02I 2013
Kesäduunaripuhelin
pelastaa pinteestä
Kaiken maailman
raksanuoret treffasivat
Saksassa

Raksanuoret 02/2013 1

ARAA
E JA V
M
SUA!
M
A
SMAK
ATK
U
M
T
I
I
K
M
I
K
KAI
I TO
KATSO
at.fi - E

kapoj

mat

TALLINNAAN

Mitä jos vain lähtisit?
RISTEILYLLE

RISTEILYLLE

Lähdöt Helsingistä päivittäin,
laivamatkat Viking XPRS.
meno 11.30-14.00,
paluu 18.00-20.30/su 16.30.-18.00

1 yö

59€ 2 yötä 79€

Hinnat alk/hlö sis. laivamatkat, majoituksen 2hh aamiaisin. Voimassa su-lähdöillä
4.8. asti.

Kysy edullisia liityntäkuljetuksia
satamaan paikkakunnaltasi!

TIGERS
-BILERISTEILYLLE

PÄIVÄRISTEILYLLE
TALLINNAAN

Lähdöt Helsingistä lauantaisin
14.9., 12.10., 16.11., 21.12.
Viking XPRS.
Viihteestä vastaavat DJ Dosse
ja tanssiryhmä Tigers!

Lähdöt Helsingistä ma-la.
Viking XPRS.
Neljä tuntia Tallinnassa!

20€

alk/hlö

19€

alk/hlö

Kysy edullisia liityntäkuljetuksia
satamaan paikkakunnaltasi!

Bemmillä
Eurooppaan

		
4 Kuka, mitä, häh?
		
5 Festarit ihmisoikeuksien 		
		äänitorvena
		
6 (r)Actionia

Mikko Lindstedt

HOTELLIMATKALLE
TALLINNAAN
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		 Splättistä ja savusaunomista Suomen ihanassa Turussa.
		 Lähihoitajat kutsuivat rakentajat laineille.

7 Elämää työpäivän jälkeen?
		 Niko Seppäsen päätä ei palele pilvessä.
		 Crossfit-harrastaja Janne Saari haluaa ylittää itsensä.

8 –10 Saksa on hauska maa
		 Nuoret rakentajat ja ay-aktiivit ympäri maailman tapasivat
		Maierhöfenissä.

11 –12		 Mun juttu
niko arve

		 Niko Arve oli rauhanturvaajana Afganistanissa.

13 Kärsimysten tie
Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30 • matkapojat.fi
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä, muutoin 10€. Hinnat ovat alk-hintoja /hlö. Alk-hintaa ei kaikilla lähdöillä.

		 Kirjallinen työsopimus on riitatilanteessa sanaa parempi.

14 –15 KVG, sankareita ja sarjis
16 –17 Tuunari
		 Jon Liljegrenin ärhäkkä BMW on myös kelpo matka-auto.

18 Sattuuhan sitä
		
Kaahailu tietyömailla kauhistuttaa asfalttityöntekijöitä.
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Rauhanturvaajana
Afganistanissa

Rakennusliiton jäsenetu:Tukholman-risteilylle etuhintaan
alk.
56 a/hytti
Hintaan sisältyy: Helsinki–Tukholma-risteily C-hytissä 2–4 henkilölle su–ke-lähdöllä.
Tarkista to–la-lähtöjen ja muiden hyttiluokkien hinnat myyntipalvelustamme tai netistä.
Voimassa joka päivä 23.12.2013 asti. Ikäraja 21 v.
Tuotetunnus FKKRY

Varaukset netistä vikingline.fi
tai myyntipalvelustamme 0600 41577 (1,64 €/vastattu puhelu + pvm/mpm).

Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Mediassa on tänä
vuonna noussut
esille esimerkkejä huonosta ja
laaduttomasta
rakentamisesta.
Sinänsä on hyvä
juttu, että asioista keskustellaan.
Valitettavasti vain kävi taas niin,
että kaikesta syytetään rakentajien ammattiylpettä ja -taitoa.
Niin ainakin tekivät Tuija
Brax (vihr) ja Pirkko RuohonenLerner (ps) isossa valtakunnallisessa lehdessä. Meitä ei muka
kiinnosta tai emme osaa tehdä
hyvälaatuista jälkeä ilman lisäkoulutusta. Työmailla totuus on
täysin eri, kuten kaikki alalla olevat varmasti tietävät.

Vai johtuu huono
laatu rakentajista?
Urakat ja vastuu jaetaan
pieniin osiin niin, ettei kenelläkään enää ole kokonaiskuvaa.
Työpäälliköt ja suunnittelijat
kiristävät jatkuvasti aikatauluja
rakennuttajan toiveesta, että saadaan suurin mahdollinen tuotto
jokaisesta osakkeesta. Miten näihin ongelmiin rakentajien lisäkoulutus auttaa?
Samalla useita työmaita johtavat vastavalmistuneet mestarit,
joille ei ole annettu mahdollisuutta kartuttaa kokemusta alalta.
Meininki tuntuu olevan, että kaikessa mahdollisessa säästetään,
vaikka sitten laadun kustannuksella.

Pääkirjoitus
Henri Karvinen

Viime keväänä uutisoitiin, että
vastavalmistunut, opiskelijoille
tarkoitettu asuintalo oli homeessa jo luovutuksen yhteydessä.
Tässäkin tapauksessa syytettiin
rakentajien mokanneen, vaikka
työmaalta puuttui täydellisesti
valvonta sekä mestareiden että
virallisen valvojan kohdalta.
Halukkuutta ja osaamista porukalta varmasti löytyy, kunhan
urakkahinnoista ja aikatauluista
päästään sopuun. Saattaisi laatukin parantua kummasti, kun laitettaisiin motivoitunut porukka
tekemään. Veikkaan vain, että sitä
saa hetken odotella ainakin täällä
Uudenmaan alueella.
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Maailma kylässä:

Festarit ihmisoikeuksien
äänitorvena
Helsingin kesään mahtuu monenlaisia
tapahtumia. Maailma kylässä -festivaali
poikkeaa monista muista teemaltaan ja
laajuudeltaan. Festivaalilta löytyy satoja
näytteilleasettajia eri kansalaisjärjestöistä ammattiliittoihin.

