
Työssäkäyntialueelliset 
kokoukset ovat tehneet 
rakentajan väliin kunkin 
alueen tiedotuslehtisiä.
Näissä pienienkin osasto-
jen edustajat ovat olleet 
innokkaasti mukana ja 
tuoneet huolenaiheitaan 
ja terveisiään muiden tie-
toon. Uskon että näitten 
kokousten ansiosta on 
tainnut pieniä osastoja 
lyödä hynttyitä yhteen, 
toimintansa helpottami-
seksi. Tämä osastojen 
yhteistoiminta, kokoukset 
ja palaverit ovat tulleet 
jäädäkseen, mikä on mi-
nusta todella hyvä asia. Ja 
suosittelen että, muutkin 
Suomen alueet kokeili-
sivat tälläistä toimintaa. 
Hämeen alueelta saa kyllä 
henkilöitä asiaa esittele-
mään.

Rakennusliiton valtuuston 
varapuheenjohtajan luot-
tamustoimessa, kevään 
liittokokouksen jälkeen. 
Toukokuun lopussa 2015 
pidetty liittokokous valitsi 
allekirjoittaneen valtuus-
ton varapuheenjohtajaksi.
Tässä nyt kuuteen liiton 
hallituksen kokoukseen 
kutsuttuna ja osallistunee-
na, voin todeta että koko-
ukset ovat olleet todella 
mielenkiintoisia. Valtuus-
ton varapuheenjohtajalla 
on liiton hallituksen koko-
uksissa puhe- ja esitysoi-
keus, joita olen kyllä käyt-
tänyt joka kokouksessa. 
Esitykset, joita olen teh-
nyt, on otettu hyvin vas-
taan. Olen valmistautunut 

Päijät-Hämeen ammattiosastot
niihin tehden pohjatyötä ja 
valmistelevaa työtä.

Osa esityksistäni ei ole 
miellyttänyt kaikkia hen-
kilöitä. Niin sen kuuluu ol-
lakin, että kaikki eivät ole 
aina samaa mieltä, jolloin 
demokratia toimii, kun on 
muitakin mielipiteitä asi-
oista. Osa esityksistä, joi-
ta liiton hallitukseen olen 
vienyt, on tullut minulle 
suoraan jäseniltä.

Toivonkin että jäsenet 
ottavat yhteyttä asioissa 
suoraan, mitä haluavat 
esitettävän hallitukselle 
ja vaikka valmistelevat jo 
hieman asiaa. Uskon että 
mitä liittokautta on jäl-
jellä, niin asiat eivät ala 
maistumaan puulta, koska 
joka kokous on aina täysin 
eri asioista koottu.

Hyvää talvenjatkoa ja ke-
vään odotusta hyvät am-
mattiliittotoverit!

Terveisin Mika Kivioja

VUOSI 2016

Tervehdys, 
Ammattiliittotoverit!

Hämeen alueella on hyvin 
toimivaa osastojen yhteis-
työtä ollut nyt runsaan pa-
rin vuoden ajan. Päijät-Hä-
meessähän tämä toiminta 
tapa on ollut jo pitkään. 
Ja nyt se on levitetty koko 
Hämeen alueelle. Tämän 
kaltainen yhteistoiminta 
on koettu tarpeelliseksi ja 
hyväksi. Yritän avata tässä 
nyt jäsenistölle, mitä ky-
seinen toiminta niin kuin 
konkreettisesti on.

Hämeen alue koostuu 
kolmesta työssäkäynti-
alueesta, mitkä ovat Päi-
jät-Häme, Kanta-Häme ja 
Pirkanmaa. Nämä alueet 
pitävät kokouksia alueel-
lansa muutaman kerran 
vuodessa, johon kutsutaan 
työssäkäyntialueen osas-
tojen edustajia. Kokouk-

set ovat vapaamuotoisia 
ja kokouksien aihe vaih-
telee kulloinkin ajankoh-
taisista asioista jäsenistön 
keskuudessa. Kokouksista 
laaditaan muistio. 

Hämeen koko alueen 
osastojen yhteiset koko-
ukset pidetään pari kertaa 
vuodessa ja niihin kutsu-
taan koko Hämeen alueen 
osastojen edustajia. Pai-
kaksi näyttää vakiintuneen 
Tampereen osasto 10:n 
kokoustilat. Näihin koko-
uksiin on osallistunut run-
saasti edustajia. Osastot, 
jotka ovat osallistuneet, 
vaihtelevat ja tämä kertoo 
osastojen kiinnostuksesta 
yhteistoimintaan. Nämä 
kokoukset ovat ottaneet 
kantaa erinäisiin tes-asi-
oihin ja antaneet terveisiä 
liiton organisaatiossa ole-
viin jäseniin.
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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

- Eteläisen suuralueen tes-palvelunumero 
 020 690 232 

Työttömyyskassan  Lahden aluetoimisto tiedottaa:

Lukijoille
Hyvät ay-toverit ja muut osas-
toliitteen lukijat!

