
Tervehdys, Päijät-Hämeen rakentajat
Vuosi 2012 on takanapäin ja kovaa vauh-
tia kulutetaan alkanutta vuotta 2013, joka 
tuo rakennustyömaille ja niillä työskente-
leville henkilöille joitain muutoksia. Ra-
kennusalalle pitkään toivotut veronume-
roa ja veronumerorekisteriä koskevat lait 
tulivat voimaan.

Palkkojen yleiskorotus 1,9 % tulee voi-
maan 1.4.2013 lähinnä olevan palkan-
maksukauden alusta ja maksetaan kaikille 
työntekijöille.
Kodin ja työpaikan välisen matkan mit-
taaminen muuttui myös vuoden alusta ja 
nyt matka mitataan yleisen liikenteen kul-
kureittiä myöten.
Hyvänä asiana rakennustöissä työsken-
televille on pidettävä lakimuutosta, joka 
poisti lomakorvauksen jaksotuksen.

Harmaan talouden torjumiseksi on otettu 
iso askel eteenpäin, kun 1.3.2013 veronu-
mero tuli pakolliseksi kaikille työmaalla 
oleville henkilöille. Tämä on hyvä jatke 
kuvalliselle henkilötunnisteelle, joka on 
ollut käytössä jo kuusi vuotta. Uskon val-

Lahden ammattiosastot 66, 177, 405

veutuneiden rakentajien pitävän huolta 
siitä, että työmaalla myös vaaditaan ve-
ronumeron olevan esillä ja siten harmaan 
talouden vähenevän.
Samoin pitää huomioida myös, että sovi-
tut korotukset tulevat maksetuksi ja eri-
tyisesti kiinnittää huomio nuoriin työto-
vereihin ja heidän palkkaukseensa.

Tällä hetkellä rakennusalan työttömyys 
näyttää olevan nousussa, vaikka kesä jo 
kohta koittaa ja uusien työmaiden pitäisi 
olla alkamassa. Rakennuttajilta ja tilaa-
jilta sopiikin vaatia, että työt tehdään jär-
jestäytyneiden ammattilaisten toimesta, 
mikä takaa hyvän laadun ja huolettoman 
asumisen kymmeniksi vuosiksi eteen-
päin.

Toivotan kaikille Päijät-Hämeen raken-
tajille turvallista, työntäyteistä kesää ja 
loppuvuotta.

Jukka Lindgren
aluepäällikö

Häme

MAALISKUU 2013

Kuva: Petri Forss



Rakennusliiton 22. liittokokous velvoitti 
kokouksessa valitun hallituksen nimeä-
mään tulevaisuuden organisaatioraken-
netta pohtivan työryhmän.

Liittokokous evästi hallitusta asiassa seu-
raavasti:

Työryhmän tulee tarkastella liitto-organi-
saation toimintaa kaikilla tasoilla. Tavoit-
teena on organisaation keventäminen.

Työryhmässä tulee olla alueellista katta-
vuutta.

Työryhmän työ tulee käynnistää viipy-
mättä ja sen esitykset tulee tuoda hallituk-
sen ja valtuuston kautta laajaan kenttäkä-
sittelyyn hyvissä ajoin ennen seuraavaa 
liittokokousta.

Liittokokouksen päätöksen mukaiseen or-
ganisaatiotyöryhmään nimettiin puheen-
johtajaksi valtuuston puheenjohtaja Juha-
Pekka Simpanen, sihteeriksi järjestösih-
teeri Jukka Asikainen ja muiksi jäseniksi 
liittosihteeri Rauno Kurki, valtuuston II 
varapuheenjohtaja Lassi Kirjavainen, hal-
lituksen jäsenet Reini Helassalo ja Kai 
Myllymäki sekä liiton jäsen Pasi Heikkilä 
Lapista.

Näiden päätösten pohjalta organisaatio-
työryhmä kokoontui valmistelemaan ra-
porttia liiton hallitukselle ja edelleen val-
tuustolle esitettäväksi. Työryhmän työn 
johtolankana oli toimeksiannon mukai-
sesti jäsenten edunvalvonnan laadukas ja 
mahdollisimman tasavertainen toteutumi-
nen ja turhan byrokratian karsiminen.

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa, minkä 
jälkeen se esiteltiin liiton hallitukselle ja 

Liittovaltuuston puheenjohtajan terveiset

Rakennusliitto ry:n/Rakennusalan 
Työttömyyskassan Lahden aluetoimisto palvelee 
Hämeenkatu 32:ssa.

Toimiston aukioloajat ovat:
maanantai – tiistai klo 8.30 – 12.00 ja 13.00 – 16.30
keskiviikko – perjantai toimistossa ei asiakaspalvelua

Valtakunnalliset palvelunumerot:

Jäsenrekisterin palvelunumero  020 690 231 
Työttömyyskassan palvelunumero  020 690 230

Lahden aluetoimistolla teitä palvelevat:

toimitsija Keijo Ilo
- alueen työehtosopimus-/riita-asiat ja työmaalla 

käynnit
- toimistolla toimitsijapalvelut ajanvarauksella puh. 