Aki Kelkka
22, Kotka

Tomi Rautio
23, Tervola

Tapio ”Mela” Veittikoski
26, Tervola

Tjenare! Valmistuin putkimieheksi Turun ammattiinstituutista vuonna 2007.
Kesän lomailun jälkeen pääsin paikalliseen putkifirmaan
töihin. Sen palveluksessa
onkin sitten vierähtänyt jo
kuusi vuotta. Tykkään tehdä
putkihommia, koska työmaat
ja -ympäristöt vaihtelevat.
Rakennusliittoon liityin
jo koulussa, kun toimitsija kävi koulussa vierailulla.
Raksanuorten tapahtumiin
olen tullut mukaan vuonna
2010, kun osallistuin nuorisokurssille. Sen kautta päädyin mukaan myös osaston
toimintaan.
Harrastuksiini kuuluvat
salibandy, kalastus, valokuvaus, pyöräily ja mökkeily.

Valmistuin lvi-asentajaksi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta 2010, jonka jälkeen aloitin työt paikallisessa
putkialan yrityksessä. Tällä
hetkellä teen lvi-huoltoasentajan töitä. Työssäni pidän
erityisesti sen monipuolisuudesta, sillä työtehtävät vaihtelevat viemärien avaamisesta isoihin putkisaneerauksiin.
Rakennusliittoon liityin
heti koulun alettua eli 2007.
Aluksi suhteeni liittoon oli
lähinnä jäsenmaksujen maksamista kesätöistä, mutta sitten kaveri houkutteli mukaan
Raksanuorten toimintaan.
Tapahtumissa tulee käytyä
muutaman kerran vuodessa
ja ne ovat olleet aina hyviä.
Erityisen hauskoja ovat olleet
toiminnansuunnitteluseminaarit laivalla. Reissuissa tapaa samanhenkisiä raksanuoria ympäri Suomea ja saa tietoa ajankohtaisista aiheista,
kuten työehtosopimuksista.

Aloitin talonrakennuspuolen Länsi-Lapin Ammattiinstituutissa vuonna 2006
ja valmistuin sieltä 2009.
Valmistuttuani minun ei tarvinnut mennä armeijaan diabeteksen takia, vaan pääsin
saman tien työkkärin asiakkaaksi.
Olin työtön noin puoli
vuotta, jonka jälkeen pääsin
vähäksi aikaa töihin. Siitä
asti olenkin tehnyt vain pätkätöitä, kiitos tämän lamaajan. Työkokemusta on rakennusalalta kertynyt neljä
kuukautta.
Ensimmäisen kerran olin
Rakennusliitossa
2006
vuonna opiskelijajäsenenä,
mutta sitten erosin. Liityin
uudestaan vuonna 2012,
enkä kadu sitä hetkeä päivääkään.
Ensimmäinen
kosketus Raksanuoriin tuli
lehdentekokurssilla 2013.
Kannattee ehottomasti käydä
Raksanuorten kursseilla ja
reissuilla!

Menin Länsi-Lapin Ammattiinstituuttiin Tornioon talonrakennuspuolelle 2003 ja
valmistuin ajoissa, keväällä
2006 armeijan jälkeen pääsin jo töihin Rovaniemelle.
Omalla nimellä olen tehnyt
hommia 2–3 vuotta ja nyt
olen töissä MQJ-Rakentajat
Oy:ssä vuoden verran.
Liityin ammattiliittoon jo
koulussa. Ensimmäinen kosketus Raksanuoriin oli KemiTornion Super-Raksanuorten
pikkujoulut, joita olin järjestämässä. Vuonna 2013 kysyttiin mukaan aktiivinuoreksi ja nyt olen enemmänkin
mukana nuoriso toiminnassa.
Kaikki Rakennusliiton reissut
ovat olleet mukavia reissuja,
ei kyllä ole ollut moittimista.
Suosittelen kaikille!
Harrastuksiini
kuuluu
luonnossa liikkuminen ja
metsästys. Silloin tällöin,
kun on mahdollisuus, käyn
ajamassa offista.

Rakennusliiton nuorten jäsenlehti 02/2013
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry nuorisotyöryhmä PÄÄTOIMITTAJA Henri Karvinen TOIMITUSSIHTEERI Emilia Kukkala TAITTO Malla Vartiainen KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Niko Arve, Ali Haidary, Lauri Haikola, Tuomo Haltia, Jarno
Holappa, Martti Juonoja, Eeva Järvi, Tero Järvi, Aki Kelkka, Farhad Kheirkhah, Emilia Kukkala, Petri Kumpulainen,
Mikko Ollikainen, Sini Partinen, Suvi Partinen, Liinu Pettersson, Tomi Rautio, Niko Seppänen, Sami Tenhonen, Tapio Veittikoski SARJAKUVA Tuomo Sohlman KANNEN KUVA Tapio Vainikainen ILMOITUSMYYNTI Mikko Lindstedt,
mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi PAINO Erweko Oy, www.erweko.fi
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Pussy Riot piilotteli
Suomen suurimmaksi ilmaisfestivaaliksi kasvanut tapahtuma toi alkukesästä
eksoottisen ruuan tuoksun tullessaan
kuvat Liinu Pettersson

Martti Juonoja
25, Turku

Paavo Arhinmäki poseerasi Raksanuorille.

tustumaan ammattiliittojen työhön eri
hankemaissa.
	Tutustumismatka alkoi teltan ovella, kun tulijoille jaettiin kartta. Kartan
avulla suunnistettiin maasta toiseen.
Rakennusliitto on mukana lapsityövoimaa vastustavassa hankkeessa.
	Nepalissa perheet valmistavat tiiliä ja
työt aloitetaan jo lapsena. Pisteellä pääsi
konkreettisesti testaamaan, paljonko tiilet selässä painavat.

