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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

1 Johdanto Takana on hyvin poikkeava vuosi myös meille rakentajille. Koronan 
vaikutukset ovat hallinneet vuotta 2020. Rakennustyömailla olemme 
joutuneet toimimaan nopeasti muuttuvien ohjeiden mukaisesti. Vuosi 2021 
alkaa ja tulee jatkumaan korona rajoituksin, toivon mukaan rokote 
mahdollistaa normaalin arjen jossain tulevassa ajassa mitä se sitten 
tarkoittaneekaan. 

  Osastolla on ollut vuonna 2020 edustus Rakennusliiton hallituksessa, 
SAK:n edustajistossa, ammattiala työryhmässä, Uudenmaan aluejärjestön 
hallituksessa, Uudenmaan työsuojelu- ja edunvalvonta jaostoissa sekä 
useita luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja yhteysmiehiä eri 
rakennusalan yrityksissä. Osastomme jäsenet niin työelämässä kuten 
myöskin veteraanit ovat aktiivisia tahoillaan. Rakennusliiton osasto n:o 3 
ry:n pitääkin olla näkyvästi edustettuna eri rakentamisen tasoilla sekä 
päätöksen teossa.  

 Taakse jäänyt vuosi 2020 on ollut haasteellinen myöskin osastotoiminnan 
näkökulmasta. Emme pystyneet juhlistamaan osastomme juhlavuotta, 125-
vuotista taivalta rakentajien edustajana ja edunvalvojana. Osastomme 
tarkoitus on olla olemassa jäseniämme varten, ei toisin päin, sillä osaston 
teemme me kaikki yhdessä. Toivomme pystyvämme vuonna 2021 taas 
tarjoamaan tapahtumia & tilaisuuksia osastomme jäsenille unohtamatta 
rakentaja perheitä.  

  

  
2 Hallituksen kokoukset Osaston hallituksen kokous kutsuttiin aina koolle, kun siihen ilmeni 

tarvetta. Käytännössä hallitus kokoontui kerran kuukaudessa, 
pääsääntöisesti aina kuun ensimmäisenä maanantaina, jos se ei 
satu pyhäpäivälle, pois lukien kesän lomakuukaudet. Vuoden 2020 
aikana hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 8 kertaa. Hallituksen 
jäsenten ja varajäsenten osallistumismäärät ovat nähtävillä alla: 

  

  
 Janne Gren   8 kertaa 
 Aleksi Auer   2 kertaa 
 Pauli Suojärvi  7 kertaa 
 Johan Kotiranta 7 kertaa 
 Toomas Huttorin 5 kertaa 
 Kimmo Sumiloff 6 kertaa 
 Jali Kivistö  7 kertaa 
 Susanna Turkulainen  5 kertaa 
 Bror Nyqvist  8 kertaa 
 Tuomo Rahikainen 2 kertaa 



 

 Petri Paganus 1 kertaa 
 Tanja Taurovaara 6 kertaa 
 Timo Hiekkanen 8 kertaa 
 Tiia Aksimsek 3 kertaa 
 Pekka Patjas  2 kertaa 
 Sari Töyrylä  2 kertaa 

  

3 Vuoden 2020 tapahtumat 
• Ay-väen rauhanpäivät Riihimäki 11.-12.1.2020 
• Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi 

Paviljonki Jyväskylä 12.-14.2.2020 ( 12 hlö )   
• Osaston kevätkokous 9.6.2020  

     

4 Loppusanat Vuotta 2020 varjosti pitkälti koronan varjo ja tämä heijastui myös 
osastomme tekemiseen sekä toimintaan. Toivon mukaan vuosi 2021 pystyy 
näyttäytymään osastomme jäsenille valoisampana aikana ja pystymme 
palaamaan pikkuhiljaa perinteiseen tekemiseen, tässä tarvitsemme kaikkia 
jäseniämme. Tehdään yhdessä vuodesta 2021 parempi meille kaikille eikä 
vain harvoille. 

 