050 – 552 1039
- Läntisen suuralueen tes-palvelunumero 
 020 690 232 

palveluneuvoja/etuuskäsittelijä  Ulla Korander
etuuskäsittelijä    Helena Pesonen

Työttömyyskassan  Lahden aluetoimisto tiedottaa:

edelleen kevään liittovaltuuston kokouk-
selle.

Keväällä 2012 kokoontunut Rakennus-
liiton valtuusto käsitteli Organisaatio-
työryhmän raportin ja lähetti sen laajaan 
osasto- ja jäsenkäsittelyyn .Siitä on tar-
koitus keskustella kunnes toukokuussa 
2015 kokoontuva liittokokous tekee sitten 
lopulliset päätökset.

Pohjapaperissa avattiin Rakennusliiton 
organisaation eri tasoja: osastotoimintaa, 
aluejärjestöjen merkitystä ja liiton johdon 
suuruutta. Samoin on käsitelty Rakennus-
liiton paikkaa osana SAK:n rakennetta ja 
liiton omaa koulutustoimintaa.

Tätä kirjoittaessani on alueelliset sekä 
osastokäsittelyt työryhmän pohdintojen 
pohjalta pidetty ja palaute toimitettu työ-
ryhmän jatkokäsittelyn pohjaksi.

Palautteiden purkamisessa kiinnittyi huo-
mioni tietynlaisiin pelkoihin, että oltaisiin 
pakottamassa pienempiä osastoja lakkaut-
tamaan toimintansa ja siirtämään jäsenen-
sä isompiin osastoihin.

Tämä ei ole ollut työryhmän pohdinto-
jen tarkoitus, vaan keskustelujen avaus 
toimintojen kuntoon saattamiseksi. Pitää 
muistaa, että osastot ovat itsenäisiä re-
kisteröityneitä yhdistyksiä, jotka voivat 
päättää itse omista asioistaan. Ei liitto-
rakenteen uudistamisessa pitäisi mitään 
pelättävää olla, puhumattakaan pakotta-
misesta tai asioiden sekoittamisesta kun-
tauudistuskeskusteluihin.

Organisaatiotyöryhmä jatkaa osastopa-
lautteiden käsittelyä ja valmistelee väli-
raportin helmikuun 15. päivä 2013 Liit-

tovaltuuston ylimääräiselle kokoukselle 
ja tekee esitysten pohjalta jatkotoimenpi-
de-esitykset  kevään 2013 valtuustolle ja 
jäsenkäsittelyä varten.

Luotan henkilökohtaisesti siihen, että 
unohdetaan tietynlainen muutosvastarinta 
ja keskustellaan asiasta tämän vuositu-
hannen haasteet huomioon ottaen.

Juha-Pekka Simpanen 
Liittovaltuuston puh.johtaja 
RL:n osasto 177 puh.johtaja



Omien jäsentietojen päivitysohje:

4.)

3.)

2.)



Rakentajaveteraanit kokoontuvat 4-5 
kertaa vuodessa. Meitä on tilaisuuk-
sissa ollut noin 15-45 henkeä. 
Kokouksissa käsittelemme meille tär-
keitä asioita ja kutsumme asiantunti-
joita niihin luennoimaan. Maaliskuun 
luennoitsija on Antti Holopainen.
Seuraava retki on suunniteltu tehtä-
väksi Kotkan Merimuseoon. Kustan-
nustason pyrimme pitämään mahdol-
lisimman alhaisena osastoilta saa-
miemme tukien avulla.
Mutta tärkeintä on nähdä entisiä työ-
tovereita menneiltä vuosilta.
Jos tunnet kuuluvasi tähän joukkoon, 
tule mukaan ja ota yhteyttä.
Lisätietoja saat osaston kotisivuilta 
http://lahti66.rakennusliitto.net/  
ja osastojen puheenjohtajilta.

Osasto 66:n puheenjohtaja:  
Taisto Ohtonen puh: 0443711624

Veteraanit
Päijät-Hämeen rakentajaveteraanit 
osastot 66, 177, 213, 405, 604

Aunen kohdalla pitää paik-
kansa värssy: “Reipas luonne 
ja iloinen mieli, vuosista ei 
mitään kieli”. Näin siitä huo-
limatta, että elämä ei ole koh-
dellut aina silkkihansikkain, 
vaan koviakin aikoja Aune on 
joutunut kokemaan.

Kaksi ensimmäistä elinvuot-
taan Aune vietti Kanadan 
Montrealissa vanhempiensa 
kanssa, jossa syntyi farmarin 
tyttäreksi 100 vuotta sitten.

Matka valtamerilaivalla Ka-
nadasta Suomeen äidin kans-

Aune Saukko 100 vuotta
sa kaksivuotiaana oli pelot-
tava kokemus, isän jäädessä 
Kanadaan.

