
Kirvesmiehet 
kuntavaaleissa ->  Sivu 4

Linjalanka
Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston jäsenlehti 1 / 2017

Hyvää kevättä  2017 

kirvesmiehille!

Sisäsivuilla mm.:

Pääkkäri & tes-kahinoita s. 2
Työmarkkinoita & ympäristönsuojelua s. 3 

Kuntavaaleista käänne parempaan s. 4
Blondi tuli työmaalle s. 5

Rauhanmarssin paikka! s. 6
Ammattiosaston vanhin jäsen s. 7

Ao:n hallinto & lomatukea & muuta toimintaa s. 8
......................

Ao:n Pietarin retki 5–7.5.
&

Perhetapahtuma 22.4.
-> katso lähemmin takasivulta!

Kirvesmies, Ykkösen hallituksen jäsen Saija Kuivala 
työskentelee elementtiasennustöissä Espoon Kivenlahdessa. 
Mutta miten hento nainen pärjää riuskojen miesten 
hommmissa?  ->  Sivu 5

Hallitus valmistelee jättihankintoja

Aserahoilla jopa
170 000 asuntoa!
Suomen hallitus aikoo uhrata asehankintoihin jopa 30–40 miljardia eu-
roa. Summa on käsittämätön. Sillä rakennettaisiin esim. 170 000 taval-
lista ARA-asuntoa eli lähes kuuden vuoden koko asuntotuotanto.

Tästä vuodesta tulee myös ennätyskiivas sotaharjoitusten vuosi, sillä 
Suomen armeijaa osallistuu ainakin 84 kansainväliseen sotaharjoituk-
seen – uusi sotaharjoitus keskimäärin joka neljäs päivä!
-> Sivut  6–7

"Kirvesmiehet elvyttämään rauhantyötä!"
Taas tarvitaan rauhanliikettä, sanoo Kirvesmiesten 
pitkäaikainen puheenjohtaja ja rauhanaktivisti
Matti Piirainen.

Sotaveteraani varoittaa
Ykkösen vanhin jäsen, 
kohta 100-vuotias sota-
veteraani Teuvo Äikäs 
varoittaa Natosta ja ase-
kalistelusta. 
– Parempi elää vaan 
sovussa naapuriemme 
kanssa.

Naisenergiaa elementtihommissa

Jari Jääskeläinen Mikko Merelä Antti Saarinen
Vasemmisto, Vantaa 361 SDP, Vantaa 13 Vasemmisto, Espoo 388
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Pienen piirin tes:
Nollalinja jatkuu
Rakennusliitto jäi pois ns. kilpailukykysopimuk-
sesta, kuten mm. Kirvesmiesten ammattiosasto 
vaati, mutta ei pienessä piirissä syntynyt sopimus 
riemuakaan nosta. Kiky-hengessä nykyisiä sopi-
muksia jatkettiin vuodella, joten palkankorotuksia 
ei tule tänä vuonna lainkaan. Se tietää reaaliansioit-
ten alenemista, koska elinkustannusten odotetaan 
nousevan 2–3 prosenttia.

Rakennustyöläisten elintasoa syö lisäksi kikyssä 
päätetty työntekijäin soiaalimaksujen lisääminen.

Kuuden euron työkokeilu
Tes-ratkaisun hyvänä puolena mainitaan se, että 
kikyyn sisältyvät työajan pidennys ja paikallisen 
sopimisen kriisilauseke eivät koske rakennusalo-
ja. Niiden eräänlaisena korvikkeena hyväksyttiin 
kuitenkin ns.kuuden euron työkokeilu.

Sen mukaan työkokemusta vaille oleva voidaan 
palkata rakennustöihin 6 euron tuntipalkalla, jos 
yrityksessä näin sovitaan luottamusmiehen kanssa. 
Kokeilun kohteelle tulisi antaa työnopastusta.

Kokeilun ei uskota innostavan sanottavammin 
työnantajia mm. juuri työnohjauskustannusten 
takia. Kielteisenä kirvesmiehet pitävät työehtoso-
pimuksen minimin murentamista sekä hämärä-
miesten keinottelumahdollisuuksien lisääntymistä.

Lisää työkokeilusta: https://rakennusliitto.
fi/2017/02/13/6-euron-tyokokeilu-1-3-2017-
alkaen/

Uusi tes-kierros
käyntiin lomien jälkeen
Rakennusalan työehtosopimukset ovat voimassa 
28.2.2018 asti, mutta uuden kierroksen valmistelut 
aloitetaan viimeistään kesälomien jälkeen.

Nyt onkin rakentajilla saatavia sisällä, koska 
reaalipalkat ovat laskussa, vaikka alalla on päällä 
voimakas buumi.

Kirvesmiesten palkat alentuneet!
Reaalipalkoissa parin 
prosentin pudotus
Kirvesmiesten ansiokehitys 
jatkui laimeana 2015. Vuoden 
lopussa keskimääräinen palk-
ka (AUP) oli 19,56 € tunnille, 
joka oli 0,8 prosenttia vähem-
män kuin vuotta aiemmin.

Koska hintojen nousu oli 
noin prosentin luokkaa, kir-
vesmiesten reaalipalkka aleni 
noin kaksi prosenttia.

Tuntitöissä keskipalkka oli 
17,75 €, urakkatyössä 25,68 
€ euroa.

EK rajoittaa tietojen 
saantia
Tiedot perustuvat työnan-
tajien keskusjärjestö EK:n 
tilastoon ja koskevat raken-
nusalan työnantajaliitto RT:n 
jäsenyrityksiä koko maassa.

EK toimittaa tilastotietonsa 
hyvin myöhään ja aiemmista 
vuosista poiketen vain koko 
maata koskien. Uudenmaan 
palkkatietoja ei enää saada. 

RT:n palkkatilasto 2015
3 541 kirvesmiestä RT:n jäsenyrityksissä,
vuosimuutos -9,3 %

■ Aikapalkka 17,75 € +1,0 %
■ Urakkapalkka 25,68 € -4,3 %
■ Palkkiopalkka 21,79 € -2,2, %
■ AUP 19,56 € -0,8 %

■ Aikatyötä 72,8 % -0,4 %
■ Urakkatyötä 25,6 % +0,1 %
■ Palkkiotyötä 1,6 % +0,3 %

Palkkakehitys, kirvesmiehet 2006-2015, sn/t.
 Aikapalkka  Urakkapalkka
 Uusimaa koko maa Uusimaa koko maa 
vuosi
2006 1454  2016
2007 1515  2112
2008 1656  2185
2009 1710  2330
2010 1737 1625 2232 2182
2011 1760 1667 2342 2292
2012 1801  2399
2013 1838 1769 2501 2362
2014 1851 1763 2580 2563
2015  1775  2568

Taas tuli kannettua vastuuta yhdessä.

Aika nousta. Ylös sohvalta, vaatehuoneen 
kautta kohti työmaata. Suojalasit vilauttavat 
näkökentässä turvallisuushuomioita, värjää 
kivenmurikkaa punaiseksi, valaisee vastaantu-
lijan kasvoja puuttuvista suojaimista. Meinasin 
kävellä ohi, mutta lasit muistuttaa minua pienellä 
sähkönipistyksellä korvanjuuressa ja jään kes-
kustelemaan Penan kanssa. Pena oli suojalasit 
unohtanut taskuun ja nyt homma korjattu.

Otankin sitten vierestä sähköavusteisen kärryn 
johon nostelen alipainenostimella nipun muot-
tivanereita. Kävelen hissiä kohti ja kärry seuraa 
perässä lähes itsestään. Suojalasit ilmoittavat 
matkalla vastaantulijoista, ylhäällä lähestyvistä 
taakoista, joihin kärry reagoi automaattisesti, 
välillä hiljentämällä välillä pysähtymällä. Jatkan 
hissillä kolmanteen kerrokseen. Lasit varoittavat 
puuttuvista kaiteista kun lähestyn reunaa, kengät 
alkavat tarttua tiukemmin holviin ja suojaverkot 
leviää seiniltä. Peruutan huolimattomasti, kaadun 
ja takki räjähtää turvapalloksi ympärilleni.

Aika kaukaa haettu, mutta niin oli tämä päiväkin 
katseltuna vuodesta 1990. Oli leijonan siniset 
työhaalarit, toinen turvakenkä piti itse maksaa, 
kypärää ei käyttänyt kukaan, taukotiloissa ei 
kehumista ollut eikä hissejäkään työmailla paljoa 
näkynyt, ei juuri vähempää kun tänäänkään.