Aluksi muistin virkistämi-
seksi mitä vuoden 2015 aikana 
Rakennusliiton ja valtakunnan 
tasolla ay-toiminnassa tapah-
tui. Keväällä käytiin Raken-
nusliiton liittokokous vaa-
lit joissa äänestysprosentti jäi 
alhaiseksi, vaikka oli mahdol-
lista äänestää sähköisesti tai 
postiäänestyksellä valintansa 
mukaan.
Ilmeisesti liiton toiminta on 
ollut jäsenistön mielestä riittä-
vää, kun ei ollut tarvetta äänes-
tää.

Muutaman viikon kuluttua käy-
tiin eduskuntavaalit, jotka tie-
dettiin myös tärkeiksi vaaleiksi 
”duunarien” kannalta. Vaalit 
menivät, uusi hallitus kasattiin 
ja vaalilupaukset unohdettiin. 
Maan hallitus alkoi median 
avustuksella kertoa taantuman 
korjaustoimenpiteistä, jotka 
eivät ay-väkeä innostaneet, 
kun pelkkiä leikkauksia ja nol-
lasopimuksia esiteltiin. Mm. 
kesäloma- ja ylityökorvauksia 
leikattaisiin sekä sairaskarens-
siin tulisi omavastuupäivä. Jos 
ay-järjestöt eivät pääse sopuun, 
alkaa maan hallitus eduskun-
nan kanssa tehdä esityksiä 
mm. edellä mainituista leik-
kauksista pakkolaeiksi. Työ-
aika Suomessa on liian lyhyt, 
sitä pitäisi pidentää, mutta en 
ymmärrä, miten se lisää työl-

listymistä, kun työaika työssä-
olijoillakin lisääntyy. 
Syksyllä ay-keskusjärjestöt, 
mm. SAK ja STTK, järjestivät 
Stop-mielenilmauksen halli-
tuksen esittelemiä leikkauksia 
vastaan. Keskusjärjestöt yritti-
vät vielä päästä Elinkeinoelä-
män keskusliiton EK:n kanssa 
sopimukseen yhteiskuntaso-
pimuksesta. EK ei hyväksy-
nyt tarjousta, koska hallitus oli 
jo uhannut pakkolaeilla, jos ei 
sopimusta synny. Ja hallituk-
sen leikkaukset ovat parem-
min EK:n mieleen kuin SAK:n 
ja STTK:n esitykset. Eli maan 
hallitus käynnisti pakkolakirul-
janssin ja mediakin ilmoitti että 
kaikki on ay-liikkeen syytä, 
kun ei hyväksynyt esitystä. 

Rakennusliitto teki syksyllä 
omat jatkosopimukset Raken-
nustyönantajien RT:n kanssa 
kolmesta vuodesta eli mei-
dän sopimuksemme loppu-
vat keväällä 2017. Joten lak-
koja työehtojen pohjalta ei ole 
tulossa, mutta mielenilmaisui-
hin maan hallituksen esittämiä 
leikkauksia vastaan voimme 
varautua ja valmistautua vuo-
den 2016 aikana. Ja mitä use-
ampi työtä tekevä ja siitä elan-
tonsa saava on mukana miele-
nilmaisuissa, sitä vahvempi on 
ay-liikkeen voima maan halli-
tuksen ja EK:n tekemiä leikka-
uksia vastaan ja antaa liitoille 
paremman selkänojan, kun 
jäsenistökin tukee liittojen kan-

toja. Nämä kaikki edellä maini-
tut leikkausesitykset sekä mm.
perhevapaat, työterveyden-
hoito, haalarit, turvakengät on 
saatu aikoinaan Tes-neuvotte-
luissa, palkan korotusten hyvi-
tyksinä ay-liittojen tekemien 
yleissitovien sopimusten poh-
jalta. Ne eivät ole työnantajien 
hyväsydämisyydestä saatuja 
etuja, vaan niiden takia on lai-
tettu aikoinaan persettä penk-
kiin eli lakkoiltu. Nykyään liit-
toihin kuulumattomien määrä 
on lisääntynyt, silti liittojen 
tekemät sopimukset eduista ja 
palkan korotuksista kelpaavat 
heillekin yleissitovuuden tur-
vin liittojen jäsenten kustan-
nuksella, eli minun mielestä he 
ovat vapaamatkustajia.

Myös pakolaistulva Suomeen 
on hämmentänyt syksyn aikana, 
kun mediassa on ollut esim. 
että pakolaiset pitäisi työllistää 
mm. rakennusalalle pikakou-
lutuksella vaikkapa kosteus-
korjaajiksi. Taas on EK mielis-
sään halvasta työvoimasta, jota 
kurssien kautta saadaan raken-
nusalalle.

Kyllä tuleva 2016 vuosi on mie-
lenkiintoista aikaa, kun vielä 
SAK:n ja STTK:n yhdistymi-
sestäkin käydään neuvotteluja, 
että vuoden  2017 alussa yhdis-
tyminen onnistuisi. Tällä toivo-
taan vahvempaa ay-keskusjär-
jestöä sopimaan tulevista työ-
ehdoista EK:n kanssa. Joukko-

voimalla on vieläkin tarvetta, 
vaikka kuinka puolustetaan pai-
kallista sopimista, jossa työnte-
kijät ovat kuitenkin aina hei-
kommassa asemassa. Eli ter-
vetuloa mukaan osastojen toi-
mintaan omine ajatuksinenne. 
Kaikkia tarvitaan vielä nyky-
äänkin puolustamaan työnteki-
jöitä, joita me kaikki olemme.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos 
teillä on terveisiä vietäväksi lii-
ton hallintoon.