Suomeen tultuaan äiti jätti Au-
nen isovanhempien hoitoon 
lähtien itse omille teilleen. 
Koulumenestystä olisi ollut, 
mutta mummo oli opintoja 
vastaan, opettajan pyynnöstä 
ja isän Kanadasta lähettämis-
tä rahoista huolimatta. Mum-
mo sanoikin: “Maajussi ei 
kasvata herrasväkeä”. Lahden 
kansanopisto tarjosi kuiten-
kin mahdollisuuden opiske-
luun ja niinpä Aune valmistui 

laitoskeittäjäksi. Ensimmäi-
nen työpaikka oli Padasjoen 
kunnalliskodin keittiöllä ja 
myöhemmin saman kunnan 
poliisin perheessä.

Padasjoella Aune tapasi tule-
van miehensä ja perusti per-
heen, vanhin tytär syntyi siel-
lä. Myöhemmin sodan syt-
tyessä Aune asui serkkunsa 
luona pienessä metsämökissä. 
Miehen lähtiessä rintamalle 
Aune jäi tekemään metsätöitä 
maatalon karjakon apuna.

Viiden sotavuoden jälkeen 
miehen palattua kotiin per-
heelle avautui mahdollisuus 
rakentaa talo Lahteen Kive-
riönkadulle. Puolisolla oli 
kokemusta kirvesmiehen 
töistä, joten työ sujui hyvin, 
huomioiden sodan jälkeinen 
pula-aika.

Aune jäi leskeksi 55-vuotiaa-
na, miehen kuoltua sodassa 
saamiinsa vammoihin. Aunen 
motto elämässä: “Vaikeudet 
ovat sitä varten, että ne voite-
taan”, auttoi eteenpäin tässä-
kin tilanteessa.

Vuonna 1960 Aune aloitti 
työn rakennuksilla liittyen sa-
malla Rakennusliiton osasto 
66ry.n jäseneksi.

Rakennustyömailla tulivat  
tutuiksi muurarin- ja maalarin 
apurin, sekä rakennussiivoo-
jan raskaat työt. Työnantajina 
oli Lahtelaisia rakennusliik-
keitä.

Reilun kahden vuosikymme-
nen rakennustöiden jälkeen jo 
18-vuotiaana oireillut reuma 
lopetti työuran rakennuksilla.

Aunelle tärkeitä harrastuksia 
ovat olleet laulaminen, joka 
alkoi jo kansanopiston kuo-
rossa ja jatkui myöhemmin 
eläkeläisten kuorossa. Tanhu 
oli myös mieluisa harrastus 
nuorempana, kuin myös lava-
tanssit.

Huumori on Aunella herkässä 
ja vitsi tai runo tulee ulko-
muistista erilaisissa tilaisuuk-
sissa ja tilanteissa.

Pitkään iän ja työhistorian 
matkalle on mahtunut per-
heenäidin töiden lisäksi: keit-
tiö- ja navettapiikaa, metsätöi-
tä, rakennustyöntekijää sekä 
“esiintyvää taiteilijaakin”.

Rakennusliiton osasto 66 ry. 
onnittelee merkkipäivän joh-
dosta.



Veteraanit

Vuosi on vierähtänyt ja nuorisoja-
osto sai lisää kokemusta ja koke-
muksia.

Jaosto on toiminut hyvin aktiivi-
sesti tähän asti oman porukan jär-
jestämissä tapahtumissa ja valta-
kunnallisissa kokoontumisissa.

On ollut värikuulasotaa, keilaus-
ta, vierailu Olkiluodon työmaalla, 
SupeRaksa päivät ja jo perinteek-
si muodostunut valtakunnallinen 
salibandyturnaus. Tapahtumia on 
järjestelty myös muiden liittojen 
nuorten kanssa ja näin tehdään 
myös tulevaisuudessa. Nuorisoja-
osto pyörittää myös vakio saliban-
dyvuoroa Lahden Energiahallilla 
maanantaisin klo 18, minne on 
tervetulleita kaikki Lahden alueen 
rakennusliiton nuoret omilla peli-
varusteillaan.

Nuorisojaosto toimii valtakunnal-
lisen budjetin alaisuudessa alueit-
tain, mutta omien osastojen tukea 

tarvitaan myös tapahtumien onnis-
tumisen varmistamiseksi.

Nuorisojaosto järjestää myös vuo-
sittain erilaisia kursseja Siikaran-
nassa ja lähialueellamme. Aktii-
visimmilla on myös mahdollista 
päästä ulkomaanreissuihin ympäri 
maailmaa (SaSk).

Nuorisojaosto  kokoontuu ajoit-
tain suunnittelemaan toimintaa ja 
puhumaan rakennusalan asioista. 
Jos haluat vaikuttaa oman aluee-
si toimintaan ja saada vastinetta 
jäsenmaksuille, niin tule mukaan 
kokouksiin tai ilmoittaudu mukaan 
johonkin tapahtumaan. Kokouk-
semme ovat rentoja ja nuoreen 
tyylin sovitettuja ja jaamme niissä 
tietoa AY-toiminnasta sekä keskus-
telemme tulevista tapahtumista.