26 vuotta ja rakentamisen tapaturmat ovat 
vähentyneet huomattavasti, kuolemantapaukset 
pudonneet kolmannekseen ja nekin sattuu pää-
asiassa pienillä mestoilla.

Tietokoneohjelmissa kehitys on nopeampaa ja ne 
muuntuvat työkäyttöön. On kännykkäsovellusta, 
rakennusten mallinnusta, ihmisiä tunnistavia 
kuvaohjelmia, paikannustietoa, laserkeilausta, 
yms. ja sitten näitä kaikkia yhdistäviä ohjelmia.

Myös rakennuksissa kehitystä näkee paljon 
pitkällä aikavälillä. Esivalmistettujen rakennus-
osien määrä on lisääntynyt huomattavasti. 
Työmailla käytetään paljon suuria teräsosia, 
tilaelementtejä ja puurakentaminen on kovassa 
murroksessa. Itse näen myös rakentajien työssä 
selkeitä muutoksia.

Kehitykseen vaikuttaa suuresti yhteiskunnal-
linen tilanne, se kuinka paljon työntekijöitä ar-
vostetaan. Viime vuosi oli minulle suuri pettymys. 
Monilla aloilla työoloja huononnettiin ensimmäisen 
kerran minun työhistoriani aikana, ja samaan 
aikaan pörssissä jaetaan ennätysosinkoja.

Minua oikein hävetti meidän laiskuus, vain 
muutama kohtalainen mielenil-
maus saatiin aikaan. Paran-
nukset työoloihin on aina 
haettu joukkovoimalla ja niin 
pitää toimia myös oikeu-
denmukaisuuden puolus-
tamisessa. Hyvä mahdol-
lisuus ryhdistäytyä on 
äänestää nyt kunnal-
lisvaaleissa työväenpuo-
lueen ehdokasta. ■

Älyä työmaalle
ja joukkovoimaa

Ay-arvot päälaellaan:
SAK ajoi läpi työ-
ajan pidennyksen!
SAK:n johdon neuvotteleman ja läpiprässäämän 
ns. kilpailukykysopimuksen pääkohdat:
- reaalipalkkoja alennetaan: työehtosopimukset 

ja sopimuspalkat pysyvät ennallaan vähintään 
vuoden, vaikka hinnat nousevat,

- työntekijän työeläkemaksua ja työttömyysva-
kuutusmaksua korotetaan, työnantajien maksut 
kevenevät saman verran,

- ilmaistyötä työnantajille: vuosittaista työaikaa 
pidennetään 24 tunnilla entisillä palkoilla,

- julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 pro-
senttia vuosina 2017–19, 

- ns. selviytymislauseke, jolla voidaan mitätöidä 
työehtospimusmääräykset ns. kriisitilanteissa.
Rakennusalan sopimus tehtiin kikystä erillään, 

mutta sopijajärjestöt julistivat hyväksyneensä kikyn 
vain alakohtaisilla sovellutuksilla höystettynä.

Ja Ek simputtaa
Ja kuin simputusta jatkaakseen EK irtisanoi 22 kes-
kusjärjestösopimusta, mm. yleis-, luottamusmies-, 
lomapalkka- ja jäsenmaksujen perintäsopimukset.

Eräillä aloilla sopimuksia ei ole sisällytetty 
alakohtaisiin tesseihin, joten ne yritetään saada 
sopimuksiin seuraavalla tes-kierroksella, kuten 
mm. eräillä rakennustuotealoilla. ■
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Rakentaminen käy taas vilkkaana

Nyt kannattaa hakea 
palkankorotusta!

Rakennustoiminta on vilkastunut 
huomattavasti viimeksi kuluneen 
vuoden aikana. Varsinkin Uudel-
lamaalla ja pääkaupunkiseudulla 
puhutaan jo uudesta buumista.

Rakennusalalla suhdannevaihtelut ovat 
olleet perinteisesti jyrkkiä, ja nyt on taas 
menossa nousu muutaman taantuma-
vuoden jälkeen. Viime vuonna (2016) 
rakentaminen kasvoi 6,5 prosenttia, mutta 
jäi yhä selvästi edellistä huippua 2010 
pienemmäksi. Kasvun odotetaan jatkuvan 
tänä vuonna.

RT:n jäsenyritysten talonrakennustyö-
mailla työskenteli viime marraskuussa 
kaikkiaan runsaat 46 000 työntekijää, 
mikä on lähes puolet enemmän kuin kol-
me vuotta sitten. Tiedot ilmenevät RT:n 
tuoreimmasta työvoimatiedustelusta, joka 
tehtiin viime marraskuun alussa.

Erityisen voimakkaasti rakentaminen 
on lisääntynyt Uudellamaalla, jossa on 
menossa poikkeuksellisen mittavia hank-
keita. Lisäksi asuntorakentaminen keskit-
tyy yhä selvemmin pääkaupunkiseudulle.

Trendinä aliurakointi 
ja keskittyminen
Uudellamaalla RT:n jäsenyritysten työ-
mailla työskenteli lähes 28 000 työntekijää 
(toimihenkilöt mukaan lukien), mikä oli 
noin 11 500 eli 70 % enemmän kuin kolme 
vuotta aiemmin. Kuitenkin työmaiden 
lukumäärä oli vähentynyt, joten niiden 
keskikoko oli kasvanut.

Rakennusyritykset ovat sopeutuneet 
kysynnän nopeaan kasvuun lisäämällä 
voimakkaasti aliurakointia. 

RT:n jäsenyritysten oman työvoiman 
osuus oli vähentynyt 14 prosenttiin, mutta 
aliurakoitsijoiden kasvanut 82 prosenttiin. 
Myös aliurakointiyritysten lukumäärä oli 
lisääntynyt. Vuokratyövoimaa oli edelleen 
vajaat neljä prosenttia.

Ulkomaista työvoimaa työskenteli 
Uudenmaan rakennustyömailla entistä 
enemmän, mutta heidän osuutensa oli 
supistunut: nyt ulkomaalaisia oli noin 25 
% , kun 2013 heitä oli 33 %. Muualla Suo-
messa ulkomaalaisten osuus on laskenut 
kymmenestä viiteen prosenttiin.

RT:n mukaan aliurakoinnin ja vuokra-
työvoiman yleistyminen on rakentamises-
sa pitkäaikainen suuntaus, koska niiden 
avulla toiminta joustaa tehokkaammin 
muuttuviin tilanteisiin.

Suuryritykset siirtävät näin suhdanne-
vaihteluiden aiheuttamat riskit aliurakoit-
sijoille ja nämä edelleen työntekijöille, jois-
ta yhä suurempi osa joutuu sinnittelemään 
yhä epävarmempien työsuhteiden varassa.

Rakentamisen alueellinen keskittymi-
nen näyttää myös jatkuvan, sillä VTT:n 
mukaan tulevaisuuden asuntotuotannosta 
peräti puolet keskittyy Helsingin alueelle.

Tepsivä lääke 
työvoimapulaan:

Kunnon liksat!
Rakennusliikkeet ovat jo alkaneet valitella 
työvoimapulaa. Rakentajia on eläköity-
mässä, ja uusien rekrytointi sanotaan vai-
keaksi. Monet ovat myös vaihtaneet alaa 
työttömyyden ja epävarmojen työolojen 
seurauksena. Myös koulutuksen puutteet 
rajoittavat ammattimiesten määrää työ-
markkinoilla.

Pulmat eivät ole uusia, eikä tepsivä 
lääkekään ole kaukana: työvoimaa löy-
tyy varmuudelle myös rakennuksille, jos 
alan palkat ja työolot laitetaan kuntoon 
ja työsuhteet nykyistä turvallisemmiksi.

Syksyn tes-neuvotteluissa ei kuitenkaan 
lähdetty kohentamaan alan vetovoimaa 
korjaamalla työoloja, vaan tarjomalla 
työkokeilua kuuden euron tuntipalkalla.

Uudenmaan 
työvoimatietoja
RT:n tilastotietoja Uudenmaan alueelta 
(edellinen tiedustelu 2013):
   20161 2013
RT:n jäsenyrityksiä  36 39

- niillä yömaita  545 887
- niillä työntekijöitä2 27 565 15 917
- omia työntekijöitä 3 905 3 646
- näiden osuus  14 % 23 %
- vuokratyöntekijöitä 998 550
- näiden osuus  3,6 % 3,5 %

Aliurakointiyrityksiä 4 400 3 588
- niillä työntekijöitä 22 662 11 721
- näiden osuus  82 % 74 %
- ulkomaalaisia  6311 4 615

Ulkomaalaisia yhteensä 7 017 5 240
- näiden osuus  25 % 33 %

1 Tilanne 1.11.2016.
2 Työntekijät ja toimihenkilöt yhteensä.
Lähde: RT:n työvoimatiedustelu 2016

Työttömänä yhä
yli 10 prosenttia
Vaikka työttömyys on vähentynyt raken-
tamisen elpymisen myötä, tammikuussa 
2017 oli yhä yli 9 000 rakentajaa työttö-
mänä. Koko maan työttömyysprosentti 
oli 16,8.

