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Kädessäsi on ensimmäinen numero Pir-
kanmaan rakentajien jäsenlehteä, Pirkanmaan 
Rakentajaa. Tämä on osastojen yhteislehti, jo-
ka koostuu Rakennusliiton  ammattiosastojen 
esittelyistä ja artikkeleista. 

Tutustu lehteemme, osastojen toimintaan ja 
tule mukaan tekemään seuraavaa lehteä!

Tämän lehden ovat valmistaneet etusivun yllä 
mainitut osastot yhteistyössä. Teknisenä pää-
toimittajana on toiminut Pertti Salo ja taiton on 
tehnyt Rosa Salo.
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Tämä lehti

Vuoden 2013 keväällä pohdittiin, miten voitaisiin tavoit-
taa tehokkaammin alueen ammattiosastojen jäseniä ja 
tiedottaa heille ajankohtaisista asioista.

Lahden seudulla on vuosien ajan toimitettu Rakentajan 
liitteenä tiedotuslehteä, joka on jaettu kohdistetusti leh-
den julkaisemiseen osallistuvien osastojen jäsenille. On 
saatu kokemuksia siitä, että menetelmä tulee edullisem-
maksi kuin postin välityksellä jaettava jäsenkirje.

Tiedotuslehden tarkoituksena on esitellä sen julkaise-
miseen osallituvien osastojen jäsenille ammattiosastonsa 
toimintaa, osastojen vetäjiä ja muuta ajankohtaista asiaa.
Tämän julkaisun tekemiseen ovat osallistuneet seuraavat 
osastot:  Tampere 10, Valkeakoski 74, Mänttä 171, Parka-
no 215, Kangasala 236, Vilppula 331 ja Tampereen Muu-
rarit 608. Muitakin alueen osastoja houkuteltiin mukaan, 
mutta julkaisumateriaalia toimittivat vain yllämainitut 
osastot.

Jos lehden julkaiseminen saa myönteisen vastaaoton jä-
senistössä, julkaisemista jatketaan ja toivotaan muitakin 
osastoja mukaan.

Eduskuntavaalit 2015

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2015. Aikaa on siis 
reilut puoli vuotta. Puolueet ovat asettaneet jo omat eh-
dokkaansa, vaikka vaalimainonta ei ole vielä alkanut.

Vaalien tuloksella on merkitystä esimerkiksi tulonjakoon, 
sosiaalipolitiikkaan, työlainsäädäntöön ja ehkä eläkelakei-
hinkin.On siis aihetta olla aktiivinen aikanaan äänestysti-
lanteessa ja valita ehdokas, joka ei ainakaan työväestön 
osaa kakusta muuta murusiksi!

Ammattiosastot antavat tukea omille ehdokkailleen nä-
kyvyyden ja talkootyön muodossa.

Liittokokousvaalit

Rakennusliiton liittokokous pidetään keväällä 2015, ja sii-
hen valmistautuminen alkaa ehdokasasettelulla. Tässäkin 
pitää olla aktiivinen, etsiä hyviä ehdokkaita ja äänestää 
sitten heitä.

Osastojen syyskokoukset

Ammattiosastot ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä 
ja näin ollen niiden hallintoa sitoo tietty lainsäädäntö. 

Laki vaatii yhdistystä järjestämään vuosikokouksen, joka 
on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille ja jossa yhteisesti 
päätetään yhdistyksen asioista. Tämä on ainoa tilaisuus, 
jossa yhdistyksen jäsenellä on suora vaikuttamisen mah-
dollisuus siihen, kuka (tai ketkä) yhdistystä johtaa, miten 
se käyttää varojaan ja millaiseksi sen toiminta tulevaisuu-
dessa kehittyy.

Lehden sisävivuilla osastot ilmoittavat syyskokouksensa 
ajankohdan, osallistu ja käytä oikeuttasi vaikuttaa osastosi 
tulevaisuuteen.

Elävänä eläkkeelle!

On tunnettu ja tunnustettu tosiasia, etteivät kaikki am-
matit ole fyysisesti yhtä raskaita. Myöskin tiedetään, että 
raskas ammatti kuluttaa ihmisen kehoa nopeammin kuin 
kevyet työt. Lisäksi raskaissa ammateissa työt aloitetaan 
nuorella iällä.

