
Porukkaan mahtuu
Kuva: Petri Forss

Päijät-Hämeen ammattiosastot 66 
177 
378 
405

Ammattiyhdistysliikkeen tulee elää ajassa. 
Siksi arkipäivän työnteon ja toimeentulon 
asiat ovat Rakennusliiton väen työlistalla 
ylimpänä. Tekemistä riittää, koska kehitys 
ei pysähdy eikä se useinkaan etene halua-
maamme suuntaan.

Työllisyyden edistäminen on ykkönen 
niin valtakunnallisessa kuin alueidenkin 
toiminnassa. Vahvat ammattiosastot ovat 
omalla paikkakunnallaan melkoisia te-
kijöitä, kun voimat suunnataan oikein. 
Voimme vaikuttaa esimerkiksi kuntien ja 
kaupunkien linjauksiin ja päätöksiin, kun 
ne tilaavat rakennustyötä. Tavoitteemme 
on, että hankinnassa on huomioitava ko-
konaistaloudellisuus ja moraalinen kes-
tävyys. Pimeää työtä vastaan toimimme 
päättäväisesti. Se on työntekijöiltä ja kai-
kilta veronmaksajilta pois. 

Myös työehdoissa on koko ajan uutta teke-
mistä. Vahingolliset muoti-ilmiöt leviävät 
helposti työelämään, myös rakennusteolli-
suuteen. Kun liitolla on aktiiviset luotta-
mushenkilöt ja toimivat ammattiosastot, 
voimme vaikuttaa myös ongelmatilantei-
siin mahdollisimman varhain. Esimerkiksi 
nollasopimukset, 0-40 tunnin työsopimuk-

set, ovat tämän päivän ilmiö, jonka kit-
kemme yhteistyöllä pois niin alan työeh-
tosopimuksista kuin työmailtakin. Myös 
alipalkkatapaukset vaativat aktiivista 
puuttumista ”jatkuvalla syötöllä”.

Tulevaisuuteenkin on katsottava. Paikal-
liset ammattiosastot tekevät yhteistyötä 
alan oppilaitosten ja yritysten kanssa, 
jotta ammattiaan opiskelevat nuoret saa-
daan hyvän koulutuksen ja hyvien töiden 
piiriin.  Liiton jäsenten tuleekin hyvillä 
mielin ottaa nuoret työpaikoille vastaan 
tervetulleiksi. Liitto ja osastot käyttävät 
myös yhteisiä varoja nuorisotoimintaan. 
Tämä on investointia, jonka unohtamiseen 
meillä ei ole varaa.

Ammattiosastot muodostavat liiton jär-
jestötoiminnan rungon. Kun meillä on 
aktiivinen osasto paikkakunnalla, on lii-
tolla kelpo edustus luottohenkilöineen 
tekemässä ammattiyhdistysliikkeen tär-
keintä työtä, arjen edunvalvontaa. Tähän 
porukkaan mahtuu.
Tervetuloa!

Matti Harjuniemi
puheenjohtaja
Rakennusliitto

HUHTIKUU 2014



Rakennusliiton 22. liittokokouksen 
päätöksen mukaisesti valittu  Orga-
nisaatiotyöryhmä on jatkanut työtään 
toimeksiannon mukaisesti.
Osastoille ja aluejärjestöille tehdyn 
kyselyn perusteella.työryhmä esitte-
lee Liiton hallitukselle maaliskuun 
kokouksessa ja edelleen kevään liitto-
valtuuston kokoukselle  yhteenvedon 
ja toimenpide-ehdotukset  käsitellyis-
tä asioista.

Liittovaltuuston kokouksissa on käsi-
telty työryhmän pohjapaperin tiimoil-
ta liiton osastorakennetta koskeva 
osio erittäin laaja-alaisesti ja asian-
mukaisesti.
Osastorakenteen kehittämis- ja muu-
tostarpeeseen on tartuttu toimintaon-
gelmat  huomioiden ja sen mukaisesti 
tehty päätöksiä toiminnan tehostami-
seksi eri aluejärjestöjen alueilla osas-
toja  yhdistämällä.

