään ma 26.11., Reino 
Tuunainen p. 040 086 2471 klo 16–
20.30. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 265, Vantaa
Syyskokous ti 4.12. klo 18, Puisto-
kulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Päätetään Vantaan 
osastojen yhdistymisestä.  
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 283, Viiala
Syyskokous to 27.11. klo 18, Viia-
lan Sampola, Vakkistentie 5, Viiala. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 

(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Tilanne-
katsauksen pitää aluetoimitsija  
Bo Berglov. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 285, Pielavesi
Syyskokous ti 27.11. klo 18, Ikälän 
järjestötila, Toritie 6, Pielavesi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 286, Haapajärvi
Syyskokous to 29.11. klo 18, 
Tuuli areena, Ståhlberginkatu 10, 
Haapajärvi. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 288, Nurmijärvi
Jouluruokailu la 1.12. klo 14, Lo-
makoti Kotoranta, Kotorannantie 
74, Kiljava. Sitovat ilmoittautumi-
set viimeistään to 22.11., Jari  
p. 040 525 5427.
Hallitus

Os. 291, Outokumpu
Syyskokous la 1.12. klo 12, Myky-
mäentie 23, Varislahti. Esillä sään-
töjen määräämät asiat (toimihenki-
lövalinnat vuodelle 2019), ehdok-
kaiden asettaminen Rakennusliiton 
24. liittokokouksen ja Rakennus-
alan työttömyyskassan edustajiston 
vaaleihin. Lisäksi muut esille tule-
vat asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 295, Jokilaakso
Pikkujouluruokailu la 1.12.
klo 19, ravintola Myllyranta, Kaup-
pakatu 14, Ylivieskassa. Avec mu-
kaan. Ilmoittautumiset viimeistään 
to 22.11. p. 044 545 7734.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 311, Siilinjärvi
Syyskokous la 24.11. klo 17, Ra-
vintola Old Fox, Sorakuja 2, Siilin-
järvi. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen pikkujouluhenkinen 
ruokailu. Ruokailua varten ilmoit-
tautumiset viimeistään ti 20.11., 
Mika Hallikainen p. 040 079 1063. 
Tervetuloa!
Hallitus
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jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi–
Taivalkoski
Syyskokous la 8.12. klo 12, Ravin-
tola Merita, Jukolantie 4, Pudasjär-
vi. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Paikalla 
aluepäällikkö Juha Kauppinen. 
 Tervetuloa!
Pikkujouluateria. Osasto tarjoaa 
jäsenilleen ja heidän puolisolleen/
avopuolisolleen pikkujouluaterian 
Pudasjärvellä Ravintola Meritassa 
tai Taivalkoskella Hotelli Herkossa. 
Lisätietoja: Taisto p. 040 546 9216, 
Tuomo p. 040 747 339 tai koti-
sivuiltamme:  
http://osasto425.yhdistysavain.fi.
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi
Syyskokous su 2.12. klo 18, St1, 
Karikontie 1, Petäjävesi. Kiuruvesi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. 
 Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Syyskokous pe 30.11. klo 18, Puisto-
kulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Kokouksen alussa jou-
luruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Syyskokous to 22.11. klo 19, Shell 
Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1, 
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Keskustellaan mahdollisesta osas-
ton yhdistämisestä toiseen osas-
toon. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Syyskokous la 1.12. klo 13, Man-
tun talo, yläkerta, Vesitorninitie 1, 
Nilsiä. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi
Syyskokous pe 23.11. klo 18, Ky-
lätie 42 C 16, Rantasalmi. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 489, Oulun maa- ja 
vesirakentajat
Syyskokous la 24.11. klo 11, Ou-
lun aluetoimiston kokoustila, Rau-
tatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Osallistujille tarjotaan ko-
kouksen jälkeen päivällinen. Koko-
ukseen osallistuneilla ei omavas-
tuuta pikkujouluun. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 8.12. klo 18, Radis-
son Blue Hotel Oulu, ravintola Toi-
vo, Hallituskatu 1 Oulu. Sitovat 
 ilmoittautumiset viimeistään ma 
26.11., Tapani Pitkänen p. 040 063 
7583. Omavastuuosuus 20 €, joka 
maksetaan osaston tilille: FI51 
5741 4020 1047 20. Paikkoja rajoi-
tetusti! Tervetuloa!
Hallitus

Os. 495, Uurainen
Syyskokous su 25.11. klo 12, Par-
man ruokala, Kangashäkki. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 507, Kaavi
Syyskokous la 15.12. klo 14, Pito-
palvelu Kuittinen, Rantatie 6, Kaa-
vi. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen tarjotaan jouluateria. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 522, Merikarvia
Syyskokous to 22.11. klo 17.30, 
Paloasema, Lounasvaarantie 1, Me-
rikarvia. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 541, Tampere
Syyskokous ti 20.11. klo 16.30, 
osasto 10:n toimitilat, Sorinkatu 4 
A, Tampere. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 

vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 546, Mikkeli
Syyskokous la 1.12. klo 17, Scan-
dic Mikkeli, Mikonkatu 9, Mikkeli. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 1.12. klo 19, Scan-
dic Mikkeli, ravintola Bord, Mi-
konkatu 9, Mikkeli. Ilmoittautumi-
set viimeistään la 24.11. p. 050 015 
7390.
Hallitus

Os. 547, Lahti
Syyskokous pe 30.11. klo 18, osas-
ton toimisto, Hämeenkatu 32 A, 
Lahti. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen pientä iltapalaa.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 548, Kymen 
maanrakentajat
Syyskokous su 25.11. klo 15, ABC 
Anjalankoski, Kouvola, Hallitie 2, 
Keltakangas. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Jouluruokailu pe 7.12. Klo 19.30, 
Original Sokos Hotel Vaakuna 
Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, 
Kouvola. Varattu 20 paikkaa. Sito-
vat ilmoittautumiset viimeistään 
25.11., Jaska p. 040 065 5540.
Hallitus