Tietyissä piireissä puhaltavat tällä hetkellä sellaiset pu-
hurit, että alinta eläkkeelle siirtymis ikää pitäisi mekaani-
sesti nostaa kaikilla, ottamatta huomioon yksilöllistä työ-
historiaa. On väläytelty jopa 67 vuoden ikää.

Rakennusliitto polkaisi alkuvuodesta käyntiin Elävänä 
Eläkkeelle! -kampanjan, jossa tuodaan korostetusti esiin 
epäoikeudenmukaisuuksia, joita suunniteltuihin ”uudis-
tuksiin” sisältyy.

On muistettava, että nämä suunnitellut eläkeiän koro-
tukset eivät koske ainoastaan lähellä eläkeikää olevia, 
vaan kaikkia  - jokainen vanhenee.

Rakennusliitto vastusti eläkeratkaisun 
hyväksymistä SAK:n hallituksessa

Rakennusliitto vastusti eläkealaikärajan nostamista 65 
vuoteen, koska se aiheuttaa ikääntyville ihmisille epävar-
muutta ja ahdinkoa. SAK:n hallituksessa rakennusliittoa 
tukivat Suomen elintarviketyöläisten liitto AKT ja Suomen 
lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys, jotka pitivät uutta eläke-
ratkaisua epäoikeudenmukaisena.

Lisäpäiväoikeudesta

Lisäpäiväoikeudella tarkoitetaan ikääntyvän työntekijän 
oikeutta pysyä ansiosidonnaisella päivärahalla, vaikka 500 
päivää työttömyyskorvausta täyttyisikin.

Että asia ei olisi aivan yksinkertainen, riippuu henkilön 
syntymävuodesta ja työhistoriasta  mahdollisuus saada an-
siosidonnaista päivärahaa putoamatta työmarkkinatuelle.

Lisäpäiväoikeuden poistaminen ja mahdollinen alimman 
eläkeiän korottaminen nivoutuvat voimakkaasti yhteen, 
vähentäen tuntuvasti työeläkettä.

Jäsenmaksujen verovähennysoikeus

”Työväenpuolue” Kokoomus on puoluekokouksessaan 
linjannut halunsa kiristää ammattiliittoihin kuuluvien ih-
misten veroastetta esittämällä aikanaan Eduskunnassa 
lakiuudistusta, jolla poistettaisiin työmarkkinajärjestön 
jäsenmaksujen verovähennysoikeus.

Yleissitovuus

Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa sitä, että työnanta-
jaliittoon kuulumattomienkin työnantajien tulee noudat-
taa  työehtosopimuksen palkankorotuksia ja työsuhdetta 
koskevia määräyksiä. Yleissitovuus takaa myös järjestäyty-
mättömille työntekijöille samat palkankorotukset ja muut 
etuudet kuin järjestäytyneille.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistaa sosiaali- 
ja terveysministeriön yhteydessä toimiva yleissitovuuden 
vahvistamislautakunta. Perusteena yleissitovuuden vah-
vistamisessa pidetään sopijaosapuolten edustavuutta eli 
käytännössä sitä, kuinka moni alan työntekijöistä kuuluu 

sopimuksen tehneeseen ammattiliittoon. Yleensä edelly-
tyksenä on pidetty sitä, että vähintään puolet työntekijöis-
tä on järjestäytynyt. Suomen kielellä, työehtosopimuksel-
la taataan minimi, ja jokainen voi neuvotella itse sen yli 
menevät roposet. Aina välillä rummutetaan tiettyjen pii-
rien toimesta, että yleissitovuus tulisi poistaa jäänteenä 
70-luvulta.

Jos se poistettaisiin, olisiko vaihtoehtona esimerkiksi mi-
nimipalkkalaki, vaikkapa 7 € tunnille? Ja kenellä on juristin 
koulutus ja työmarkkinaneuvottelijan kokemus työhönot-
totilanteessa? Voisi veikata, että huono järjestäytyminen 
johtaisi halpatyövoimainvaasioon, joka nytkin on osittain 
harminamme. 

Summa Summarum

Edellä olevasta näkee, että rakennustyöntekijän toimeen-
tuloon kohdistuu monenlaisia uhkia, joita voidaan torjua 
vain määrätietoisella toiminnalla. Tuuliajolle ei ole syytä 
jäädä.

