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Antoisaa kevättä 2015 

kirvesmiehille!

Siistejä
sisähommia?

Kirvesmies,
Ykkösen hallituksen 
varajäsen
Hannele 
Mäkimartti 
tammilattian
teossa 
Kansalliskirjastossa.

-> s 6

Liittokokousvaalit
helmikuussa

Kirvesmiehillä 18 komeaa 
ehdokasta -> s. 4

Ammattiosasto 120 vuotta, Timpuriranta-säätiö 40
120 vuotta 

työtä ja tais-
telua raken-

nustyöläisten 
etujen puolesta. 
Maamme van-

himpiin kuu-
luva Helsingin 
Kirvesmiesten  
ammattiosasto 

täyttää tulevana 
syksynä 120 

vuotta.
Ammattiosas-
ton yhteydessä 

toimivaTimpu-
riranta-säätiö 

ehti jo
40-vuotiaaksi.

& Historia toistaa -> s. 2
& Liennytystä - ei Natoa -> s. 2
& Muutoksen puolesta eduskuntavaaleissa -> s. 3
& Lakko-oikeudesta ei tingitä -> s. 3
& Ammattiosaston juhlavuosi -> s. 5
& Urakanmittauskurssi kirvesmiehille -> s. 7
& Jäsenetuja Turvalta -> s. 7
& Manu otti vetovastuun -> s. 8

Timpurirantasäätiön puheenjohtaja Matti Piirainen kiit-
ti säätiön perustajajäseniin kuuluvaa Kalevi Sairasta 
(vas.) säätiön 40-vuotisjuhlassa helmikuun alussa.
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Kirvesmiehet Ay-väen Rauhanpäivillä

"Nato sikseen
– nyt on rakennettava

hyviä naapurisuhteita"

Historia toistaa
”1. Saada yhteyttä kaikkien kirvesmiesten 
kesken ja innolla edistää ammattitaitoa ja si-
veellisyyttä sekä saattaa jäsenensä auttamaan 
toisiaan henkisessä ja aineellisessa suhteessa.”

Uusi tehtävä osaston puheenjohtajana innoitti 
minut tutkimaan osaston historiaa tarkemmin. 
Osaston alkutaival ei ollut tämän päivän näkökul-
masta ruusuista työtä. Venäjän vallan aikaisessa 
Suomessa oli vahvaa vastustusta työläisjärjestöjä 
kohtaan. Ensimmäiset kymmenen vuotta menivätkin 
todellisten aktiivien voimalla eteenpäin, jäsenmää-
rän vaihdellessa muutamasta kymmenestä kahteen 
sataan kirvesmiestä.

Niinkin pieni joukko päättäväisiä kirvesmiehiä 
taisteli tänäkin päivänä merkittäviä asioita: Työ-
ajanlyhennys kahdestatoista yhdeksään tuntiin, 
ylityökorvaus lähes nykyisen kaltaisena ja ensim-
mäiset minimipalkat sovittiin Helsingin alueelle 
(TES). Näistä mitään ei työnantajapuoli hyvää 
hyvyyttään tarjonnut, vaan ne taisteltiin useiden 
vuosien neuvotteluilla, painostuksella ja lakkoiluilla.

Suhdanteet ovat kurittaneet meitä työläisiä koko 
historian ajan. Minimipalkoista ei paljon ole apua jos 
ei ole työtä, edes väliaikaisia töitä. Meillä rakentajilla 
muutos on usein vielä suurempi muihin työläisiin 
verrattuna. Työttömyys on suuri jo talvisin muuten-
kin ja siihen sitten laskusuhdanteet päälle,niin pian 
on kolmannes rakentajista köyhänapua etsimässä. 
Huono työtilanne on mahdollistanut hädässä olevien 
työläisten hyväksikäytön myös täällä Suomessa. 
Ainoaksi vaihtoehdoksi usein jääkin työn perässä 
muuttaminen. Tästä esimerkkinä suomalaisten ha-
keutuminen Venäjälle ja Ruotsiin töihin, sekä Eesti-
läisten toverien tulo Suomen rakennusmarkkinoille 
suurina joukkoina.

”Työvoiman arvon alimman rajan määrää 
fyysinen aines, so työväenluokan täytyy säily-
äkseen ja uusintakseen itsensä, jatkaakseen 
fyysistä olemassaoloaan saada ne elämäntar-
vikkeet, jotka ovat tuiki välttämättömiä sen 
elämälle ja lisääntymiselle”

Tämän päivän mediassa puhuu vahvasti isännän 
ääni. Nyt kysytäänkin lukijoilta suodatuskykyä kai-
ken maailman asiantuntijalausuntoihin. Pääomalle 
haetaan keinoja kiertää yhteiskuntavastuita ja 
työläistä poljetaan yhä ahtaammalle. Luottamus-
henkilöitä vedetään julkisesti ”hirteen”. Lakosta on 
tehty kirosana vaikka se on aina hädässä olevan 
työntekijän viimeinen puolustautumiskeino työnan-
tajan mielivaltaa vastaan. Tuntuu ettei mikään riitä.

Maailma on muuttunut paljon osaston 120-vuoti-
sen historian aikana. Järjestäytyminen Suomessa 
on maailman huipputasoa. Helsingissä 1500 kirves-
miestä on löytänyt samaan ammatilliseen osastoon. 
Meillä jokaisella jäsenellä on myös vastuu. Meidän 
tulee suhtautua mediaan kriittisesti, puhua työläis-
ten asioista työmailla ja valistaa ihmisiä liittoon. 

Joukkovoima on ainoa keino pärjätä, sen näyt-
tää jo historiakin. Jossain kohtaan tulee alin raja 
vastaan, hetki lyödä nyrkki pöytään, sanoa: Nyt 
enemmän tai äänestää! ■

Suomen tulisi keskittyä Nato-lähentelyn sijasta liennytyksen ja hyvien suhteiden rakentami-
seen, sanovat  Ay-väen Rauhanpäiville osallistuneet kirvesmiehet Pentti Nurminen (vas), Ahti 
Siipilehto, Antti Saarinen ja Juhani Aro.

– Ei hyvältä näytä. Kansainvä-
linen tilanne on vaarallisesti 
kärjistynyt ja aseita kalistellaan 
hyvin uhkaavasti, sanoo am-
mattiosastomme hallituksen 
jäsen Juhani Aro. Hän oli poh-
timassa nykytilannetta Ay-väen 
Rauhanpäivillä helmikuussa 
Raumalla.

Tilanteen kiristyminen Eu-
roopassa veti rauhanväen tun-
nelmat vakaviksi. Vihapuheella 
ja uhkakuvia nostamalla ajetaan 
myös Suomen Nato-jäsenyyttä. 
Venäjän pakotteilla taas hei-
kennetään Suomen taloutta ja 
työllisyyttä, mikä on heijastunut 
rakennusalaankin.

– Valitettavasti Suomenkin 
hallitus on lähtenyt EU:n kelk-
kaan lisäämään vastakkainaset-
telua ja kärjistämistä. Siitä ei hyvä 
seuraa, se on nähty jo liian monta 

kertaa. Nato on USA:n johtama 
sotilasliitto, josta olisi pysyttävä 
kaukana. Sen sijaan meidän 
tulisi rakentaa liennytystä ja 
hyviä suhteita Venäjän ja kaik-
kien muidenkin naapurimaiden 
suuntaan. Tämä on perinteinen 
ja hyväksi koettu linja, johon 
on syytä palata kiireesti, Juhani 
Aro arvioi.

SAK:n TTIP-myötäily 
kummastutti
Antti Saarinen osallistui puo-
lestaan mm. seminaariin, jossa 
käsittelyssä oli EU:n ja USA:n vä-
lille hierottu "iloinen vapaakaup-
pasopimus" (TTIP). Sopimuksen 
on todettu lisäävän maailmanlaa-
juisesti suuryhtiöiden valtaa ja 
heikentävän demokratiaa.

Antin mukaan hämmästystä 
herätti SAK:n edustajan erittäin 

myönteinen kanta sopimusta 
kohtaan.

– Argumentit olivat kuiten-
kin ympäripyöreitä, "toivotaan, 
toivotaan" -linjalla. Arvostelijat 
esittivät tutkimuksia, joista opti-
mistisemmatkin ennustivat bkt:n 
nousevan 0,05 % sopimuksen 
toteutuessa. Saman suuruinen 
heilahdus kvartaalitasolla ta-
pahtuu esim. kun markkinoille 
lanseerataan uusi Applen tuote.