Os. 557, Luumäki
Syyskokous to 22.11. klo 18, Taa-
vetin Lujabetonin ruokala, Teolli-
suustie 18, Taavetti. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan 
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous pe 23.11. klo 18.30, 
hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 
2, Kouvola. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit
Syyskokous ma 26.11. klo 18, 
osasto 10:n tilat, Sorikatu 4 A, 
Tampere. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Käsitellään osaston asunto-osake A 
Asunto Oy Siltakallion asia. Lisäk-
si muut esille tulevat asiat. Kahvi-
tarjoilu.
Hallitus

KUOLLEITA

Halonen Juho Heikki
Osastomme pitkäaikainen Juho 
Heikki Halonen kuoli 20.9.2018. 
Hän oli syntynyt 19.1.1929 ja 
 liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.3.1956.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja 
-eristäjät

Hietala Heimo Pauli
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Heimo Pauli Hietala kuoli 20.11. 
2018. Hän oli syntynyt 8.3. 1944 ja 
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
20.8.1985.
Muistoa kunnioittaen
Os. 378, Orimattila

Koivunen Seppo Tapio
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Seppo Tapio Koivunen kuoli 
24.10.2018. Hän oli syntynyt 
15.5.1942 ja liittynyt Rakennus-
liiton jäseneksi 1.11.1973.
Muistoa kunnioittaen
Os. 077, Mikkeli

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

VOIMASSAOLEVAT SAARROT
5.10.2018:

• ACC Law Oy
• Aiari Grupp Oü
• AJE Ehitus 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 OüBluescreen Oü
• Budtek Sp. Z.o.o.
• Carinaland Oü
• Concord Group Oü
• CNS Services Oy

SAARROT
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LOMIA

ALUETOIMISTOT TIEDOTTAVAT

TAPAHTUMIA

• Dedas Oü
• DED Kompanii Oü
• Degtab Oü
• Detroit Oü
• DPNB Group Oü
• Duramek Oy
• Edinet Partner OyEdmonton Oü
• EE Ranakam Oy
• Efira Invest Oü
• Egerton Oü
• Eikner Oü
• E-K Prof.com Oy
• lkotek Oy
• Enner Ehitus Oü
• Enta Ehitus Grupp Oü
• Etelä-Suomen kiinteistö ja 

autohuolto Oy
• EU Finnes (19.11.2013 alk. Oy 

ELDAIT Ab)
• Eurobuild Group Oü
• Europe Ehitus Oü
• Eu Steinbau Oy
• Faskom Oy
• Fatmus Ehitus Oü
• Feluko Oü
• FHU PM-BUD
• 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
• Keskustan Talexi & Tar Oy
• Kirvesmies Oy
• Kobolt 9 Oy
• Kortek RE Oü
• KVD Systems Oü
• Lemamaks Ehitus Oü
• Leviehitus Oü
• Mattic Oü
• Mauneks Oü
• Maximum Group Oü
• Meticon Oy
• Miedzynarodowny Serwis 

Budowlany MSB Sp. Z.o.o.
• MKJ Yhtiöt Oy
• Montevista Oü
• MTA Rakennus Oy
• MT Project Oy
• Multimaaler Oü
• My Property Oy
• 4 Naela Oü
• Naabob Ehitus Oü
• Narova Oy
• Navero Oy
• Nordic Manager 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
• Proberto Oü
• Projekt 10 Oü
• Prolainer Oü
• Prostein Oü
• Purku ja Tasoite Pichon Oy
• Putki Service Oy
• Rakennusexpertit JKL
• Rakennus MK Oü
• Rakennus Nordblue Oy
• Rakso Oü
• Ravent Team Oü
• Ready and Go Consulting Oy
• Rees Rakendus Oü
• Rekrum Oy Ab
• Rentaworker Oü
• RevalNord Oü
• Riaboshapka Dmytro tmi
• Rimatex Oy
• Rislem Oy
• Roiha Oy
• Sarikas Oü
• Satakunnan Laaturakennus Oy
• Satikuti Invest Oü
• Savega AS
• Scantrim Oy
• SDD Company Oy
• SGT Group Oü
• Sia Intertech
• Siivous –Expertit Osuuskunta
• Sloor Oü
• Slovax s.r.o
• Spectra Holding Oü
• Stabil Group Oy
• Stabil Project Oü
• Stadirak Oy
• Suomen Lujatyö Oy
• Sven Trading Ltd
• Targe Ehitus
• Tasokas Oü
• Telineservice Oü
• TG Kattomiehet Tmi
• Tiit Tamme
• Tonu Ehitus Oü
• TPA Palvelut Oy
• Tradeva UAB
• Treeplex Oy
• Triaad Grupp Oü
• T-Tarvike Oy
• TTR Rakennus Oü
• Tuotanto Vainio Ky
• Täpsi Team Oy
• Ultraserv Oü
• Unimaster Oü
• Vaasan teollisuusmaalaus Oy
• Vahotek Oy
• Vartix
• Venestail Oy
• Ventago Oü
• Vestkran Kranutleie & 

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

Turun toimistolla jouluateria
kahvin ja joulutortun kera!
ma 17.12. klo 9–15
Uudenmaankatu 6a, Turku

Lämpimästi Tervetuloa!

LIITON RUSAKKOJAHTI
Aika:  la 1.12. kokoontuminen klo 8
Paikka:  Riistan maja, Kurikkaperäntie 247, Jalasjärvi
 Tarkempi viitoitus 3-tieltä.

 Aamupala ja ruokailu jahdin loputtua.

 Mukaan otetaan 25 ensin ilmoittautunutta.

Lisätietoja Ilmoittautumiset viimeistään ma 26.11. klo 16–20.30,
Reino Tuunainen p. 0400 862 471.

HYVINVOINTILOMAT RY:N LOMA TYÖIKÄISILLE 2019

Lomalaisten valinnoissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Hy-
vinvointilomat lähettävät kutsukirjeen ja laskun loman saaneille, lasku on mak-
settava 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 terveys-
ministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.