Kaisaniemen kentälle ja Rautatientorille.
Pääteemana oli tänä vuonna ihmisoikeudet. Vuodesta 1995 lähtien järjestetyssä
tapahtumassa oli aistittavissa suurta suvaitsevaisuuden tuntua.
	Tapahtuma pyörähti käyntiin räväkästi, kun PMMP pöllähti päälavalle.
Alustavasti Paulan ja Miran kynkässä oli
tarkoitus nähdä Venäläinen aktivistiryhmä Pussy Riot, mutta he eivät tosin lavalle asti koskaan päässeet.

Lapsityövoimaa vastaan
Rakennusliitto osallistui tapahtumaan
yhdessä muiden SASK:n jäsenjärjestöjen kanssa. SASK:n teltalla pääsi tuPMMP villitsi tuttuun tapaan.

Minttu Sillanpää kokeili tiilenkantoa.

Anna auttaa
kesäduunaria

yli 50, vaikka koulut eivät ole vielä edes
loppuneet. Mitkä asiat nuoria ovat askarruttaneet eniten tähän mennessä ja
miltä aloilta on eniten yhteydenottoja?
– Palkka, työajat, työvuorot ja erilaiset
lisät ovat olleet kysytyimpiä. Matkailun,
ravintolan ja kaupan aloilta soitellaan
paljon. Raksanuorilta ei ole vielä tullut
yhteydenottoja.
Viime kesänä niitäkin on ollut.
Edellisenä kesänä yhteydenottoja oli kertynyt yli 500, useiden eri alojen nuorilta.
Apua tarvitsevan kannattaa kesän
aikana ottaa rohkeasti yhteyttä Annaan.
Nuorena työelämässä ei yksinkertaisesti
ole niitä tyhmiä kysymyksiä, joita ei voisi
kesäduunaripuhelimesta tai omasta ammattiliitostaan kysyä. Ring-a-ling!

Kesäduunarin kuuma linja on jälleen
pystyssä. Anna-Sofia Kivi palkattiin toukokuun alusta neljäksi kuukaudeksi
työntekijäkeskusjärjestöjen (SAK, Akava
ja STTK) yhteiseen puhelinvaihteeseen.
Kesäduunari-infon neuvojana Annan
tehtävänä on vastata nuorilta tuleviin kysymyksiin kesätöihin liittyvissä asioissa.
– Viestejä tulee myös paljon sähköposteina. Osa ujostelee soittaa ja kysyminen tuntuu olevan monelle helpompaa
sähköpostilla.
	Oikeustieteitä opiskeleva kesäduunari kertoo olevansa onnellinen, kun sai
juuri tämän kesätyön.
– Uskon, että työstä tulee olemaan
paljon hyötyä myös opinnoissani.
Kysymysten kirjo on todella laaja ja vas-

Anna-Sofia Kivi nauttii kesätyöstään.

tauksia joutuu hakemaan monien liittojen työehtosopimuksista.
Haastavammat kysymykset tulee kuitenkin välitettyä eri liittojen omille toimitsijoille, mikäli vain kysyjän jäsenyys
on kunnossa.
Ensimmäinen kuukausi on takana ja
Anna kertoo, että puheluita on kertynyt

Lauri Haikola

Maksuton kesäduunari-info auttaa vielä
elokuun numerossa 0800 179 279.
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Lähihoitajat lainella VI feat. Raksanuoret

Hoitajilla ei ole helppoa
Yhteinen ohjelma jatkui hilpeämmissä tunnelmissa. Jäsenet jaettiin ryhmiin, joissa
oli mukana jäseniä molemmista liitoista eri
näkökulmien saamiseksi. Ja voin suoraan
sanoa, että meillä on raksalla asiat suhteellisen hyvin hoitosisariimme verrattuna.
Raksanuoret risteilivät yhdessä lähihoitajien
kanssa Tukholmaan ja takaisin.

Sota ja rauha
Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu toi
suuren joukon raksanuoria Suomen ihanaan Turkuun Kuusi kaupunkia otti taistelutantereella mittaa toisistaan splättisturnauksen merkeissä.
Päivän aikana pelattiin 51 matsia. Pelialueena toimi nurmikenttä, jolla oli useita
ilmatäytteisiä suojia. Säännöt olivat hyvin
yksinkertaiset: jos saa osuman, on pelialueelta poistuttava välittömästi. Peli päättyy, kun toisesta joukkueesta loppuvat
pelaajat. Voittajajoukkueen ”elossa”
olevat jäsenet ansaitsevat kukin yhden pisteen omalle tiimilleen.

Sonnit vastaan Sinappi

Tältä kentältä ei mustelmitta selviä

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa...

EEVA JÄRVI

kue
6
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Tuntien pelaamisen sekä lukuisten mustelmien ja ruhjeiden
jälkeen oli aika laskea pisteet
ja pelata vielä viimeinen ottelu, jolla ratkaistiin lopulliset sijoitukset. Jokainen
tiimi oli onnistunut keräämään itselleen pisteitä, mutta tällä kertaa finaalissa olivat vastakkain Forssan Sonnit
ja Turun Sinappi.
Kiivaan taiston jälkeen voittajaksi julistettiin kotijoukSinappi, jo-

Mikko Lindstedt

Liitot vetivät jäsenilleen omat ohjelmansa, raksanuorille kävi puhumassa Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta. Hän kertoi karuja lukuja työtapaturmista ja muista työsuojeluasioista.

Virallisen osuuden jälkeen jatkoimme
buffettiin ja siitä illanviettoon laivan syövereihin. Huhuja liikkui, että joku olisi päässyt laivalla ihan merelliseen valtionhotellin nauttimaan yöstään.