Uudellamaalla tilanne oli muuta maata 
parempi, mutta kassan kirjoilla oli silti 193 
rakennustyöläistä eli 10,3 prosenttia. 
Uudenmaan työttömistä miehiä oli 99 ja 
naisia 94. ■

Kirveskerho 
55 tiedottaa

Kulunut vuosi 2016 oli Kirves-
kerho 55 ry:n toiminnan kan-
nalta merkittävä. Pitkäaikainen 
puheenjohtaja Kalevi Sairanen 
halusi luopua puheenjohtajan 
paikalta ja saimme tilalle Matti 
Piiraisen, entisiä osaston pitkä-
aikaisia puheenjohtajia hänkin.

Vuosi oli vilkas, sillä otimme 
jokaiseen kokoukseen, joka 
pidettiin osaston tiloissa, alus-
tajan ja teeman: liiton toimitsija 
Kari Lamberg kävi esittelemässä 
työebtosopimusta, Esko Sep-
pänen uutta kirjaansa "Mistä 
Suomi vaikenee" ja toukokuussa 
kansanedustaja Markus Musta-
järvi kertoi eduskunnan suun-
nitelmista. Kesätauon jälkeen 
palasimme taas toimintaan, 

ja Mauri Pe-
rän alustuksen 
pohjalta kävim-
me keskustelun 
aiheesta "Ay-
liikkeen histo-
riallinen voi-
ma". UITBB:n 
entinen sihteeri 

Rino Gelmi kertoi meille EU:n 
tilanteesta. Kaikkien alustuksien 
pohjalta käytiin vilkas keskus-
telu.

Toukokuussa kävimme Sii-
karannassa ruokailemassa ja 
saunomassa. Lisäksi joulukuus-
sa kävimme jo perinteiseksi 
muodostuneella joululounaalla 
ravintola Kaisaniemessä. Joulu-
ruokailu oli tällä kerralla erityi-
sen suosittu. Nämä luonnollisesti 
aiheuttivat kustannuksia, mutta 
Timpurirantasäätiö mahdollis-
taa toimintaamme tukemalla sitä 
taloudellisesti.

Kirveskerho 55 ry on saa-
nut mukaan uusia nuorempia 
kirvesmiestovereita, mikä on-
kin tulevaisuuden toiminnan 
kannalta erityisen tärkeää, sillä 
moni entinen aktiivijäsen on jou-
tunut lopettamaan kokouksissa 
käynnit, kun ei kunto enää salli. 
Tänä vuonna tulee Kirvesker-
hon vanhimmalle jäsenelle ikää 

Lisäksi Kerhon jäsen Esko Kok-
konen on ollut Aluejärjestön 
"veteraanijaoston" vetäjänä.

Kirveskerho 55 ry pitää ko-
kouksiaan kuluvana vuotena 
seuraavasti: 14.2. vuosikokous,  
14.3., 11.4. ja 9.5. Kesä-, heinä- ja 
elokuussa ei ole kokousta.

Syyskaudella kokoonnumme 
12.9.,  10.10,. 14.11. ja joulukuus-
sa menemme joululounaalle. Sii-
tä ilmoitetaan Rakentaja-lehdes-
sä tarkemmin – todennäköinen 
päivä on 12.12. Kokouksista on 
ilmoitettu helmikuun Rakenta-
jassa, ja mahdollisista ylimää-
räisistä kokouksista ilmoitetaan 
samassa lehdessä erikseen.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan uudet ja vanhat kirvesmies-
toverit. ■

Kirveskerho 55 ry:n puolesta
Lauri Ilmari Junttila, sihteeri

kunnioitettavat sata vuotta, kun   
Teuvo Äikäs täyttää tasavuodet 
joulun jälkeen. Teuvokaan ei 
ole enää viime vuosina käynyt 
kokouksissamme.

Kirvekerho 55 ry:n veto-
vastuussa ovat Matti Piirainen 
puheenjohtajana, Lauri Ilmari 
Junttila sihteerinä ja Pentti 
Nurminen taloudenhoitajana. 

Ay-liike 
ajamaan 
ympäristön-
suojelua?
Uhkaava ilmastokatasrofi haastaa myös 
ammattiyhdistysliikkeen tarttumaan 
vakavasti ympäristönsuojeluun, sanoi 
ay-opiston opettaja, tutkija Tero Toivanen 
alustaessaan Rakennusliiton luottamus-
miesten täydennyskurssilla.

Hän torjui yleisen vastakkainasettelun 
työpaikkojen luomisen ja ympäristönsuo-
jelun välillä.

– Hankauksia on ollut, mutta asetelma 
ei ole näin yksinkertainen, sillä ay-liike on 
aina ollut myös ympäristötoimija ja muka-
na lukuisissa ympäristöliikkeissä. Pariisin 
ilmastokokouksessa juuri kansainvälisen 
ay-liikkeen esitykset olivat piristävän ra-
dikaaleja. Lähtökohtana oli, että kuolleella 
planeetalla ei ole työpaikkoja, joten ilmas-
tomuutoksen ja muiden ympäristöuhkien 
torjumiseksi on toimittava päättäväisesti.

– Luopminen fossiilisista polttoai-
neista tarkoittaa väistämättä tuhansien 
työpaikkojen häviämistä. Ratkaisuna 
on kuitenkin historiallinen ekologinen 
jälleenrakennus, jolla on mahdollisuus 
luoda uusia, kestäviä duuneja. Kansainvä-
linen ay-liike esittääkin, että ekologinen 
rakennemuutos on toteutettava myös 
sosiaalisesti oikeudenmukaisesti: työnsä 
menettäviä on koulutettava ja tuettava 
uusiin työtehtäviin.

– Miten olisi aluksi konkreettinen eh-
dotus 30 000 uudesta ilmastotyöpaikasta 
Suomeen, Tero Toivanen esitti. ■

Ympäristön- ja ilmastonsuojelu ei ole ol-
lenkaan vierasta Helsingin Kirvesmiehille. 
Jo 1980-luvun alussa kirvesmiehet olivat 
aktiivisesti mukana maakaasuliikkeessä, 
jolla hankittiin maakaasu Suomeen kor-
vaamaan hiilenpolttoa. Sittemmin ammat-
tiosasto on mm. vastustanut ydinvoimaa 
ja vaatinut puurakentamisen lisäämistä.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset Uusimaa
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Espoo
388

Ykkösestä ehdolla: Jari Jääskeläinen, Mikko Merelä ja Antti Saarinen

Kuntavaaleista käänne parempaan

Espoo rakentamaan
vuokra-asuntoja
Politiikka, mitä se on? kysyy Espoon kulttuurilautakun-
nan jäsen, kirvesmies Antti Saarinen.

– Usein sanotaan, että se on yhteisiin asioihin vaikut-
tamista. Nykyisessä ilmapiirissä voi olla vaikea ymmärtää 
mitä yhteiset asiat tarkoittavat. Minulle ne merkitsevät 
kanssaihmisten elämänlaadun parantamista. Kunnallis-
vaaleissa paikallista vaikuttamista. Mitä voin itse tehdä 
oman alueeni Matinkylä-Olarin hyväksi? Ja jos teoilla on 
hyviä seuraamuksia voiko tämä toiminta ja toiveikkuus 
levitä myös laajemmalle Espooseen?

– Viime vuosina olen toiminut Espoon kulttuuri-
lautakunnassa, neuvotellut graffiti-taiteilijoille laillista 
seinätilaa, tehnyt teatteriesityksen Ison Omenan katto-
terassille, järjestänyt ilmaiskonsertin espoolaiseen puis-
toon. Tämä oman palkkatoimen ohella, sillä politiikka 
ei ole pelkkää puhetta vaan arjen tekoja. Ihmiset ovat 
tärkeitä, tekeminen on tärkeää.

– Kaupungin tasolla vastustan yhtiöittämistä. Se vie 
demokraattisen valvonnan verorahojemme käytöltä. 
Meidän tulee kaupunkina valvoa, että kaikessa raken-
tamisessa toimimme sopimusten mukaan. Verorahoilla 
rakennettaessa ei saa polkea työehtosopimuksia, vaan 
vastuun tulee ulottua jokaiseen lenkkiin sopimusketjussa. 
Sopimusasioissa kaupunki ei saa piiloutua Tilakeskus 
Oy:n tai Länsi-metro Oy:n selän taakse.