Aluejärjestöosiossa käydyssä keskus-
telussa uskoisin yhteisen sävelen löy-
tyvän suhteellisen helpoin muutoksin:
■ toiminnallisia rajoja järkeistämällä, 
■ edustajakokousedustajien määrää 
tarkentamalla 
■ alueellisia toimihenkilötapaamisia     
hyödyntämällä;
nämä muutamina esimerkkeinä tässä 
keskusteluissa esiin tulleista  malleis-
ta.

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 

Työttömyyskassan  Lahden aluetoimisto tiedottaa:

Liiton valtuuston ja hallituksen jäsen-
määrän  koosta käydyssä keskustelus-
sa olisi varmaankin hyvä ottaa liiton 
A-maksavien jäsenten määrä huomi-
oon  ja tehdä tarvittavat esitykset siltä 
pohjalta.

Palkansaajakentän yhteistyöasioissa 
on todettu halu kuulua SAK:n yhtey-
teen ja kehittää yhteistyötä.

Tässä muutama sana organisaatio-
työryhmän toiminnasta.
Aluejärjestöasioiden tiimoilta me päi-
jäthämäläiset rakentajat joudumme 
varmaan käymään keskustelun  omas-
ta aluemallistamme: onko Hämeen-
aluejärjestö tulevaisuudessa meille 
toiminnallisesti järkevä ratkaisu vai 
Etelä-Suomen aluejärjestö?
Työorganisaatiossa me kuulumme jo 
Etelä-Suomen toiminta-alueeseen.
Käydään asiat läpi, tehdään johtopää-
tökset ja toimitaan niiden  mukaisesti.

Käydään edelleenkin hyvää ja raken-
tavaa keskustelua päätöksien teon 
pohjaksi 2015 Liittokokoukselle.

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

Liittovaltuuston puheenjohtajan terveiset

K
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Päijät-Hämeen rakentajaveteraanit 
osastot 66 - 177 - 378 - 405

josta sai lämpimän ruoan päivittäin. 
Ruoka oli lähinnä keittoa ja liha-
pyöryköitä.
 
Järjestäytyminen oli rakennuksilla 
hyvä, työkunnissa se oli ehdoton 
asia, kaikki kuuluivat osastoon. Näin 
varmistettiin, että palkat ja työolot 
paranevat parhaiten. Uskottiin jouk-
kovoimaan. Liittyminen osastoon 
maksoi 400 mk. Jäsenmaksut kerättiin 
osaston toimistolla. Jäsenkirja piti olla 
mukana varsinkin, kun meni naapuri-
kaupunkiin, jossa ei tunnettu. Se piti 
esittää heti. Työkuntasopimukset piti 
viedä aina osastoon esitettäväksi.

Tätä haastattelua tehdessäni huoma-
sin, että on erittäin vaikea kerätä tietoa 
tekijöistä, paikoista ja työtavoista. 

Tervetuloa kesäpäiville, siellä on hyvä 
mahdollisuus tutustua rakentajien his-
toriaan. Osaston toimistolla on osasto 
66 historiasta kertova kirja; Juha Val-
tonen, Kivijalasta vesikattoon. Lisäti-
etoja puheenjohtajalta.

Taisto Ohtonen 
Osasto 66 pjUrakkaporukka Siili

K
uva: Petri Forss

Rakennusliitto täyttää 90 vuotta vu-
onna 2014. Rakentajien kesäpäivien 
teemana on myös rakentajien per-
inteiden esille tuominen. Osasto 066:
n vanhin jäsen kirvesmies Erkki Siili 
täyttää 96 vuotta tänä vuonna. Tein 
haastattelun Siilin työkunnasta, jo-
hon kuuluivat mm. Esko Kannel, Leo 
Niemelä, Alpo Niemelä, Sulo Kuusa-
joki ja Pauli Orha.

Ensimmäinen Siilin työkunnan työ-
maa oli Hollolankatu 10 Lahdessa, 
työkuntaan kuului 7-8 kirvesmiestä. 
Muutama kohde, jotka Siilin työkunta 
teki: Aleksanterinkatu 27, Tiirismaan 
koulu, Mukkulan jätteenpolttolaitos, 
Häklin puusepäntehtaan korotus. 