Sari Yliriesto

Viime vuonna Super-liiton lähihoitajat olivat toivoneet enemmän rakentajia heidän
jokavuotiselle koulutusristeilylleen. Eihän
tällaiseen toiveeseen voinut olla vastaamatta, joten kutsuimme 30 rakentajaa useasta
kaupungista mukaan seuraavalle reissulle.
Matkamme alkoi Helsingistä Viking
Linen terminaalista, kesäisenä perjantaipäivänä heti aamusta. Välittömästi laivaan päästyämme Super-liiton Kari Bagge
ja Rakennusliiton Mikko Lindstedt vetivät
aloituksen yhdessä ja kertoivat tarkat pelisäännöt reissulle: poissaoloja ei tultaisi
katsomaan hyvällä.

Voittajille hupparit
Seuraavana päivänä pääsimme aamupäivästä nauttimaan Tukholman maisemista ja hyvästä säästä. Laivalle takaisin tultuamme Rakennusliiton Lauri Haikola veti omalle porukalle Hyvät Eväät- koulutuksen, jotta tietäisimme vähän mitä ottaa
evääksi. Muun muassa sokerin määrä juomissa yllätti monet rakentajat.
Ohjelma jatkui yhteisissä merkeissä ryhmätöiden purulla ja muutamilla neuvoilla,
miten ratkoa ongelmia työpaikoilla. Toisena
iltana Raksanuoret olivat vetovastuussa ohjelmasta, toisin sanoen järjestämässä Super
Cruise Racen, jossa joukkueet kisasivat toisiaan vastaan rastimuotoisessa kilpailussa.
Voittajaksi tullut joukkue pärjäsi erittäin hyvin ja voitti itselleen Raksanuorethupparit. Sunnuntaiaamuna käytiinkin sitten ainoastaan syömässä ennen laivan Helsinkiin saapumista, jälleen monta uutta
kokemusta rikkaampana.
Henri Karvinen

ka oli voittonsa ansainnut lähes puhtaalla pelillään. Turnauksen jälkeen pelattiin
vielä loppusota. Tällä kertaa ei osumia laskettu ja peli jatkui, kunnes viimeinenkin
taistelija oli riittävän mustelmilla.

Ysärihittejä savusaunassa
Palkintojenjaon jälkeen siirryttiin Turun
keskustaan vaihtamaan taisteluissa rähjääntyneet vaatteet siistimpiin ja kevyempiin. Illalle oli varattu saunat ja ruokailu
Taattisten tilalta. Sitä ennen oli hetki aikaa tutustua Turun nähtävyyksiin, kuten
aurinkoiseen jokirantaan.
Taattisten tilalla varsinkin pilkkopimeä ja pehmeälöylyinen savusauna sai paljon kiitosta ysärihittien raikaessa sen kaiuttimista. Illan aikana puitiin läpi päivän tapahtumat, vertailtiin
sotavammoja ja luotiin uusia tuttavuuksia. Päivän aikana vallinnut joukkuehenki vaihtuikin hetkessä me-hengeksi.
Pihan kolme kylpypaljua olivat myös
kovassa käytössä ja taisipa joku yllytyshullu käydä pelaamassa lentopalloa ja
juoksentelemassa niityillä perisuomalaiseen tapaan alasti. Saunanraikkaina (joskin hieman savuntuoksuisina) ja rentoutuneina oli mukava palata takaisin kaupungin sykkeeseen katsastamaan, miltä
näyttää turkulainen elämänmeno vuorokauden pimeimpinä tunteina.
Suvi Partinen

Kuvassa Janne Yliriesto

Ihan pilvessä

Hien ja ärräpäiden lentoa

Kemiläisen Niko Seppäsen, 23, vapaa-aika kuluu ajoittain pilvessä. Kirvesmiehen harrastuksena on nimittäin laskuvarjohyppääminen. Extremelajin hienoudet Niko löysi jo vuonna 2005,
kun hän osallistui Kemin laskuvarjokerhon alkeiskurssille.
Viiden harjoitteluillan aikana tutustuttiin laskuvarjohyppäämiseen teorian ja käytännönharjoitusten avulla. Teoriaopetuksen tärkeimpinä sisältöinä käytiin läpi vaaratilanteita, ongelmanratkaisuja ja yleisiä sääntöjä.
	Liikennesäännöt pätevät myös yläilmoissa, eli ylhäältä tai
takaa tuleva väistää. Laskeutumiskuviokin tehdään aina vasemmalle kääntyen.

Pelko tulee rutiinin mukana
Käytännön harjoituksissa kokeillaan muun muassa varavarjon käyttöä valjaissa roikkuen sekä opetellaan oikeat tekniikat
kaatumiseen ja laskeutumiseen. Uloshyppy-, kaatumistaito- ja
varavarjonkäyttönäytteet täytyy tehdä hyppymestarin valvovan
silmän alla ennen ensimmäistä oikeaa laskuvarjohyppyä yläilmoista. Näytteet täytyy myös toistaa aika-ajoin, jotta hyppylupa pysyy voimassa.
	Seppäsen mukaan täytyy olla vähän päästään vialla, että
haluaa hypätä ulos ehjästä ja liikkuvasta lentokoneesta. Heikkohermoisille ei lajia voi suositella, sillä paineiden alla täytyy
pystyä pitämään pää kylmänä, virheille ei ole sijaa.
Ensimmäisten hyppyjen aikana on usein niin keskittynyt
suoritukseen, että ei muista edes jännittää. Kuolemanpelon
kohtaakin usein vasta aikaisintaan viidennen hypyn kohdalla,
kun hommaan alkaa löytyä jo pieni rutiini. Alastulo on kuitenkin sataprosenttisen varmaa, painovoima huolehtii siitä.