Moni edellä luetelluista asioista perustuu lakeihin, ja lait 
säädetään vielä toistaiseksi eduskunnassa.

Kannattaa siis miettiä, mikä tulos on laiskuudella äänes-
tyspäivänä, ja pahimmassa tapauksessa vastapuolen eh-
dokkaan äänestämisellä.
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Osastomme

Osasto 10 ry. on Tampereella toimiva Rakennusliiton yleis-
ammattiosasto, johon kuuluu noin 3000 jäsentä, lähinnä 
Tampereelta ja lähikunnista sekä kuluvan vuoden alusta 
lähtien Sastamalasta, ja se on samalla Suomen suurin 
Rakennusliiton osasto. Osastolla on omat toimitilat osoit-
teessa Sorinkatu 4, 33100 Tampere.

Osastomme jakaantuu neljään ammattialajaostoon, joi-
ta ovat kirvesmiesjaosto, rakennuskone- ja raudoitusjaos-
to, betonituotejaosto sekä vedeneristysjaosto. Kukin ja-
osto toimii suhteellisen itsenäisesti ja painottuen omaan 
ammattialaansa. Ammattialajaostojen lisäksi osastolla on 
veteraanija nuorisotoimintaa. Nuorison osalta on onnis-
tuttu käynnistämään ammattitutkintokoulutus.

Osaston hallinto

Osastolla on vuosittain kaksi kokousta, joissa jokainen 
osaston jäsen on äänivaltainen ja voi tällöin vaikuttaa. 
Nämä kokoukset ovat kevät ja syyskokous. Syyskokous pi-
detään tänä vuonna joulukuun 12. päivänä, ja tietenkin 
sinne toivotaan runsasta osanottoa. Syyskokouksessa va-
litaan mm. seuraavalle vuodelle puheenjohtaja ja nime-
tään osaston hallitus.

Osaston toimintaa hallinnoi jaostoista valitut hallituksen 
jäsenet sekä muutama kutsuttu osaston hallitukseen kuu-
lumaton jäsen. Osaston hallitus kokoontuu noin kolmen 

viikon välein ja kokousten asialistalla ovat yleensä talous-
asiat, yrityskohtaiset katsaukset, ammattialajaostojen asi-
at, osaston järjestämät tapahtumat sekä yhteydet Raken-
nusliittoon. Usein kokouksella on jokin teema, esimerkiksi 
kaupungin kaavoitustilanne tai ratikkahanke.

Osaston toiminnasta

Osasto pyrkii toimimaan suunnitelmallisesti asettami-
ensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Syyskokouksessa hy-
väksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, jota 
sitten käytännön toimissa noudatetaan. Rutiinien ohella 
on useita toimintaalueita, jotka on syytä mainita. Osasto 
pyrkii aktiiviseen yhteiskuntavaikuttamiseen ja on onnis-
tunut luomaan yhteyksiä paikallisiin päätöksentekijöihin. 
Esimerkkinä yhteiskuntavaikuttamisesta on edellisvuonna 
kaupungin kaavoituksesta ja rakennuslupaasioista vastaa-
valle apulaispormestarille lähetetty osaston kannanotto, 
joka puuttui viivästyneisiin rakennuslupiin, jotka puoles-
taan vaikuttavat suoraan jäsentemme työllisyyteen. 

Jäsenpalveluun liittyy osaston välittämä tiedotus jäsenis-
töön päin, esimerkiksi kotisivujen ylläpito, osastokirjeiden 
lähettäminen tai tämä tiedotuslehti. Edunvalvonnasta voi-
si mainita luottamusmiesverkoston laajentamisen ja har-
maiden markkinoiden torjumisen.