Jo 60 -luvulla lahtelaiset rakentajat 
lähtivät naapurikuntiin työntekoon, 
lähinnä Helsinkiin ja Hämeenlinnaan. 
Näistä suurimmat työkohteet olivat 
Otaniemen Teknillinen korkeakoulu 
66-67 ja Sköldvikin öljyjalostamo -64 
Porvoossa.

Joka työmaalla oli työmaaruokala, 

Osasto 066:n työkuntahistoriaa 1950-60 -luvuiltaTervetuloa joukkoon!

Meitä  kokoontuu 15-45 henkeä 
tänäkin vuonna: on tapaamisia, 
retkiä ja kesäteatteri. Varmaan 
jokaiselle löytyy jotakin sopivaa 
noin kymmenestä tapahtumasta. 
Kustannustason pidämme mah-
dollisimman alhaisena osastoil-
ta saamiemme tukien avulla.

Mutta tärkeintä on nähdä entisiä 
työtovereita menneiltä vuosilta. 
OTA YHTEYTTÄ ROHKEAS-
TI JA TULE MUKAAN!

Lisätietoja löydät: 
lahti66.rakennusliitto.fi

Veikko Salminen
rakentajaveteraanien pj
puh. 040 8260 163
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6Vuosi 2014 on alkanut avoimien 
ja keskustelua herättävien 
yhteiskunnallisten kysymysten 
vallitessa.

Maan hallitus etsii ratkaisuja 
kuntien yhdistämiseen, sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottamiseen 
ja kasvavaan valtion kassavajeen 
tasapainottamiseen. Kaikki edel-
lämainitut suuret kokonaisuudet 
vaikuttavat meidän jokaisen ar-
kielämään  ja tehtävät ratkaisut 
vaikuttavat yhteiskunnan joka 
tasolla tulevina vuosina.

Pakansaajia ja etenkin meitä 
rakentajia koskettava asiakoko-
naisuus  on eläkeiän nosto ja elä-
keuudistus. Ensi syksyyn men-
nessä työmarkkinajärjestöjen 
tulisi neuvotella ratkaisu eläke-
uudistuksesta joka toteutettaisiin 
v.2017 alussa.

Paljon esillä ollut ikärajan nosto 
on vain yksityiskohta kokonai-
suudessa. Tärkeä, meitä raken-
tajia koskeva muutosehdotus  
työnantajilta on lisäpäivien pois-
to.

Eläkeikää lähestyvän rakentajan 
turvana on niin sanottu työttö-
myysputki eli lisäpäivät.Työn-
antajien tavoite on poistaa lisä-
päivät. Jos lisäpäivät poistetaan  

Hyvät rakentajat
eläkkeelle pääsyä odottavat työt-
tömät rakentajat putoavat työt-
tömyyspäivärahalta työmark-
kinatuen varaan. Esimerkiksi 
lisäpäivien päivärahan ollessa 
1510€/kk on työmarkkinatuki 
vain 702€/kk. Aika työmarkki-
natuella vaikuttaa myös tulevaan 
vanhuuseläkkeeseen pienentä-
västi.

Pitkän vuosikymmeniä kestä-
neen raskaan työuran tehnyt 
rakentaja on tarkoitus pudottaa 
köyhyysloukkuun odottamaan 
siirtoa ”loppusijoituspaikkaan”.

Työnantajajärjestöjen vaatimus 
lisäpäivien poistosta on ehdotto-
masti torjuttava.

Rakennusliitto toimii päättäväi-
sesti jäsenistönsä hyvinvoinnin 
ja työehtojen puolustajana.

Rakentajien ja ammattiosasto-
jen toiminta on yhteistyötä ja 
osallistumista, sinäkin voit vai-
kuttaa, sinua tarvitaan yhteisten 
tavoitteiden saavuttamisesksi. 
Kotisivumme löydät:   www.lah-
ti66.rakennusliito.fi

Osasto 66 Hallitus

teksti: Pekka Järvinen

Osasto 66:n toimihenkilöt 2014
Puheenjohtaja Taisto Ohtonen   
taisto.ohtonen@phnet.fi  044 371 1624

Varapuheenjohtaja Petri Forss  
forss.petri@gmail.com  040 5439566

Sihteeri   Satu Mäkinen
satu.makinen@pp9.inet.fi  040 516 6859

Taloudenhoitaja Timo Niemelä
timo.pakertaja@gmail.com  0400159401

Osaston luottamusmies  Pekka Järvinen 
pekka.a.jarvinen@pp.phnet.fi  
040 702 9342
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Tervehdys Raksatoverit!
 