Mielikuvia turvallisempi laji
Monia ajatus tuhansien metrien korkeudesta hirvittää ja mielessä vilisevät kauhukuvat toimimattomista laskuvarjoista ja
kohtaamisesta maanpinnan kanssa. Todellisuudessa laji on
erittäin turvallinen.
	Omalla toiminnalla ja turvallisuusohjeita noudattamalla
vältetään riskejä. Moni asia tehdäänkin ”idioottivarmasti” ja
varmistetaan useaan kertaan.
Kukaan ei siis esimerkiksi hyppää koneesta huonosti kiinnitetyissä laskuvarjossa, vaan useampi kaveri varmistaa, että
kaikki on valmista turvalliseen hyppyyn. ”Kaveria ei jätetä”
-ajatus elää näissä piireissä vahvana.
Kysyttäessä, millaiset fiilikset hypyn jälkeen on, vastaus
tulee kuin apteekin hyllyltä.
– Maailman parhaat.
Suvi Partinen ja Niko Seppänen

Suureen suosioon noussut crossfit tempaisi mukaansa myös
vantaalaisen Janne Saaren. Kaverin innoittamana (pakottamana) Janne päätti lähteä kokeilemaan tuota kaikkien hehkuttamaa lajia.
Hetken harrastettuaan hän huomasi lajin monipuolisuuden
ja sen, että silloisesta rapakuntoisuudesta voi vielä nousta.

Itsensä ylittäminen motivoi
Kysyttäessä, mikä motivoi harrastamaan lajia tulee vastaus
kuin tykin suusta.
– Crossfit on ehdottomasti mukavuusalueeni ulkopuolella. Jokainen treenikerta on aina erilainen ja lajin monipuolisuus jaksaa kiinnostaa päivästä toiseen.
	Lisäjännitystä harjoittelemiseen tuo myös se, että seuraavan päivän treenin saa tietää vasta myöhään edellisenä iltana.
– Jokaisen treenin jälkeen on hienoa huomata, miten on tullut taas ylitettyä itsensä. Kiireisen työpäivän jälkeen on kiva
mennä salille lennättämään hikeä verenmaku suussa ja nollamaan päänuppi.
	Janne pyrkii käymään salilla treenailemassa 2-4 kertaa viikossa.

Tappavan rankka laji
Crossfitin alkuperäinen kehittäjä, entinen voimistelija Greg
Glassman on todennut, että tarkoitus on luoda urheilijan perikuva, joka on ”samanveroisesti voimistelija, painonnostaja ja
pikajuoksija (Montreal Gazette, 14.2.2006)”.
	Laji on alun perin kehitetty Amerikassa poliiseille, ammattisotilaille ja erikoisjoukoille. Glassman on itse antanut luomastaan harjoitteluohjelmasta seuraavan lausunnon: ”Se voi
tappaa sinut. Tämän seikan suhteen olen aina ollut täysin rehellinen (New York Times, 22.12.2005).”

Monipuolinen ja tehokas
Kuntoilumuotona crossfit kehittää fyysisiä ominaisuuksia monipuolisesti ja tasaisesti. Siihen kuuluu niin lihasvoima-, kestävyys-, nopeus- kuin notkeusharjoitteitakin.
Harjoitteet ovat ihmiselle luontaisia. Niissä yhdistellään
painonnostoa, voimisteluliikkeitä ja aerobisia harjoitteita kuten juoksua ja soutua.
Kaikki ovat erittäin haastavia. Esimerkiksi eräässä harjoituksessa toistetaan 20 minuutin aikana mahdollisimman monta kertaa peräkkäin 5 leuanvetoa, 10 punnerrusta ja 15 kyykkyä. Aloittelijoilla onkin vaarana se, että he saattavat riittävän
ohjauksen puuttuessa vahingoittaa itsensä.
Lähteet: Wikipedia

Martti Juonoja ja Sami Tenhonen
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Elämää työpäivän jälkeen?

(r)Actionia

Kannanottoa Etelä-Amerikan tyyliin.

Nuoret rakennustyöläiset ympäri maailman kokoontuivat 12.–16. kesäkuuta Saksan Maierhöfeniin keskustelemaan alan tulevaisuudesta. Edustajia oli yhteensä 400, kymmenistä maista kaikilta mantereilta lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa ja Australiaa. Raksanuoret osallistuivat tapahtumaan neljän edustajan voimin. Heidät arvottiin
nuorisoaktiivien joukosta.
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haastattelu: Emilia Kukkala, kuvat: Tapio Vainikainen

Maierhöfen on pieni kunta Etelä-Saksan Baijerin osavaltiossa, 165 kilometrin päässä Munichista. Viiden päivän leiri oli yhdistetty BWI:n, Rakennusliiton
kansainvälisen kattojärjestön ja NBTF:n,
Rakennusliiton pohjoismaisen kattojärjestön, nuorten kokoontuminen. Kaksi ensimmäistä vuorokautta oli pyhitetty
NBTF:lle, kolme seuraavaa BWI:lle.
	NBTF kokoontuu joka toinen vuosi,
mutta BWI:n kokous on järjestetty viimeksi parikymmentä vuotta sitten. Jos
siis kliseiseksi herkeäisi, niin ilmassa oli
myös historian siipien havinaa. Mutta annetaan ääni neljälle Saksan-sankarille.
Miten he kokivat matkan ja mitä reissusta jäi päällimmäisenä mieleen?
Mikko Lindstedt:
Liiton nuori konkaritoimitsija Lindstedtkin kertoo oppineensa reissussa jotain

Lyhenteet halki, poikki ja pinoon
BWI = Building and Wood Worker’s International, rakennus-, puu- ja sähköalojen työntekijöiden maailmanlaajuinen kattojärjestö.
EFBWW = The European Federation of Building and Woodworkers, rakennus-, puu- ja
sähköalojen työntekijöiden eurooppalainen
kattojärjestö.
NBTF = Nordic Federation of Building and
Woodworkers, rakennus-, puu- ja sähköalojen
työntekijöiden pohjoismainen kattojärjestö.