Osasto 10   – lyhyt esittely

Yhteystietoja
Puheenjohtaja: Mika Kivioja 
mika_kivioja77@gmail.com
044 557 2368
Sihteeri: Pentti Saharinen 
penttisah@kolumbus.fi
050 591 7580
Kotisivumme:
http://raksa10.rakennusliitto.net/

Osasto 10 veteraanijaosto toimii melko vilkkaasti. Kokous 
on kerran kuukaudessa, mukana noin 12 kymppiläistä. Jo-
kavuotinen marja-/sieniretki tehdään Vilppulan majalle. 
Helsinkiläiset vierailivat viime vuonna ja kävimme Terra-
kotta -näyttelyssä heidän kanssaan. Vierailevina puhuji-

na tänä vuonna mm. aluepäällikkö ja apulaispormestari. 
Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Vappujuhliin, 
kesäpäiviin, veteraanitapaamisiin ja perhetapahtumaan.

Vilppulan retkeltä syksyllä 2013. Kuvassa puh.joht. Annikki Ruissalo, 
Kaija Kuusinen, Irma Lammi, Heleena Vuorela, Ismo Jokinen, Asko 
Ruha ja Leo Mantila

 Kuva: Heikki Tiira
.

Veteraanijaosto
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www.tampereenmuurarit608.rakennusliitto.net

Liity!

Pirkanmaan muurausalan työntekijät: muurarit, laatoitta-
jat, rapparit,  uunimuurarit ja takantekijät ovat järjestäyty-
neet 608:iin ja sen edeltäjiin lähes 120 vuoden ajan.

Tampereen Muurareissa alan työntekijät puolustavat 
etujaan ja oikeuksiaan sekä turvaavat työnsä ja toimeen-
tulonsa. Ammattialaosasto kykenee parhaimmin muura-
reiden ja laatoittajien tunti- ja urakkapalkkojen ja muiden 
etujen ajamiseen sekä niiden valvontaan, neuvontaan ja 
ohjaukseen. ”Kysy meiltä, hoidetaan asia yhdessä kun-
toon” -periaate toimii!

Oma palkkahinnasto pienrakentajille

Osasto 608, muurausalan rakentajat, julkaisee vuosittain 
jäsenistön käyttöön ja ohjeeksi tunti- ja urakkapalkka-
suosituksen muuraus- ja laatoitustöihin. Hinnoittelua voi 
käyttää suoraan pienrakentajien sopimuksissa ja talokoh-
taisissa alueellisissa hinnoitteluissa. Osaston suosituksia 
noudatetaan varsin hyvin.

TES ajantasalle

Valtakunnallisiin työehtoihin ja sopimuksiin vaikutetaan 
jatkuvasti Raksaliiton sisältä ja kautta. Poliittisiin päättäjiin 
vaikutetaan suoraan ja äänestämällä työväen edustajia.

TES edustaa alan vähimmäispalkkatasoa ja -työehtoja. 
Aina parempia työsopimuksia voi tehdä, mutta ei koskaan 
heikompia. Viimeksi vaatimuksemme palkkojen korotta-
misesta yli inflaatiotason eivät johtaneet tulokseen vaan 
liittokin joutui taipumaan erityisen huonoon palkkasopi-
mukseen (reaalipalkat tulevat laskemaan). TES tulisi saat-
taa nykypäivään. 

Työtä työpaikkojen ja elintasomme turvaamiseksi jat-
ketaan Muurareissa nyt entistä voimallisemmin. Myös 
paikallisia ohjeita ja suosituksia sekä sopimusesityksiä 
laaditaan. Näin osasto antaa tukensa ja voimansa myös 
yksittäisten työsopimusten puolesta. Sopimusasioissa ota 
yhteys osaston luottamusmieheen Jouko Kannusmäkeen 
p. 0405742011, jokke.kannusmaki@gmail.com.

Tampereen 
muurarit 
608
– Jo 118 vuotta aktiivista toimintaa 
ja edunvalvontaa

Vahvista muurareiden ja laatoittajien, kaikkien rakentajien voimaa: LIITY osasto 608:aan, 
muurausalan Pirkanmaalaiseen ammattiosastoon! Työttömyysturva tulee samalla raken-
nusalan kassasta. 
Mahdollinen osaston vaihto ja liittyminen käy soittamalla liiton palvelunumeroon: p. 
020 690 231 (jäsenasiat). Tiedustelut: Pertti Salo, 608 Muurarit, laatoittajat, jäsenasiat: 
0407297989  s-posti: pertti.pertsa.salo@gmail.com.