Timo Niemelä, 
osasto 66:n taloudenhoitaja 
ja Rakennusliiton hallituksen 
jäsen



Työttömyyskassan  Lahden aluetoimisto tiedottaa:

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. Toivomme 
rohkeasti yhteydenottoja ja ide-
oita tulevien vuosien toiminnan 
kehittämiseksi.
Tapahtumista ja kokouksista saat 
tietoa Lahden osasto 66:n koti-
sivuilta. 

Tammikuu
Jaoston järjestäytymiskokous 

Helmikuu 
Tuotetehtaiden yhteinen tapaaminen (os. 213 ja os. 66), 
Lahden keilahalli 

Maaliskuu 
Osasto 66, kevätkokous 

Huhtikuu 
Eestin rakennusmessut Tallinassa 

Toukokuu 
Osasto 66 ja os. 213, tuotetehtaiden retkeilypäivä Pajulahdes-
sa 15.5.2016 

Kesäkuu 
Rakennusliiton kesäpäivät Tampereella 11-12.6.2016 

Syyskuu 
Toiminnansuunnittelukokous 2017 

Marraskuu 
Osasto 66, syyskokous 

Joulukuu 
Tuotejaoston pikkujoulu 

Jaoston vetäjä 2016 
Jukka Patteri 

sihteeri: Antti Ahokas

Rakennustuotejaosto
Tervetuloa jaoston toimintaan mu-
kaan kaikki Päijät-Hämeen tuote-
teollisuuden parissa työskentele-
vät!

Tapaamisiin,

Jukka Patteri
Os.66 hallituksen jäsen, 
tuotejaoston puheenjohtaja
puh. 040-504 8036
juuso8@hotmail.com
 
Antti Ahokas
puh. 045-133 3794
Jaoston sihteeri

Hyvää vuotta 2016!

Rakennustuotejaoston toimintasuunnitelma 
vuodelle 2016

Osasto 66:n 
toimihenkilöt 2016

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

Varapuheenjohtaja Jukka Patteri  
juuso8@hotmail.com 
040 504 8036

Sihteeri   Teija Korvenranta  
m.jarvio@phnet.fi 
044 322 1351

Taloudenhoitaja Timo Niemelä  
timo.pakertaja@gmail.com 
0400 159 401

Osaston luottamusmies 
Taisto Ohtonen
taisto.ohtonen@phnet.fi  



Rakennustyöntekijäjaosto
Jaostomme kuuluu osasto 066:een ja 
olemme rakennusalan ammattilaisia, 
niin miehiä kuin naisiakin. Jaoston 
päämääränä on tukea ja kehittää yksit-
täisten työntekijöiden edunvalvontaa, 
hyvinvointia, alan työehtoja ja palk-
kausta.

Jaosto on toiminut aktiivisesti pitä-
mällä kuukausipalavereja ja tekemällä 
esim. kokousmatkan Tallinnaan sekä 
järjestämällä pikkujoulut. Vuonna 
2015 järjestimme myös viiden kau-
pungin kokouksen Lahdessa. Olimme 
myös hyvin edustettuna liiton talvipäi-
villä.

Osasto 066 kotisivuilla meillä on omat 
sivumme, johon päivitämme tietoja 
jaostomme toiminnasta. Lähetämme 
myös sähköpostitse tietoja tapahtumis-
ta. Jos et ole saanut meiltä sähköpostia, 
käythän liiton sivuilla tarkastamassa/
korjaamassa omat yhteystietosi.

Olemme myös facebookissa: osasto66 
raksatyöntekijät/konemiehet.
Jos olet osasto 066:n jäsen, rakennus-
työntekijä tai konemies ja olet face-
bookissa, liity ihmeessä joukkoomme. 
Facebook-sivuillamme jaamme tietoa 
jaoston/osasto 066:n toiminnasta. 

tammikuu - järjestäytymiskokous
helmikuu
maaliskuu  - jaoston kokous
huhtikuu  - kokousmatka Tallinnaan
toukokuu
kesäkuu  - rakennusliiton kesäpäivät, Tampere
heinäkuu  - kesäloma
elokuu  - virkistyspäivä
syyskuu  - rakennustyöntekijöiden ja konemiesten 
    viiden kaupungin kokous, Helsinki
                 - rakentajanaisten tapaaminen 
lokakuu  - maakokous, Jyväskylä
marraskuu  - pikkujoulut
joulukuu  - Hyvää Joulua!

Osasto 066 
Rakennustyöntekijäjaoston 
toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Yritämme jatkaa yhteistoimintaa ja tu-
tustumista eri osastojen kesken.
Ota rohkeasti meihin yhteyttä ja tule 
mukaan vaikuttamaan jaoston toimin-
taan. Uudet ideat ovat aina tervetullei-
ta.