uutta. Tällä kertaa oppi tuli niinkin läheltä kuin pohjoismaisilta kollegoilta.
– Uutena asiana tuli, että Norjassa ei
ole juhannusta. Tai kyllä siellä sellainen
on, mutta sitä ei vietetä.
	Norjassa tosiaan on juhannus, Sankthans, mutta sitä ei vietetä samassa mittakaavassa kuin Suomessa. Juhannus ei
ole automaattisesti viikonloppuna eikä
myöskään vapaapäivä norjalaisille.
Mutta palataanpa takaisin Saksaan.
NBTF:n tapaamisessa Mikolla oli vastuualueenaan ryhmätöiden vetäminen, joissa
suunniteltiin järjestön seuraavaa tapaamista saman alan edustajista kootuissa
ryhmissä. Seuraavaksi kokoonnutaan todennäköisesti Tanskaan, vaikka Islantikin oli listalla.
	Tulevaan tapaamiseen toivottiin muun
muassa lisää poliittista asiaa, tietoa Kansainvälisestä työjärjestöstä ILO:sta, eri
maiden työehtosopimusten vertailua,
”enemmän haita” ja ”vähemmän haita”. Viimeksi mainitut toiveet auennevat
muiden matkakertomuksista.
Mikko piti alustuksen myös BWI:n paneelissa, jossa esiteltiin eri maiden nuorisotoimintaa ja koulutusjärjestelmiä. Muut
paneeliin osallistuneet olivat Saksa, Belgia ja Intia. NBTF:n tilaisuudessa hän
näytti Raksanuorten toiminnasta kertovan videon, joka keräsi paljon kiitosta.
Pienestä jännityksestä huolimatta
alustus meni kuulemma loistavasti ja

Saksasta tietysti bongattiin echte Lederhosen.

kehujakin sateli. Ainakin Kroatian, Venäjän, Ukrainan ja Italian edustajat kertoivat kiinnostuksestaan kokeilla Raksanuorten mallia liittonsa nuorisotyössä.
Kohokohdista Mikko mainitsee myös
matkan läheiseen Neuschwensteinin Disney-linnaan. Linna ei suinkaan ole Disneyn, mutta se on toiminut mallina Prinsessa Ruusunen -piirretyn linnalle. Neuschwanstein tarkoittaa kirjaimellisesti uutta joutsenkivilinnaa.
Mutta kun puhutaan todella ikimuistoisista hetkistä, puhutaan grillaamisesta, tietenkin keskellä Etelä-Saksan kauneinta maaseutua.
– Ikimuistoisimpia hetkiä oli, kun
haimme läheiseltä teurastamolta lihaa
grillattavaksi nuotiopaikalle.
Myös Intian Guru Padmakoville lahjoitettu mölkky toi hyvän muiston, sillä Padmakov kertoi myöhemmin pelaavansa sitä joka päivä.
	Niin ikään jalkapallomenestys jäi mieleen. Ruotsin raksanuorista, Mikosta ja
Suvista koostunut, Freedomiksi nimetty jalkapallojoukkue sijoittui hyvin leirillä syntyneessä spontaanissa jalkapallon
mestaruuskisassa.

Tapahtuman aloituspuhe, puhujana BWI:n pääsihteeri Ambet Yuson.

Suomen osallistujat.

meniä. Sellaisia, joiden kanssa tulee varmasti vielä jossain tekemisissä oltua.
	Suville jäivät päällimmäisenä mieleen erilaiset keskustelupaneelit, erityisesti Mikon pitämä alustus Suomen ammatillisesta koulutuksesta.
– Belgiasta jäi mieleen, että niillä oli
samankaltainen koulusysteemi, mutta vähän työvoittoisempaa se homma.
	NBTF:n raksalaisten ryhmätyössä
mietittiin, minkälaista toimintaa haluttaisiin lisää. Yksi ehdotus oli, että ryhmissä voitaisiin keskustella vaikkapa nuorisotyöttömyydestä tai siitä, miten työehtosopimukset tai työkulttuurit eroavat eri
Pohjoismaissa.
– Kaikissa pienissäkin asioissa on eroja. Ruotsalaisilla on työpäivässä tauot eri
aikaan ja erimittaisia.
Myös ruokakulttuureissa oli eroja.
Kulttuurivaihtoiltana esiteltiin muun muassa eri maiden perinneruokia. Suomalaiset olivat tuoneet jallua, salmaria ja minttua, joista erityisesti minttu teki kauppansa. Islantilaisten perinteinen mätä hai
ryyditettynä perinneviinalla sai kuitenkin
ansaitusti suurimman huomion.
– Voin kertoa, se kala haisi niin pahalle! Vähän samanlaista kuin hapansilakka, mutta se ei ole läheskään niin paha.
Kysyttiin, että syöttekö te tuota oikeasti.
No eivät kuulemma, mutta väittivät sitä
hirveän terveelliseksi
	Suvi kertoo reissun vastanneen aika
hyvin ennakko-odotuksia.

maiden omat pisteet festivaalialueella,
jossa erilaisiin hankkeisiin pystyi tutustumaan.
– Jossain teltassa oli HIV:n torjumisesta
juttua, jossain työtaisteluun liittyviä. Jossain näytettiin kuvia, että tässä meidän
tyttäremme kärrää ruumisarkkuja, se liittyi elinkauppaan.
	Tapio sanoo kokeneensa turhauttavana, että itse kokouksessa ei pystytty
edesauttamaan kaikkia hankkeita ja lupaamaan tukea. Tapaaminen kun ei ollut
kuitenkaan liittokokous, vaan nuorisotapaaminen.
– Monelta tuli sellainen avunhuuto,
että kaikkien maiden työntekijöiden pitäisi vetää yhtä köyttä ja tukea toisiaan.
Hyvä, että ilmaistaan ongelmat, mutta
vielä kun joku kekkaisi ratkaisun.
Hänen mukaansa se tarkoittaisi käytännössä sitä, että rikkaammat maat tukevat rahallisesti köyhempien ay-hankkeita.
– Joku 10 000 euroa on monessa paikoin Afrikassa iso raha, mutta meillä ei
ollut mandaattia luvata sellaisia. Jäi vähän kädetön olo.
Maissa nuorten kohtaamat ongelmat
ovat joskus samanlaisia, joskus erilaisia.
Esimerkiksi monissa Afrikan maissa ammattiliitto keskittyy työpaikkojen etsimiseen, eikä lainsäädäntö ole niin tiukka.
– Ihan käsittämättömän paljon asiaa tuli muutamassa päivässä, mahdoton
melkein selostaa edes.
Islantilaisten mätä hai jäi Tapionkin
mieleen. Tausta perinneherkulle on hänen mukaansa islantilaisten kerran vuodessa pitämässä kaappien tyhjennyspäivässä, jolloin laitetaan ruokaa kaikesta
kaapeista löytyvästä. Haita lukuun ottamatta ruoka oli festivaalilla kuulemma
mainiota.
– Tuopit olivat 1,5-litraisia ja maisemat huikeat. Kävin pyörällä maalaiskylän keskustassa, joka oli täynnä yksityiskohtia kuvattavaksi, paljon istutuksia ja
pieniä puroja. Minne vaan kamera osoitti, niin se oli valmis postikortti.
Kaikkiaan valokuvausta vakavasti harrastava Tapio kertoo kuvanneensa neljä
kahdeksan gigan korttia, lähemmäs parituhatta kuvaa. Viikonloppua kaikkiaan
hän kuvailee toistuvasti sanalla huikea.