– Käsittämätön oli myös 
SAK:n edustajan väite, että 
kauppasopimus lisää turvaa 
ja vahvistaisi rauhankehitystä. 
Kysynkin, miten se lisää rauhan 
kehittymistä, että EU solmii yhä 
tiiviimmät kauppasuhteet USA:n 
kanssa, joka on käynyt sotaa joka 
päivä vuodesta 1952 lähtien, 
eikä loppua näy? Antti Saarinen 
ihmetteli.

Helsingin Kirvesmiehillä oli 
Rauhanpäivillä tuhti edustus – 
Juhanin ja Antin lisäksi myös 
Ahti Siipilehto ja Pentti Nurmi-
nen. Kaikki kuuluvat myös am-
mattiosastomme hallitukseen.

Vuosittaisia Rauhanpäiviä 
järjestää Rauhanpuolustajien yh-
teydessä toimiva Työpaikkojen 
rauhantoimikunta, joka kokoaa 
rauhaa edistävään toimintaan eri 
alojen ammattiliittoja ja -osasto-
ja. Kirvesmiesten ammattiosasto 
on osallistunut Rauhantoimi-
kunnan toimintaan jo pitkään. ■

Vaarallisella tiellä
l Suomen aseteknologiaa ja johtojärjestelmiä sovitettu Naton 

järjestelmiin jo vuosia, itärajalle rakennettu vakoilutorneja,
l Isäntämaasopimuksella Nato-joukoille oikeus operoida Suo-

men alueella ja käyttää Suomen satamia ja lentokenttiä,
l lukuisia yhteisiä sotaharjoituksia, tammikuussa 2015 USA:n 

merijalkaväki harjoitteli jo Lapissa...
l Suomen ilmavoimat sotaharjoituksissa "puolustamassa" Viroa,
l Suomi on jo mukana Naton sodassa Afganistanissa,
l Suomi on Natolle tärkeä Venäjän saarron pohjoisena renkaana.
l Suomi on jo viety salakähmäisesti osaksi sotilasliitto Naton 

rakenteita, vain muodollinen jäsenyys puuttuu. ■
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Vaikea työttömyystalvi
Jo toista sataa osaston

jäsentä kortistossa

Kirvesmiehet mukana ay-lähetystössä

SAK ulos 
lakkosakkokähminnöistä!

Kyse on maan ja työelämän suunnasta

Reilu kirvesmies ajamaan 
työläisten asiaa!

Huhtikuun eduskuntavaaleis-
sa on mahdollisuus vaikuttaa 
maan menoon äänestämällä 
muutosta ajavia vasemmiston 
ehdokkaita. Helsingin Kirves-
miehistä ehdokkaana Uudel-
lamalla on YIT:n pääluotta-
musmies ja ammattiosaston 
varapuheenjohtaja, pääluot-
tamusmies Jari Jääskeläinen.

– Haluan viedä eduskuntaan 
työläisten äänen. Nyt se on jää-
nyt pahasti oikeistojyrän alle, 
ja tulokset näkyvät, Jari sanoo. 
Hänellä on takanaan rakentajien 
laaja tuki, koska suunnan muutos 
tarvitaan. Seuraavan hallituksen 
päätettäväksi tulee suuria asioita.

– Natolle sanon ehdottomasti 
ei. Samoin tähänastiselle talous-
politiikalle, jolla on kasvatettu 
työttömyyttä ja tuloeroja sekä 
leikattu sosiaaliturvaa. Sen 
sijaan on elvytettävä lisäämällä 
rakentamista ja kohentamalla 
palkkatyöläisten ostovoimaa.

– Julkisia palveluja voidaan 
leikkaamisen sijasta kehittää 
verottamalla tehokkaammin 

suuryhtiöitä, pääomatuloja ja 
harmaata taloutta.

– Tulo- ja varallisuuseroja 
on tasattava. Maailman rikkain 
prosentti omistaa pian enem-
män kuin kaikki loput yhteensä. 
Tuloeroja on kasvatettu myös 
Suomessa. Ja me loput 99 % tar-
vitsemme Vasemmistoa.

"Työehtosopimuksesta 
pidetään kiinni
kynsin hampain"

Tulevan eduskunnan käsitte-
lyyn tulee runsaasti työelämään 
ja ammatilliseen toimintaan 
liittyvää lainsäädäntöä. Erittäin 
uhkaavia ovat työnantajien 
pyrkimykset murentaa työeh-
tosopimus, kaventaa työtais-
teluoikeuksia sekä heikentää 
irtisanomissuojaa.

– Työehtosopimuksen yleis-
sitovuus takaa vähimmäisehdot 
alan työläisille. Sen murentami-
nen vapauttaisi työvoiman täysin 
markkinavoimien armoilla ja 
vapaan riiston kohteeksi. So-
pimusturvastamme pidämme 
kiinni kynsin ja hampain.

– Työtaisteluoikeus on pe-
rusoikeus. Se, että perusoi-
keuksia alettaisiin rajoittamaan 
on suora sodanjulistus työtäte-
kevälle kansalle. Sama koskee 
luottamusmiesten asemaa ja 
yksittäisten työntekijäinkin ir-
tisanomisturvaa. Niistä ei voida 
tinkiä. Myös työaikoja uhkaa 
mielivaltaistaminen joustavuu-
den verukkeella.

Jarin teemoja
Harmaan talouden torjumis-

ta tehostettava: Lisää resursseja 
verovalvontaan ja tutkintaan. 
Kulunvalvonta pakolliseksi ra-
kennusalalla. Veronumerorekis-
teri myös muille aloille,

Lisäpäiväoikeus (eläkeputki) 
säilytettävä,

Korjaus- ja asuntorakenta-
miseen on satsattava – parasta 
elvytystä,

Alipalkkauksen kriminali-
sointi,

Vanhuksille turvattava arvo-
kas vanhuus,

Rakentamisen laadun var-
mistamiseksi käytettävä vain 

Työttömyys koettelee rakentajia 
kovin kourin tällä talvikaudella. 
Koko maassa rakennusalan 
työttömyys lähentelee jo 20 pro-
senttia, ja tilanteen odotetaan 
vielä lopputalvesta pahenevan. 

Uudenmaan tilanne on hie-
man koko maata parempi. 
Silti Kirvesmiestenkin ammat-
tiosaston jäseniä oli työttömänä 
tammikuun lopussa 116.

Kirvesmiesten (os. 001) 
työttömyys 31.1.2015

- kassan jäseniä 978
- työttömiä 116
 -naiset 1
 - miehet 115
- työttömyys % 11,9 %

Uudellamaalla kassan kirjoilla 
oli 1334 työtöntä, joista talonra-
kennusalalla 808. Työttömyys-
prosentti oli 11,9 eli sama kuin 
kirvesmiehillä.

Koko maan työttömyyspro-
sentti oli 18,2. Synkin tilanne oli 
Kainuussa, jossa työttömiä oli 
oli peräti 35,3 prosenttia.

Asuntarkentaminen 
ajettu alas
Asuntoja voitaisiin rakentaa 
nykyistä reilusti enemmän, jos 
rakennusliikkeet suostuisivat 
tinkimään voittoasteestaan, po-
liitikot kaavoittamaan tontteja ja 
valtio lisäämään rakentamisen 
määrärahoja. ■

Metalli-, rakennus- ja postialan 
pääluottamusmiehistä koos-
tunut lähetystö kävi muistut-
tamassa SAK:n Lauri Lylylle, 
ettei työelämän säännöistä neu-
voteltaessa tule tyytyä irtisa-
nomissuojaa tai lakko-oikeutta 
heikentäviin kompromisseihin. 
Lähetystö opasti SAK:n johtoa 
helmikuun alussa. Mukana oli 
varapuheenjohtaja Jari Jääske-
läinen Helsingin Kirvesmiesten 
edustajana.

Ns. pelisääntökeskusteluja on 
käyty kulissien takana siten, että 
kentän edustajat eivät tiedä mistä 
heidän edustajansa puhuvat. 