Jaostomme puheenjohtajana toimii:

Satu Mäkinen
Osasto 066 hallituksen jäsen
Rakennusliiton Liittovaltuuston jäsen
Rakennusliiton ammattialajaoston jäsen
satu.makinen@pp9.inet.fi
040-5166859



Rakennustyöntekijöiden ja konemies-
ten viiden kaupungin kokous pidettiin 
Lahdessa, osasto 066:n rakennustyön-
tekijäjaoston järjestämänä. 
Viiden kaupungin kokous järjestetään 
joka vuosi ja järjestävä kaupunki vaih-
tuu vuosittain. 
Kaupungit/osastot, jotka osallistuvat 
tähän kokoukseen ovat Lahti 066, Hel-
sinki 003, Helsinki 006, Tampere 010, 
Turku 016 ja Pori 043.

Tänä vuonna paikalle oli kerääntynyt 
yhteensä 24 henkilöä kyseisistä kau-
pungeista ja lisäksi Rakennusliitosta 
Jukka Suokas ja Tapio Jääskeläinen.
Kokousta johti osasto 066:n luotta-
musmies Taisto Ohtonen ja sihteerinä 
toimi osasto 066:n sihteeri Teija Kor-
venranta.

Alun esittelyjen jälkeen oli puheiden 
vuoro ja aloittajana oli osasto 066:n 
hallituksen ja Lahden kaupunginval-
tuuston jäsen  Pekka Järvinen, joka 

esitteli vieraille Lahden kaupungin 
historiaa ja nykytilannetta lyhyesti. 

Tämän jälkeen kaikki osastot kertoivat 
kuulumiset ja terveiset omista kaupun-
geistaan. Seuraavana puheenvuoron 
sai Vakuutusyhtiö Turvan edustaja 
Jukka Andersson ja viimeisenä, mutta 
ei vähäisempänä, Rakennusliiton edus-
taja Jukka Suokas, joka kertoi meille 
tilannekatsauksen.

Tämän jälkeen alkoi varsinainen ko-
kous ja kokousväki jakaantui kahtia, 
rakennustyöntekijät ja konemiehet 
erikseen käsittelemään omia asioitaan.

Varsinaisissa kokouksissa käsiteltiin 
mm. seuraavia asioita:
Rakennustyöntekijät joutuvat teke-
mään fyysisesti raskaita ja useimmiten 
myös pölyisiä töitä. 
Mietimme keinoja kuinka voimme 
helpottaa töitämme ja suojata itsemme 
paremmin ja kuinka ne asiat saadaan 

käytännössä toimimaan. On paljon 
helpottavia keinoja, mutta aina niitä ei 
syystä tai toisesta pystytä toteuttamaan. 
Keskustelimme myös jaksamisesta ja 
siihen liittyvistä asioista kuten lomista 
ja kuntoutustoiminnasta.

Omasta hyvinvoinnista on pidettävä 
myös huolta, jotta jaksaa olla töissä, 
nyt kun vielä eläkeikääkin nostetaan. 
Paikalla olijoista yli puolet harrasti lii-
kuntaa jossain määrin. Yritimme myös 
löytää ratkaisua yhdessä, kuinka saam-
me uusia kasvoja mukaan osastojen 
toimintaan, mutta tämä kohta jäi vielä 
ilman oikeaa vastausta. 

Konemiehet keskustelivat omassa ryh-
mässään asioista, jotka ovat heille tär-
keitä.
Nostotyön turvallisuus on aina ajan-
kohtainen asia. Asetus nostotyön tur-
vallisuudesta tuli voimaan jo vuonna 
2009 ja siinä edellytetään, että nosto-
työssä käytetään aina radiopuhelimia, 
joiden kanavat on varattu vain nosto-
työn ohjaukseen. Tämän pitäisi toteu-
tua jokaisella työmaalla.

Alamiestyöskentely oli myös yhtenä 
puheenaiheena. Joissakin rakennusalan 
yrityksissä on jo alettu järjestelmälli-
sesti kouluttamaan heitä ja sen toivoisi 
toteutuvan myös muissa yrityksissä. 
Tämä lisäisi turvallisuutta myös olen-
naisesti. Järjestäytymisen tärkeys ei 
myöskään jäänyt vaille keskustelua.

Viikonlopun kestävä kokous oli antoi-
sa ja oli hyvä kuulla muiden paikka-
kuntien näkemyksiä asioihin. Vuonna 
2016 kokous järjestetään Helsingissä 
ja silloin on uudet keskustelun aiheet 
käsiteltävinä.

RL-OSASTO 066 Rakennustyöntekijäjaosto
VIIDEN KAUPUNGIN KOKOUS Lahti 12–13.9.2015



Osasto 66:n kirves- ja mittamiesjaosto

eduskuntavaalit, var-
maan moni ajatteli, että 
ne menevät omalla pai-
nollaan. Kyllähän siitä oli 
aivan selvät merkit ole-
massa jo 2014, että tässä 
käy huonosti, jos valtaan 
tulevat ay-liikettä vas-
tustavat voimat. Hallitus 
pisti toden teolla tuule-
maan, pakkolait, paikal-
linen sopiminen, loma-
rahat ym. ym. Mehän 
ne rahat ja kilpailukyky 
on hukattu. Siinä sitä on 
pohtimista.

Mitta- ja kirvesmiehet 
ovat vuoden 2015 aikana 
pitäneet omia kokouksi-
aan. Ehkä niistä tärkein 
on kirvesmiesten kuu-
den kaupungin kokous, 

TERVEHDYS, MITTA- 
JA KIRVESMIEHET! 
                