Rakennustyöntekijäjaostoon kuuluu 
rakennusalan ammattilaisia, miehiä 
ja naisia. Jaoston päämääränä on tu-
kea ja kehittää raksan työntekijöiden 
edunvalvontaa ja hyvinvointia sekä 
alan työehtoja ja palkkausta. Jaosto 
on ollut aktiivinen ja olemme osal-
listuneet viime vuonna muun muossa 
seuraaviin liiton, aluejärjestön ja osas-
ton toimintoihin: 
Talvipäivät,  Viiden kaupungin ko-
kous Porissa, yhteiset pikkujoulut 
Helsingin, Kuopion ja Turun osastojen 
kanssa Helsingissä. Yhteistyömme tu-
lee jatkumaan eri kaupunkien raken-
nustyöntekijöiden kanssa. Jatkamme 
edelleen tutustumista ja toimintaa liit-
tomme eri osastojen kanssa.

Tänä vuonna toiminnassamme on 
ainakin osallistuminen kesäpäiville 
Savonlinnaan osaston kanssa, laiva-

risteily jossa huolehdimme hyvinvoin-
nistamme, Viiden kaupungin kokous 
syyskuussa Tampereella. Pikkujouluja 
vietämme jonkun toisen osaston kans-
sa. 

Lisätietoja tapahtumistamme löydät 
osaston kotisivuilta (http://lahti66.ra-
kennusliitto.net/rakennustyontekijaja-
osto). Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja 
liity iloiseen joukkoomme toimimaan 
ja vaikuttamaan.
 
Terveisin 
Satu Mäkinen
os.066.n hallituksen sihteeri
rakennustyöntekijäjaoston puheenjoh-
taja
Rakennusliiton Liittovaltuuston jäsen 
Rakennusliiton talonrakennusalan so-
pimusalajaoston jäsen 
satu.makinen@pp9.inet.fi
p.040-5166859

Rakennustyöntekijäjaosto

Tervehdys!

Rakennustuotejaosto on yksi os-
asto 66:ssa toimiva kivipohjaista 
rakennustuoteteollisuutta edustava 
ammattialajaosto. Toimintamme 
tavoitteena on yhdistää Päijät-
Hämeen alueen teollisuuden työn-
tekijät sekä ammatillisessa että 
vapaa-ajan toiminnan puitteissa. 
Toivomme rohkeasti yhteydenot-
toja ja ideoita tulevien vuosien 

Rakennustuotejaosto
toiminnan kehittämiseksi.
Tapahtumista ja kokouksista saat 
tietoa Lahden osasto 66 kotisivuil-
ta. 
Tervetuloa jaoston toimintaan mu-
kaan kaikki Päijät-Hämeen tuotete-
ollisuuden parissa työskentelevät!

Tapaamisiin,
Jukka Patteri

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

Hyvää vuotta 2014!

Kuvat: Petri Forss



Kirvesmies- ja mittamiesjaosto on 
osasto 66:n suurin ammattialaryhmä, 
noin 600 jäsentä. Kokoonnumme noin 
4-5 kertaa vuodessa. Kokouksissa 
käsittelemme ajankohtaisia asioita, 
kuten alueen palkkakehitystä, työtur-
vallisuutta, ulkomaalaisen työvoiman 
käyttöä, vuokratyövoimaa ja niin edel-
leen. Järjestämme kirves- ja mittamie-
hille koulutusta tarpeen mukaan.

Vuonna 2013 kesäkuussa teimme työ-
maavierailun Pietariin, jossa tutus-
tuimme paikalliseen rakentamiseen.

Tänä vuonna Lahden kirvesmiehet 
järjestävät kirvesmiesten ”Viiden 
kaupungin kokouksen”, johon osallis-
tuvat Helsinki, Turku, Tampere, Hä-
meenlinna ja Lahti.