Sen sijaan hyvin on tiedossa, 
että työnantajat ajavat erittäin 
vaarallisia esityksiä työläisten 
toimintaoikeuksien kaventa-
miseksi entisestään. Listalla on 
lakko-oikeuden kaventaminen 
mm. siten, että hyvityssakkoja 
korotetaan ja luottamusmiehet 
ja jopa yksittäiset työläiset jou-
tuisivat henkilökohtaiseen kor-
vausvastuuseen työtaisteluista.

Hankkeet saavat tukea ko-
koomusjohtoisen hallituksen 
taholta.

– Koska näköpiirissä on vain 
huonoja ratkaisuja, ei keskuste-
luja kannata näillä eväillä jatkaa, 
lähetystön edustajat totesivat.

Ajatus lähetystöstä heräsi 
taannoin, kun ABB erotti työläis-
ten etuja puolustaneen pääluot-
tamusmiehen. Metallityöläiset 
ottivat kantaa pysäyttämällä 
maamme suurimmat tehtaat.

– Nähtiin miten heikoissa 
kantimissa työläisten oikeudet 
ovat. Ja nyt niitä uhataan hei-
kentää entisestään. 

Samoin isännät ajavat työ-
ehtosopimusta huonompien 
palkka- ja työehtojen sallimista 
paikallisesti ja mm. työaika-
suojan romutusta.

– Näitä hankkeita ei voida 
hyväksyä, pääluottamusmiehet 
korostivat. ■

Tämä meno riittää!
Äänestä eduskuntavaaleissa 19.4.

■ Eduskuntavaalit sunnuntaina 19.4.2015 klo 9–20,
■ Ennakkoäänestys Suomessa 8.–14.4. ja ulkomailla 8.–11.4.
■ Valitaan 200 kansanedustajaa, jotka päättävät sisä- ja ulkopo-
litiikan linjat tulevina vuosina.
■ Tällä vaalikaudella Kataisen ja Stubbin kokoomusvetoiset 
hallitukset ovat ajeneet eurokurilinjaa, jolla on leikattu ostovoi-
maa, työllisyyttä, sosiaaliturvaa ja julkista sektoria.
■ Muutos tarvitaan!

Myönnetyt rakennusluvat 2001-2014, milj.3

Jari Jääskeläinen
u 48-vuotias kirvesmies,
u rakennusalalla 1983 alkaen,
u YIT:n pääluottamusmies,
u Helsingin Kirvesmiesten 

ammattiosaston varapj.
u Rakennusliiton hall. jäsen,
u Vantaan varavaltuutettu,
u lukuisia luottamustehtäviä 

liiton ja kunnan piirissä,
u Vasemmiston ehdokkaana 

Uudellamalla.

Eduskuntavaalit 2015

koulutettua ja ammattitaitoista 
työvoimaa. Vantaan valtuusto 
hyväksyi 22.9.2014 aloitteeni: 
”Vantaan kaupungin kohteissa 
urakoitsijoiden tulee käyttää vain 
ammattitaitoista työvoimaa”.

EI veroparatiiseille. Veron-
kiertäjät saatava vastuuseen ja 
perittävä verot Suomeen. ■

Pääluottamusmiesten lähetystö lähdössä rohkaisemaan SAK:n johtoa.
Jari Jääskeläinen kirvesmiesten edustajana.

Rakennusluvat
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Rakentajien liittokokousvaalit 23.2.–8.3.2015

Kirvesmiehillä 18 hyvää ehdokasta

Edustajista äänestetään myös sähköisesti

Saat äänestysohjeet postitse!

Aarnisaari Vesa

2
kirvesmies

Helsinki

Jääskeläinen Jari

19
kirvesmies, ao:n varapj.

pääluottamusmies
Vantaa

Karvinen Henri

24
korjausrakentaja

Helsinki

Kivisaari Manu

27
mittakirvesmies, ao:n pj.

pääluottamusmies
Röykkä

Kolhinoja Juha

30
kirvesmies

Vantaa

Kolhinoja Tomi

31
kirvesmies,

ao:n varasihteeri
Vantaa

Kuivala Saija-Maria

34
kirvesmies

Helsinki

Martikainen Hannu

45
kirvesmies

pääluottamusmies
Sipoo

Mithiku Jonas

48
talonrakentaja

Helsinki

Mäkimartti Hannele

51
kirvesmies

pääluottamusmies
Helsinki

Nurminen Pentti

54
kirvesmies

Vantaa

Partonen Juha

55
kirvesmies
Laukkoski

Piirainen Matti

58
kirvesmies

Vantaa

Rautiainen Teppo

63
kirvesmies

Vantaa

Siipilehto Ahti

69
kirvesmies
Hyvinkää

Sinkkonen Oula

70
rakennusmies

työsuojeluvaltuutettu
Pukkila

Tenhonen Sami

74
kirvesmies, ao:n sihteeri

Ojakkala

Vallittu Jari

78
betonimies
Järvenpää

Rakennusliiton 23. liittokokous ja Rakennusalan 
työttömyyskassan edustajiston kokous järjestetään 
22.-24.5.2015 Helsingissä, Marina Congress Centeris-
sä. Saat vaaliohjeet postitse juuri vaalien alla.

■ liittokokousedustajien vaali järjestetään 23.2.-
8.3.2015,

■ ehdolla on kaikkiaan 524 rakentajaa. Heistä 224 vali-
taan liittokokoukseen päättämään liiton linjoista,

■ eniten edustajia valitaan Uudeltamaalta, kaikkiaan 43. 
Ehdokkaita Uudeltamaalla on kaikkiaan 81,

■ Helsingin Kirvesmiesten os. 1:n jäseniä on ehdolla 18,
■ edustajavaalit käydään sekä sähköisesti että perin-

teisenä postiäänestyksenä. Kaikki jäsenet saavat tätä 

koskevan kirjeen ja ohjeistuksen suoraan kotiinsa ja 
he voivat itse valita, kumpaa tapaa käyttävät,

■ vaalipiirien ehdokaslistat ja vaalilehdet julkaistaan 
liittokokoussivustolla viimeistään helmikuun alussa.

Voit äänestää
■ joko sähköisesti (pankkivarmenteella) liiton kotisivu-

jen kautta, tai
■ perinteisesti postittamalla vaalilipun palautuskuores-

sa (postimaksu valmiiksi maksettu)

Tarkkaile postiasi
■ vaalimateriaali äänestysohjeineen postitetaan jäsenen 

kotiosoitteeseen juuri vaalien alla.

Liittokokous
■ on liiton ylin päättävä elin,
■ kokoontuu neljän vuoden välein,
■ päättää liiton toimintalinjat ja valitsee johtoelimet.

Ota kantaa
■ liittokokoukselle on valmisteltu asiakirjaluonnos tule-

valle nelivuotiskaudelle,
■ ammattiosastojen ja aluejärjestöjen kommentit ja liit-

tokokousaloitteet tulee tehdä 22.2.2015 mennessä,
■ myös yksittäisillä jäsenillä on mahdollisuus ottaa kan-

taa asiakirjaluonnokseen kohta kohdalta (22.2. men-
nessä) liittokokoussivuston kautta: http://liittokokous.
rakennusliitto.net/asiakirja/
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Pj-ehdokkaina kaksi Ykkösen jäsentä

Liittokokouksen
yksi tärkeimmistä

tehtävistä on 
uuden johdon ja 

puheenjohtajan valinta.
Koska liiton 

vetomieheksi on 
ehdolla kaksi

Ykkösen jäsentä,
Linjalanka haluaa 

esitellä miesten 
mietteitä lyhyitten 

kysymysten ja 
vastausten muodossa.

Puheenjohtaja
Matti Harjuniemi

ja pääluottamusmies
Jari Jääskeläinen 
vastaavat ohessa.

Miksi olet ehdolla
liiton puheenjohtajaksi?
Harjuniemi:

Tähän mennessä Oulun ja Pohjanmaan aluejärjestöt ja useat Uu-
denmaan aluejärjestön ammattiosastot (ei toki osasto 1) ovat esittäneet, 
että jatkaisin puheenjohtajana.

Jääskeläinen:
Ehdokkuuteni ei ole epäluottamuslause istuvalle puheenjohtajalle, 

mutta vaihtoehtoja pitää olla. Omassa työssäni pääluottamusmiehenä 
on ensiarvoisen tärkeää, että on ”kilpailijoita”, jotta saadaan vaalit 
aikaiseksi. Tämä antaa omalle toiminnalle mittarin, jos esimerkiksi 
saan 80 % äänistä, se kertoo kentällä vallitsevasta tuesta, mutta jos 
menee täpärälle, silloin pitää omaa työtä tarkastella kriittisesti. Vaalit 
ovat tärkeää elementti demokratian sekä luottamuksen kannalta.