Tätä tekstiä kirjoittaessa 
on juuri vuosi vaihtu-
massa. Nyt on hyvä aika 
miettiä mennyttä ja tule-
vaa vuotta. Vuosi 2015 oli 
mitta- ja kirvesmiehille 
monivaiheinen. Töitä oli 
aika hyvin, mutta liian 
moni joutui olemaan 
työttömänä. Heti vuoden 
vaihteessa leikattiin ansi-
osidonnaista 80 euroa/
kk.

 Rakennusliiton 23. liitto-
vaalit olivat helmikuussa. 
Mitta- ja kirvesmie-
het saivat omat edusta-
jat toukokuun kokouk-
seen. Maaliskuussa oli 

joka oli tällä kertaa loka-
kuussa Tampereella. 
Mitta- ja kirvesmiehet 
ovat muutamana vuo-
tena tehneet koulutus- ja 
seminaarimatkoja ele-
menttitehtaalle ja raken-
nustyömaille. Viimeisin 
suuntautui Saksaan Perin 
muottitehtaalle, siitä oma 
juttunsa tässä lehdessä. 
Koulutuksen kautta avau-
tuu mahdollisuus oman 
osaamisen lisäämiseen ja 
jatkokoulutukseen. Kou-
lutuksen merkitys tulee 
kasvamaan tulevaisuu-
dessa.

Vuonna 2016 toiminta 
mitta- ja kirvesmiesjaos-
tossa tullaan menemään 
oman ammatin asioissa, 

koulutus, seminaarit ja 
tärkein kokous eli maan-
kokous Jyväskylässä mar-
raskuussa, jonne kokoon-
tuu 350-400 rakentajaa.  

Vain Rakennusliiton ja 
ammattiosastojen kautta 
voimme turvata edunval-
vonnan. Tule mukaan, 
ota yhteyttä.

Taisto Ohtonen
Osasto 066, mitta ja kir-
vesmiesjaosto,
puheenjohtaja
rlosasto66@gmail.com  
puh 0443 711624 



Osasto 66:n kirves- ja mittamiesjaosto

Kirvesmiesjaoston toimintasuunnitelma 2016

Kannanotto hallituksen esit-
tämiä ns. ”pakottavia lakeja”, 
palkkaleikkauksia ja sosiaa-
lietuuksien heikennyksiä vas-
taan:
Me vaadimme hallituksen esit-
tämien leikkausten perumista 
ja sen tilalle työmarkkinajärjes-
töjen kesken tasavertaista sopi-
mista, koska leikkauspolitiikka 

Kirvesmiesten kuuden kaupungin kokous 
3.-4.10.2015 Tampereella

ei ole luonut työpaikkoja.
Perusteena edellisten hallitusten 
tekemä leikkaukset ja verohel-
potukset yritys- ja pääomatulo-
jen suhteen: 2005 omaisuusve-
ron poisto, 2010 työnantajien 
kelamaksun poisto ja 2013 yh-
teisöveropäätös, jotka eivät ole 
tuottaneet työpaikkoja, vaan toi-
mineet pelkkinä tulonsiirtoina.

Kuuden kaupungin kirvesmiehet:

Rakennusliiton osasto 001 Helsinki
Rakennusliiton osasto 010 Tampere

Rakennusliiton osasto 015 Turku
Rakennusliiton osasto 066 Lahti

Rakennusliiton osasto 100 Hämeenlinna
Rakennusliiton osasto 342 Jyväskylä

Ostovoiman turvaamista ja el-
vytystä panostamalla rakenta-
miseen sekä edellä mainittujen 
verohelpotusten peruuttamista.
Me vaadimme elvytysohjelman 
rakentamista yhdessä työnteki-
jöiden järjestöjen kanssa, jonka 
keskiössä on rakennustuotannon 
lisääminen.

1. Tammikuu kokous: 2016 
2. Maaliskuu osaston kevätkokous
3. Huhtikuu kokous tulevien tapahtumien suunnittelu
4. Huhti-toukokuu tehdasvierailu, Vantaa, Hiltti
5. Kesäkuu kesäpäivät, Tampere
6. Syyskuu ammattialajaostojen kokoukset 
7. Lokakuu viiden kaupungin kokous, Hämeenlinna
8. Marraskuu maankokous, Jyväskylä
9. Joulukuu toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2017

    Taisto Ohtonen
    Mitta ja kirvesmiesjaoston pj.



Syyskuun varhaisena aamuna jouk-
ko lahtelaisia kirvesmiehiä nousi 
bussiin, joka suuntasi kohti Helsin-
ki-Vantaan lentoasemaa.  Lentoase-
malla – aamulla kello neljä – jouk-
koon liittyi osasto 1:n kirvesmiehiä 
sekä PERI Suomi Oy:n edustajat 
Ilari Roihuvuo ja Jani Viinamäki. 

Lento Riikan kautta Muncheniin 
sujui aamukahvin ja torkahtelun 
merkeissä.  Matka jatkui bussil-
la PERIn tehtaille Weissenhorniin.  
Bussimatkan aikana Ilari Roihuvuo 
kertoi saksalaisen emoyhtiön PERI 
GmbH:n historiasta ja nykyisestä 
maailmanlaajuisesta toiminnasta.