Lautsian lomakeskus
Lautsiankuja 20, 14700 Hauho
www.lautsia.fi

Lomakeskus sijaitsee Hauholla keskellä kauneinta kantahämäläistä luontoa.
Majoitus kahden hengen huoneissa. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 20 €/vrk.
Täysihoitoloma sisältää: aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä yhteistä ohjelmaa.
Omavastuu on 100 €/5 vrk/hlö.

Puhtia työvuosiin 6.–11.5.2019  Hakuaika 1.11.–30.11.2018
sähköinen haku osoitteessa: 
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/37887

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

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

Oulun aluejärjestön Kalajoen Hiekkasärkkäin 
Timantti B-lomaosake on varattavissa alueen 
osastojen jäsenille ajalle 1.1.–31.5.2019.
Huoneisto on 60 m² ja mitoitettu 4–6 henkilölle. Lomat ovat 3–4 vrk:n pituisia ja 
niiden kesto 3 vrk (pe–ma) ja 4 vrk (ma–pe). Hinta 200 €/loma. 

Varauksia otetaan vastaan to 22.11. klo 9–16, Kirsti Haapasalo p. 040 705 8137. 
Lomat annetaan varausjärjestyksessä. Lomaa voivat hakea ne, jotka eivät ole 
varanneet huoneistoa vuoden 2018 varausaikana. 
Mikäli olet varannut lomasi vuodelle 2018 varausajan ulkopuolella, voit tehdä 
varauksen vuodelle 2019.
Mahdollisen peruutuksen sattuessa laskutamme varausmaksun 35 €.

Huoneiston osoite: Kiinteistö Oy Hiekkasärkkäin Timantti B9, 
Matkailutie 150 C as 9, 85100 Kalajoki.

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty!

Lisätietoja kohteesta osoitteessa http://www.rantakalla.fi.

Voit käydä 1.12. lähtien tutustumaan varaustilanteeseen Kalajoki24.fi sivustolla. 
Varaukset tulee kuitenkin tehdä Oulun toimiston kautta!

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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jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!
Hallitus

Os. 425, Pudasjärvi–
Taivalkoski
Syyskokous la 8.12. klo 12, Ravin-
tola Merita, Jukolantie 4, Pudasjär-
vi. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Paikalla 
aluepäällikkö Juha Kauppinen. 
 Tervetuloa!
Pikkujouluateria. Osasto tarjoaa 
jäsenilleen ja heidän puolisolleen/
avopuolisolleen pikkujouluaterian 
Pudasjärvellä Ravintola Meritassa 
tai Taivalkoskella Hotelli Herkossa. 
Lisätietoja: Taisto p. 040 546 9216, 
Tuomo p. 040 747 339 tai koti-
sivuiltamme:  
http://osasto425.yhdistysavain.fi.
Hallitus

Os. 456, Petäjävesi
Syyskokous su 2.12. klo 18, St1, 
Karikontie 1, Petäjävesi. Kiuruvesi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. 
 Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 459, Vantaa
Syyskokous pe 30.11. klo 18, Puisto-
kulma, Talkootie 4, Vantaa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Kokouksen alussa jou-
luruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 468, Mäntsälä
Syyskokous to 22.11. klo 19, Shell 
Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1, 
Mäntsälä. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Keskustellaan mahdollisesta osas-
ton yhdistämisestä toiseen osas-
toon. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Os. 475, Nilsiä
Syyskokous la 1.12. klo 13, Man-
tun talo, yläkerta, Vesitorninitie 1, 
Nilsiä. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 479, Rantasalmi
Syyskokous pe 23.11. klo 18, Ky-
lätie 42 C 16, Rantasalmi. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat.
Hallitus

Os. 489, Oulun maa- ja 
vesirakentajat
Syyskokous la 24.11. klo 11, Ou-
lun aluetoimiston kokoustila, Rau-
tatienkatu 40, Oulu. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat. Osallistujille tarjotaan ko-
kouksen jälkeen päivällinen. Koko-
ukseen osallistuneilla ei omavas-
tuuta pikkujouluun. Tervetuloa!
Pikkujoulut la 8.12. klo 18, Radis-
son Blue Hotel Oulu, ravintola Toi-
vo, Hallituskatu 1 Oulu. Sitovat 
 ilmoittautumiset viimeistään ma 
26.11., Tapani Pitkänen p. 040 063 
7583. Omavastuuosuus 20 €, joka 
maksetaan osaston tilille: FI51 
5741 4020 1047 20. Paikkoja rajoi-
tetusti! Tervetuloa!
Hallitus

Os. 495, Uurainen
Syyskokous su 25.11. klo 12, Par-
man ruokala, Kangashäkki. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat (toimi-
henkilövalinnat vuodelle 2019), eh-
dokkaiden asettaminen Rakennus-
liiton 24. liittokokouksen ja Raken-
nusalan työttömyyskassan edusta-
jiston vaaleihin. Lisäksi muut esille 
tulevat asiat. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 507, Kaavi
Syyskokous la 15.12. klo 14, Pito-
palvelu Kuittinen, Rantatie 6, Kaa-
vi. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen tarjotaan jouluateria. 
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 522, Merikarvia
Syyskokous to 22.11. klo 17.30, 
Paloasema, Lounasvaarantie 1, Me-
rikarvia. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Hallitus

Os. 541, Tampere
Syyskokous ti 20.11. klo 16.30, 
osasto 10:n toimitilat, Sorinkatu 4 
A, Tampere. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 

vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Os. 546, Mikkeli
Syyskokous la 1.12. klo 17, Scan-
dic Mikkeli, Mikonkatu 9, Mikkeli. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 
2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat.
Pikkujoulut la 1.12. klo 19, Scan-
dic Mikkeli, ravintola Bord, Mi-
konkatu 9, Mikkeli. Ilmoittautumi-
set viimeistään la 24.11. p. 050 015 
7390.
Hallitus

Os. 547, Lahti
Syyskokous pe 30.11. klo 18, osas-
ton toimisto, Hämeenkatu 32 A, 
Lahti. Esillä sääntöjen määräämät 
asiat (toimihenkilövalinnat vuodel-
le 2019), ehdokkaiden asettaminen 
Rakennusliiton 24. liittokokouksen 
ja Rakennusalan työttömyyskassan 
edustajiston vaaleihin. Lisäksi 
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen pientä iltapalaa.  
Tervetuloa!
Hallitus