Miten talonrakennusalan
työllisyyttä voidaan parantaa?
Harjuniemi:

Työehtojen ja olosuhteiden edistämisen ja puolustamisen lähtökohta 
on järjestäytyminen. Siihen vaikuttaa eniten luottamusmiesverkoston 
tiheys ja aktiivinen nuorisotyö. Nämä ovat edelleen tärkeimmät jär-
jestötehtävämme. Liiton asia on hoitaa oma tonttinsa hyvin. Kelpo 
ay-toiminta lisää myös koko yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.

Jääskeläinen:
Nyt olisi hyvä aika, sekä äärimäisen tärkeää alkaa elvyttämään, ja 

rakentaminen on tähän paras lääke. Sen vaikutus yhteiskuntaan on 
todistetusti moninkertainen. Suomessa on todella paljon mm. kouluja, 
päiväkoteja jotka kaipaavat pikaisia toimenpiteitä kosteusongelmien ja 
vanhentuneen tekniikan vuoksi. Ja asunnoista on yhä huutava pula pää-
kaupunkiseudulla. Tässä pitäisi painostaa kansanedustajat liikkeelle.

Miten saadaan reaaliansiot nousuun,
miten lisää urakkatyötä?
Harjuniemi:

Työehtosopimusten muutoksista, kuten myös muista liiton asioista, 
päätetään sääntöjen mukaan porukalla. Olen merkittävältä osaltani 
vastuussa päätöksistä, koska olen yksi päätösten esittelijöistä ja tehty-
jen päätösten takana. Miten olen omassa työssäni onnistunut, arvioi 
liittokokous toukokuussa.

Jääskeläinen:
Urakointiastetta on nostettava. Urakassa tienataan huomattavasti 

enemmän kuin tuntityössä, ja myös rakennusliikkeet haluavat ura-
kointiasteen nousevan. Tässä on haastetta myös meille kirvesmiehille. 
On rohkeasti otettava tarjottavia urakoita vastaan. Urakan laskentaa 
ja koulutusta on mahdollista saada oman osaston kautta. Emme 
välttämättä hinnalla pysty kilpailemaan, mutta laadulla KYLLÄ. 
Työehtosopimuksen kta-pykälä on ehdottomasti säilytettävä.

Osasto esittää: 
Puheenjohtajia, 
Tiedonantajaa, 
luottamushenkilöitä...
Kirvesmiesten ammattiosaston 
hallitus on hyväksynyt seuraa-
vat aloitteet tulevalle liittoko-
koukselle:
■ Ehdotetaan Rakennusliiton 
puheenjohtajaehdokkaiksi 
Matti Harjuniemeä ja Jari Jääs-
keläistä ja vaalitavaksi suljettua 
lippuäänestystä.
■ Ehdotetaan liiton työväen-
lehtituki laajennettavaksi kos-
kemaan myös Tiedonantaja-
lehteä.
■ Ehdotetaan, että Raken-
nusliiton toimitsija kutsuu 
yrityksen luottamushenkilön 
mukaan työmaavaltuutettujen 
perehdytystilaisuuteen.

Syksyllä tulee kuluneeksi 120 vuotta 
siitä, kun kirvesmiesammatin valiomie-
het kokoontuivat perustamaan omaa 
ammattiosastoaan marraskuussa 1895.

1890-luvun alkuvuosina kapitalistinen 
lama yltyi ja se hiljensi työmaat Helsin-
gissä. Ken töitä sai, joutui tyytymään 
nälkäpalkkaan. Vielä pahemmin nälkä ja 
leivän puute vaivasi työtä vaille jätettyjä, 
sillä minkäänlaista työttömyysturvaa ei 
ollut – ei liioin työehtosopimusta eikä 
työlakejakaan.

Suomi kuului siihen aikaan Venäjän 
keisarikuntaan, ja ammattiyhdistystoi-
minta oli perin uutta maassamme. Vain 
muutamia ammattiyhdistyksiä olivat pe-
rustaneet käsityöläiset ja ammattimiehet 
muille aloille.

Mutta nyt laman hellitessä työväen 
ammatillinen toiminta vilkastui, ja uusi 
ammattiosasto tarttui ensimmäiseksi 
työaikakysymykseen. Rakennustyöläisten 
työpäivä oli ylen pitkä, 12-tuntinen ja 
ylikin. Siksi kirvesmiehet ja muutt ra-
kennustyöläiset päättivät aloittaa taistelun 
työpäivän lyhentämiseksi.

Helsingin mestareille jätettiin esitykset, 
mutta kun nämä eivät suostuneet työ-
päivää lyhentämään, "oli työmiesten itse 
työaikaansa lyhennettävä".

Työmaatoiminnalla Helsingin raken-
nustyöläiset saavuttivat ensin 11-tunisen 
työpäivän, ja päättivät saman tien jatkaa 
liikehdintää työpäivän lyhentämiseksi li-
sää. Työmaat ajautuivat lakkotilaan, mutta 
työnantajat kykenivät murtamaan työla-
kon luopioitten avulla. Niitä kuulutettiin 
kirkoissa ja värvättiin Venäjää myöten.

Kuitenkin liikehdintää jatkettiin sitke-
ästi, ja sen tuloksena useimmilla helsin-
kiläisillä työmailla siirryttiin 10-tuntiseen 
työpäivään jo kesällä 1897.

Kaksi vuotta myöhemmin Helsingin 
Kirvesmiesten aloitteesta perustettiin 
valtakunnallinen ammattiliitto. Ja se oli 
aluksi nimenomaan Kirvesmiesten liitto. 

Tuntipalkaksi 50 penniä
Suurten tapahtumien virrassa helsinkiläi-
set rakennustyöläiset ajoivat lakolla läpi 
9-tuntisen työpäivän 1906.

Samassa joukkoliikkeessä saavutettiin 
myös Helsingin Kirvesmiesten ensimmäi-
nen sopimus, jota voidaan pitää työehto-
sopimuksena. Sen mukaan:

"Alin tuntipalkka olkoon kaikilla 
kirvesmiehillä, jotka kolme vuotta ovat 
todistettavasti tehneet kirvesmiehen työtä, 
50 penniä ympäri vuoden."

Mutta vielä vaadittiin kymmenen 
vuotta ja työväenluokan uusi vallanku-
mouksellinen nousu ennenkuin saatiin 
käyttöön 8-tuntinen työpäivä, joka oli 
kansainvälisen työväenliikkeen suurena 
tavoitteena. Mutta heti siitäkin työnantajat 
tinkivät, kun pääsivät taas niskan päälle.

Ankaria aikoja. Työväen vallankumo-
ukseen 1918 Kirvesmiehet osallistuivat 
tiiviisti ja muodostivat oman komppanian, 
kun luokkasotaan jouduttiin. He myös 

työpäivän pituudesta on työläisten koh-
talona kapitalismin vallitessa. Se oli ajan-
kohtaista 17.11.1895, kun Kirvesmiesten 
ammattiosasto perustettiin. Ja se on sitä 
tänäkin päivänä. ■

■ Ammattiosastomme 120-vuotisjuh-
laa vietetään 21.11.2015. Ohjelmasta 
tiedotetaan tarkemmin lähempänä.
■ Ammattiosaston historiikkia "100 
vuotta naulan kantaan" on yhä saata-
vissa. Kysy ao:n toimihenkilöiltä.

Timpuriranta-säätiö
40-vuotias
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston 
yhteydessä toimiva Timpuriranta-säätiö 
täytti helmikuun alussa 40 vuotta. Juhlan 
kunniaksi säätiö järjesti pienimuotoisen 
juhlan toimintaan osallistuneille vete-
raaneille.

Säätiö perustettiin 1974, kun ammat-
tiosasto halusi turvata omaisuutensa 
sakottajilta. Tuolloin käytiin vilkkaasti 
työtaisteluja, ja niistä ammattiosastoille 
tuomitutut lakkosakot kymmenkertais-
tettiin. Useat ammattiosastot menettivät 
omaisuutensa sakkojen pakkolunastuk-
seen. Välttääkseen tämän, osasto päätti 
säätiöidä omaisuutensa. Kyse oli lähinnä 
Lohjan Lehmijärvelle juuri valmistuneesta 
osaston kesäpaikasta Timpurirannasta.