Toiminnan yksi tärkeä tavoite on 
edelleen, että Lahden alueen osas-
toiden hallituksissa on tulevaisuu-
dessa nuoria enemmän.

Osa nuorista on jo mukana raken-
nusliiton työryhmässä tai valtakun-
nallisessa SAK:n nuorisoryhmässä 
vaikuttamassa tekemisiimme ja 
vaatimuksiimme alallamme.

Nuorisojaosto 2013



Osasto 66

Uusi toimintavuosi alkoi työntekijöi-
tä kiinnostavan julkisen keskustelun 
saattelemana.

Työnantajia ja pääomapiirejä edusta-
vat järjestöjohtajat kävivät kilpalau-
lantaa teollisuuden huonosta kilpai-
lukyvystä, korkeista työvoimakustan-
nuksista ja liian lyhyestä työajasta.

Selkeä viesti annettiin loppuvuoden 
työehtosopimusneuvotteluihin, ei pal-
kankorotuksia, lisää joustoja ja pai-
kallista sopimista.

Kun katselee menneitä vuosia taakse-
päin niin samanlaista valmistautumis-
ta on ollut ennenkin, nyt tosin tuntuu 
että työnantajajärjestöjen uusilla joh-
tajilla on näytön paikka.

Jo nyt työnantajaliitoista esille nous-
seet vaatimukset on niin kovia että 
kylmät tuulet puhaltelee rakentajien-
kin puseroon vielä kylmemmin ensi 
talvena.

Koviin työehtojen heikennyspyrki-
myksiin on vastattava päättäväises-
ti niillä keinoilla kuin ennenkin, se 
meiltä rakentajilta kyllä onnistuu.

Ammattiosastomme aktiivijäsenet 
tulevat tekemään edunvalvontatyötä 
osana Rakennusliiton työehtosopi-
muksen valmisteluprosessia.

Syksyllä kokoontuva Maakokous jos-
sa asetetaan sopimustavoitteet liiton 
jäseniä kuullen on tärkein osa ammat-
tiosastomme toimintaa.

Jos haluat vaikuttaa rakentajien palk-
kakehitykseen ja muihin työehtoihin, 
sinulla on siihen oikeus ja mahdolli-
suus osallistua.

Tule mukaan aktiivitoimijoiden po-
rukkaan, meitä on osasto 66:n eri am-
mattialajaostoissa runsaslukuisesti, 
mutta lisää reiluja rakentajia mahtuu 
mukaan.

Eri jaostoilla on toimintaa yhteisesti 
ja erikseen ympäri vuoden. Tiedot yh-
teyshenkilöistä ja toiminnasta löydät 
tästä lehdestä, ota yhteyttä rohkeasti 
ja kysele lisää sinua kiinnostavista 
asioista.

Reipasta toimintaa vuodelle 2013 
www.lahti66.rakennusliitto.net

Ammattiosasto 66:n hallitus.

Antti Kuusinen auttaa osaston 
jäseniä 
- työttömyyden kohdatessa.
- koulutus- ja 
tukityöllistämisasioissa. 
Antti Kuusinen puh: 
040 517 6852

Hyvät rakentajat

Kuva: Petri Forss

Osaston 66 toimihenkilöt:

Puheenjohtaja Taisto Ohtonen   
taisto.ohtonen@phnet.fi  
044 371 1624
Varapuheenjohtaja Petri Forss  
forss.petri@gmail.com  
040 5439566
Sihteeri  Timo Niemelä 
timo.pakertaja@gmail.com  
0400159401
Osaston luottamusmies   
pekka.a.jarvinen@pp.phnet.fi  
040 702 9342
Taloudenhoitaja Erkki Riuttala 
eriuttala@gmail.com 
0400 777 680



Rakennustuotejaosto

Rakennustyöntekijäjaosto
Tervehdys, Raksatoverit!

Jaostoon kuuluu rakennusalan 
ammattilaisia, miehiä ja naisia. 
Jaoston päämääränä on tukea 
ja kehittää raksan työntekijöi-
den edunvalvontaa ja hyvin-
vointia sekä alan työehtoja ja 
palkkausta. 

Jaosto on ollut aktiivinen ja 
olemme osallistuneet vuoden 
2012 aikana mm. seuraaviin 
liiton, aluejärjestön ja osasto-
jen toimintoihin:
Tutustumiskäynti RL-osaston 
10 toimintaan Tampereella.
Kesäpäiville osallistuimme 
yhdessä osastomme kanssa.
Viiden kaupungin kokous 
Turussa, johon osallistuimme 
yhdessä konemiesten, kirves-
miesten, rakennusmiesten ja 
naisten kanssa.
Yhteiset pikkujoulut pidim-
me RL-osaston 003 kanssa 
Helsingissä

Yhteistyömme tulee jatkumaan 
eri kaupunkien rakennustyön-
tekijöiden kanssa. Jatkamme 
edelleen tutustumista ja toi-
mintaa liittomme eri osastojen 
kanssa.