– Asumiskustannukset pääkaupunkiseudulla ovat niin 
suuret, että on varmistettava, että kaupungit rakentavat 
riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. ■

On selvää, että kuntavaalit ovat erään-
lainen väliarvosana hallituspuolueille. 
Äänestyskopissa onkin syytä muistaa 
kuka hyökkäsi työtätekeviä vastaan kou-
lutuksen ja sosiaaliturvan leikkauksilla, 
päivähoidon rajauksilla, pyrkimyksillä 
yksityistää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
kiky-sopimuksella.

Näin arvioi kuntavaalien yleispoliittista 
merkitystä Vasemmistoliiton poliittinen 
sihteeri Dan Koivulaakso. Hän on myös 
Helsingin kaupunginvaltuutettu, ja ehdol-
la tälläkin kertaa.

– Kikyllä työaikaa pidennettiin, 
lomarahoja leikattiin ja reaalipalkkoja 
alennettiin. Sen ajoivat läpi yhteistuumin 
niin kokoomus, persut kuin SDP:kin. 
Eduskuntapuolueista tätä kurjistamista 
vastusti vain Vasemmistoliitto.

– Politiikka vaikuttaa kuntiin muu-
tenkin. Hallitus on leikannut miljardeja 
kunnilta suoraan, ja saman verran jarrut-
tamalla talouskasvua. Kunnille on sysätty 
uusia tehtäviä, mutta samalla rajoitettu 
niiden resursseja.

– Tosin on kuntapäättäjissäkin vikaa, 
sillä esim. Helsinki maksaa nyt valtiolle 
kymmeniä miljoonia sakkoa siitä, ettei 
huolehdi pitkäaikaistyöttömilleen töitä 
tai työllistäviä toimenpiteitä.

Stadin varat hyötykäyttöön
– Kaikesta valituksesta huolimatta Hel-
sinki on tosiasiassa vauras kaupunki ja 
tekee huomattavaa voittoa. Meillä on varaa 
järjestää palvelumme kunnolla. Mutta 
budjettiraameihin ja leikkauspolitiikkaan 
sitoutumalla tämä estetään ja tehdään 
ihmisten elämä hankalaksi.

– Investointikatolla lykätään kipeästi 
tarvittavia hankkeita. Palvelujen ke-
hittäminen kärsii, minkä ohella se on 
yksinkertaisesti huonoa talouspolitiikkaa.

– Stadissa tarvitaan valtavasti lisää 
asuntoja, sillä asuminen on liian kallista 
ja asuntopula jo pullonkaulana koko Suo-
men kasvulle. Kohtuuhintaiset asunnot 
edellyttävät voimaperäistä asuntopoli-
tiikkaa kaupungilta, sillä markkinavoimat 
eivät asuntopulaa ratkaise – kuten eivät 
muitakaan palvelutarpeita.

– Siksi vastustamme myös hallituksen 
sote-suunnitelmia, sillä niiden varsi-
naisena tarkoituksena on suomalaisten 
terveyden ja hyvinvoinnin alistaminen 
suuryritysten voitontavoittelulle.

Helsinki rauhanverkostossa
Myönteisenä askeleena Koivulaakso mai-
nitsee Helsingin taannoisen päätöksen 
liittyä Mayors for Peace -verkostoon.

Vantaan koulut pantava 
kuntoon
Opetuslautakunnan jäsenenä Jari Jääskeläinen on ko-
lunnut Vantaan kouluja neljä vuotta ja todennut, että 
huonossa jamassa ovat.

– Suivantuneena tein tammikuussa tutkintapyynnön 
AVI:lle Mikkolan koulusta, jossa on kärsitty jo pitempään 
sisäilmaongelmista. Mielestäni jo yhdenkin oppilaan 
tai opettajan oireilun tulisi hälyttää toimenpiteisiin. 
Velvoittaahan jo työturvallisuuslaki työnantan – tässä 
tapauksessa Vantaan kaupungin – puuttumaan turval-
lisuuspuutteisiin välittömästi.

– Puutteita on tullut vastaan muissakin kouluissa sii-
nä määrin, että epäily vastuun pakoilusta ja epäkohtien 
vähättelystä tulee väkisin mieleen. Tietysti lyhytnäköisiin 
"säästöihin" yllyttää päällä oleva leikkauslinjakin, mutta 
turvallisuuden laiminlyöntejä se ei tietenkään oikeuta.

– Koulutus on muutenkin jyrän alla Vantaalla, kuten 
Varian leikkauspäätös osoittaa. Politikoinnin makua, 
kun sosdem valtuutetut jukisuudessa paheksuvat SOS-
hallituksen ammatilliseen koulutukseen kohdistamia 
leikkauksia, mutta äänestivät yhdessä kokoomuksen 
kanssa Varian heikennysten puolesta.

– Kouluolojen ja rakentamisen laadun lisäksi Vantaan 
vasemmiston kärkihankkeena on mm. subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden rajaamisen poistaminen.

– Kiky-sopimusta olemme myös vastustaneet alusta 
asti. Sehän merkitsi mm. sitä, että esim. lastentarhan-
opettajilta otetaan 30 % lomarahoista pois jopa kolmen 
vuoden ajalta. Ja samaan aikaan valtuutettujen omia 
palkkioita nostetaan. Härskiä touhua!

- Vaalipäivä 9.4.
- ennakkoäänestys 29.3.–4.4.
- Kirvesmiehistä ehdokkaina:
Jari Jääskeläinen, Mikko 
Merelä & Antti Saarinen

– Se on Hiroshiman pormestarin perus-
tama rauhanverkosto, jonka tarkoituksena 
on edistää ydinase-riisuntaa ja vahvistaa 
kaupunkien välistä solidaarisuutta.

– Pyrimme jatkossa aktivoimaan lisää 
Helsingin toimintaa rauhan ja lienny-
tyksen puolesta, Koivulaakso lupaa. ■

Äänestyskopissa syytä 
muistaa kuka leikkasi liksat

Kuntavaaleissa valitaan kuntien päättäjät, joi-
den toiminta tulee vaikuttamaan meidän kaik-
kien jokapäiväiseen elämään. Siksi jokaisen 
duunarin kannattaa äänestää työläisten asiaa 
ajavia ja ymmärtäviä ehdokkaita, kirvesmies-
ten kirvesmiehiä.

Rakennetaan yhdessä 
Vantaasta parempi
Terve! Nimeni on Mikko Merelä, ikää minulla on 25 
vuotta ja olen ammatiltani Kirvesmies. Perheeseeni 
kuuluu avopuolisoni Mari ja tyttäremme Kira.

– Rakennusalalle eksyin ensi kertaa 13 vuotiaana ja sille 
tielle jäin. Oman käden jäljen näkeminen ja konkreettisia 
aisoita tehden tulee joka päivä nähtyä, mitä tarkoittaa 
ammattitaito ja ammattiylpeys. Töiden suhteen olen 
ollut jopa hiukan onnekas, vain puolipäivää olen ollut 
työttömänä konkurssin takia, sekin loppui nopeasti 
kun kilpaileva firma palkkasi minut välittömästi uutisen 
kuultuaan.

– Olen päässyt työskentelemään kuudessa eri yrityk-
sessä ja isot/pienet on yritykset siis tuttuja. Jo pienestä 
pojasta lähtien olen unelmoinut rakentavani itselleni 
omakotitalon, nyt se projekti on viimein lähtenyt käyntiin. 
Kirjoitamme rakentamisesta blogia, löytyy Googlesta 
(Timpurille Talo) hakusanoilla. 

– Vantaan tulee kaikissa rakennushankkeissa vaatia 
verojen maksua Suomeen sekä palkkaehtojen noudatta-
mista oli työmiehen äidinkieli mikä hyvänsä. Jokaisella 
lapsella on oikeus päivähoitoon, vanhempien työpaikkaan 
tai palkkaan katsomatta.

– Vantaan pitää välittömästi aloittaa toimet koulujen/
tarhojen sisäilmaongelmien poistamiseksi! Homeraken-
nukset nurin ja uutta tilalle, ongelmat ei poistu jos vain 
pala korjataan, mädästä koulusta. Se on oma rehellinen 
mielipiteeni!

– Rakennetaan yhdessä Vantaasta parempi!

Jari Jääskeläinen, Vantaa, Vasemmisto 361

Kyse on myös valtakunnan poltiikas-
ta, Dan Koivulaakso korostaa.