Kun paikan lomakäyttö hiipui ja 
vuokraaminen estyi säädösten edellyttä-
mien raskaitten remonttien takia, paikka 
myytiin viime vuoden lopulla. Rahoilla 
säätiö osti ammattiosaston nykyisen toi-
mitilan Kannelmäestä sekä pari asuntoa 
sijoitusmielessä.

Tämän ansiosta säätiö saattaa nykyisin 
jopa tukea ammattiosaston toimintaa 
taloudellisesti. Säätiön johto valitaan 
ammattiosaston sekä Kirveskerho 55:n 
edustajista, joten se on tukevasti jäsenten 
käsissä. ■

kantoivat raskaan uhrin työväenvallan 
päättyessä tappioon.

Lapualaisten riehuessa ammattiosasto 
joutui lakkautetuksi vuonna 1930, kuten 
1200 muutakin ammatillista järjestöä. Sen 
jälkeen aktiiveja istui vankiloissa työväen 
ja rauhan asian ajamisesta.

Uuden suunnan tukena
Vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun 
fasismi ja sotapolitiikka oli lyöty, työväen-
liike pääsi jatkamaan uudistuskamppailua. 
Silloin Helsingin Kirvesmiehet olivat 
niiden ammattiosastojen joukossa, joiden 
johdolla ajettiin läpi suuret sosiaaliset 
uudistukset ja rakennettiin suomalaisen 
hyvinvointivaltion perusteet. Myös rau-
han asia oli Kirvesmiehille tärkeä: osasto 
toimi uutterasti sodanuhkaa vastaan ja 
ystävällisten naapurisuhteiden puolesta.

Koska kapitalistin voitto on sitä suu-
rempi, mitä pienempi on työpalkka ja 
pitempi työpäivä, taistelu työpalkasta ja 

Ammattiosasto täyttää 120 vuotta

Helsingin ammattiosaston koollekutsuma kirvesmiesten yleinen kokous 
Helsingissä 1899. Päätettiin perustaa Kirvesmiesten liitto ja ajaa 10 tunnin 

työpäivää sekä 50 pennin alinta tuntipalkkaa.

Hiljainen hetki 28.4.
Rakennustyömaat hiljentyvät 
itse määrittelemäksi ajaksi 
tiistaina 28.4. klo 12 alkaen.
Hetkellä kunnioitetaan tapa-
turmaisesti menehtyneiden 
muistoa ja muistutetaan työ-
turvallisuuden tärkeydestä.
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Kirvesmies, joka tykkää työs-
tään, työskentelee lämpimis-
sä, kuivissa ja pölyttömissä 
sisätiloissa (tällä hetkellä) ja 
on palkkaansa tyytyväinen. Ja 
nuori nainen. Ja vielä valittu 
Ykkösen hallitukseen viime 
syyskokouksessa.

Kyllä, hän on Hannele Mäki-
martti, kirvesmies, joka par-
haillaan rakentaa tammilattioita 
Kansalliskirjastoon Suurkirkon 
naapurissa.

Koulutuksensa puolesta hän 
voisi olla myös artesaani tai 
puuseppä.

– Mutta koulun jälkeen sa-
nottiin, että älä sitten käytä sitä 
artesaania. Puuseppäkin kävisi, 
mutta kirvesmies olen mielelläni, 
sehän on hyvä, vanha ja arvokas 
ammatti, Hannele sanoo.

Vuoden työmaaksi valittua 
Kansalliskirjastoa peruskorja-
taan ja entisöidään parhaillaan 
Museoviraston tiukassa valvon-
nassa. Alkujaan rakennus val-

mistui osana Helsingin empire-
keskustaa yliopiston kirjastoksi 
1845, ja sen laajennus Rotunda 
1907.

Koska Kansalliskirjasto on 
kokonaan suojeltu ja luetaan ra-
kennushistoriallisesti maamme 
arvokkaimpiin rakennuksiin, 
alkuperäistä halutaan säilyttää 
mahdollisimman paljon. Myös 
joitakin myöhemmin muutettuja 
rakennusosia pyritään palaut-
tamaan alkuperäiseen asuunsa.

Tällaisia ovat mm. pohjois- ja 
eteläsalien lattiat, joita Hannele 
Mäkimartti parhaillaan rakentaa 
kolmen työtoverinsa kanssa. 
Jossain vaiheessa välipohjana 
olevan tiiliholvin päälle oli va-
lettu betoni ja se vielä asfaltoitu. 
Nämä kerrokset on piikattu 
pois, ja tilalle rakennetaan uudet 
puulattiat 30 millin pontatusta 
tammilankusta (laudasta).

– Vaativaa tässä on ollut ensik-
si koolaus, koska se tehdään epä-
tasaisen tiilimuurauksen päälle. 
Se vaatii runsasta ja mittatarkkaa 

kiilausta, että pinta saadaan suo-
raksi. Samalla sen on oltava vino, 
koska alkuperäinenkin lattia oli 
vinossa, ja pilarien jalustat on 
tehty sen mukaan. Koolauksen 
teki työkaverini Joonas.

– Paikoin lattia päättyy suo-
raan esim. muotoiltua pilarinja-
lustaa vasten, joten leikkaukset 

jäävät näkyviin. Siksi nekin ovat 
millimetrihommaa.

– Sinänsä tammea on muka-
va käsitellä. Sehän on mäntyyn 
verrattuna raskasta ja kovaa, 
joten sitä ei puukolla veistä. Sen 
sijaan vasaralla kopauksen kestää 
hyvinkin. Tammilankku on suo-
ra ja jämäkkä, joten ponttiinsa 

sitä pitää pakottaa harvemmin. 
Kiinnitys tehdään tavalliseen ta-
paan pontista ruostumattomilla 
ruuveilla, ja niille on esiporattava 
reiät.

Ennen tammilattioita Hanne-
le on tehnyt Kansalliskirjastoon 
työkaverinsa kanssa neljä uutta 
lattiaa männystä. Ja ainakin vielä 
yksi tehdään vanhoista. Elämän 
jäljiltä muhkuraiset lankut kiin-
nitetään takaisin paikoilleen, kun 
eristeet on vaihdettu ja putkituk-
set vedetty alle.

”Jos vaikka 
lautapojaksi..."
Hannele on työskennellyt ai-
emminkin vaativissa entisöinti-
saneerauksissa, kuten presiden-
tinlinna, eduskuntatalo, Lampan 
talo, oopperatalo ja Pelastusar-
meijan temppeli.

– Tämä korjausrakentaminen 
on minulle kaikkein mieluisinta. 
Siinähän ikään kuin pyritään sa-
maan, mitä entiset rakentajat ovat 
aikanaan tehneet. Ja täälläkin 
usein ihmettelee, miten taitavaa 
työtä vanhan ajan käsityöläiset 
ovat saaneet aikaan. Kannattaa 
muuten kirvesmiesten piipahtaa 
katselemassa, kun remontti on 
saatu valmiiksi. Tännehän on 
sitten kaikilla vapaa pääsy...

– Mutta olen minä tehnyt 
muitakin puutöitä, melkein 
laidasta laitaan. Viime kesänä 
olin mm. vesikaton teossa. Pe-
rinteistä muottilaudoitustakin 
olisi mukava kokeilla. Jos vaikka 
pääsisi vanhempien timpurien 
lautapojaksi jossain vaiheessa...

”Saan tehdä
näkyvää ja hyödyllistä”
Alalle Hannele Mäkimartti pää-
tyi Vihdin ammatillisen oppilai-
toksen kautta. Kun alla oli lukio, 

Hannele Mäkimartti – artesaani, puuseppä, kirvesmies?

”Mielelläni olen 
kirvesmies!”

Kuka?
Hannele Mäkimartti
v ikä: 35 vuotta
v kotipaikka: Helsinki Valli-

la, lähtöisin Espoosta
v ammatti: artesaani, puu-

seppä, kirvesmies
v koulutus: lukio, käsi- ja 

taideteollisuusalan perus-
tutkinto

v ay-tehtäviä: AH-Muotti-
rakenne Oy:n luottamus-
mies, H:gin Kirvesmiesten 
ao:n hallituksen varajäsen 
2015

v perhe: avomies, koira
v harrastukset: liikunta/rat-

sastus, pyöräily, uinti.