Osasto 608 huolehtii jäsennistön kunnosta ja virkistyksestä järjestämällä 
laajaa kuntoilu-, opinto- ja virkistystoimintaa kokousten lisäksi. Vasemmalla: 
puheenjohtaja Jouko Kannusmäki juoksukisassa. Oikealla: vuoden 2012 
voittoisa 608:n jalkapallojoukkue kesäkisojen Kangasalan turnauksessa. • Rakennusliiton osasto 608 ry:n 

SYYSKOKOUS pidetään ma 
24.11.2014 klo 18.00 alkaen Sorinka-
tu 4, 33100 Tampere, os. 10:n toimi-
tilat. Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat, mm. talousarvio, 
toimintasuunnitelma, jota toteuttamaan 
valitaan uusi hallitus. Kahvi- ja iltapa-
latarjoilu. TERVETULOA!

• Muurausalan työntekijöiden perintei-
set talvipäivät, TALViKiSAT, pidetään 
7.-8.3.2015 Kangasalan Apilassa 
(majoitus, kokoukset), pilkkikisat Vesi-
järven jäällä ja hiihtokisat Kyötikkälän 
stadionilla. Pirkanmaan muurarit ja laa-
toittajat ilmoittautukaa kisajärjestäjille, 
Tampereen Muurarien yhteyshenkilöille 
viimeistään 7.2.2015.

Tampereen muurarit 608 hallitus

Puheenjohtaja: Jouko Kannusmäki 
jokke.kannusmaki@gmail.com, 04055742011
Sihteeri: Ari Nieminen 
ari.nieminen09@luukku.com, 0400961711
Taloudenhoitaja: Pertti Salo
pertti.pertsa.salo@gmail.com, 0407297989
VaraPJ, liikuntavastaava: Veli-Matti Vimpeli
mauso65@suomi24.fi, 04000625661
Kalastusvastaava: Arto Ahokas
verner.ahokas@gmail.com, 0505273112
Jäsen: Jarmo Lamppu
jarmo.lamppu@gmail.com, 0405911106
Jäsen: Harri Nyblom
harri.nyblom@gmail.com, 0505381523
Jäsen: Erkki Ojala, 0443371124
Jäsen: Tapani Kannusmäki, 0405419717

Muurattu Tampere – Tampereen ensimmäiset 
muurarit

Vuonna 1780 Tampereella oli 2 muuraria, Jaakko Rusk ja 
Juhana Juvenius, vuosina 1905  ja 2005 lähes satakertai-
sesti. Koko Tampereen historian ajan muurarit ovat raken-
taneet kaupungin taloja ja osallistuneet koko yhteiskun-
nan ja kansanvallan, demokratian kehittämiseen.

Yleislakon aikana 1905 Tampereen Muurarien ammatti-
osaston tuleva sihteeri, nuori muurari Kalle Lehtinen, me-
ni työmaalleen Frenckellin tehdasrakennukselle ja piikkasi 
kellotornin alta Venäjän kaksipäisen vaakunakotkan pois. 
Koskaan kotka ei kilvessään enää palannut, vaan kansalai-
sille taattiin demokraattisia oikeuksia ja valtiolle itsenäi-
syys 1917.

Jarno Lamppu muuraamassa. Kuvat: Pertti Salo
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Osaston toiminta

Perinteisesti jo useampana vuonna osasto 74 on järjestä-
nyt pilkkiretken merelle taikka jollekin kalai salle järvelle. 
Näille retkille on ulkopuolisiakin otettu mukaan. Elokuus-
sa olemme pitäneet saunaillan, jonka ohessa on mato-
onkikisa. Pikkujoulut ajoittuvat yleensä marras-joulukuun 
tietämille, joko jossain hienossa ruoka-/tanssiravintolassa 
tai risteilyllä.

Osastolla on talousturvasopimus paikallisen Nordea-pan-
kin kanssa.
Tuemme Ura Ovi-hanketta (www.uraoviry.fi).

Osasto 74 ry 
Valkeakoski

Morjes rakentajat!