Vantaa
361 Vantaa

13
Mikko Merelä, Vantaa, SDP 13 Antti Saarinen, Espoo, Vasemmisto 388

Helsinki
Vas. 280
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– Kyllä se miehen työt tekee ja hyvin 
pärjää, vakuuttavat työporukan miehet 
naisjäsenestään Saija Kuivalasta.

Saija on 22-vuotias kirvesmies, joka on 
tällä erää elementtiasennustöissä Espoon 
Marinkalliossa. Täällä nostetaan kerros-
taloja, joihin tulee kahdeksan kerrosta ja 
yhteensä 190 vuokra-asuntoa VVO:lle. 
Talot tehdään betonielementeistä, joten 
sahanpuru ei paljon pölise, mutta kivet 
kumahtelee ja raudat kolisee.

Seitsenmiehisessä asennusporukassa 
on kuusi miestä – ja Saija se seitsemäs mies.

Pääurakoitsija on Peab, perustus- ja 
runkotyöt Me-Perustukset Oy:llä aliurak-
kana. Sen leivissä Saijakin työskentelee.

Ei erikoiskohtelua
Jonkinmoisia ennakkoluuloja saattaa 
herätä, kun hennon näköinen blondi il-
maantuu työmaalle ja ilmoittaa tulleensa 
kirvesmiehen töihin.

– Usein siinä alussa joku tulee opetta-
maan ja auttamaan, mutta mä teen heti 
selväksi, että normihommiin tulin ja 
kysyn apua sitten, jos on tarvis. Mitään 
helpottelua en hyväksy. Vain reilua koh-
telua tasa-arvoisena duunarina.

– Ja niin se on sitten mennytkin. Kun 
jätkät näkee, että töitä tuo on tullut te-
kemään, kaikki on ottaneet minut hyvin 
vastaan ja mukaan työporukkaan. Ja 
ystävällistä opastusta saan näiltä koke-

– Koulun kävin Vantaan Variassa, ja sen 
raksapuoli menikin kahdessa vuodessa. 
Niistä toisen olin jo melkein kokonaan 
työmaalla, teoriapuoli meni siinä sivussa. 
Sainkin aika hyvän opin, kun pidin huolta 
etten juuttunut harjanvarteen.

– Ja nyt olen tekemässä taloja. Kun 
saadaan elementit pystyyn, on taas tehty 
yksi kerros, ja siitä taas ylöspäin, asuntoja 
ihmisille…

Saijan työtoverit Hannu Heinonen, 
Matti Hämäläinen ja Jari Jaakola sanovat, 
että pelkästään positiivista on kokemus 
tytöstä työporukan jäsenenä.

– Kyllä se miehen työt tekee. Hyvinkin!

Kortiston kautta työmaalle
– Ammattikoulun jälkeen olin työhar-
joittelussa NCC:llä, mutta siellä alkoivat 
lomautukset paukkumaan ja jouduin 
pois. Työohjaajani oli opastanut minut jo 
koulussa liittoon, joten pääsin ansiosidon-
naiselle. Työnhaku olikin aika hankalaa. 
"Itelleskö haet", kysyttiin, kun pieni tyttö 
meni kysymään timpurin töitä.

– Pääsin lopulta määräaikaiseksi Jero-
dos Oy:lle ja siellä muottitöihin. Aluksi 
olin vähän ulkopuolinen, mutta kun aloin 
itse kyselemään kavereilta, mitä vois tehdä, 
neuvoivat mielellään. Nostettiin hissikuilu 
ja porrastorni 30 metriin, enimmäkseen 
suurmuoteilla. Siitä tykkäsin ja sain taas 
uutta oppia.

– Kun eivät vakinaistaneet, lähdin ky-
selemään ja pääsin tänne ME-Perustukset 
Oy:lle.

Se on kymmenisen vuotta toiminut 
firma, joka on erikoistunut perustustöihin, 
mutta laajentanut elementtiasennuksiin 
laajemminkin. Äskettäin se avasi oman 
betonielementtitehtaan Alajärvelle.

– Täällä olen mukana elementtiasen-
tajien työporukassa ja teen monenlaista. 
Välillä olen asentamassa kiviä, välillä 
tukkolaudoitusta ja aika paljon työsuoje-
lutehtäviä: kaiteita, kulkuteitä ja sitä rataa.

"Aika hyvä tuntipalkka"
– Me tehdään pelkästään tuntipalkalla. 
Oma palkkani on "aika hyvä" näin vähän 
aikaa alalla olleelle. Ensin oli pienempi, 
mutta sain pienen korotuksen, kun kävin 
kyselemässä. Sitten pitää kysyä uudestaan, 
kun kokemus ja ammattitaito karttuu…

Näinhän se pitää mennäkin. Pyytää 
pitää, kun rakentaminen käy taas isoilla 
kierroksilla Helsingin seudulla.

Ykkösen tyttö
Helsingin Kirvesmiehiin Saija kuului jo 
oppilasajoista ja alkoi kohta käydä am-
mattiosaston kokouksissa. Nuori blondi 
valittiin jo viime vuonna hallituksen 
varajäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi hän 
tuli tämän vuoden hallitukseen.

Saijasta tuli Ykkösen tyttö, järjestynyt 
työläinen, mutta pian myös aktivisti, kun 
"kaverit pakotti".

– Olen mukana Raksanuorissa Uuden-
maan alueen yhteyshenkilönä. Siinä on 
aika paljon puuhaa. Ykkösen riennoissa 
olen mukana, mutta toistaiseksi vähän 
sivustakatsojana. Katselen ja otan tuntu-
maa toistaiseksi.

– Mukava oli kyllä ammattiosastoon 
tulla. Kokeneemmat toverit ottivat hyvin 
vastaan, tulivat juttelemaan ja kyselemään 
kuulumisia.

He taas toivovat, että Saijan energiaa 
riittää ammattiosaston toimintaan vas-
takin. ■

neemmilta tovereilta, ja sillä lailla yritän 
kehittyä ammatissa.

Alaston ilman vasaraa
No, eikö raavaitten miesten työ tunnu edes 
raskaalta? Iso vasara roikkuu lenkussa 
vyötäröllä ja naulaimen ja moottorisahan 
kanssa painetaan. Elementtihommissa jo 
tuetkin tahtovat olla raskaan puoleisia.

– No ei. Vasaraan tottui pienen harjoit-
telun jälkeen. Ja nyt tuntuu ihan alasto-
malta, jos se ei tossa roikkuisi. Kyllä kunto 
on hyvin kestänyt.

Saija onkin ollut liikkuvainen pienen 
ikänsä.

– Kuntoilusta tämä työmaakiipeilykin 
käy, mutta yritän myös lenkkeillä kun 
vapaata ilmaantuu. Ennen pelasin myös 
jalkapalloa, mutta joukkueemme hupeni, 
niin kuin naisjoukkueille tahtoo käydä 
tähän ikään.

"Oikean tekemisen meininkiä"
Saijalle kirvesmiehen uravalinta on ehkä 
yllättävä. Se ei tullut "sukuvikana", sillä 
lähisukulaiset ovat kaikki ihan muilla 
aloilla, sisätöissä enimmäkseen.

– Olin minäkin ensin datanomin 
koulutuksessa, mutta vuosi riitti. Istua 
kyhjöttää ja näprätä tietokonetta toimiston 
nurkassa! Halusin jotain fyysisempää, 
jossa saa oikeasti tehdä ja saada aikaan. 
Sen takia hakeuduinkin rakennusalalle.

Blondi tuli työmaalle...

"Kyllä se 
miehen työt 

tekee!"

Kivasti piristää tiimiä, sanovat Saijan työtoverit Hannu Heinonen,
Matti Hämäläinen ja Jari Jaakola.

Kuka?
l Saija Kuivala, 22
l paljasjalkainen stadilainen,
l ammattikoulutus Vantaan     

Variassa,
l sen jälkeen muottitöissä, kortis-

tossa ja elementtiasennuksissa,
l aktiivitoimija Raksanuorissa,    

Ykkösen hallituksen jäsen,
l vapaa-ajalla: kavereita ja    

lenkkeilyä.
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Rauhantekoja
■ Suurista asehankinnoista luo-

vuttava. Asuntoja – ei aseita!

■ Irti sotaliitto Natosta, isäntä-
maasopimus irtisanottava!

■ Sotaharjoitukset Naton ja Na-
to-maiden kanssa lopetettava!

■ Suomen alue ja ilmatila suljet-
tava muiden maiden asevoi-
milta!

■ Suomen puolueettomuus ja 
ystävälliset suhteet Venäjään 
palautettava!

■ Suomi rauhan ja liennytyksen 
rakentajaksi!