Arvokohde ja Vuoden Työmaa 2014
■ kokonaan suojeltu Kansalliskirjasto – entinen Yliopiston kir-

jasto kuuluu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti maamme 
arvokkaimpien rakennusten joukkoon,

■ Suurkirkon naapuriin Unionin- ja Fabianinkatujen väliin 1845 
valmistunut rakennus peruskorjataan ja entisöidään mahdolli-
simman paljon alkuperäistä kunnioittaen,

■ työ suoritetaan Museoviraston valvonnassa varovaisia työ-
menetelmiä käyttäen. Esim. pölytiiviit ja erikseen ilmastoidut 
työtasot. Rakennuksen alle peruskallioon tulevat lisätilat 
louhitaan räjähdysaineettomin menetelmin vaijerisahausta ja 
hydraulikiiloja käyttäen, talotekniikka uusitaan kokonaan,

■ toteutetaan projektinjohtourakkana, pääurakoitsijana NCC 
Rakennus, jolla yli 20 aliurakoitsijaa, sekä suomalaisia että vi-
rolaisia firmoja, tämänhetkinen vahvuus reilut 60 työntekijää, 
joista neljä omia,

■ Vuoden Työmaa 2014, vastavana mestarina Matti Huotarinen.



LinjaLanka 7
Kirveskerho 55 

tiedottaa
Vuosi 2014 oli Kirvesker-
hon toiminnan kannalta 
rauhallinen – mutta se 
ei tarkoita etteikö toi-
minnallisuutta olisi ollut. 
Muutto osaston uusiin 
tiloihin  Kannelmäkeen 
omaksuttiin veteraanien 
keskuudessa varsin nope-
asti. Kokouksiin osallistuttiin vähintään sa-
malla aktiivisuudella kuin aiemminkin, olipa 
muutamissa kokouksissa uusiakin tovereita 
tutustumassa toimintaamme.

Kokoonnuimme toimintavuoden 2014 
aikana kahdeksan kertaa emmekä nyt käyt-
täneet ulkopuolisia avustajia. Toukokuussa 
teimme retken Siikarantaan – yhdistetty 
ruokailu ja saunareissu. Kävivätpä urheimmat 
heittämässä "talviturkkinsa" jäiseen Siika-
järveen. Joulukuun "kokouksen" pidimme 
ravintola Kaisaniemessä perinteeksi muo-
dostuneella joululounaalla, johon osallistui 
myös puolisot. Muut kokoukset pidimme 
osaston tiloissa Kannelmäessä.

Keväällä EU-vaalien edellä järjestettiin 
aluejärjestön tiloissa tilaisuus, jossa kirves-
miesveteraanit olivat vahvasti edustettuina, 
alustajina kansanedustajat Kari Uotila (vas) ja 
Johannes Koskinen (sd) sekä lisäksi oli EU-
kriittisestä kansanliikkeestä Arjo Suonperä. 
Keskustelu oli vilkasta. Samoin osallistuimme 
marraskuussa pidettyyn perinteiseen Alue-
järjestön Siikarannan veteraanitilaisuuteen, 
jossa käsiteltiin eläkeasioita Eteran alustuk-
silla ja ennätysmäisellä 19 eläkeläisjäsenen 
voimalla.

Osastolle ja varsinkin Kirveskerholle niin 
tärkeä ja muistorikas Timpuriranta jouduttiin 
myymään, syystä, että paikan käyttöaste oli 
nollassa eikä vuokralaisia voitu ottaa kiris-
tyneiden säädösten vuoksi. Olisi vaatinut 
suuria rahallisia uhrauksia jos paikat olisi 
kunnostettu. Toinen juttu oli ettei toiminnalle 
löytynyt vetäjää. Piiraisen Matille kiitokset, 
että jaksoi olla mukana tämän vaikeimman 
ajan omaa aikaansa pyyteettömästi uhraten. 
Myynti luonnollisesti tuntui monen veteraa-
nin kohdalta pahalta, koska moni heistä on 
ollut alusta asti mukana.

Myynnistä saadut varat on sijoitettu tur-
vallisesti, millä myös turvataan niin osaston 
kuin Kirveskerho 55 ry:n toiminnat.

Kirveskerho 55 ry:ssä ovat toimineet 
seuraavat toimihenkilöt: Kalevi Sairanen pu-
heenjohtajana, Lauri Ilmari Junttila sihtee-
rinä ja Pentti Nurminen taloudenhoitajana. 
Lisäksi Esko Kokkonen toimii aluejärjestön 
veteraaniryhmän vetäjänä.

Toiminta jatkuu siten, että helmikuisen 
vuosikokouksen jälkeen maaliskuussa teem-
me teatteriretken Helsingin kaupunginteat-
teriin kera avec. Ohjelmassa "Ladykillers" 
-teatteriesitys. Tarkoituksemme on etsiä 
sopivia tapahtumia, joissa on ikääntyneiden 
tovereiden helppo olla mukana. Sellainen 
voisi olla retki johonkin lähialueen kunto-
keskukseen – mitä vain itse haluamme. Py-
rimme ainakin yhteen kokoukseen saamaan 
alustajan valtakunnan päättävältä taholta. 
Myös yhteistilaisuuden järjestäminen on 
mahdollista. Joulukuussa pidämme taas "ko-
kouksemme" joululounaan merkeissä – aika 
ja paikka vielä avoin. Tiedotamme tapahtu-
mista Rakentaja-lehdessä, ja ylimääräiset 
tilaisuudet ilmoitetaan puhelimitse.

Kokoukset ovat 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 
– kesäloma – 8/9, 13/10, 10/11, sitten jou-
luruokailu.

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin van-
hatkin veteraanit keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista ja muustakin. Kokouspaikkam-
mehan on Purpurinpolku 7-9 Kannelmäki. ■

Kirveskerho 55 ry:n puolesta
Lauri Ilmari Junttila, sihteeri

koulutus oli 2,5-vuotinen. Linja 
oli ”käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto”, ja ammattinimi-
ke artesaani. Koulutus oli aika 
monipuolista, mutta puu- ja 
puusepäntöihin painottuvaa.

– Onhan minulla suvussa van-
kat kirvesmiesperinteet, joten ala 
ei tuntunut mitenkään vieraalta. 
Varsinaisen kimmokkeen sain 
koulun käsitöissä, kun huomasin 
veiston olevan mieluisaa puuhaa.

– Tykkään siitä, että saan teh-
dä käsilläni jotain näkyvää... että 
saa aikaan jotain konkreettista, 
joka vielä voi olla hyödyllistä 
ihmisille. Sitähän nämä ovat; 
asunnot, koulut, kirjastot...

– Ja tykkään puusta, sehän 
on ihana materiaali, mukava 
käsitellä ja työstää.

– Ja vielä työkaverit. Vaikka 
työ olisi joskus vähemmän kiin-
nostavaa, mukavat työkaverit 
pelastavat päivän.

Ammattikoulun jälkeen Han-
nele teki aluksi lähinnä entisöin-
titöitä ja mittatilaushuonekaluja 
omalla toiminimellä.

– Mutta se oli jotenkin yk-
sinäistä puuhaa, joten menin 
firmaan, kun tarjoutui puolen 
vuoden keikka Metsätalon ik-
kunaremontissa. Sitä keikkaa on 
nyt kestänyt seitsemättä vuotta.

– Hommia on ollut monen-
laisia: ikkunoita, ovia, kalusteita, 
lattioita, vesikattoja ja muuta, ja 
aina korjausrakennuspuolella. 
Vaihtelu kyllä virkistää.

Viime vuodet hän on työs-
kennellyt AH-Muottityö Oy:llä, 
jonka kotipaikkana on Lahti. 
Työntekijöitä on reilut parikym-
mentä, ja Hannele on toiminut 
heidän luottamusmiehenään 
reilun vuoden ajan. Firma on 
tehnyt aika paljon aliurakoin-
titöitä NCC:lle, kuten nytkin 
Kansalliskirjastossa.

"Ystävällinen
vastaanotto ilahduttaa"
Eipä ole ennen naisia juuri nä-
kynyt kirvesmiehen töissä eikä 
ammattiosastossakaan.