Yhteistyöterveisin 
os. 74 Valkeakoski

Rakennusliiton osasto 236 on perustettu vuonna 1946. Jä-
senmäärämme on n. 600 Ylöjärven liityttyä osastoomme 
ja yhdistyksestämme onkin muodostunut valtakunnalli-
sesti merkittävä. Osaston tehtävä on toimia tukiorganisaa-
tiona, joka valvoo toimintapiirissään työehtosopimusten 
noudattamista ja jäsentensä kokonaisvaltaisia etuja. Pyr-
kimyksenämme on myös jatkuva kouluttautuminen sekä 
yhteydenpito paitsi muihin osastoihin, myös kuntiin, seu-
rakuntiin ja mm. työsuojeluviranomaisten suuntaan.

 Osastolla on paljon tapahtumia läpi vuoden, joiden tar-
koituksena on tukea jäsenten yhteisöllisyyttä. Esimerkkinä 
voidaan mainita kalastustapahtumat lähivesillä ja meren 
rannoilla, kesäteatteriesitykset sekä saunaillat. Toimintaa 
on aktivoitu erityisesti nuorisotoimintaan.  Yhteistyö ra-
kennusalan oppilaitosten kanssa on aktiivista. Oppilaitos-
käyntien ohella olemme myöntäneet stipendejä valmistu-
ville, menestyksekkäille opiskelijoille.

ME VALVOMME, ME HUOLEHDIMME JA ME RAKEN-
NAMME TULEVAISUUTTA!

Osasto kakskolmekuus,

siinä sulle tilaisuus,

se puolestasi toimii

ja epäkohdat esiin roimii!

Osasto 236 
Kangasala

Yhdistyksen toiminta sisältää koulutuksia 
ja säännöllisiä kokouksia.

Tulevia tapahtumia:

11.11. Hohtokeilaus Treen Kaatopaikalla 
(Kalevassa) klo 18, ilmoittautumi-
set 25.10 mennessä.

25.11. Syyskokous Kangasalan Tredussa 
(ent. ammattikoulu) klo 17, sään-
tömääräiset asiat, ruokailu

14.01.2015 Lätkää: Tappara-Ilves 
Hakametsässä klo 18.30. 
Mukaan vain 24 nopeinta ilmoit-
tautujaa.

Kaikki ilmoittautumiset Tommi Rönölle, 
tommirono@kolumbus.fi tai 
050 342 9967

Osastomme on myös Facebookissa 
”Rakennusliiton osasto 236 Kangasala”. 
Klikkaa itsesi mukaan!

Jäsenistöä perheineen talvitapahtumassa 
Vahderpään saunalla maaliskuussa 2014.

Hallitus 2014

Puheenjohtaja:
Anne Järvi  044 347 9862
Varapuheenjohtaja:
Vesa Suhonen  040 731 1809
Sihteeri:
Pirjo Saikkonen  040 575 8840
Taloudenhoitaja:
Erkki Uusitupa  050 584 5990
Osaston luottamusmies:
Ari Hakala  040 080 5713
Muu hallitus:
Jaakko Juusela
Tapio Korkeila
Timo Vuorela

Hallituksen kokouksia on 3 – tammi-, tou-
ko- ja syyskuussa. Sääntömääräiset kokouk-
set ovat helmi- ja marraskuussa.

Osasto on perustettu 1956. Jäseniä 130, A jäseniä 50.
Hallitus muodostuu 6:sta jäsenestä.

puh.joht./taloudenh. Aaltonen Ilari puh: 0405585537
sihteeri Järvenmäki Väinö puh: 0405343390

Sekä muut hallituksen jäsenet:
Inkinen Juhani
Järvinen Juha
Niemi Erkki
Paulasalo Martti

Puheenjohtaja Tapani Syrjänen puh 0503764387
Sihteeri Ari Eloranta puh 040542932

Rakennusliiton os. 215 Parkano

Mänttän osasto 171 ry Vilppulanosato 331 ry
Puheenjohtaja Veli-Matti Honkamäki puh 0503028726
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Mikä ihmeen jaosto?

Yllä oleva kysymys on täysin aiheellinen, koska useimmille 
rakentajille käsite lienee tuntematon. Kirvesmiesten kes-
kinäinen toiminta on ollut järjestäytynyttä hyvin pitkän 
ajan, kuten jaostomme vuonna 2013 uudistetusta lipusta 
voidaan lukea (kuva yllä).

Lippu on tehty jäljennöksenä jo huonoon kuntoon men-
neestä kulkuelipusta. Alkuperäiskappale on museoitu.