Jarmo Koukkari edustaa mittamiehiä 
ja Ari Mustonen kirvesmiehiä valta-
kunnallisessa ammattialajaostossa, 
jossa tehdään alustavia esityksiä tu-
leviin TES-neuvotteluihin sekä urak-
kahinnoittelun tarkastamisia. Ammat-
tialajaoston toimintakausi on neljä 
vuotta.

Kirves- ja mittamiehistä löydät lisää 
tietoa parhaiten os 66 kotisivuilta; 
www.lahti66.rakennusliito.fi

Yhteistyöterveisin 
kirves- ja mittamiesjaosto

Osasto 66:n kirves- 
ja mittamiesjaosto

Kuvat: Petri Forss



 HALLITUS 2014.

Puheenjohtaja Juha-Pekka Sim-
panen, 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.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

■Työehtosopimusneuvottelut ja nii-
den johdosta tapahtuvat toiminnat.  
■Aluejärjestön edustajakokous  
■Lahden alueen Raksanuorten toi-
minnan tukeminen ja motivoiminen.   
■Suoritetaan tehostettua jäsenhankin-
tatyötä, mukaan lukien mahdolliset 
maahanmuuttajat.
■Yhteistyötä toimitsijoiden kanssa  te-
hostetaan, huom. uusi työorganisaa-
tioalue.  
■Pidetään yhteydet yrityksiin luotta-
musmiesverkoston kuntoon saattami-
seksi. 
■Osallistutaan rakennusliiton järjestä-
miin koulutustilaisuuksiin, alueella ja 
Siikarantaopistolla (SAK:n koulutus-
säätiö, Kiljava).
■Järjestetään Tes-, urakanmittaus- 
ja laskentakoulutusta osaston/RL:n 
järjestämänä. 
■Pidetään yhteydet ammattioppilai-
toksiin sopimusalakohtaisesti (maa-
laus ja lattianpäällystys), mukaan lu-
kien aikuiskoulutus. 
■Pidetään sääntömääräiset kokoukset 
sekä  tarpeen mukaan osaston muita 
kokouksia.

LISÄKSI:

● Rakennusliiton kesäpäivät ja liiton 
90-vuotisjuhla 7.-8.6. Savonlinnassa. 
● 28.4.2014. 90-vuotta Rakennuslii-
ton perustamisesta kahvitus  palvelu-
pisteissä.
● Jäsenpalveluasiat 
● Osallistuminen rakennusliiton hal-
linnon  / Liittovaltuuston toimintaan 
● Ammattialajaostojen toiminta 
● Toiminta aluejärjestössä 
● Rakennusliiton maata kattavat ta-
pahtumat ja kampanjat 
● Osallistuminen rakennusliiton Tes-
ja urakkatyöryhmiin 
● Mahdolliset osaston jäsenten muis-
tamiset 
● Muut toimintakaudella osaston 

Rakennusliiton osasto 177 ry, 
Lahden maalarit ja mattomiehet
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hallituksen tärkeiksi katsomat asiat 
● Päijät-Hämeen alueen ja Hämeen 
aluejärjestön rakennusliiton osastojen 
välinen yhteistyö ja sen mukanaan 
tuomat asiat. 
● SAK:n huomioiminen osaston 
toiminnassa / osallistuminen tapah-
tumiin 
● Työväen vappujuhlat  
● Toiminnassa tullaan huomioimaan 
Raksanuorten, Uudenmaan toiminta-
alueen, Hämeen aluejärjestön ja Ra-
kennusliiton toimintakalenterit. 
●Osastotoiminnan kehittämistyötä 
tullaan tehostamaan.

Tässä muutamia osastosi toimintaan 
liittyviä asioita osaston syyskokouk-
sen hyväksymän toimintasuunnitel-
man mukaan. Osaston hallitus tulee 
huomioimaan jäsenistönsä esittämät 
asiat ja esitykset toiminnassaan. Ter-
vetuloa tuomaan uusia visioita ja toi-
minnan  kehittämisesityksiä ammat-
tiosastollesi, osallistumalla osaston 
kokouksiin.

Osasto ilmoittaa kokouskutsut sääntö-
määräisiin kokouksiin  pääsääntöises-
ti Rakentaja-lehdessä, joten tarkkaile-
han postiasi ja pidä yhteystietosi ajan 
tasalla..