Tehdasvierailu alkoi maittavalla 
lounaalla näyttelyhallissa.  Ruoka 

maistui nälkäiselle seurueelle.  Sak-
salaiseen tapaan ruokajuomana oli  
myös olutta.  Tehdasesittely alkoi 
PERIn edustajan puheenvuorolla.  
Saimme tietoa tuotantomääristä, 
toimintatavoista sekä taloudellisis-
ta tunnusluvuista.  Perheyrityksenä 
edelleen toimiva yhtiö on perus-
tettu 1969.  Toimipisteitä on noin 
100 ympäri maailmaa.  Liikevaihto 
vuonna 2014 oli noin 1,1 mrd euroa. 
Menestyminen maailmanlaajuisilla 
markkinoilla pohjaa perusteelliseen 
tuotannon suunnitteluun ja teknisten 
ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaille. 
PERIn maailmanlaajuinen vuokra-
varastoverkosto palvelee luotetta-
vasti, nopeasti ja joustavasti asiak-
kaitaan.

Näimme esittelyvideon valtavista 
rakennuskohteista, joissa oli käytet-
ty PERIn monipuolisia muottiratkai-
suja esimerkkeinä mm. Euroopan ja 
Aasian yhdistävä Bosporin silta Is-
tanbulissa, Petronas Towers pilven-
piirtäjä Malesiassa sekä Panaman 
kanavan laajennus-/uudistustyö, 
mikä on PERIn suurin yksittäinen 
tilaus yhtiön historiassa. 

Tehdaskierros tuotantotiloissa antoi 
vaikutelman pitkälle automatisoi-
dusta ja tehokkaasta toiminnasta.  
Siisteys ja järjestys korostui kaikes-
sa. Kylmiin olosuhteisiin valmistet-
taviin muottielementteihin kiinnitet-
tiin lämmityskomponentit kuitenkin 
käsityönä. Palkkien raaka-aineena 
käytetään käytetään myös suoma-
laista sahatavaraa. Laatu on kil-
pailussa ratkaisevampi kuin hinta. 
Myös Suomessa valmistettua muot-
tivaneria käytetään PERIn muoteis-
sa.

Näyttelyhallissa oli esillä koko PERI 
–tuotevalikoima kuvaamassa eri-
laisia käyttöesimerkkejä ja teknisiä 
ratkaisuja.  PERI Maximo –järjes-
telmä herätti mielenkiintoa. Kartio-

Kirvesmiehet PERIn tehtaalla
mainen sidepultti ( ilman välikeput-
kea) ja pulttauksen tekeminen vain 
yhdeltä puolelta koettiin työtehoa ja 
turvallisuutta parantaviksi asioiksi.  
Skydeck –alumiininen holvikalusto 
todettiin hyväksi keveytensä vuoksi. 
Purkutyötä helpottava ”pikapudotus-
pää” nopeuttaa purkua huomattavas-
ti verrattuna vanhempiin muottika-
lustoihin. Timpuriryhmän puolesta 
pitämässään puheenvuorossa Pekka 
Järvinen kertoi suomalaisryhmän 
olevan kiinnostunut ulkomailla ta-
pahtuvasta kehityksestä rakentami-
sessa.  Vierailumahdollisuus PERIn 
tehtaalla ansaitsee ison kiitoksen.  
Kohteliaisuudesta isäntiä kohtaan 
Pekka puhui saksaksi.

Bussimatka takaisin Muncheniin ja 
majoittuminen päärautatieaseman 
lähellä sijaitsevaan Arthotelliin su-
jui joutuisasti. Iltaohjelmaan kuului 
illallinen tyypillisessä baijerilaisra-
vintolassa.  Runsas täyttävä illallinen 
maistui kaikille hyvän saksalaisen 
oluen kera.  Illan päätteeksi kiitim-
me isäntiämme Ilari Roihuvuota ja 
Jani Viinamäkeä lämpimästi hyvin 
järjestetystä tehdasvierailusta ja ilta-
ohjelmasta.

Lauantai ja sunnuntai käytettiin 
Munchenin nähtävyyksiin tutustu-
en.  Olympiapuisto ja Stadion, jossa 
1972 vietettiin suomalaisten juoksi-
joiden juhlaa, tulivat monelle tutuk-
si.  Puistossa oleva 190 metriä kor-
kea torni tarjosi huikeat näkymät yli 
kaupungin.  BMW-Welt esittely- ja 
museohalleineen oli myös kiinnos-
tava. Munchenin vanha keskusta 
kävelykatuineen on vilkas ja täynnä 
ostosmahdollisuuksia. Sunnuntai-
iltapäivällä olikin jo aika suunnata 
kohti kotia.  Matka oli osallistujille 
mieleinen.  Sopivasti ohjelmaa, mut-
ta myös vapaa-aikaa, jutustelua ja 
kokemusten vaihtoa.  Ajatus saman-
kaltaisesta matkasta jäi kytemään.

  Pekka Järvinen



Täytin 63 vuotta kesäkuus-
sa 2015 ja päätin, että työ-
urani päättyy. Mielestäni 
olen eläkkeeni ansainnut, 
huolimatta eläkeiän korot-
tamisaikeista.