Os. 548, Kymen 
maanrakentajat
Syyskokous su 25.11. klo 15, ABC 
Anjalankoski, Kouvola, Hallitie 2, 
Keltakangas. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat.
Jouluruokailu pe 7.12. Klo 19.30, 
Original Sokos Hotel Vaakuna 
Kouvola, Hovioikeudenkatu 2, 
Kouvola. Varattu 20 paikkaa. Sito-
vat ilmoittautumiset viimeistään 
25.11., Jaska p. 040 065 5540.
Hallitus

Os. 557, Luumäki
Syyskokous to 22.11. klo 18, Taa-
vetin Lujabetonin ruokala, Teolli-
suustie 18, Taavetti. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat (toimihenkilö-
valinnat vuodelle 2019), ehdokkai-
den asettaminen Rakennusliiton 24. 
liittokokouksen ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston vaa-
leihin. Lisäksi muut esille tulevat 
asiat.
Hallitus

Os. 579, Kouvolan 
putkimiehet ja -eristäjät
Syyskokous pe 23.11. klo 18.30, 
hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 
2, Kouvola. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Lisäksi muut esille tulevat asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Hallitus

Os. 608, Tampereen muurarit
Syyskokous ma 26.11. klo 18, 
osasto 10:n tilat, Sorikatu 4 A, 
Tampere. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat (toimihenkilövalinnat 
vuodelle 2019), ehdokkaiden aset-
taminen Rakennusliiton 24. liitto-
kokouksen ja Rakennusalan työttö-
myyskassan edustajiston vaaleihin. 
Käsitellään osaston asunto-osake A 
Asunto Oy Siltakallion asia. Lisäk-
si muut esille tulevat asiat. Kahvi-
tarjoilu.
Hallitus

KUOLLEITA

Halonen Juho Heikki
Osastomme pitkäaikainen Juho 
Heikki Halonen kuoli 20.9.2018. 
Hän oli syntynyt 19.1.1929 ja 
 liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
1.3.1956.
Muistoa kunnioittaen
Os. 390, Helsingin putkimiehet ja 
-eristäjät

Hietala Heimo Pauli
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Heimo Pauli Hietala kuoli 20.11. 
2018. Hän oli syntynyt 8.3. 1944 ja 
liittynyt Rakennusliiton jäseneksi 
20.8.1985.
Muistoa kunnioittaen
Os. 378, Orimattila

Koivunen Seppo Tapio
Osastomme pitkäaikainen jäsen 
Seppo Tapio Koivunen kuoli 
24.10.2018. Hän oli syntynyt 
15.5.1942 ja liittynyt Rakennus-
liiton jäseneksi 1.11.1973.
Muistoa kunnioittaen
Os. 077, Mikkeli

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

VOIMASSAOLEVAT SAARROT
5.10.2018:

• ACC Law Oy
• Aiari Grupp Oü
• AJE Ehitus 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 OüBluescreen Oü
• Budtek Sp. Z.o.o.
• Carinaland Oü
• Concord Group Oü
• CNS Services Oy

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

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

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

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

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

ETELÄINEN
UUDENMAAN ALUETOIMISTO
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Lahden toimisto
Hämeenkatu 32
15140 Lahti

ITÄINEN
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMISTO
Kirkkokatu 1
70100 Kuopio

Joensuun toimisto
Torikatu 30
80100 Joensuu

Mikkelin toimisto
Vuorikatu 11 A 6
50100 Mikkeli

KESKI-SUOMEN ALUETOIMISTO
Yrjönkatu 30
40100 Jyväskylä

KYMEN ALUETOIMISTO
Kouvolankatu 18
45100 Kouvola

LÄNTINEN
HÄMEEN ALUETOIMISTO
Tampereen toimisto
Kihlmaninraitti 1 D
33100 Tampere

Hämeenlinnan toimisto
Birger Jaarlin katu 18 B
13100 Hämeenlinna

SATAKUNNAN ALUETOIMISTO
Liisankatu 18
28100 Pori

TURUN ALUETOIMISTO
Uudenmaankatu 6 a
20500 Turku

POHJOINEN
KAINUUN ALUETOIMISTO
Pohjolankatu 28 A
87100 Kajaani

LAPIN ALUETOIMISTO
Kemin toimisto
Keskuspuistokatu 50
94100 Kemi

Rovaniemen toimisto 
Maakuntakatu 15
96100 Rovaniemi

OULUN ALUETOIMISTO
Rautatienkatu 40 
90120 Oulu

POHJANMAAN ALUETOIMISTO
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

Toiminta-alueet:

Palvelunumerot:
Jäsenyysasiat  020 690 231
Työnantajatilitykset 020 774 3344
Työttömyyskassa  020 690 230      
Takaisinperintä  020 690 250    
Palveluaika  ma–pe  9.00–15.00
Työehtoasiat  020 690 232    
Palveluaika  ma–to 9.00–16.00
 pe 9.00–15.30

Poikkeavat aukioloajat löytyvät Rakennusliiton 
kotisivuilta.

Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuheli-
mesta soitettaessa liittymä sopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matka puhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

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

Päivärahahakemusten postitusosoite:
Rakennusalan työttömyyskassa
PL 135, 70101 Kuopio

Palvelunumerot:
Työttömyyskassa  020 690 230 
Takaisinperintä  020 690 250
Palveluaikamme on toistaiseksi   
ma–pe klo 9.00–15.00 
Poikkeavat aukioloajat löytyvät Rakennuskassan 
kotisivuilta.
Palvelunumeroihin soittaminen maksaa lankapuheli-
mesta soitettaessa liittymäsopimuksen mukaisen 
paikallisverkkomaksun verran ja matkapuhelimesta 
soitettaessa matkapuhelinmaksun verran.