RL:n Osasto 177 ry:n hallitus

puheenjohtaja J-P Simpanen
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5Hallituksen jäsenet v. 2014

• Jori Knuuttila – puheenjohtaja
• Antti Viinanen – taloudenhoitaja
• Juri Lobeiko – sihteeri
• Reijo Hynönen – varapuheenjohtaja
• Toni Rytkönen – jäsen
• Timo Ellonen – jäsen
• Sami Saarela – jäsen

Yhteystiedot:
Hämeenkatu 32 A
15140 LAHTI

Sähköposti: 
osasto405@gmail.com

Kotisivut:  
http://lahdenputkarit.rakennusliitto.net

Syyskokous
20.11.2014 klo 18:00
 

Osasto 405
Kokous pidetään osoitteessa:
Ravintola Wanha Herra
Laaksokatu 17, 15140 LAHTI

Osaston jäsenten edunvalvonta:

Osastomme kuin muidenkin Lahden 
Rakennusliiton osastojen edunvalvonta 
on siirtynyt ns. Eteläiselle toiminta-alu-
eelle. Tämän muutoksen johdosta, osas-
to 405 pääasiallisena työehtotoimitsija-
na toimii Helsingissä toimistoaan pitävä 
toimitsija Niko Räsänen. Mikäli on ky-
symyksiä meidän työehtosopimuksesta 
tai muita epäselvyyksiä, niin häneen voi 
olla yhteydessä.

Niko Räsänen 
Talotekniikka-alan toimitsija
040 - 508 7731
niko.rasanen@rakennusliitto.fi
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Osasto
378

Vuosi 2014 toi muutoksia osas-
ton kokousjärjestelyihin. Ko-
kouspaikaksi vaihtui Järjestö-
tupa, Rantatie 2, Orimattila. 

Kuukausikokoukset
klo 18.00 alkaen, päivämää-
rät ovat: 24. huhtikuuta, 22. 
toukokuuta, 28. elokuuta, 25. 
syyskuuta, 23. lokakuuta. 

Syyskokous 27.11. klo 18.00 
alkaen.
Vi rk i s täy tymis tapah tumis ta 
lukkoon on lyöty osaston mölk-
kypeli-illat tiistaisin klo 18.00

Mäntymäellä, alkaen 6.touko-
kuuta ja päättyen 26. elokuuta, 
heinäkuussa ei pelata.
Osaston saunailta pe 6. kesä-
kuuta klo 18.00 alkaen Humi-
sevassa. Muitakin tapahtumia
on suunnitteilla, tiedotamme 
niistä jäsenistölle Rakentaja-
lehdessä ja tekstiviestein.

Teemme myös yhteistyötä Lah-
den alueen osastojen kans-
sa virkistäytymistapahtumien 
suhteen, kuten edunvalvonnan-
kin saralla.

Marraskuussa jäsenet tullaan 
kutsumaan osaston 80-vuotis-
juhlaan!

Osaston yhteystietoja:
Puheenjohtaja Juhani Räty, 
0400 492844

Taloudenhoitaja Pekka Jauho, 
040 5075964

Luottamusmies Matti Koivula, 
040 8400772

Rakennusliiton osasto 378, Orimattila
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vaatimus on se, että noste-
taan vähimmäiseläkeikä 67 
vuoteen!  Huh huh, loppuu 
eläkerahojen käyttö ainakin 
rakentajilta!

Rakennusliiton kanta on, 
että nykyinen joustava malli 
pidetään.  Pidetään siis kiin-
ni mahdollisuudesta päästä 
vanhuuseläkkeelle 63 vuo-
den iässä. Tiedämmehän, 
että erittäin monelle raskaan 
työn tekijälle tämäkin on 
kova vaatimus. Puolus-
tamme myös eläke-
putkea, ikäänty-
vän työntekijän 
työttömyystur-
van lisäpäi-
väoikeutta. Se 
turvaa kuiten-
kin kunnialli-
sen siirtymän 
raskaista hom-

mista eläkkeelle, kun töihin 
ei pääse.