Aloitin rakennustyöt Kymi-
järven voimalaitostyömaal-
la rakennusapumiehenä 
päästyäni armeijasta 1972. 
Kouluttauduin torninostu-
rinkuljettajaksi Forssassa 
1974. Kirvesmiehentyöt 
aloitin HAKA:lla 80-luvun 
puolivälin tienoilla. 

Kuluneiden vuosikymmen-
ten aikana rakentaminen 
työmailla on kokenut pal-
jon muutoksia, työntekijöi-
den määrä on vähentynyt, 
rakentamiskohteiden ai-
kataulut ovat kiristyneet 
huomattavasti. Työmene-
telmät ovat kehittyneet ja 
tehokkuus on lisääntynyt, 
on otettu löysät pois. 

Rakentajien kannalta 
myönteinen muutos on 
ollut työturvallisuuden 

merkittävä parantuminen, 
etenkin vakavat tapaturmat 
ovat vähentyneet huomat-
tavasti. Vanha pinttynyt 
sanonta ”tekevälle sattuu” 
ei ole enää  fiksua ajattelua 
rakennustyömaalla.
Luottamusmies- ja työ-
suojelutehtävät tulivat 
minulle tutuiksi useilla 
työmailla. Toimin NCC:n 
aluetyösuojeluvaltuutettu-
na Lahden alueella 12 vuot-
ta.

Aloitin ammattiyhdistys-
toiminnan Osasto 66:n kir-
vesmiesjaostossa ja osaston 
hallituksessa 80-luvulla. 
Toimin timpurijaoston vetä-
jänä ja sen jälkeen ammatti-
osaston puheenjohtajana 10 
vuotta.
Rakennusliiton järjestöteh-
täviäni olivat Kirvesmies-
jaoston jäsenyys sekä So-
siaali- ja Työsuojelujaoston 
puheenjohtajan tehtävät.

Nykyiset luottamustoimeni 
kaupunginvaltuustossa ja 
teknisessä lautakunnassa 

tuovat sopivasti toimintaa 
arkielämääni. Rakennus-
alan kokemus on hyödyksi 
varsinkin lautakuntatyös-
sä.
Kaupunkilaisten yhteisten 
asioiden käsittely edellyt-
tää jatkuvaa perehtymistä 
ja osallistumista asioiden 
ja päätösten valmisteluun.  
Yhteydenpito eri järjestöi-
hin on tärkeää.
Toiminta Vasemmistoliiton 
kunnallisjärjestön puheen-
johtajana on olennainen 
osa nykyisiä tehtäviäni.

Työntekijöiden työehdot 
ovat jatkuvasti kovien 
muutospaineiden kohtee-
na. Heikennyksiä vaaditaan 
niin työnantajajärjestöjen 
kuin valtiovallankin suul-
la. Jokaisen palkansaajan 
on ymmärrettävä ammat-
tiliittojen tärkeä tehtävä. 
Vain yhtenäinen ja päättä-
väinen toiminta takaa sen, 
että myös palkansaajan 
etuja puolustetaan yhteistä 
hyvinvointia maassamme 
jaettaessa.

Pekka Järvinen – elävänä eläkkeelle
Työtä ja menestystä alka-
neelle vuodelle 2016

Pekka Järvinen



Rakennusliiton osasto 177 ry, 
Lahden maalarit ja mattomiehet
Mennyt vuosi 2015 toi 
Suomeen uuden hallituk-
sen, joka omalla kyyky-
tyspolitiikallaan yrittää 
mitä ilmeisimmin kurjis-
taa myös suomalaisen työ-
voiman oloja, leikkaamal-
la palkkoja ja hokemalla, 
kuinka meidän kaikkien 
pitäisi ryhtyä talkoisiin. 
Jokainen omalla kohdal-
laan voi katsoa peiliin:
onko osaltaan osallistunut 
vai jättänyt osallistumatta.
Talkoisiin olen osallistu-
nut, kaikenlaisiin... hara-
voinut lehtiä, tehnyt polt-
topuita, keittänyt kahvia 
ja myynyt kioskissa mak-
karaa ja vohveleita. Rahaa 
en ole saanut, sitähän ne 
talkoot tarkoittavat. Töi-
den suhteen en talkoisiin 
rupea, ihan niinkin yksin-
kertaisesta kuin taloudel-
lisista syistä. Itse kuulun 
siihen väestön osaan, joka 

tekee töitä elääkseen ja 
elättääkseen perheensä ja 
työstä on saatava kunnol-
linen palkka, jotta se on-
nistuu.

Rakennusliitto neuvotte-
lee ja sopii alan palkoista, 
työehdoista ja korvauksis-
ta, joita työnantaja maksaa 
meille palkkana ja sen osi-
na. Työehtosopimus mää-
rittelee minimin, itsehän 
voi aina pyrkiä parempaan 
neuvotellen. Jotta raken-
nusliitto pysyy jatkossa-
kin vahvana neuvotteli-
jaosapuolena, on meidän 
pidettävä huolta siitä, että 
rakentajat kuuluvat raken-
nusliittoon. Kun vähintään 
puolet alalla työskentele-
vistä rakentajista kuuluu 
rakennusliittoon, varmis-
tamme, että työehtosopi-
musten eli esim. työaiko-
jen, palkkojen, korvausten 

sekä tiettyjen sosiaalisten 
määräysten yleissitovuus 
säilyy. Osaston jäsenenä 
kuulut rakennusliittoon.