Tervehdys!

Rakennustuotejaosto on yksi 
osasto 66:ssa toimiva kivipoh-
jaista rakennustuoteteollisuut-
ta edustava ammattialajaosto. 
Toimintamme tavoitteena on 
yhdistää Päijät-Hämeen alueen 
teollisuuden työntekijät sekä 
ammatillisessa että vapaa-ajan 
toiminnan puitteissa. Toivom-

Jaoston puheenjohtajana jat-
kaa Satu Mäkinen. Hän myös 
edustaa rakennustyöntekijöitä 
liiton talonrakennusala ammat-
tialajaostossa. Siellä käsitellään 
mm. maan eri osastoilta tulleita 
Tes-esityksiä ja tehdään päätös-
esityksiä tuleviin työehtosopi-
muksiin.
Tule rohkeasti vaikuttamaan ja 
toimimaan jaostoomme!

Terveisin Satu Mäkinen
os.066.n hallituksen jäsen
rakennustyöntekijäjaoston puheen-
johtaja
Rakennusliiton Liittovaltuuston 
jäsen 
Rakennusliiton talonrakennusalan 
sopimusalajaoston jäsen
 
satu.makinen@pp9.inet.fi
p.040-516 6859

me rohkeasti yhteydenottoja 
ja ideoita tulevien vuosien toi-
minnan kehittämiseksi.

Tapahtumista ja kokouksista 
saat tietoa Lahden osasto 66 
kotisivuilta. 
Tervetuloa jaoston toimintaan 
mukaan kaikki Päijät-Hämeen 
tuoteteollisuuden parissa työs-
kentelevät!

Tapaamisiin,

Jukka Patteri
Os.66 hallituksen jäsen, 
tuotejaoston puheenjohtaja
puh. 040-504 8036
juuso8@hotmail.com
 
Juha Pylväläinen
puh. 050-5936387
Jaoston sihteeri

Hyvää vuotta 2013!

Rl-osasto 066 Lahti, rakennustyöntekijöiden jaosto



 
Kirvesmiesjaosto (raudoittajat) on osasto 66:n suurin 
jaosto, noin 600 jäsentä. Kokoonnumme vähintään 3- 
4 kertaa vuodessa yleiseen kokoukseen, ja lisäksi kir-
vesmiehet toimivat aktiivisesti os. 66 hallituksessa. 
Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia esille tulevia 
asioita, kuten alueellista palkkakehitystä, urakkahin-
noittelua, työturvallisuusasioita, ulkomaalaisen työ-
voiman käyttöä, vuokratyövoimaa, ammattikoulun ja 
osaston välistä yhteydenpitoa ja niin edelleen.

Pyrimme järjestämään kirvesmiehille koulutusta tar-
peen mukaan. Järjestämme tarpeen mukaan myös 
vierailuja ja tutustumiskäyntejä lähialueen yrityksiin 
(viime vuonna oli koulutusristeily sekä elementtiteh-
dasvierailu Nastolassa) sekä rakennusliiton muihin 
osastoihin.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. viiden kaupun-
gin kokous Helsingissä, maankokous Jyväskylässä, 
sekä muita tapahtumia tarpeen mukaan.
Ari Mustonen edustaa lahtelaisia kirvesmiehiä val-
takunnallisessa ammattialajaostossa, jossa tehdään 
alustavia esityksiä tuleviin TES: neuvotteluihin sekä 
ohjeurakkahinnoittelun tarkastamisia. Ammattialaja-
oston toimikausi on 4 vuotta.

Kirvesmiestoimikunnan jäsenten yhteydenpitotiedot 
ja sähköpostiosoitteet löytyvät parhaiten os.66 koti-
sivuilta: lahti66.rakennusliitto.net

Yhteistyöterveisin kirvesmiesjaosto.
 

Osasto 66:n kirvesmiesjaosto

Kuvat: Petri Forss



Rakennusliiton osasto 177 ry, Lahden maalarit ja mattomiehet

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 
 
■ Työehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen
■ Aluejärjestön edustajakokous 
■ Maalareiden kalakerhon pilkkimestaruuskisat 
4.-7.4.2013. Rovaniemi. 
■ Lahden alueen “Raksa-nuorten “ toiminnan tukeminen 
ja motivoiminen. 
■ Suoritetaan tehostettua jäsenhankintatyötä, mukaan 
lukien mahdolliset maahanmuuttajat 
■ Yhteistyötä toimitsijoiden kanssa  tehostetaan, huom.
uusi työorganisaatioalue 
■ Pidetään yhteydet yrityksiin luottamusmiesverkoston 
kuntoon saattamiseksi 
■ Osallistutaan rakennusliiton järjestämiin koulutustilai-
suuksiin, alueella ja Siikarantaopistolla/ SAK:n koulutus-
säätiö, Kiljava 
■ Järjestetään Tes / urakanmittaus- ja laskentakoulutusta 
osaston/RL:n järjestämänä 
■ Pidetään yhteydet Ammattioppilaitoksiin, sopimusala-
kohtaisesti (maalaus ja lattianpäällystys), mukaan lukien 
aikuiskoulutus 
■ Pidetään sääntömääräiset kokoukset sekä  tarpeen mu-
kaan osaston muita kokouksia.