Elävänä eläkkeelle   
–kampanja vaikuttaa asi-
aan. Se vaikuttaa varmasti, 
kun liiton aktiiviset jäsenet 
ja etenkin ammattiosastot 
toimivat kampanjassa. Täs-
sä savotassa annetaan ni-
mittäin tila ja puheenvuoro 
oikeille työn asiantuntijoil-
le, työmiehille ja –naisille, 
jotka haluavat puolustaa 

joustavaa elä-
kemallia ja 
eläkeputkea. 
Kampanja-
materiaalia 
löytyy ja 
o m i a k i n 
ideoita vies-

tin viemisek-

Rakennusalalla tapahtuu 
tänä vuonna paljon. Työ-
maiden verokontrolli ki-
ristyy huomattavasti, mikä 
on eduksi rehellistä urak-
kaa tekeville työntekijöille 
ja yrityksille. Olemmekin 
vuosien ajan tehneet työtä 
harmaan talouden rajaami-
seksi ahtaammalle. Mieles-
täni paras tapa tässä jahdissa 
on se, että luodaan nimen-
omaan veroviranomaiselle 
työkalupakki, jolla pärjää. 

Jokainen maksamatta jää-
nyt veroeuro on muiden 
veronmaksajien lompsasta 
pois. Emme hyväksy sel-
laista yhteiskuntaa, joka 
veronkannon puutteiden ja 
veromoraalin kaikkoamisen 
myötä jättää heikoimmat 
heitteille. Paras tapa tasata 
hyvinvointieroja on pitää 
huolta yhteisesti maksetuis-
ta palveluista, joiden piiris-
sä ovat kaikki kansalaiset. 
Rakennusalan on syytä kan-
taa vastuunsa.

Myös eläkkeet pitää ra-
hoittaa, mitä ei suinkaan 
pimeä työ tee. Kaikkia 
rakentajia kiinnostaa 
takuulla se, mitä ta-
pahtuu vuoden alussa 
alkaneissa eläkeneu-
votteluissa. Viimei-
sin pöytään lyöty 

si tulee kehitellä. Kampan-
jaan ovat tervetulleita kaik-
ki halulliset sielut ikään, 
sukupuoleen tai alaan kat-
somatta.  Kampanjasivus-
toon voi osallistua, myös 
facebookissa ja twitterissä 
ollaan.

Tule mukaan, Päijät-Hä-
meessä tapahtuu!

Matti Harjuniemi

Elävänä eläkkeelle!

Raksanuoret osallistuivat 
valtakunnalliseen sählytur-
naukseen. Raksanuorten 
toiminnasta asiaa seuraa-
valla sivulla.
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Rakennusliiton jäsenet kuuluvat liittoon ammatti-
osastojensa kautta. Osastot ovat liiton rekisteröityjä 
paikallisyhdistyksiä. Osastot saavat rahoituksen 
toimintaansa Rakennusliitolta ns. jäsenpalautuk-
sina. Näitä varoja käytetään mahdollisuuksien mu-
kaan ammattiosastojen tehtävien suorittamiseen.

Ammattiosaston tehtäviin kuuluu:

- Valvoa työpaikoilla noudatettavia työsuhde-ehtoja 
sekä seurata työolosuhteita sääteleviä sopimuksia, 
lakeja ja muita säännöksiä.
- Järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia
- Järjestää harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa
- Valmistella ehdotuksia voimassaolevien työeh-
tosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten 
sopimiseksi.

Ammattiosasto toimii jäsenistön vaikutuskanavana 
liittoon, välittäen sen jäsenten tekemät esitykset 
liiton hallinnolle. Liittymällä ammattiosaston 
jäseneksi ja osallistumalla sen toimintaan, saa 
itsenkin mahdollisuuden vaikuttaa. Ammattiosas-
ton jäseniä on myös työpaikkasi edunvalvonta- ja 
työsuojeluelimissä. Heille ja osaston hallituksen 
jäsenille voit tehdä aloitteita asioista, jotka mie-
lestäsi vaativat parannusta työpaikallasi/ työe-
htosopimuksessa.

Ammattiosasto pitää vuodessa kaksi yleiskokousta 
(syys- ja kevätkokous), joihin kaikki sen jäsenet 
ovat tervetulleita.