■ Ei naapurin kanssa tarvitse 
olla samaa mieltä joka asiassa,   
mutta sovussa on elettävä!

Kiivas asevarustelu ja yltyvät sotahar-
joittelut kertovat sodanvaarasta. Sen 
torjumiseksi on aika kaivaa esiin vanhat 
tunnuksemme: Asuntoja – Ei aseita!

Näin sanoo Helsingin Kirvesmiesten 
pitkäaikainen puheenjohtaja ja rauhan-
aktiivi Matti Piirainen.

– Nykymeno Suomessa muistuttaa jo  
uhkaavasti sotavalmisteluja ennen toista 
maailmansotaa. Silloinkin kaikki tuutit 
syytivät naapurivihaa ja sotakiihotusta. 
Rauhaa puoltavat äänet vaiennettiin, 
kun kansa vietiin hyökkäyssotaan Hitler-
Saksan liittolaisena.

– Taas on vaikea hahmottaa mitä 
oikeasti on tapahtumassa. Propaganda-
myllytys on kiivas. On vain pidettävä 
pää kylmänä, selvitettävä tosiasiat ja 
muistettava historiamme opetukset. Tästä 
voi seurata jälleen kohtalokas kierre, ellei 
peliä puhalleta poikki.

– Asekalistelun sijasta on toimittava 
naapuriystävyyden ja liennytyksen puo-
lesta. Suomella olisi nyt hieno tilaisuus 
ryhtyä rauhanrakentajaksi. Sen puolesta 
kannattaa nyt koota mahdollisimman 
laajaa rauhanrintamaa ja kansalaisliikettä.

Aseiden hinnalla 170 000 asuntoa!

Vertailun vuoksi:
Asekaupat 36 mrd e = 170 000 asuntoa
■ Suomen "kestävyysvaje" 10 mrd e
■ Suomen koulutusmenot 13,1 mrd /v
■ terveydenhuolto  15,0 mrd /v
■ työttömyysturva  5,6 mrd /v

Kirvesmiehillä
vankat perinteet
– Meillä Helsingin kirvesmiehillä on 
vankat perinteet rauhanliikkeessä. Sotaa 
olemme vastustaneet vaikeissakin oloissa 
kautta vuosikymmenten. 1930-luvulla 
sotapolitiikkaa vastustavia jäseniämme 
istui vankiloissa. Jatkosodan aikana 
ainakin kolme fasisminvastaiseen vasta-
rintaliikkeeseen kuulunutta jäsentämme 
teloitettiin. Kun sota päättyi Suomen ja 
natsi-Saksan tappioon, koitti vasemmis-
tollekin vapauden aika.

– Suurvaltasuhteet kärjistyivät ydinso-
dan partaalle 1970-luvulla, ja olimme taas 
näkyvästi mukana rauhanliikkeessä. Suu-
ret mielenosoitukset jatkuivat 80-luvulla, 
kun vastustettiin mm. euro-ohjuksia. 
Kirvesmiesten tunnukset herättivät aina 
ihailua muun porukan keskuudessa. 
2000-luvun alussakin liikehdittiin mm. 
Irakin sotaa vastaan.

– Ja nyt on sotavalmistelut taas niin pit-
källä, että taas on lähdettävä rauhanmars-
sille. Ja vaatimaan rahaa rakentamiseen, 
kun sitä näyttää näin helposti löytyvän, 
Piirainen sanoo. ■

Lähteet: 
Hävittäjien hinta-
arvio perustuu 
Puolustusvoimien 
ja hallitusta lähel-
lä olevien lehtien 
julkaisemiin tietoi-
hin sekä vuoden 
1992 Hornet-kau-
pan kokemuksiin.
Asunnot: http://
www.ara.fi/fi-FI/
ARAtietopankki

Asekaupat,  mrd e  Asunnot / Ara-asunnot 2016
- tykit 0,150  - rakennuskustannukset 2 873 e/m2
- sotalaivat 1,2     x keskikoko 73 m2
- hävittäjät   = rakennuskustannus 210 000 e/asunto
 - hankinta 10     (ilman tonttia)

 - elinkaarihinta 25
Aseet yhteensä 36,350 mrd e  Rakennuskustannukset 210 000 e /asunto
  / asunto 210 000 e  = 173 095 asuntoa

"Rauhanmarssin paikka!"
Sipilän hallitus on jo 
tehnyt suuret tykki-
kaupat ja valmistelee 
parhaillaan jättimäisiä 
sotalaiva- ja hävittäjä-
hankintoja. Niistä tulisi 
maamme kaikkien aiko-
jen kalleimmat kaupat.

Asehankintojen hinta 
nousee kaikkiaan 30–40 
miljardiin euroon.

Summalla voitaisiin 
rakentaa esim. 170 000 
tavallista asuntoa – lä-
hes kuuden vuoden 
koko asuntotuotanto.

Tai täyttää hallituksen 
laskema kestävyysvaje 
neljään kertaan.

Ay-väen rauhanpäivillä tammikuussa vedottiin sotahysterian torjumisen ja 
liennytyksen puolesta. Helsingin Kirvesmiehiä Lahden rauhanpäivillä edustivat
Ahti Siipilehto (vas), Pentti Nurminen, Ilari Pyykönen, Juhani Aro, Antti Saarinen, 

Jan Nordström, Manu Kivisaari ja Hannele Mäkimartti.
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– Käynnissä on ennätysmäi-
nen asevarustelu, joka aiotaan 
maksattaa kansaa kurjistamalla. 
Tähän meitä pehmitetään mas-
siivisella mielipiteenmuokkauk-
sella, jonka keskeisenä osana on 
uhkakuvien nostaminen.

– Valtiojohto ja armeija  suun-
tautuvat Natoon ja sen sotaval-
misteluihin Venäjää vastaan.

Näin tiivisti dosentti Heikki 
Tervahattu selostaessaan tur-
vallisuustilannetta Kirveskerhon 
helmikuun kokouksessa.

Kuka uhkaa ketä..?
Kylmän sodan päättymisen 
jälkeen Nato on laajentunut Ve-
näjän rajoille liittämällä jäsenik-
seen Baltian maat ja useimmat 
muutkin itäisen Euroopan maat. 
Näin Nato on likimain saartanut 
Venäjän Euroopan suunnalta. 
Naton tukikohtiin on sijoitettu 
myös USA:n ydinaseita.

Nato harjoittelee jatkuvasti 
sodankäyntiä Venäjän rajoilla.

Sotilaallisesti ja taloudellisesti 
USA ja Nato-maat ovat ylivoi-
maisia Venäjään nähden.

Venäjä kokee Naton aggres-
siivisen laajenemisen uhkana, 
johon se pyrkii vastaamaan vas-
tatoimillaan. Varustautumisen 
vaarallinen kierre on käynnissä.

Asevarusteluun
tähtitieteellisiä summia
Maailman asemenot nousivat  
viime vuonna 1,48 biljoonaan 
euroon, mikä vastaa noin 2,3 
prosenttia koko maailman brut-
tokansantuotteesta.

Ylivoimaisesti eniten aseva-
rusteluun käyttää USA, jonka va-
rustelumenot ovat yli kolmannes 
koko muun maailman menoista.

Venäjän varustelumenot ovat 
noin kymmenesosa USA:n me-
noista, mutta sekin on lisännyt 
asemenojaan tuntuvasti (SIPRI).

Nato vaatii jäsenmaitaan 
kasvattamaan varustelumenonsa 
vähintään kahteen prosenttiin 
bkt:sta. EU vaatii jäsenmailtaan 
samaa ja USA:n uusi presidentti 
vielä paljon enemmän.

Onko Venäjä uhka 
Suomelle?
Venäjä pysyvänä turvallisuusin-
tressinä Pohjois-Euroopassa on 
vakaus ja sen varmistaminen, 
ettei se joudu sotilaallisesti uha-
tuksi naapurimaittensa taholta. 
Sen takia Venäjän intressinä on 
rauhanomaiset suhteet pohjoi-
siin naapurimaihinsa, erityisesti 
Suomeen, jolla on 1300 kilomet-
riä yhteistä rajaa ja perinteisesti 
laajat yhteistyösuhteet.

Se kuinka rauhallisena raja 
säilyy riippuu Suomesta. Karhu 
uinuu, ellei sitä ärsytetä.

Kahden onnettoman sodan 
jälkeen meillä ymmärrettiin, 
että naapurimaiden on elettävä 
sovussa. Suomi teki selväksi, 
ettei se salli aluettaan käytettä-
vän vihamielisiin toimiin, vaan 
itärajamme on rauhan raja.