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

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

ILMOITUS JÄSENMAKSUN VAPAUTUSTA VARTEN         ANMÄLAN OM BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT

Nimi / Namn     ______________________________________________ Hetu / Personbeteckning _________________

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

Puhelin / Telefon ______________________

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

_____________________________ ____________________________________________
Päiväys / Datum    Allekirjoitus / Underteckning  

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

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

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

Rakennusliitto ry



37

RAKENTAJA  11/2018

Aktiivimalli
Aktiivimalli tiivistettynä: Työttömyysturvaa 
leikataan 4,65 prosentilla, jos työttömyysai-
kana ei ole vaadittavaa aktiivisuutta. Aktiivi-
suutta tarkastellaan 65 työttömyysturvan 
maksupäivän ajalta, ja mahdollinen alenema 
toteutetaan seuraavan 65 maksupäivän jak-
solla. Lainsäätäjä velvoittaa työttömyyskas-
saa seuraamaan aktiivisuutta.

Aktiivisuusedellytys täyttyy,  
jos 65 maksupäivän aikana on
• palkkatyössä vähintään 18 tuntia
• 5 päivää työllistymistä edistävässä palve-

lussa
• saanut tuloa yritystoiminnasta vähintään 

23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon 
luettavasta työtulosta (2018: 241,04 euroa)

Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa ensim-
mäisestä maksetusta päivärahapäivästä, joten 
ensimmäinen mahdollinen alenema voi tulla, 
kun on maksettu 65 päivää. Samalla alkaa uu-
si 65 päivän tarkastelujakso.

Tarkastelujakso alkaa alusta myös silloin, 
kun työssäoloehto täyttyy tai työllistymisen 
takia etuutta ei makseta. Samalla päiväraha 
palautuu normaalitasolle, vaikka sitä olisi 
edellisellä tarkastelujaksolla maksettu alen-
nettuna.

Aktiivisuutta ei seurata, jos
• sinulle maksetaan työkyvyttömyyden tai 

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

eläkeyhtiöstä
• yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan 

saantisi kokoaikaisen lomautuksen tai 
lyhennetyn työviikon perusteella kestää 
alle 65 maksupäivää

Huomioithan että kassalla tulee olla vapau-
tusta varten dokumentaatio vapautuksen 
syystä.

Omavastuu
Omavastuuaika on 5 päivää. Omavastuuta ei 
kuitenkaan aseteta edelleenkään kuin kerran 
vuodessa eli jos työssäoloehto täyttyy vuo-
den sisällä, ei tule uutta 5 päivän omavastuu-
aikaa.

Liikkuvuusavustus
Vuonna 2018 alkavaan työsuhteeseen liikku-
vuusavustusta voi hakea myös jälkikäteen, 
mutta viimeistään 3 kuukauden kuluttua työ-
suhteen alkupäivästä. Lakimuutoksen myötä 
liikkuvuusavustus voidaan myöntää myös 
työhön liittyvän koulutuksen ajalle, jos kou-
lutukseen osallistuminen on edellytyksenä 

työsuhteen alkamiselle ja muut liikkuvuus-
avustuksen saamisen ehdot täyttyvät. Liikku-
vuusavustusta voi saada myös osa-aikatyö-
hön, jossa työtunteja on vähemmän kuin 18 
viikossa. Osa-aikatyön aikana liikkuvuus-
avustusta maksetaan vain työpäiville.

Liikkuvuusavustusta on mahdollista 
myöntää korotettuna. Lapsikorotus myönne-
tään kuten työttömyysturvassa. Lisäksi liik-
kuvuusavustukseen voi saada erillisen koro-
tusosan, jos työmatka on yli 200 kilometriä. 
Ilman korotusta liikkuvuusavustus on suu-
ruudeltaan peruspäivärahan suuruinen eli 
32,40€/pv. Liikkuvuusavustus on verotetta-
vaa tuloa. 

Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavus-
tuksen maksaa työttömyyskassa, peruspäivä-
rahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela.

Yritystoiminta
Vuonna 2018 työttömän työnhakijan aloitta-
man yritystoiminnan päätoimisuutta ei tutki-
ta ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että 4 ensimmäis-
tä yrittäjäkuukautta voi saada ansiopäivära-
haa riippumatta yritystoiminnan luonteesta. 
Yritystulo sovitellaan, ja yritystoiminnan 
aloittamisesta tulee aina ilmoittaa TE-toimis-
toon heti sen alkaessa. 

Aktiveringsmodellen
Aktiveringsmodellen i sammandrag: Arbets-
löshetsskyddet skärs ner med 4,65 procent, 
om du under den tid du är arbetslös inte upp-
visar den aktivitet som krävs.  Aktiviteten 
granskas för en period på 65 betalningsdagar 
och den eventuella sänkningen genomförs 
under följande 65 dagars period. Lagstiftaren 
förpliktar arbetslöshetskassan att följa med 
aktiviteten.

Kravet på aktivitet uppfylls om du under 
65 betalningsdagar har
• varit i lönearbete i minst 18 timmar
• varit i sysselsättningsfrämjande tjänst i 5 

dagar
• fått inkomst från företagarverksamhet till 

ett belopp som utgör minst 23 procent av 
den arbetsinkomst som räknas in i företa-
garens arbetsvillkor (2018: 241,04 euro)

Den första granskningsperioden börjar 
första dagen då dagpenning har betalats ut, 
så den första möjliga sänkningen kan kom-
ma, när du fått dagpenning i 65 dagar. Sam-
tidigt börjar en ny granskningsperiod på 65 
dagar.

Granskningsperioden börjar på nytt också 
då arbetsvillkoret uppfylls eller då förmån inte 
betalas för att du har fått arbete.  Samtidigt åter-
går dagpenningen till normal nivå, även om den 
har betalats sänkt under föregående gransk-
ningsperiod.

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

skada
• du fungerar som närstående- eller 

familjevårdare
• du väntar på beslut om invalidpension 

från pensionsbolag
• utbetalningen av dagpenning till dig 

räcker under 65 dagar på grund av 
permittering eller förkortad arbetsvecka

Märk att du ska skicka in dokumentation 
på orsaken till befrielsen till arbetslöshets-
kassan.

Självrisk
Självrisktiden är 5 dagar. Självrisktiden räk-
nas fortfarande inte mer än en gång om året 
dvs. om arbetsvillkoret uppfylls under året, 
blir det ingen ny 5 dagar lång självrisktid.