HALLITUS 2013
 
Puheenjohtaja Juha-Pekka Simpanen, 
varapuheenjohtaja Hannu Huupponen, 
sihteeri  Sari Luopa, 
taloudenhoitaja Hannu Korkalainen, 
nuorisovastaavat Kirsi Laakko ja Mikko Korkalainen. 
Muut hallituksen jäsenet: Toni Hermelin, Heidi Junno, 
Mika Lehtonen, Arto Salminen ja Juha-Pekka Sandelin. 

 
LISÄKSI:
 
● Rakennusliiton talvipäivät 16.-17.3.2012 Vuokatissa
● Jäsenpalveluasiat 
● Osallistuminen rakennusliiton Hallinnon  / Liittovaltuuston 
toimintaan 
● Ammattialajaostojen toiminta 
● Toiminta aluejärjestössä 
● Rakennusliiton maata kattavat tapahtumat 
● Osallistuminen rakennusliiton Tes-ja urakkatyöryhmiin 
● Mahdolliset osaston jäsenten muistamiset 
● Muut toimintakaudella osaston hallituksen tärkeiksi katsomat 
asiat 
● Päijät-Hämeen alueen rakennusliiton osastojen välinen yh-
teistyö ja sen mukanaan tuomat asiat. 
● SAK.n huomioiminen osaston toiminnassa / osallistuminen 
tapahtumiin 
● Työväen vappujuhlat  
● Toiminnassa tullaan huomioimaan Raksanuorten, Uuden-
maan toiminta-alueen, Hämeen aluejärjestön ja Rakennusliiton 
toimintakalenterit. 
●Osastotoiminnan kehittämistyötä tullaan tehostamaan.

Tässä muutamia osastosi toimintaan liittyviä asioita osaston 
syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan. 
Osaston hallitus tulee huomioimaan jäsenistönsä esittämät asiat 
ja esitykset toiminnassaan. Tervetuloa tuomaan uusia visioita ja 
toiminnan kehittämisesityksiä ammattiosastollesi, osallistumal-
la osaston kokouksiin. 
Osasto ilmoittaa kokouskutsut sääntömääräisiin 
kokouksiin  pääsääntöisesti Rakentaja lehdessä, joten tarkkaile-
han postiasi ja pidä yhteystietosi ajan tasalla. 
 
RL:n Osasto 177 ry. Hallitus 
J-P Simpanen 
puheenjohtaja
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Osasto 405 Osastomme on hyvin nuorekas ja meillä 
on todella paljon nuoria jäseniä. Osaston 
217 työelämässä olevista jäsenistä 107 
on alle 34-vuoden ikäisiä tekijöitä. Olisi 
mahtavaa nähdä tätä porukkaa enemmän-
kin osaston yhteisissä riennoissa, joten toi-
vottavasti näemme jossain vaiheessa. Me 
Talotekniikan tekijät kun olemme kuului-
sia siitä, että olemme komeita, mukavia 
ja avoimia, joten varmasti tulemme hyvin 
toimeen.  

Saavutettuja etuja ja oikeuksia ei pidä pi-
tää itsestään selvyyksinä. Niitä täytyy vaa-
lia, ja se pitää muistaa, että Rakennusliiton 
tärkein toimija olet sinä - yksittäinen jäsen. 
Seuraavana vuorossa on osasto, viimeise-
nä tässä ketjussa tuleekin nämä isommilla 
natsoilla varustetut puheenjohtajat, jotka 
saavat vaikutusmahdollisuutensa yksittäi-
siltä jäseniltä eli sinulta.

Jotta tämä tärkein toimija olisi vahvempi, 
niin suosittelen käymään kursseja. Meidän 
alallamme urakanmittauskurssi on mieles-

täni välttämättömyys. Nyt etenkin ilmas-
tointiasentajien tulisi ryhdistäytyä ja läh-
teä kursseille, kun niitä on tarjolla. Vahva 
jäsen on vahva liitto.