Grillausta Norjan ja Ruotsin raksanuorten
kanssa.

– Tulee tutustuttua uusiin tyyppeihin
sekä opittua muiden maiden kulttuuria ja
tapoja. Kun sain täydeltä näyttävän ohjelman käteen, niin mietin, että mihin oikein olen suostunut. Mutta se oli loppujen lopuksi helpompi miltä näytti, vapaaaikaakin jäi.
Esimerkiksi grillaamiselle ja futikselle.
– Siistein ilta oli se BWI:n ilta, kun
mentiin nuotiopaikalle ja jätkät olivat
käyneet hakemassa läheisestä kylästä lihaa teurastamolta. Sinne eksyi paikallisiakin sitten katselemaan, että mitäs nämä viikingit täällä tekevät.
	Suvi kehuu myös Etelä-Saksan mielettömiä maisemia ja Neuschwensteinin
1800-luvun lopulta peräisin olevaa linnaa.
– Lähtöpäivänä harmitti, että viisi päivää on mennyt ihan tajuttoman nopeasti.
Itsekin vähän yllätyin, että miten hyvin koko reissu meni ja kuinka hauskaa oli.
Tapio Vainikainen:
– Reissu meni aivan nappiin.
Nähtiin paljon porukkaa ja harrastettiin pientä verkostoitumista. Pohjoismaista lähinnä,
kun kaikilla ei ole
Facebookiakaan.
	Tapio kertoi
panneensa merkille, että porukalla
oli kova tahto ajaa
erilaisia edistyksellisiä muutoksia
läpi. Vaikutuksen
tekivät erityisesti

Suvi Partinen:
– Meni kyllä loistavasti, oli hyvinkin
siisti reissu. Ihan yleisesti meininki ja fiilis, varsinkin pohjoismaalaisten kesken
oli hyvä henki. Uusia tuttuja tuli kymIslannin tarjoilut upposivat suomipoikaan.
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Maisemia Neuschwanstein linnasta.

– Koulussa ei pysty tuommoista oppimaan, käsittämättömän sivistävä paketti.
Kun haluaa tietää, miten missäkin maassa ovat asiat, voi mennä kysymään suoraan henkilöltä. Koko maailma oli siellä.
Parhaimpana mieleen jäi se, kun kuuli,
että jossain päin on saatu läpi huomattavia parannuksia, kuten että ammattiliitto
on voittanut ay-kiistan.
– Uskomaton fiilis kuulla, että asiat
voivat joskus parantuakin ja niin suurin
harppauksin.
Erno Alanko:
Myös Ernolle oli jäänyt vahvasti mieleen,
kuinka paljon on sellaisia maita, joissa
ay-asiat ovat huonommin kuin Suomessa,
mutta kuinka paljon niissä on silti saatu
asioita aikaan.
– Isoja uudistuksia ja parannuksia
siellä päin maailmaa, missä se on vielä
vaikeampaa. Oli neuvoteltu esimerkiksi
12 prosentin palkankorotuksia ja käyty
tosi isoja taisteluita.
Monet maat kertoivat uskaltaneensa
alkaa ajamaan asioita, kun olivat nähneet
sen onnistuneen muuallakin maailmassa.
– Päällimmäisenä jäi mieleen, että tapahtuma oli paljon laajempi kuin osasin
odottaa ja ihan älyttömän hyvin järjestetty niin isoksi tapahtumaksi. Vitsailin kaverille, ettei varmaan kukaan muu kuin saksalaiset voikaan tuommoista isännöidä.
Erno kiitteli myös sujuvasti järjestettyä tulkkausta. Hänkin oli huomannut ilokseen, että vaikka ohjelmaa riitti,

myös vapaa-aikaa jäi kiitettävästi. Reissuun mahtuivat myös vierailu paikalliseen pikkukylään, uimareissut ja kävelyt.
– Ja ehti silti käymään kaikissa kiinnostavissa tilaisuuksissa.
Kulttuurivaihtoiltana nähtiin myös eri
maiden kansallisasuja ja kuultiin paikallista musiikkia.
– Oli mukavaa, kun kaikki saivat tuoda jotain omaa. Niin se hai, ne olivat sellaisia sokeriapalan kokoisia mönttejä. Toisen palan söin ihan vapaaehtoisesti, ajattelin, ettei tänne ole Suomesta asti tultu
pelkäämään. Ei se niin pahaa sitten ollut.
	Joka ilta oli jokin isompi tapahtuma,
dj:stä kansanmusiikkibändeihin.
– Reissussa ei ollut mitään muuta
huonoa, kuin että paloin rakoille asti. Uusi tuttavani Ahmed sanoi, että seuraavaan
tapahtumaan jos meinaat palaa, niin tee
aurinkorasvalla ensin joku liiton logo rintaan. No, ekan yön Suomessa pystyin jo
itkemättä nukkumaankin.
Erno ei ollut aiemmin käynyt kuin
Tukholmassa, jota ei hänen mukaansa
edes lasketa ulkomaaksi, joten reissu oli
senkin puoleen ikimuistoinen.
– Olin niin iloinen, kun nimi nousi hatusta että! Lähtisin kyllä jatkossakin ihan
minne vaan.
	No millainen se Saksa sitten on, muutamalla sanalla?
– Olutmaa! Maasto ja arkkitehtuuri
olivat älyttömän hienoja, paljon kukkuloita ja maisemia, hieno maalaisidylli. Tykkäsin kyllä paljon.