Rörlighetsunderstöd
Man kan också i efterhand ansöka om rör-
lighetsunderstöd för en anställning som bör-
jar under år 2018, men det ska ske senast in-
om 3 månader från att anställningen börja-
de. En lagändring gör det möjligt att ansöka 
om rörlighetsunderstöd också för utbildning 
som hör till arbetet, om utbildningen är en 
förutsättning för att anställningen ska börja 
och övriga villkor för att få rörlighetsunder-
stöd uppfylls. Man kan också för rörlighets-
understöd för deltidsarbete, om man har 

minst 18 arbetstimmar per vecka. Under ti-
den med deltidsarbete betalas rörlighetsun-
derstödet bara för arbetsdagar. 

Det är möjligt att bevilja förhöjt rörlig-
hetsunderstöd. Barnförhöjningen beviljas 
på samma sätt som inom arbetslöshetsskyd-
det. Dessutom kan man få en särskild för-
höjningsdel till rörlighetsunderstödet, om 
arbetsresan är över 200 kilometer. Utan för-
höjning är rörlighetsunderstödet lika stort 
som grunddagpenningen, dvs. 32.40 €/dag. 
Rörlighetsunderstödet är beskattningsbar 
inkomst.

Arbetslöshetskassan betalar rörlighetsun-
derstödet till dem som får inkomstdagpen-
ning, FPA betalar det till dem som får grund-
dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Företagsverksamhet
Man undersöker inte om företagandet är en 
huvudsyssla under de första 4 månaderna då 
en arbetslös arbetssökande startar företags-
verksamhet under 2018. I praktiken innebär 
detta att du under de första 4 månaderna 
som företagare kan får inkomstdagpenning 
oberoende av karaktären på företagsverk-
samheten. Företagarinkomsten jämkas, och 
du ska alltid informera TE-centralen om att 
du inlett företagsverksamhet genast då den 
börjar. 

Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa:
Muistilista työttömyyspäivärahan hakemiseen

Byggbranschens arbetslöshetskassa informerar
Minneslista för hur du ansöker om 
arbetslöshetsdagpenning
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blankett och lämna den på närmaste kretskontor eller till den person som 
har hand om medlemskaps ärenden i din fackavdelning. Du kan också sända 
frianteckningarna via Byggnads  e-tjänst. Förbundets hemsida: www.raken-
nusliitto.fi och gå till Jäsenyys eller via a-kassans sidor. 
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Poro – herkullinen terveyspommi
Jos minun pitäisi valita yksi ainut liha, jota söisin loppuelämäni, valinta 
olisi hyvin helppo. Poronlihasta saa maukasta ruokaa helposti, kunhan 
ensin löytää hyvän paikan hankkia sitä.

Poronlihassa on hienostunut ja 
jäljittelemättömän puhdas ma-
ku. Kunnon pororuoka saakin 

hyvän lihan ystävän suupielet kään-
tymään välittömästi yläviistoon. 

Mikä parasta, poronliha on erit-
täin terveellistä ja ravitsevaa. Koska 
sarvipäät jolkottavat vapaina luon-
nossa, niiden lihaan kertyy hyvin 
niukalti rasvaa – ja sekin hyvää tyy-
dyttymätöntä rasvaa, joka alentaa 
haitallista LDL-kolesterolia. 

Poronlihassa on myös huomat-
tavasti monipuolisemmin proteiine-
ja, hivenaineita ja vitamiineja kuin 
naudassa ja possussa. Lisäksi olen 
huomannut poron sulavan mahassa 
paremmin. Miksi sitten syömme si-
tä vain puolisen kiloa vuodessa hen-
keä kohden? 

Hintava ja harvinainen herkku 
– vai onko sittenkään?
Haasteena on monesti poronlihan 
saatavuus sekä tietysti hinta, vaikka 
kilohintahaitari voikin olla melkoi-
nen. Tuoretta poroa löytää hyvin-
varustettujen kauppojen ja kauppa-
hallien tiskeistä, mutta sen varaan 

ei voi laskea. Jos markettien pakas-
tealtaatkin ammottavat tyhjyyttään, 
eikä tutuissa tai työkavereissa ole 
Lapin metsämiehiä, kokeile poro-
säilykkeitä.

Omia suosikkejani ovat poron 
kuivaliha sekä pororillette. Perintei-
seen tapaan suolattu, savustettu ja 
kuivattu poro sopii loistavasti työ-
maalle vietävien eväsleipien pääl-
le tai sellaisenaan naposteltavaksi. 
Klassista poronkäristystäkin voi os-
taa säilykkeenä. 

Tuoretta poronlihaa myyvät to-
ki myös porotilat suoraan. Etenkin 
näin joulun alla tolppiin ja kauppo-
jen ilmoitustauluille ilmestyy re-
päistäviä puhelinnumeroita, joista 
saa tilata kotimaista poroa. Kun ti-
laat lihan pakastettuna tuottajalta, 
sen hinta pysyy aisoissa. 

Mikäli pakastimessa on tilaa ja 
raaka-aineen käsittelytaidot kun-
nossa, kaikkein edullisimmaksi tu-
lee kokonaisen eläimen tilaaminen. 
Poronlihakaupassa “karvakilo” on 
ruhosta maksettava kilohinta. Se si-
sältää ruhon eri osien lisäksi sisäeli-
met sekä taljan. Esimerkiksi poron-

sydän on todellinen herkku, jota on 
kerran maistettuaan vaikea unohtaa.

Vasasta vanhempaan 
sarvipäähän
Suosikkeja nimettäessä klassinen 
poronkäristys on monella meistä lis-
tan kärjessä. Poron maku on kuiten-
kin upeimmillaan, kun lihaa käsitel-
lään ja kypsennetään mahdollisim-
man vähän. 

Herkkämakuinen poro ei pidä 
liian kovista lämpötilan vaihteluis-
ta. Maltti on valttia siinä vaiheessa  
kun kohmeinen mötikkä odottaa 
kypsentämistään. Anna sen sulaa 
jääkaapissa vuorokauden ajan ja 
nosta se vielä pariksi tunniksi huo-
neenlämpöön.