Rakennusliiton Maakokous pidetään Jy-
väskylässä 26. -27.10.2013. Mikäli sinulla 
on mielessä TES-tekstiparannus tai joku 
epäkohta on mielestäsi suuri, niin ilmoita 
siitä kirjallisesti osaston hallitukselle. Hal-
litus käsittelee esitykset kokouksissaan, ja 
tarvittaessa esittää ne TES-neuvottelijoille 
jotka vievät ne neuvottelupöytään, mikäli 
näkevät ne mahdollisiksi ja tarpeelliseksi.
Edellisessä Maakokouksessa vuonna 2011 
osaston esittämä työehtosopimuksen teks-
timuutos meni neuvotteluissa lävitse. Jo-
ten rohkeasti esityksiä osastolle sähköpos-
tiosoitteiseen: 
osasto405@gmail.com

Tsemppiterveiset! 
Jori Knuuttila, 
osaston 405 puheenjohtaja 
Sprinkleriasentaja

Osaston viestintä 
Osaston viestinnässä on tulossa muutok-
sia. Olemme hallituksen kanssa tuumail-
leet, että viestintämme pitää päivittää tälle 
vuosituhannelle. Osaston viestintä tulee 
siirtymään täysin sähköiseksi kuluvana 
vuotena. Tämän vuoden kevätkokouksen 
kutsukirje on viimeinen, joka lähetetään 
teille postitse. Tämän jälkeen pääsääntöi-
nen kutsumis- ja ilmoittamistapa on teksti-
viesti, sähköposti sekä ilmoitukset raken-
tajalehdessä.
Tämän muutoksen takia on ensisijaisen 
tärkeää, että te, arvoisat jäsenet, päivi-
tätte yhteystietonne.
 
Tämä tapahtuu tässä lehtisessä olevan oh-
jeen mukaan.
Osasto on myös perustamassa kotisivuja. 
Kuten kuvassa näkyy, niin olemme saaneet 
hieman apuja os. 66:lta.  Kuvassa osaston 
405 venäläisvahvistus ja tuleva webmas-
ter Juri Lobeiko pähkäilee osaston 66 Petri 
Forssin kanssa osastojen sivuja. Kun sivut 
avataan, niin siitä ilmoitetaan jäsenille 
tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Osaston hallinnolliset muutokset
Muut muutokset osaston toiminnassa 
ovat hallinnollisia. Olemme aikaisemmin 
kuuluneet Rakennusliiton Hämeen alue-
järjestöön. Tähän aluejärjestöön kuulum-
me edelleen, mutta koulutustoimintaa ja 
edunvalvonta ovat siirtyneet käytännössä 
Rakennusliiton Uudenmaan piiriin. Hä-
meenkadun Rakennusliiton toimisto pal-
velee kuten ennenkin.
Tulevaisuudessa aluejärjestöissä tapah-
tuu mahdollisesti sellaisia muutoksia, että 
Lahden alueen ammattiosastot siirtyvät 
uuteen perustettavaan aluejärjestöön, jota 
kutsuttaisiin Etelä-Suomen alueeksi. Mut-
ta tämä asia elää vielä, eikä mitään lopul-
lista päätöstä ole tullut. Rakennusliiton 
liittokokous pidetään 2015, ja tämän ko-
kouksen jälkeen olemme ehkä tietoisem-
pia tulevasta.
Ensimmäinen teille jäsenille käytännössä 
näkyvä asia on Tallinnassa 18.5.- 19.5. 
pidettävä urakanmittauskurssi, joka jär-
jestetään yhdessä Helsingin putkimiesten 
os. 390 kanssa. Kurssin pitäjinä toimivat 
toimitsijat Kimmo Palonen ja Niko Räsä-
nen.  Kurssille ilmoittautui osastosta 405 
kymmenen urheaa putki- ja ilmastoin-
tiasentajaa.

Osaston vapaa-ajan toiminta vuonna 
2013
Osasto on alustavasti suunnitellut, että 
tulemme pitämään nuoremmalle väelle 
Rock ’n’ Roll iltamat Lahden kuumimmal-
la Rock-Klubilla eli Finlandia-Klubilla. 
Ennen keikkaa osasto järjestää myös ra-
vintolaillallisen. Jotta hieman varttuneem-
malle ja sivistyneemmälle väelle olisi 
myös jotain, niin samantyyppinen tapah-
tuma tullaan myös järjestämään sivisty-
neesti konsertin merkeissä Sibeliustalolla. 
Kun sopivat keikat ja konsertit löyty-
vät, niin osasto ilmoittaa niistä jäse-
nilleen tekstiviestillä ja sähköpostilla. 
  

Osaston koulutustoiminta vuonna 
2013
Osasto järjestää urakanmittauskurssin 
18.- 19.5.2013 Tallinnassa hotelli Tal-
link Spa konferenssikeskuksessa. Täs-
tä ilmoitettiin jäsenille tekstiviestillä. 
Mikäli et saanut tekstiviestiä, päivitä 
yhteystietosi Rakennusliiton sivuilla.  

Osasto järjestää työehtosopimuskoulu-
tuksen 12.10.2013. Koulutuksen pitäjinä 
toimivat LVI-toimitsija Niko Räsänen, 
jonka lisäksi paikalle saapuu Rakennuslii-
ton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas sel-
ventämään hieman verotuksen kiemuroita 
ja antamaan käytännön vinkkejä. Tämä 
koulutus on samalla osaston yhteinen sau-
nailta. Koulutus ja saunailta pidetään Tori-
Klubin (Vapaudenkatu 12) tiloissa. 
Tämän lisäksi osasto on mukana osastojen 
yhteisissä vapaa-ajan toiminnoissa, kuten 
26.5. Kahvisaaressa järjestettävässä, koko 
perheen tapahtumassa jossa on mm. mato-
ongintaa.
 