Jäsenet

Tampereen ja sen  lähialueiden kirvesmiehiä on osastom-
me jäsenistä yli 400 aktiivisesti työelämässä kirvesmiehen 
ammattinimikkeellä,  n. 15 mittakirvesmiehiä ja kymmen-
kunta elementtiasentajaa. Edustamme siis melko suurta 
ammattilaisten joukkoa, jolla on hyvin järjestäytyneenä 
mahdollisuus ajaa tehokkaasti etujamme työelämässä.

Jaoston jäseniä ovat siis kaikki osaston kirvesmiesjäsenet 
sekä henkilöt, joiden työtehtävät sivuavat kirvesmiesten 
työnkuvaa. Käytännön toimintaa varten jäsenistö on va-
linnut keskuudestaan kirvesmiesjaoston työvaliokunnan, 
johon kuuluu parikymmentä jäsentä. Esitys työvaliokun-
nan kokoonpanosta seuraavalle vuodelle laaditaan kirves-
miesten yleisessä kokouksessa, tänä vuonna keskiviikkona 
12.11. kello 16.30. Osaston syyskokous (11.12) päättää 
sitten esityksen hyväksymisestä.

Työvaliokunta pitää vuosittain 5-7 kokousta, ja näihin ko-
kouksiin ovat alueen kirvesmiesjäsenet tervetulleita seu-
raamaan kokousta. Kokousten ajankohdat näkee vaikkapa 
osaston internet-sivuilta.

Toiminnan tavoitteet

Toiminta painottuu luonnollisesti edunvalvontaan, joka si-
nänsä on hyvin laaja käsite. Mutta tietyt asiat saavat suu-
remman painoarvon.

Aukottoman järjestäytymisen merkitystä ei kannata vä-
heksyä, jos halutaan saada edes jotain näkyvyyttä. Pyri-
tään siis ohjaamaan liittoon kuulumattomat liiton jäse-
nyyteen. Erityisesti nuorten ja ammattiin opiskelevien 
kohdalla tämä on tärkeää.

Paikallisen hinnoittelun seuranta ja yleisestikin hinnoit-
telun kehittäminen ei onnistu, jollei kentältä ole saatavis-
sa tietoa. Tämä mahdollistuu esimerkiksi etumiesten ta-
paamisissa.

Yhteyksien ylläpito yritysten työntekijöihin mahdollistuu 
mukana toiminnassa olevien aktiivijäsenten välityksellä. 
Suurimpien paikallisten yritysten keskeisiä luottamushen-
kilöitä on kirvesmiesjaoston työvaliokunnan jäsenissä.

Koulutustakin löytyy, jos kentällä ilmenee tarvetta ja ha-
lukkaita löytyy. On järjestetty esimerkiksi urakan lasken-
ta- ja seurantakoulutusta sekä omia koulutustilaisuuksia 
mittamiehille.

Eräs tärkeä alue on jäsenistöön päin tapahtuva tiedot-
taminen, johon päämäärään tämäkin lehti tähtää. Kirves-
miesjaostolla on osaston internet-sivuilla oma osionsa, 
joka löytyy osoitteesta www.raksa10.rakennusliitto.net/
kirvesmiesjaosto.

”Where Have All the Flowers Gone ?” (suom. ’Minne ku-
kat kadonneet’) on alkuaan Pete Seegerin Mihail Soho-
lovin ”Hiljaa virtaa Don” -romaanin teksteihin perustuva 
sävellys 1960-luvulta. Suomeksi sen ovat esittäneet mm. 
Kukonpojat, Ossi Ahlapuro ja Ritva Oksanen.
Osasto 10:n kirvesmiesten osioon piti laittaa nuorten kir-
vesmiesten määrä, mutta haku YAP:n rekisteristä tuotti 
yllätyksen – heitä ei juurikaan löytynyt. Heräsi mielenkiin-
toinen ja monitahoinen kysymys: Missä he luuraavat?