– Enpä ole itsekään tavannut 
muita näissä hommissa, mutta 
ei se mitenkään kummalliselta 
tuntunut. Olen oppinut, että 
työt sujuu, kun niihin tarttuu 
eikä enempää ihmettele. Suku-
puoltani en töissä ajattele, eikä 
siitä mitään haittaa ole ollut. 
Syrjintään en ole törmännyt 
ollenkaan. Hyvin olen päässyt 
töihin ja porukoihin mukaan.

– Nykyhommissa palkaksi 
on sovittu tuntipalkka, kun 
näin mutkikasta työtä ei oikein 
urakaksi voisikaan laskea.

Palkassa ”ei ole valittamista”, 
joten ei se ihan kirjapalkka ole.

Viime syyskokouksessa Han-
nele valittiin Ykkösen hallituk-
seen varajäseneksi, pitkästä aikaa 
ensimmäisenä naisena yhdessä 
Saija Kuivalan kanssa.

– Ammattiliittoon liityin jo 
kouluaikana, mutta nyt luot-
tamusmiehenä olen joutunut 
paneutumaan työsuhdekysy-
myksiin, ja ay-asiat ovat al-
kaneet kiinnostaa enemmän. 
Vastaanotto ammattiosastossa 
tuntui ystävälliseltä ja avuliaalta. 
Huomasin, että apua saan, jos 
tulee ongelmia. Jatkossa yritän 
olla mukana enemmänkin, kun 
yhteisiä asioita ajetaan. ■

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ja Hel-
singin Kirvesmiesten ammattiosasto ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen. Turvan 
edustajat ottavat yhteyttä ammattiosaston 
jäseniin ja kertovat tarkemmin, minkälaisia 
vakuutusetuja saat. Etujasi on kerättynä Tur-
van internetsivuille kohtaan: Asiakasetusi/
Etusi ammattiliiton jäsenenä.

Turva on tehnyt yhteistyötä ammattiliit-
tojen kanssa yrityksen alusta alkaen – siis 
jo yli sata vuotta. Tästä esimerkkinä ovat 
tuotteet ja palvelut, joita Turvasta saavat 
vain ammattiliittojen asiakkaat.

Työttömäksi jääneelle maksuaikaa
Turva myöntää työttömäksi jääneelle 

ammattiliittoasiakkaalleen kuuden viikon 
korottoman lisämaksuajan. Jos ensimmäistä 
työttömyyskorvausta odottava jäsen haluaa 
maksuaikaa, pitää hänen mahdollisimman 
pian laskun saatuaan ottaa yhteyttä lähim-
pään Turvan palvelutoimistoon tai soittaa 
palvelunumeroon 01019 5110.

Lisäksi Turva tarjoaa työttömäksi jää-
neelle jäsenelle kotivakuutuksesta korvauk-
sen ilman perusomavastuuta, jos työttömyy-
den aikana sattuu vahinko rakennukselle tai 
irtaimistolle. Omavastuuedun voi käyttää 

kerran asiakkuuden/jäsenyyden aikana per 
kotitalous ja silloin, kun ilmoitus työttömyy-
destä on tehty liiton työttömyyskassaan.

Asiakaspalvelun ykkönen
Turva on jo neljänä vuotena peräkkäin 

saavuttanut ykköspaikan EPSI Ratingin 
tekemässä asiakastutkimuksessa.

– Tämä on tulosta pitkäjänteisestä työstä, 
jota olemme Turvassa tehneet, muistuttaa 
Turvan yhteyspäällikkö Jouni Kaleva. Esi-
merkkinä oikein mitoitetusta vakuutustur-
vasta Kaleva kertoo kotivakuutustuotteista.

– Jos asiakkaallamme on vanhempi 
kotivakuutuksemme, Kodin turvasopimus, 
kehotamme asiakasta tarkistuttamaan, 
kannattaako hänen vaihtaa tuotteensa uu-
dempaan. Etua voi tulla sekä hinnassa että 
korvauksen laajuudessa.

Miksi Turva?
Turva on ammattiliittojen kumppani:
- liitoilla edustus Turvan hallinnossa,
- Turva tarjoaa monipuolisia etuja liitto-
asiakkailleen,
- Turva on kasvava, kehittyvä, keskinäi-
nen ja kotimainen,
- Turvan palvelu on pienenä yhtiönä 
joustavaa ja henkilökohtaista. ■

Loimaan keltainen kassa
– kapitalistin kassara

Kirvesmiesten urakan-
mittauskurssi huhtikuussa
u Helsingin Kirvesmiesten ammattiosasto 
järjestää urakanmittauskurssin kirvesmie-
hille lauantaina 18. huhtikuuta klo10-16 
osaston toimistolla, Purpuripolku 7-9 
(Kannelmäki).
u Kurssin vetää kirvesmiesten tes-toimitsija 
Kari Lamberg liitosta.
u Tilaisuus on avoin kaikille Uudenmaan 
alueen kirvesmiehille.
u Tärkeä kaikille kirvesmiehille, urak-
katyöhön suuntautuville välttämätön. 
Tervetulo!

Urakkahinnoittelussa 
esillä sisäkattotyöt
Työehtosopimuksen urakkahinnoittelun 
uudistamista jatketaan liittojen välisessä 
urakkatyöryhmässä. Kirvesmiestöiden osal-
ta valmisteluvaiheessa ovat uusina kohteina 
mm. sisäkattotyöt, kertoo työryhmän jäsen 
Kari Lamberg Rakennusliitosta.

Lisäksi esillä on mm. lattiavalun hinnoit-
telu. Muiden työlajien osalta urakkatyöryh-
män käsittelytahti tiivistynee syyspuolella 
kunhan meidän omat ammattialatyöryhmät 
ja osastot ovat kehitystarpeita esiin tuoneet.

Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenet 
voivat tehdä esityksiä hinnoittelusta am-
mattiosastolle tai suoraan  liittoon Lam-
bergille, puh. 020 774 3466 ja 050 566 5276.

Urakkakaupat ajan tasalle
Ammattiosastomme pyrkii kartoittamaan 
ja yhtenäistämään kirvesmiesten urakka-
hinnoittelua toimialueellaan. Tätä varten 
jäsenten toivotaan ilmoittavan tehdyistä 
urakkakaupoista ja -hinnoista ammatti-
osaston toimihenkilöille, jotka toimivat 
liiton ammattiryhmissä:

Manu Kivisaari 050 3715255,
Juha Partonen 040 5540339 ja
Jan Nordström 040 5043061 (mittamie-
het) ■

Rakennusliitto on varoittanut Yleisen 
Työttömyyskassan eli Loimaan kassan 
perusteettomista lupailuista. Kassa on mai-
nostanut harhaanjohtavasti jäsenmaksunsa 
edullisuutta ja jättänyt kertomatta, mitä se 
ei sisällä.

Loimaan kassa tarjoaa tosin riisutun työt-
tömyysturvan, mutta se ei tarjoa jäsenilleen 
edunvalvonta- tai oikeusapupalveluja eikä 
neuvottele työehtosopimuksista tai tarjoa 
apua työsuhdekiistoissa. Loimaan kassa ei 
myöskään vaikuta lainsäädäntöön – paitsi 
välillisesti työläisten etuja huonontavasti.

Kassa perustettiin ammattiliittojen 
vastapeluriksi, ja sen johtoporukka koos-
tuu liikemiehistä ja lähellä kokoomusta 
olevista johtoportaan henkilöistä. Kassan 

hallituksessa ei ole ainoatakaan työläistä. 
Kuitenkin senkin jäsenten turvana on Ra-
kennusliiton neuvottelema työehtosopimus 
ja ay-liikkeen läpiajamat muut edut sekä 
sosiaaliturva.

Mitä enemmän rakennustyöläisiä 
liittyisi Rakennusliiton sijasta Loimaan 
kassaan, sitä heikommin liitto kykenisi 
puolustamaan työehtospimusta. Sen jäl-
keen Loimaankin kassan jäsen saisi juuri 
sen palkan, minkä isäntä katsoo parhaaksi 
sanella. Ja olisi kohta ilman päivärahaakin, 
sillä työttömyysturvaa ajetaan alas sitä 
mukaan kuin ammattiliittoja heikennetään.