Viime syksynä pidettiin ensimmäinen il-
mastointiasentajien urakanmittauskurs-
si. Toivon mukaan ilmastointiasentajia 
osallistuisi tulevaisuudessa enemmänkin 
näihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin, koska 
alalle on saatu toimiva mittaustapa.

Terveisin hallitus 

Osaston Hallitus 2013 
Jori Knuuttila, puheenjohtaja  
Reijo Hynönen, varapuheenjohtaja 
Antti Viinanen, taloudenhoitaja 
Esa Toikka, Sihteeri 
Sami Saarela, hallituksen jäsen 
Heimo Ryhänen, hallituksen jäsen 
Juri Lobeiko, hallituksen jäsen 
Timo Ellonen, hallituksen jäsen 
Vesa Kouvalainen, hallituksen jäsen

Osaston puheenjohtajan avaus 
Tervehdys kaikki osaston 405 jäsenet!
Tämän lehtisen avulla olisi tarkoitus hie-
man tiedottaa, kuinka teidän edunval-
vontaanne, koulutustanne ja vapaa-ajan-
toimintaanne ollaan edistämässä. Tämän 
edistämisen ja uudistumisen kautta jäsen-
ten etujen- ja oikeuksien valvominen ja 
ylläpitäminen vahvistuvat, ja toivottavasti 
myös kynnys osallistua osaston toimin-
taan alenisi.



Rakennusliiton osasto 66 Lahti järjestää tutkintotavoitteisen koulutuksen jäsenilleen 
yhteistyössä Kiljavan opiston kanssa. 

Ammattitutkinto on todistus ammattitaidosta. Kenelle? 

Alan ammattilaisille, kirvesmiehille, rakennusmiehille/-naisille, muurareille, raudoittajille… 
Työkokemusta tulisi olla vähintään noin 5v. tai (rakennusalan ammattikoulu + 3v.) 
Suoritetaan työn ohessa ammattiisi liittyvissä työtehtävissä. 
Muutamia iltoja yhteisiä koulutuksia tutkinnon keskeisistä aihealueista. 
Työnäytöt (tutkintosuoritukset) omalla työpaikalla joustavasti työtilanteiden mukaan. 
Tutkinnon suorittamisesta virallinen todistus ja ammattikirja. 
Tutkinnon suorittaminen vastaa ammattikoulun todistusta, joka antaa kelpoisuuden 
hakeutua jatko-opintoihin. 
Tutkinnon suorittaneille ammattitutkintostipendi (veroton 366 €), edellyttää yhteenlaskettuja 
työvuosia yhteensä 5 vuotta suomalaiseen työnantajaan.

Ilmoittautumiset osaston sähköpostiosoitteeseen: rlosasto66@gmail.com 
Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta: Taisto Ohtonen, osasto 66 pj. 044-3711624 
Antero Ahonen, Kiljavan opisto 050-4994702

PS. Jos sinulla on jo suoritettuna ammattitutkinto, voit kysyä erikoisammattitutkinnon 
suorittamisen mahdollisuuksista.

Terveisin, 
Antero Ahonen
Kiljavan opisto, Siikarannan toimipiste
Naruportintie 68, 02860 ESPOO
050-4994702
antero.ahonen@kio.fi
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Osaston Hallitus 2013 
Jori Knuuttila, puheenjohtaja  
Reijo Hynönen, varapuheenjohtaja 
Antti Viinanen, taloudenhoitaja 
Esa Toikka, Sihteeri 
Sami Saarela, hallituksen jäsen 
Heimo Ryhänen, hallituksen jäsen 
Juri Lobeiko, hallituksen jäsen 
Timo Ellonen, hallituksen jäsen 
Vesa Kouvalainen, hallituksen jäsen

Talonrakennusalan ammattitutkinto
Onko talonrakennusalan ammattitutkinto vielä suorittamatta? 



Kilpailuta vakuutusyhtiösi ja pyydä meidät viivalle.
Kunnia-asiamme on, että asiakkaamme saavat hyvää palvelua. Itse asiassa 96 prosenttia
asiakkaistamme on valmis suosittelemaan meitä*. Jos siis olet vähänkään tyytymä-
tön nykyiseen vakuutusyhtiöösi, pyydä meiltä kilpaileva tarjous. Ota yhteyttä alueesi 
edustajaan ja sovi kotikäynti.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Katja Isojärvi, 045 656 4826
Sakari Kukkonen, 0400 730 107
Laura Markkula, 045 268 4495
Jukka Vesanen, 050 594 7428

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Voit äänestää 
myös jaloillasi.

* Turvan asiakastyytyväisyystutkimus 2012
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