Osaston syyskokoukses-
sa hyväksymän  toimin-
tasuunnitelman pohjalta 
osasto panostaa jäsenhan-
kintaan, jäsentensä kou-
lutukseen, liikuntaan sekä 
virkistystoimintaan, osal-
listuu Rakennusliiton jär-
jestämiin koulutuksiin ja 
erilaisiin tapahtumiin sekä 
tiedottaa tapahtumista jä-
senistölle. Osasto tekee 
ehdotuksia ja ottaa kantaa 
työelämää koskeviin asioi-
hin esim. työehtosopimuk-
set ja -neuvottelut.  
Osasto pitää yhteyttä alu-
eensa oppilaitoksiin, sekä 
tukee Lahden alueen rak-
sanuorten toimintaa.
Osaston kevät- ja syysko-
koukset ovat kaikille jäse-

nille avoimia kokouksia, 
joihin toivotaan aktiivista 
osallistumista, tervetulleita 
ovat niin uudet kuin van-
hat jäsenet. Kokouskutsut 
sääntömääräisiin kokouk-
siin ilmoitetaan Rakenta-
ja-lehdessä, tarvittaessa 
jäsenkirjeellä, tekstivies-
tillä tai sähköpostilla.
Pidä yhteystietosi ajan 
tasalla, helpoiten pääset 
tarkistamaan ja päivittä-
mään omat tietosi www.
rakennusliitto.fi/eAsiointi 
Omaan osastoosi voit olla 
yhteydessä sähköpostitse: 
rakennusliitto177@gmail.
com
tai soittamalla.

RL:n Osasto 177 ry.
Hallitus
Sari Luopa, puheenjohtaja



Rakennusliiton osasto 177 ry, 
Lahden maalarit ja mattomiehet

Maailmankuva on muuttunut 
paljon viimeisen vuosikym-
menen aikana. Kiirestä on 
tullut muotia ja kriittisyys 
voimistuu kaikkien huulilla.
Onko enää missään rauhal-
lista ja turvallista paikkaa 
sivistyksen ja metropolien 
lähellä?

Työmarkkinoilla on todella 
haastavat ajat ja paineet kas-
vaa joka suunnassa yleisen 
työtilanteen kehittämisen 
suhteen.

 Nykyään on todella helppo 
tuoda mielipiteensä esiin me-
diassa. Aivan liian helppoa. 
Ihmisten medianlukutaitoa 
koetellaan päivittäin, eten-
kin sosiaalisessa mediassa. 
”Oma” mielide muuttuu so-
messa helposti faktaksi, mikä 
voi saada suurtakin levitystä 
ja tukea ja uskoa.

Kuka tarkastaa kertoman 
tiedot ja kerrotaanko asiasta 
kaikki, vai jätetäänkö merki-
tyksellinen tieto kertomatta. 
Näin toimittaessa vastuu jää 
lukijalle tai kuulijalle. Ikävä 
kyllä tiedon puute vääristää 
totuutta aina.

Kiireinen ja hektinen elä-
mäntyyli aiheuttaa väsymys-
tä ja ihmiset eivät enää taida 
jaksaa ottaa asioista selvää 
vaan luottavat yleisesti jaossa 
oleviin medioihin. Helpointa 
onkin mennä massan muka-
na ja tehdä mitä muut päät-
tää. Mutta henkilökohtaisesti 
itse valitsen vaikuttamisen 

Vaikuttaminen

ja vastuullisen reitin. Raken-
nusliitossa olen päässyt vai-
kuttamaan osastoni ja raksa-
nuorten toimintaan. Lisäksi 
TES-työryhmän jäsenenä 
voin neuvotteluissa vaikuttaa 
omaan palkkaani.

Rakennusliiton järjestämillä 
kursseilla oppii myös ym-
märtämään järjestötoimin-
taa ja saa varmuutta luotta-
mustehtäviin työpaikalla. 
Seuraamalla rakennusliiton 
tiedoittamista tapahtumista 
pääset mahdollisesti mukaan 
niin rakennusliiton kuin rak-
sanuortenkin järjestämiin ta-
pahtumiin. Olen kiitollinen hyvistä 

nuotiotarinoista aina elä-
mänoppiin ja seikkailuista 
uusien ystävieni kanssa. 
Voin siis sanoa, että odotan 
innolla tulevia rakennuslii-
ton tapahtumia.

 Hannu Huupponen  



Anna meidän 
juosta puolestasi.

Ota yhteyttä, 

hoidetaan

vakuutuksesi

kerralla

kuntoon.

Vakuuttamisesta ei tarvitse tehdä vaikeaa. 
Laitetaan vakuutusasiat kerralla kuntoon 
toimistolla tai kotonasi. Näin kaikki yksityis-
kohdat sekä tarpeet tulevat helposti huo-
mioiduiksi. Vakuutusturva saadaan mitoi-
tettua juuri eikä melkein sopivaksi.

Ota yhteyttä!

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja 
ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi

Vakuutusedustajat
Taina Aaltonen, 050 577 2448
Henna Heiniaho, 044 307 9711
Sakari Kukkonen, 0400 730 107
Laura Markkula, 045 268 4495
Jukka Vesanen, 050 594 7428
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