Hienosyinen poronliha kypsyy 
helposti. Jos valmistat ruokaa poron-
fileestä, kypsennä sitä miedohkolla 
lämmöllä vain hetki. Tulikuumalla 
pannulla tai liian pitkään paistettaes-
sa poro saa helposti ikävän maksa-
maisen makuvivahteen. Etenkin va-
sanfilee kypsyy käden käänteessä, 
joten paista lihan pinnat kiinni ja jä-
tä sisus reippaan roseeksi. 

Mausteitakin on hyvä käyttää 
kohtuudella. Merisuolan ja mustapip-
purin ohella selkeämakuinen poro pi-
tää katajanmarjasta. Jos mustapippu-
ri tympii, vaihda se rosee- tai viher-
pippuriin. Poro rakastaa myös yrttejä 
kuten rosmariinia ja timjamia. Rou-
hin morttelissa seoksen näistä yrteis-
tä, katajanmarjasta ja roseepippuris-
ta, ja hieron sen kevyesti suolatun po-
ronfileen pintaan ennen paistamista.

Vanhemman poron liha puoles-
taan sopii haudutettaviin pataruo-
kiin. Voit myös valmistaa herkullisen 
liemipohjan keittämällä lihan kiehu-
vassa vedessä. Lisää veteen porkka-
naa, selleriä ja palsternakkaa, laake-
rinlehti, maustepippureita sekä muu-
tama katajanmarja. Laske lämpöä ja 
anna poreilla 4–6 tuntia. Lisämakua 
liemeen saat poronluista. Tätä lien-
tä voit käyttää pohjana pororuokien 
tummille kastikkeille tai vaikkapa 
talvisten risottojen liemeksi. 



39

RAKENTAJA 11/2018

Jo Sipilän (kesk.) hallituksen alkutahdeista lähtien se on 
ollut tukkanuottasilla ammattiyhdistysliikkeen kanssa 
milloin mistäkin. On ollut yhteiskuntasopimusta, kilpai-

lukykysopimusta ja monenmoista vääntöä maan ja taivaan vä-
liltä. Tämä vuosi on ollut työmarkkinariidoista viihteensä saa-
valle kuin lottovoitto, sillä työnantajapuolen kinttupiiskana 
toimivan hallituksen ja ay-liikkeen keskinäisestä nujakoinnis-
ta on raportoitu mediassa varsin tiiviisti. 

Kevättalvella aktiivimallin aikoihin uutisoitiin näyttäväs-
ti, kuinka lapset eivät pääse kouluun ja potilasturvallisuus 
vaarantuu työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. Loppukesästä 
toimittajien kohukone käynnistyi jälleen, kun suunnitellusta 
irtisanomissuojan heikennyksestä nousi aiheellisesti kova 
poru. Rettelö eskaloitui dystooppiseen kuvaukseen Suomes-
ta, jossa lapset nääntyvät nälkään koulujen hetkellisten ruuan-
jakeluhäiriöiden takia. 

Tilanne on sittemmin hieman rauhoittunut, ja riitapuka-
rit ovat ainakin näennäisesti päässeet saman pöydän ääreen 
leikkimään. Uusi konflikti voi kuitenkin olla heti nurkan ta-
kana odottamassa.

Liikenteessä on paljon spekulaatioita siitä, mistä tässä  
kaikessa on oikeastaan kyse. Arvovaltakamppailu, Antti  
Rinteen (sd.) vaalikampanja, ehta työmarkkinariita vai lihas-
ten pullistelu ihan huvin ja urheilun vuoksi? Itse en tiedä mi-
tä kulisseissa tapahtuu, mutta selväähän se on, että ainakin 
hallituksen pyrkimyksenä on saada ay-liike näyttämään mah-
dollisimman huonolta. Siinä se on jossain määrin myös on-
nistunut, mikäli on internetin keskustelupalstoja uskominen. 

Kompensoidakseen omia hölmöilyjään pääministerimme 
vuodattaa nyt mediassa krokotiilinkyyneleitä, kun tuli epä-
huomiossa leikattua vähän liikaa. Kun minä leikkaan liikaa, 
niin tapettivuota menee uusiksi, mutta ministerin leikatessa 

liikaa siitä kärsiikin melkein koko Suomi. Mutta ei se mitään, 
Juha! Vahinko on jo tapahtunut, joten ensi vuoden vaaleihin 
voi hiihdellä hymyssä suin.

Oikeistopoliitikkojen märkä uni on muuttumassa todelli-
suudeksi, kun ay-liikkeen perusta alkaa hiljalleen syöpyä jat-
kuvien hyökkäysten johdosta. Me näet typerine sääntöinem-
me ja vaatimuksinemme seisomme viimeisenä kiilana uudis-
tumisen tiellä. Mutta kohta pääsemme ylikansallisten suur-
yhtiöiden kylmään syleilyyn, kun julkiset palvelut yksityis-
tetään toinen toisensa perään ja sääntely jyrätään joustojen 
tieltä. 

Kohta hyvinvointivaltiosta on jäljellä enää valtio, joka on 
kuin zombie, sillä sen kaikki toiminnot sydäntä myöten ovat 
ulkoistettu. Sellaisessa yhteiskunnassa me voimme vain toi-
voa kaukaisten ja kasvottomien toimijoiden armeliaisuutta, 
että saisimme edes leivän pöytäämme. 

Tuloerot ja eriarvoisuus kasvavat. Infrastruktuuri rapis-
tuu niillä alueilla, joilla sen ylläpitäminen ei ole liiketalou-
dellisesti kannattavaa. Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut 
karkaavat yhä kauemmaksi meidän tavallisten tallaajien ulot-
tumattomiin. Meistä tulee jälleen koneen osia, mutta entistä-
kin kertakäyttöisempiä.