Tämä oli viisaitten valtiomies-
temme ja koko kansa hyväksymä 
peruslinja 1990-luvulle asti.

Sen jälkeen oikeistojohto on 
murentanut puolueettomuus-

linjan integroitumalla EU:hun 
ja sotaliitto Naton kumppaniksi 
sekä sallimalla Naton sotaharjoi-
tukset omalla alueellaan. Suomi 
on myös yhtynyt länsimaiden Ve-
näjälle sanelemiin pakotteisiin.

Kun maassamme lisäksi pyö-
ritetään massiivista Venäjän 
vastaista mielipidemuokkausta, 
on selvää, ettei Venäjä voi luottaa 
Suomen hyväntahtoisuuteen.

Kaikesta hälystä huolimatta 
Venäjä ei ole esittänyt Suomelle 
vaatimuksia eikä tehnyt mitään 
reaalista uhkaavaa elettä Suomea 
kohtaan. Se ei myöskään ole 
lisännyt armeijansa vahvuutta 
Suomen suunnalla (Visuri).

Venäjä ei ole uhka Suomelle. 
Suomen nykypolitiikka on uhka 
Venäjälle.

Isäntämaasopimus
Aiemman Nato-kumppanuus-
sopimuksen jatkoksi Suomi 
solmi kesällä 2014 isäntämaaso-
pimuksen, jolla Suomi sitoutui 
tukemaan Naton sotilaallisia 
operaatioita Suomessa, mukaan 
lukien hyökkäyssodat.

Prof. Keijo Korhosen mukaan 
isäntämaasopimus oli viimeinen 
pitkä naula Suomen puolueetto-
muuden arkkuun:

”Kysymyksessä ei ole pelkäs-
tään yhteisymmärrys Suomen 
Nato-operaatioille, harjoituksille 
ja vastaavalle toiminnalle anta-
mista tukitoimista. Kysymys on 
Suomen valtion maa-, vesi- ja 
ilma-alueen varauksettomasta 
ja sitovasta luovuttamisesta so-
tilasliitto Naton jäsenvaltioiden 

käyttöön mitä tahansa sotilaal-
lisia operaatioita varten.”

Vakuudeksi Suomi allekirjoit-
ti erillisen puolustussopimuksen 
USA:n kanssa lokakuussa 2016 ja 
Britannian kanssa jo aiemmin.

Sotaharjoitukset
Viime vuosina Suomi on lisännyt 
merkittävästi sotaharjoituksia 
ja erityisesti yhteisharjoituksia 
Nato-maiden kanssa.

Tästä vuodesta on tulossa 
kaikkien aikojen sotaharjoutus-
vuosi, sillä Suomen armeija oh-
jelmassa on ainakin 84 kansain-
välistä sotaharjoitusta Suomessa 
ja ulkomailla – uusi sotaharjoitus 
keskimäärin joka neljäs päivä. 
Puolustusvoimien mukaan näis-
sä harjoituksissa "näkyy syvenevä 
yhteistyö Ruotsin, Yhdysvaltojen 
ja Naton kanssa".

Sotapropaganda
Sotavalmisteluihin kuuluu sota-
propaganda.

Suomessa on pyöritetty jo 
muutaman vuoden ajan hillitön-
tä propagandamyllyä, jolla nos-
tetaan epäluuloja, naapurivihaa 
ja sotauhoota.

Päälinjana on selittää kaikki 
EU:ta ja Natoa arvostelevat näke-
mykset Venäjän propagandaksi 
ja infosodaksi. Oma mielipide-
vaikuttaminen on pelkästään 
"totuuden" levittämistä.

Kun saadaan vain yksipuolista 
tietoa, se alkaa tuntuu todelta. 
Kun vastapuolta on riittävästi de-
monisoitu, alkaa sotakin tuntua 
oikeutetulta sitä vastaan.

Varustelumenot
ennätystasolle
Suomen puolustusbudjetti on 
tälle vuodelle noin 2,8 miljardia 
euroa eli noin 1,3 % bkt:sta. 
Sosiaaliturvaa leikkaava Sipilän 
hallitus on luvannut kasvattaa 
sitä asteittain siten, että lisäys on 
150 miljoonaa euroa 2020. Ase-
hankinnat tulevat tämän päälle.

Etelä-Koreasta on jo ostettu 
tykkejä146 miljoonalla eurolla, ja 
Merivoimat tehnyt aiesopimuk-
sen sotalaivoista, 1,2 miljardia.

Vireillä olevan hävittäjäkau-
pan hankintahinnaksi arvioi-
daan noin 10 miljardia ja ko-
neiden elinkaarihinnaksi 20–30 
miljardia euroa.

Ilmoitetut hinnat lienevät ali-
mitoitettuja, kuten aina ennenkin.

Uusien hankintojen myötä 
Suomen asemenot ylittäisivät jo 
reippaasti Naton vaatiman tason, 
vähintään 2 prosenttia bkt:sta.

Miksi?
Sotaan varustaudutaan ja sota-
propagandaa pyöritetään sotaa 
varten. Ja Suomen nykyjohto on 
siinä mukana seuratessaan yli-
innokkaan partiopojan tavoin 
Naton ja EU:n sotahaukkoja.

Historia osoittaa, että yli-
kansallinen pääoma ja oikeis-
tovoimat voivat turvautua so-
taan pyrkiessään täydelliseen 
maailmanvaltaan. Voitot korjaa 
joka tapauksessa USA-vetoinen 
sotateollinen kompleksi, mutta ei 
sekään, jos uusi suursota todella 
pääsee valloilleen. Ydinsota 
tuhoaa meidät kaikki. ■

Osaston vanhin jäsen, kohta 100-vuotias
sotaveteraani Teuvo Äikäs:

Kirvesmiehet 
rauhanrakentajina

Ammattiosastomme vanhin 
jäsenTeuvo Äikäs täyttää ensi 
joulukuussa sata vuotta. Teuvo 
lukee joka aamu päivän lehdet. Ja 
Teuvoakin hirvittää nykymeno.

– Tulee mieleen 1920- ja 
30-luvun ajat, jolloin nostettiin 
ryssävihaa ja Suur-Suomea 
uhottiin. Ja sitten sitä lähdettiin 
rakentamaankin. Minä jouduin 
palvelukseen ja talvisotaan nuo-
rena miehenä 1939 ja sen jälkeen 
jatkosotaan. Ehjänä selvisin, vain 
kuulo meni toisesta korvasta.

– Silloin nähtiin se mielettö-
myys ja meinattiin, ettei koskaan 
enää.

Teuvo syntyi vuoden 1917 
lopulla Vuokselassa.

– Sieltä pientilalta lähdin 
16-vuotiaana maailmalle ja 
rakennustöihin Imatralle, jossa 
rakennettiin suuria tehtaita. 

Ensin olin apumiehenä, mutta 
sotareissujen jälkeen pääsin Hei-
nolassa Elorannan työkuntaan. 
Hän oli hyvä mies, opetti minulle 
timpurin ammatin, neuvoi liit-
toon ja selvitti asioita muutenkin.

– Liittoon liityin 1951.

Rauhantoimintaan
ilman muuta
– Työn perässä tulin Helsinkiin 
1953 ja heti Ykköseen jäseneksi. 
15 kertaa olin työmaalla luotta-
musmiehenä, suurimpana Ol-
kiluodon ydinvoimalaltyömaa. 
Siellä meillä oli usean kymmenen 
miehen työporukka, laudoitus-
työkunta. Vaatimukset olivat 
korkeat, ja hyvää työtä tehtiin.

– Käytiin kovat taistelut 
palkoista ja työajoista. Rauhan-
toimintaan mentiin myös ilman 
muuta mukaan. Vastustettiin 
ydinsotaa, ja aina olivat kirves-
miehet ensimmäisenä liikkeellä. 
Ymmärrettiin, että rauhassa 
meidän on elettevä. Ei mitään 
tappeluja enää...

– Paitsi palkkojen puolesta 
työmaalla – ja rauhan puolesta 
jos tarvitaan, Teuvo sanoo.

– Ja nuoremmille
sanoisin, että
ottakaa heti jäsen-
kirja ja tapelkaa
työmailla palkoista. 
Ja sotaintoilua
vastaan,
mutta ei muuten.

Synttärit 28.12.
Ammattiosastomme vanhin 
jäsen, sodat käynyt veteraani 
Teuvo Äikäs syntyi Karjalan 
Vuokselassa 28.12.1917, joten 
sata vuotta tulee täyteen ensi 
joulukuussa.