Etsimistä

Yllä oleva pylväsdiagrammi, joka vastaa toukokuun 2014 
tilannetta, saattaa antaa jotakin vastauksia. Siinä on jaettu 
a-jäsenet 3-vuotisiin ryhmiin syntymäaikojen perusteel-
la – nuorimmat vasemmalla ja ikääntyneemmät oikealla 
puolella. Pylvään korkeus ilmaisee henkilöiden määrän. 
Kirvesmiehen statuksella olevat on merkitty tumman sini-
sellä, ja diagrammista näkee selvästi nuorten kirvesmies-
ten vähäisyyden.

Kun otetaan mukaan talonrakentajan nimikkeellä olevat 
(punaisella merkityt), niin he ovat voimakkaasti painottu-
neet nuorempien ikäluokkien kohdalla.

Johtopäätelmiä

Ilmeisesti suuri osa nuorista on rakennusalan perustut-
kinnon varassa ilman ammattitutkintoa, ja aktiivisimmat 
vähitellen sellaisen suorittavat. On otettava huomioon, 
että kaikki puaiset osuudet eivät muutu sinisiksi koskaan – 
onhan muitakin ammatteja kuin kirvesmies, joten siniset 
pylväät pysyvät edelleen matalina.

Osa talonrakentajista tietenkin jatkaa kouluttautumistaa 
ja osa voi siirtyä jollekin muulle alalle. Osasyy alhaiseen 
osuuteen lienee työskentely vuokrayrityksessä tai pienes-
sä rakennusalan yrityksessä – molempien kanavat työn-
tekijäjärjestöihin eivät ole samalla tavalla hoidettu kuin 
suuremmilla toimijoilla, joihin on luotu toimiva luotta-
mus-henkilöjärjestelmä.

Alhainen järjestäytymisaste voi  pitkällä aikajänteellä ai-
heuttaa huomattavia vaikutuksia, jotka ilmenevät heiken-
tyneinä työehtoina.

Skenaarioita

Jos järjestäytymisaste päästetään vajoamaan riittävän 
alhaalle, joudutaan tilanteeseen, jolloin ei ole perusteita 
yleissitovuudelle, ja työehtosopimuksen antama turva 
työsopimusta tehtäessä murenee monessa tapauksessa.

Joudutaan siis kilpailemaan enenevässä määrin halvem-
min hinnoitellun ulkomailta tuotetun halpatyövoiman 
kanssa.

Kehityksen jatkuessa huonoon suuntaan, vaarana on 
kahden kerroksen työmarkkinat, ansiotasolla mitaten, jos-
sa alakerroksen muodostavat nuoret työntekijät yhdessä 
maailmalta tuotetun ylitarjontatyövoiman kanssa.  

Tämä koskee erityisesti nuoria, joilla ei ole riittävää ko-
kemusta ja opittua ammattitaitoa, jolle voi pistää hinta-
lapun.

Tilanteen parantamiseksi olisi tavoitettava nuoria ra-
kennusalan ihmisiä, etenkin suurempien yritysten ulko-
puolelta ja johdettava heidät liiton jäsenyyteen ja houku-
teltava heidät suorittamaan ammattitutkinto järkisyihin 
vedoten.

Pohdittavaa:

Minne nuoret kirvesmiehet 
kadonneet?

Kirvesmiesjaosto
Osasto 10

Jaoston hallinto

Jaostossa on tätä kirjoitettaessa 23 jäsen-
tä ja se raportoi toiminnastaan osasto 10:n 
hallitukselle.

Puheenjohtajana toimii kaudella 2014:
Jani Virtanen
040 565 0783
janii@kolumbus.fi

Jaoston sihteerinä toimii kaudella 2014:
Pentti Saharinen
050 591 7580
penttisah@kolumbus.fi
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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 tyytyväisimmät vakuutus- 
asiakkaat - jo kolmatta kertaa peräkkäin

Asiakkaidemme mielestä meillä asioiminen on vaivatonta ja nopeaa. 
Vaalimme asiakassuhteitamme ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita 
alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uudet asiakkaat.

(EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013)

Turvasta saat
erinomaista 

palvelua!  

Kolmas kerta toden sanoo:

Ota yhteyttä:
yhteyspäällikkö Antti Tarhio, 0400 633 070  
yhteyspäällikkö Roope Lehto, 040 591 5660

A4_Raksa_Tarhio_092014.indd   1 9/17/2014   4:36:13 PMpirkanmaan rakentajien jäsenlehti.indd   12 2.10.2014   11:50:33