Syyskokous pidetään 15.10. – 15.12. välisenä 
aikana. Tuolloin hyväksytään toimintasuunnitelma 
tulevalle vuodelle sekä valitaan puheenjohtaja ja 
muut hallituksen jäsenet. Valittujen jäsenten toimi-
kausi on seuraava kalenterivuosi.

Kevätkokous tulee pitää viimeistään maaliskuun 
viimeisenä päivänä, jolloin käsitellään hallituk-
sen laatima toiminta- ja tilikertomus edelliseltä 
kalenterivuodelta sekä päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille.

Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu tekstiviestein, 
sähköpostitse, kotisivujen sekä Rakentaja -lehden 
kautta. Jäsenet ovat itse vastuussa yhteystietojensa 
päivittämisestä. Tiedottaminen tapahtuu ammatti-
osaston hallituksen toimesta.

Lahden raksanuorten toimintaa
Vuosi on menossa kohti kevättä, mutta tällä kertaa 
kovaa vauhtia menevät raksanuoret. Juuri pelatussa 
valtakunnallisessa sählyturnauksessa oli joukkueet 
seitsemästä suomineidon kaupungista. Kaikkien yl-
lätykseksi Lahti nappasi turnauksesta hopeaa. Voitto 
meni tuttuun tyyliin Ouluun.
 Kentällä ilmeet olivat välillä varsin totisia, 
mutta peliareenan ulkopuolella oli hymy herkässä 
ja vitsiä murjottiin monella murteella. Seuraavaksi 
raksanuoret kokoontuvat valtakunnallisesti toukoku-
ussa Paintball -turnauksen merkeissä Jämsässä. Lahti 
lähtee matkaan vahvana voittajasuosikki joukkueena, 
mutta matkaan houkuttelee erityisesti muiden rak-
sanuorten mahtava seurallisuus.
 Lahteen suunnitellaan myös kovasti omaa 
SuPerRaksa tapahtumaa keväälle, koska Lahdessa 
yhteistyö Rakennusliiton- ja SuPer-nuorten kanssa 
toimii loistavassa hengessä. Syksyllä pidetään rak-
sanuorille kohdistettu illanvietto, minne toivotaan 
saapuvan uusia raksanuoria tutustumaan rakennuslii-
ton toimintaan ja hyötyihin sekä tapahtumiimme.

Hannu Huupponen 177

Ammattiosasto
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Talonrakennusalan ammattitutkinto – todistus ammattitaidosta

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

* Alalla työskenteleville kirvesmiehille, rakennusmiehille/-naisille, raudoittajille, 
 sementtimiehille…
* Työkokemusta tulisi olla noin 5v. tai (rakennusalan ammattikoulu + 3v.)
* Näyttötutkinto, suoritetaan oman työn ohessa ammattiin liittyvistä työtehtävistä 
* Muutamia yhteisiä koulutusiltoja (osaston tiloissa) tutkinnon keskeisistä aihealueista
* Tutkinnon suorittamisesta virallinen todistus ja ammattikirja
* Tutkinto antaa kelpoisuuden korkea-/ ammattikorkeakouluopintoihin
*	 Tutkinnon	suorittaneille	ammattitutkintostipendi	(veroton	390	€),	edellyttää	
 yhteenlaskettuja työvuosia yhteensä vähintään 5v. suomalaiseen työnantajaan.

Ilmoittautumiset osaston sähköpostiosoitteeseen: rlosasto66@gmail.com 

Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta: 
Taisto Ohtonen, osasto 66 pj. 044-3711624
Antero Ahonen, Kiljavan opisto 050-4994702
 
 



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

Voit äänestää 
myös jaloillasi.

* Turvan asiakastyytyväisyystutkimus 2012
Vakuutusedustajat:
Sakari Kukkonen 0400 730 107
Laura Markkula 045 268 4495
Jussi Nikunen  050 917 5793
Jukka Vesanen 050 594 7428

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammatti-
liittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Meillä on tutkitusti tyytyväisimmätvakuutus-asiakkaat- jo kolmatta kertaa peräkkäin.(EPSI Rating Asiakastyytyväisyys-tutkimus 2011, 2012, 2013)

Kuva: Petri Forss