Loimaan keltainen kassa on puhtaasti 
työnantajien kassara työläisten etujen hei-
kentämiseksi. ■

Turvalta jäsenetuja timpureille
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Manu otti vetovastuun,
naistimpureita ao:n hallitukseen

Ao:n hallitus 2015
Kivisaari Manu 050 3715255 manu.kivisaari@srv.fi
     - puheenjohtaja
Tenhonen Sami 050 4120877 s.tenhonen@gmail.com
     - sihteeri
Heikkinen Pasi 0400 879755 pasi.heikkinen@saunalahti.fi
     - taloudenhoitaja
Aro Juhani 050 3205147 juhani.aro@rokki.net
Hirvonen Heikki 040-8283364
Jääskeläinen Jari 040 8644344 jari.jaaskelainen@yit.fi
     - varapj.
Koivu Seppo 050 4443365 seppokoivu@hotmail.fi
Kolhinoja Tomi 044 3070528 kolhinojatomi@hotmail.com
Korhonen Jarmo 044 5852801 jarmo.korhonen@luja.fi
Nordström Jan 040 5043061 mitta.jan@gmail.com
Partonen Juha 040 5540339 juha.partonen@pp1.inet.fi
Piirainen Matti  050 5970911 matti.piirainen@kolumbus.fi
Rautiainen Teppo 044 5068640 kirvesmiehet@kolumbus.fi
Siipilehto Ahti 040 5855588 ahti.siipilehto@gmail.com
Tolonen Antero 09-4772791
Viljanen Niko 050 3688056 nikoviljanen@netti.fi

Varajäsenet:
Eerola Seppo 0400 612717 seppo.eerola@pp3.inet.fi
Kokkonen Esko 040 4872624 
Heikkinen Jukka  0404875796 jukkaheikkinen82@gmail.com
Kaljuste Indrek
Junttila Lauri Ilmari 041 5071277 laurijunttila46@gmail.com
Vehviläinen Jorma 040 8449793
Vallittu Jari  041 5484676 jvallittu@yahoo.com
Mithikn Jonas  044 5428534 jonasmithikn@yahoo.co.uk
Nurminen Pentti 040 5425232 pentti.nurminen@pp3.inet.fi
Kuivala Saija  046 6601979 s_aija_maria@hotmail.com
Härkönen Kari 0400 234153 kari.harkonen@suurmetsa.fi
Kolhinoja Juha 044 3070639 kolhinojajuha@hotmail.com
Saarinen Antti  0466255274 anttimatti.saarinen@gmail.com
Larmasuo Timo  0409659728 timo.larmasuo@suomi24.fi
Mäkimartti Hannele  0445153451 hannelemakimartti@gmail.com

Ao:n sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi
Kotisivut: http://helsingin-kirvesmiehet001.rakennusliitto.net/

Kokoukset avoimia jäsenille
Ammattiosaston hallitus kokoontuu joka kuukauden 
toista keskiviikkoa edeltävänä torstaina klo 18.00.

Loppuvuoden kokouspäivät ovat: 5.3. kevätkokous, 
9.4., 7.5., 4.6., 6.8., 3.9., 8.10. ja 5.11. Syyskokous 28.11.

Kokoukset pidetään osaston toimistolla Kannelmäessä 
osoitteessa: Purpuripolku 7-9, Helsinki.

Julkisilla paikalle pääsee bussi 41:llä (päätepysäkki) 
eikä Kannelmäen juna-asemaltakaan ole pitkää matkaa.

Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Tervetuloa 
keskustelemaan vaikkapa urakkakaupoista!

Muista myös
■ Urakanmittauskurssi 18.4. osaston toimistolla.
■ Osaston 120–vuotisjuhla 21.11.2015.

Ammattiosaston uusi hallitus tammi-
kuun järjestäytymiskokouksessaan. 
Pj:n nuija ensimmäistä kertaa Manu 

Kivisaaren kourassa. Sihteerinä 
Sami Tenhonen. Pari jäsentä

puuttuu kuvasta.

Helsingin Kirvesmiesten am-
mattiosaston syyskokouksessa 
uusittiin aika lailla osaston 
johtoa.

Osaston vetäjän tehtävä us-
kottiin nyt pääluottamusmies 
Manu Kivisaarelle, joka on toki 
kuulunut osaston hallitukseen 
jo useita vuosia. Valintansa jäl-
keen Manu kiitti edeltäjäänsä 
Juha Partosta osaston hyväksi 
tehdystä työstä. Juha ehti hoitaa 
vetäjän tehtäviä kymmenen 
vuotta.

Myös hallituksen jäsenten 
osalta ammattiosastomme johto 
uudistui ja samalla nuorentui 
melkoisesti. Hallitukseen saatiin 
nyt vuosien tauon jälkeen myös 
ensimmäiset naiset, kun Hanne-
le Mäkimartti ja Saija Kuivala 
valittiin varajäseniksi.

Järjestäytymiskokouksessaan 
osaston hallitus valitsi varapu-
heenjohtajaksi Jari Jääskeläisen 
ja sihteeriksi Sami Tenhosen, 
molemmat uusia näissä tehtä-
vissä. Taloudenhoitajan homma 
uskottiin edelleen Pasi Heikki-
selle. Varamieheksi sihteerille 
tuli Tomi Kolhinoja ja talouden-
hoitajalle Jan Nordström. Tosite-
tarkastajina toimivat Nurminen 
Pentti ja Hirvonen Heikki.

Kaikki valinnat ja muutkin 
asiat käsiteltiin kirvesmiesten 
kokouksissa hyvässä yhteis-
hengessä, ja päätökset tehtiin 
yksimielisesti.

Keskusteluissa korostuivat ke-
vään liittokokous ja eduskunta-
valit. Niissä pitäisi saada työläis-
ten ääni esiin. Huolta kannettiin 
lisääntyvästä työttömyydestä, 
harmaista hommista ja maan 
sekä maailman menosta. ■

Uusi puheenjohtaja:

"Juttusille vaan, jos
ohi osutaan"
Osaston uusi puheenjohtaja 
Manu Kivisaari, 43, aloitti ra-
kennushommat 18-vuotiaana.
– Tämän 25 vuoden aikana 
on tullut nähtyä aika mon-
ta pääkaupungin työmaata. 
Enimmäkseen olen tehnyt urak-
katyönä elementti-, laudoitus- 
ynnä muita kirvesmiehen töitä 
listoista vesikattoon.
– Mittakirvesmiehen töitä tein 
noin viisi vuotta, kunnes luotta-
mustehtävistä tuli päätoimisia 
SRV:llä 2008. Periaatteessa olen 
ollut töissä samalla työnantajal-
la ammattikoulusta asti.
–  Nuoruusvuodet asuin Länsi-Vantaalla, ja nyt 10 vuotta 
on mennyt nurmijärveläisenä. Minulla on kaksi teini-ikäistä 
lasta, joiden harrastukset pistää kuskin liikkeelle. Oman 
työkyvyn ylläpitäminen on tullut koko ajan tärkeämmäksi.
– Nyt on hyvä hetki elämässä kokeilla miten rahkeet riittää 
vahvan ammattiosaston veturina. Sopii tulla jututtamaan 
jos törmätään, Manu sanoo.

Pientä laskua 
jäsenmäärässä
Ammattiosastomme jäsen-
määrässä jatkuu lievästi ale-
neva suunta, koska viime 
vuoden (2014) lopussa jäseniä 
oli 30 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin.

Suurin vähennys on alle 
18-vuotiaiden opiskelijajäsen-
ten määrässä. Myös vahem-
missa ikäluokissa on vähen-
nystä, mutta 18–40 -vuotiaiden 
määrä on hieman lisääntynyt.

2000-luvun alkupuolel-
la jäsenmäärä oli nykyistä 
alempi, mutta nousi selvästi 
2011, jolloin varsinkin opis-
kelijajäsenten määrä lisääntyi. 
Tuolloin jäsenluku oli lähes 
sata viimevuotista suurempi.

Helsingin Kirvesmiehet 
ry:n jäsenmäärä

2006 1447
2007 1446
2008 1512
2009 1554
2010 1489
2011 1625
2012 1607
2013 1581
2014 1531

Ikäjakauma 2014
Alle 18 v 52
18-29 307
30-40 212
41-51 265
52-65 384
yli 65 311
yht. 1531

(Tilanne 31.12.2014, jäsenis-
tä A-maksavia oli 940).