Kas näin! Olen maalaillut aika raflaavan dystopian, jos-
ta voisi repiä monta mehevää otsikkoa. Voisiko vaikka jokin 
iltapäivälehti ottaa tästä kopin, vai onko ay-liikkeen kauhis-
telu periaatteellisesti viihdyttävämpää? Saatan lukea uutisia 
aivan erityisten kakkuloiden läpi, mutta kieltämättä vallitse-
vasta asenneilmapiiristä tulee vähän paha mieli. Juuri kun on 
kuvitellut ay-toiminnan olevan ennen kaikkea kanssaduuna-
reiden edunvalvontaa, niin yhtäkkiä kuuleekin olevansa osa 
suorastaan syntistä rikollismafiaa. Saanko puolustaa omiani 
ilman, että minua leimataan? 

Hyvä, paha ay-liike

Mette Nissinen 
Rovaniemi
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Poro – herkullinen terveyspommi
Jos minun pitäisi valita yksi ainut liha, jota söisin loppuelämäni, valinta 
olisi hyvin helppo. Poronlihasta saa maukasta ruokaa helposti, kunhan 
ensin löytää hyvän paikan hankkia sitä.

Poronlihassa on hienostunut ja 
jäljittelemättömän puhdas ma-
ku. Kunnon pororuoka saakin 

hyvän lihan ystävän suupielet kään-
tymään välittömästi yläviistoon. 

Mikä parasta, poronliha on erit-
täin terveellistä ja ravitsevaa. Koska 
sarvipäät jolkottavat vapaina luon-
nossa, niiden lihaan kertyy hyvin 
niukalti rasvaa – ja sekin hyvää tyy-
dyttymätöntä rasvaa, joka alentaa 
haitallista LDL-kolesterolia. 

Poronlihassa on myös huomat-
tavasti monipuolisemmin proteiine-
ja, hivenaineita ja vitamiineja kuin 
naudassa ja possussa. Lisäksi olen 
huomannut poron sulavan mahassa 
paremmin. Miksi sitten syömme si-
tä vain puolisen kiloa vuodessa hen-
keä kohden? 

Hintava ja harvinainen herkku 
– vai onko sittenkään?
Haasteena on monesti poronlihan 
saatavuus sekä tietysti hinta, vaikka 
kilohintahaitari voikin olla melkoi-
nen. Tuoretta poroa löytää hyvin-
varustettujen kauppojen ja kauppa-
hallien tiskeistä, mutta sen varaan 

ei voi laskea. Jos markettien pakas-
tealtaatkin ammottavat tyhjyyttään, 
eikä tutuissa tai työkavereissa ole 
Lapin metsämiehiä, kokeile poro-
säilykkeitä.

Omia suosikkejani ovat poron 
kuivaliha sekä pororillette. Perintei-
seen tapaan suolattu, savustettu ja 
kuivattu poro sopii loistavasti työ-
maalle vietävien eväsleipien pääl-
le tai sellaisenaan naposteltavaksi. 
Klassista poronkäristystäkin voi os-
taa säilykkeenä. 

Tuoretta poronlihaa myyvät to-
ki myös porotilat suoraan. Etenkin 
näin joulun alla tolppiin ja kauppo-
jen ilmoitustauluille ilmestyy re-
päistäviä puhelinnumeroita, joista 
saa tilata kotimaista poroa. Kun ti-
laat lihan pakastettuna tuottajalta, 
sen hinta pysyy aisoissa. 

Mikäli pakastimessa on tilaa ja 
raaka-aineen käsittelytaidot kun-
nossa, kaikkein edullisimmaksi tu-
lee kokonaisen eläimen tilaaminen. 
Poronlihakaupassa “karvakilo” on 
ruhosta maksettava kilohinta. Se si-
sältää ruhon eri osien lisäksi sisäeli-
met sekä taljan. Esimerkiksi poron-

sydän on todellinen herkku, jota on 
kerran maistettuaan vaikea unohtaa.

Vasasta vanhempaan 
sarvipäähän
Suosikkeja nimettäessä klassinen 
poronkäristys on monella meistä lis-
tan kärjessä. Poron maku on kuiten-
kin upeimmillaan, kun lihaa käsitel-
lään ja kypsennetään mahdollisim-
man vähän. 

Herkkämakuinen poro ei pidä 
liian kovista lämpötilan vaihteluis-
ta. Maltti on valttia siinä vaiheessa  
kun kohmeinen mötikkä odottaa 
kypsentämistään. Anna sen sulaa 
jääkaapissa vuorokauden ajan ja 
nosta se vielä pariksi tunniksi huo-
neenlämpöön.

Hienosyinen poronliha kypsyy 
helposti. Jos valmistat ruokaa poron-
fileestä, kypsennä sitä miedohkolla 
lämmöllä vain hetki. Tulikuumalla 
pannulla tai liian pitkään paistettaes-
sa poro saa helposti ikävän maksa-
maisen makuvivahteen. Etenkin va-
sanfilee kypsyy käden käänteessä, 
joten paista lihan pinnat kiinni ja jä-
tä sisus reippaan roseeksi. 

Mausteitakin on hyvä käyttää 
kohtuudella. Merisuolan ja mustapip-
purin ohella selkeämakuinen poro pi-
tää katajanmarjasta. Jos mustapippu-
ri tympii, vaihda se rosee- tai viher-
pippuriin. Poro rakastaa myös yrttejä 
kuten rosmariinia ja timjamia. Rou-
hin morttelissa seoksen näistä yrteis-
tä, katajanmarjasta ja roseepippuris-
ta, ja hieron sen kevyesti suolatun po-
ronfileen pintaan ennen paistamista.

Vanhemman poron liha puoles-
taan sopii haudutettaviin pataruo-
kiin. Voit myös valmistaa herkullisen 
liemipohjan keittämällä lihan kiehu-
vassa vedessä. Lisää veteen porkka-
naa, selleriä ja palsternakkaa, laake-
rinlehti, maustepippureita sekä muu-
tama katajanmarja. Laske lämpöä ja 
anna poreilla 4–6 tuntia. Lisämakua 
liemeen saat poronluista. Tätä lien-
tä voit käyttää pohjana pororuokien 
tummille kastikkeille tai vaikkapa 
talvisten risottojen liemeksi. 
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