Eläkkeelle Teuvo jäi vuotta 
vaille täyttä eläkeikää 1978. Hän 
on henkisesti terävässä kunnossa 
ja fyysistekin muuten, paitsi 
nilkka on vihoitellut. Mutta pyö-
rätuoli kulkee ketterästi.

Teuvo seuraa maailmanme-
noa valppaasti Kaunialan sota-
vammasairaalasta käsin. ■

Viedäänkö meitä sotaan? teksti: Risto Uljas
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Osaston hallitus uudistui maltillisesti

Manu Kivisaari jatkaa pj:na

Hallituksen kokoukset 
avoimia jäsenille
Ammattiosastomme hallitus kokoontuu 
joka kuukauden toista keskiviikkoa edel-
tävänä torstaina klo 18.00.

Loppuvuoden kokouspäivät ovat siten:
6.4., 4.5., 8,6., 3.8.,7.9., 5.10. ja 2.11.
Kokoukset pidetään osaston toimistolla 

Kannelmäessä osoitteessa: Purpuripolku 
7–9, Helsinki. Julkisilla paikalle pääsee 

Osaston jäsenmäärä 
lievässä kasvussa
Ammattiosastoomme liittyi viime 
vuonna reilut 90 uutta jäsentä1, mutta 
poistuman takia jäsenmäärä kasvoi 
vain seitsemällä. Jäsenmäärä oli vii-
me vuoden päättyessä 1583, joista 
A-maksavia 965 – siinäkin lisäystä 
seitsemän.

Ikärakenteessa alle 30-vuotiaiden 
osuus aleni hieman ja varttuneempien 
kasvoi. Ilmeisesti ammattikouluista ei 
saatu jäseniä viime vuonna yhtä hyvin 
kuin useimpina aiempina vuosina.

Jäsenmäärän kehitys
vuosi jäseniä vuosi jäseniä
2006 1447 2011 1625
2007 1446 2012 1607
2008 1512 2013 1581
2009 1554 2014 1531
2010 1489 2015 1576
  2016 15832

1 Aikajaksolla 1.1.–31.11.2016 osas-
toomme liittyi 91 uutta jäsentä.
2 Tilanne 31.11.2016

Lomatukea Timpuriranta-säätiöltä
Timpurinrantasäätiö tukee kirvesmiesten virkistys-, loma- ja vapaa-ajan viettoa 
sekä kuntoutus-, kurssi- ja urheilutoimintaa seuraavasti:

Tukea myönnetään vain henkilökohtaisen anomuksen perusteella, josta pitää 
ilmetä hakijan henkilötiedot, osoite ja jäsennumero. Toiminnan kuluista tullut 
kuitti esitetään anomuksen yhteydessä.

Tuki on edelleen enintään 100 €/vuosi.
Tukianomukset lähetetään joko postitse:
 Timpurinrantasäätiö, Purpuripolku 7-9, 04200 Helsinki
 tai sähköpostilla: pasi.heikkinen@saunalahti.fi

Sosiaalifoorumi 1. huhtikuuta
Kansalaistoiminnan ja vaihtoehtoisen politiikan näkymiä pohditaan Suomen 
Sosiaalifoorumissa lauantaina 1. huhtikuuta Helsingin Kalliossa. Kirvesmiesten 
ammattiosasto tukee ja kehottaa osallistumaan tapahtumaan!

Helsingin Kirvesmiesten ammattiosaston 
syyskokous valitsi vuodelle 2017 hallituk-
sen, johon kuuluu pj:n lisäksi 15 varsinais-
ta ja yhtä monta varajäsentä. Varsinaisiksi 
tuli nyt neljä uutta. Hallitukseen kuuluu 
edelleen sopivasti sekä kokeneempaa että 
nuorempaa timpuripolvea.

Puheenjohtajana jatkaa SRV:n pää-
luottamusmies Manu Kivisaari, mutta 
varapuheenjohtajiksi valittiin uudet: 
Juha Kolhinoja ja Hannele Mäkimartti. 
Hannele on myös osaston nettivastaava. 
Sihteerinä jatkaa Sami Tenhonen (varalla 
Tomi Kolhinoja) ja taloudenhoitaja-
na Pasi Heikkinen (Jan Nordström). 
Osastomme luottamusmiehiksi valittiin 
Jari Jääskeläinen, Saija Kuivala ja Keijo 
Karvinen. ■

Ao:n hallitus 2017
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 
Mithiku Jonas 044 5428534 jonasmithikn@yahoo.co.uk
Jääskeläinen Jari 040 8644344 jari.jaaskelainen@yit.fi
Kuivala Saija 046 5603624 s_aija_maria@hotmail.com
Kolhinoja Juha 044 3070639 kolhinojajuha@hotmail.com
Kolhinoja Tomi 044 3070528 kolhinojatomi@hotmail.com
Mäkimartti Hannele 044 5153451 hannelemakimartti@gmail.com
Nordström Jan 040 5043061 mitta.jan@gmail.com
Partonen Juha 040 5540339 juha.partonen@pp1.inet.fi
Siipilehto Ahti 040 5855588 ahti.siipilehto@gmail.com
Sinkkonen Oula 050 5736285 oula.sinkkonen@skanska.fi
Terkki Ari 0400 719650 ari.terkki@kymp.net
Tolonen Antero 09-4772791 
Krautsuk Daniel 045 3140288 

Varajäsenet:
Viita Tapio 0405820063 Tapsa.viita@dnainternet.net
Niiranen Erno
Härkönen Kari 0400 234153 kari.harkonen@suurmetsa.fi
Piirainen Matti 050 5970911 matti.piirainen@kolumbus.fi
Heikkinen Jukka 040 4875796 jukkaheikkinen82@gmail.com
Kaljuste Indrek
Hirvonen Heikki 040 8283364 kalliovuori@gmail.com
Karvinen Keijo 0505686901 keijo_karvinen@netti.fi
Pyykönen Ilari
Aro Juhani 050 3205147 juhani.aro@rokki.net
Korhonen Jarmo 044 5852801 jarmo.korhonen@luja.fi
Saarinen Antti 046 6255274 anttimatti.saarinen@gmail.com
Hultman Sami 044 3555073 
Koivu Seppo 050 4443365 seppokoivu@hotmail.fi
Vallittu Jari 041 5484676 jvallittu@yahoo.com
Ao:n sähköposti: kirvesmiehet@kolumbus.fi
Kotisivut: http://helsingin-kirvesmiehet001.rakennusliitto.net/
Facebook / Helsingin kirvesmiehet ry:
https://www.facebook.com/groups/257087207735003/?ref=ts&fref=ts

Osaston toukokuun kokouksessa 
oli vieraana Esko Seppänen, 
joka esitteli kirjaansa "Mistä 
Suomi vaikenee?"

bussilla 41 (päätepysäkki) eikä Kannelmä-
en juna-asemaltakaan ole pitkää matkaa.

Kokoukset ovat avoimia, joten kuka 
tahansa jäsen voi tuoda kokouksen käsi-
teltäväksi mieltään askarruttavan asian tai 
tulla muuten vaan. Kokouksiin hankitaan 
myös ulkopuolisia alustajia, seuraavaksi 
dos. Heikki Tervahattu ja Antti Rinne.

Syyskokous on 18.11. klo 11 liiton ti-
loissa Hakaniemessä.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Lähtö Helsingistä 5.5.2017 klo.07.20
Paluu Pietarista 7.5.2017 klo 15.30
Matkan hinta:
Osaston jäsen 121e + mahd. vakuutus, puoliso / avec 321 e + mahd. vakuutus
Matkaan sisältyy: viisumi, junamatkat, majoitus 2 yötä / 2hh huoneessa, 
kiertoajelu 4h, illallinen + varietee-show.
Paikkoja 30.
Ilmoittautuminen sitovasti 21.3.2017 mennessä:
kirvesmiehet@kolumbus.fi tai viesti numeroon: 0400-879755
Nimi ja yhteystiedot materiaalin toimitusta varten.

Pietarin matka timpureille       Perhetapahtuma Kiljavalla
Kirvesmiesten perhetapahtuma la 22.4.2017 alk. klo 10.00
Kiljava-opistolla, Kotorannantie 49, 05250 Kiljava

Ohjelmassa: mato-ongintaa, lasten puuhamaa, pihapelejä, jousiammuntaa, 
frisbee golf

- Nuotiolla valmistettu, luonnon antimista koottu maittava lounas. Jälkkäriksi 
letun paistoa, kahvia, mehua.

Kaikki jäsenet perheineen tervetuloa! Eikä maksa mitään!

Ilmoittautuminen 16. 4.2017 mennessä: kirvesmiehet@kolumbus.fi
Nimi, jäsennumero ja henkilömäärä (ruokailua varten).