Puuliiton Kare Kosonen näyttää, kuinka surffataan. Islannin mätää haikalaa ja
vielä pahempaa punssia.
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Nuorten raksaduunareiden julistus

Elämää Afganistanissa.

Vapaa osittainen suomennos
BWI:n nuoret muotoilivat yhdessä päätöslauselman BWI:n joulukuista kokousta varten. Päätöslauselmassa todettiin muun muassa, että nuoret työntekijät kaikkialla maailmassa kohtaavat samat prekaarit olosuhteet.
Prekaarilla tarkoitetaan työelämää, jota leimaavat tilapäiset, epävarmat ja epätyypilliset työsuhteet sekä työntekijän huono asema. Prekariaatti kuvaa työntekijöitä
näissä olosuhteissa.
	Lauselmassa todetaan, että nuorisotyöttömyys ja pätkätyöt ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Niin ovat myös siirtotyöläisten heikko tilanne sekä ikä-, rotu- ja sukupuolisyrjintä.
Kaikenlaista häirintää vastaan ja vähemmistöjen puolelle asetutaan jyrkästi.
Vastakkainasettelua työläisten kesken vältetään takaamalla kaikille samat edut ja
oikeudet, olivat nämä sitten paikallisia tai
muualta tulleita työläisiä.
Koska hallitukset kautta maailman tyytyvät pikemminkin tarkkailemaan kuin valvomaan kestämätöntä tilannetta, tarvitaan
vahvaa ja vapaata ay-liikettä. Etenkin, koska niillä ei ole rohkeutta taistella kapitalismin äärimmäisiä muotoja vastaan.
	Samalla todetaan myös, että nuoret näkevät ammattiyhdistykset usein vanhanaikaisina eivätkä usko, että ne ovat kykeneviä ratkaisemaan nuorten kohtaamia ongelmia. Tämän uskotaan johtuvan siitä, etteivät kaikki liitot anna nuorille heidän ansaitsemaansa tukea ja arvostusta.

Palanutta pohjoisen nahkaa.

Terveisiä Etelä-Amerikan
raksanuorilta.

Jalkapartio kaupungilla.

Teksti kertoo yhden rauhanturvaajan kokemuksista, eikä edusta Raksanuorten
virallista kantaa Afganistanin rauhanturvaoperaatioon.

Harjoitusammunnat.

Rauhanturvaajana Afganistanissa
Yksi palanen suurta operaatiota! Oli
vuosi 2010, kun lähdin 20-vuotiaana Afganistaniin palvelemaan ISAFjoukkoihin. Ensikosketukseni maahan
sain alkusyksystä 2010, kun laskeuduin
noin 150 rauhanturvaajan kanssa PohjoisAfganistaniin Mazar-e-Sharifiin.
Ilma oli todella kuivaa ja lämmintä, kun näin suomalaisena on tottunut viileään ja kosteaan ilmastoon.
Ensimmäiseksi tukikohdassa jaettiin varusteet aseineen ja ajoneuvoineen. Sen
jälkeen reissu oli valmis aloitettavaksi.

Vuosi valmiusjoukoissa
Hakeuduin jo ennen varusmiespalvelusta vapaaehtoisena Porin prikaatiin valmiusjoukkoihin, jonne oli erikseen pääsykokeet. Koulutus kesti 362 vuorokautta. Sen aikana kävimme Gold Responceharjoituksessa Pohjois-Norjassa, marssimme 96 kilometrin barettimarssin ja
saimme kriisinhallintaan tarpeellisen
koulutuksen. Koulutuksen loppupuolella
tehtiin valinta ISAF-joukkoihin.
Meistä koottiin noin 30 hengen ryhmä 20 ikävuoden molemmin puolin
olevia miehiä, joista tiivistettiin yksi
joukkue, joka toimisi saman kaavan
mukaan. Joukkueeseen lisättiin ainoastaan rotaatiovaiheessa kolme lääkin-

tämiestä ja varajohtaja. Vaihe kesti viisi
viikkoa, jona aikana meitä valistettiin
muun muassa kohdemaan kulttuurista, uskonnosta ja historiasta.
Vihdoin tuli päivä, jolloin rotaatiovaihe loppui ja edessä olivat viikonloppuvapaat. Niiden jälkeen noustiin lentokoneeseen joka suuntasi 4000 kilometrin
päähän Afganistaniin, jossa liityimme
ruotsalaiseen komppaniaan.

Ruokaa nuotiolla.

Kranaatinheitintulen kohteena
Tehtäviin kuului kohdemaassa partiointi lähikylissä ja tukikohdan vartiointi.
Palvelusaikaan mahtui niin rauhallisempaa aikaa kuin levottomuuksiakin.
Jouduimme tulituksen kohteeksi ja paikansimme tienvarsipommeja.
	Operaation aikana yksi kaveri myös
loukkaantui, kun jouduimme kranaatinheitintuleen. Olimme vartioimassa
kukkulalla, jonka ympärillä olivat kanttiinsa 50 metriä pitkät suojamuurit
suojaamassa väliaikaista tukikohtaa.
Oli normaali rutiinivartiopäivä, kunnes yhtäkkiä kuului räjähdys.
	Samalla sekunnilla aloitimme normaalit, opetetut toimenpiteet lähipuolustukseen. Kohteesta ei ollut tuolloin
mitään tietoa. Ryhmä oli lähdössä

Vuoren läpi kulkee tie.
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Kärsimysten tie

KuvaT Mikko Lindstedt

Auringonlasku sateen jälkeen.

Sade on harvinaisuus Afganistanissa.

Hiukan erilaista luontoa koti-Suomeen verrattuna.

tarkistamaan tilannetta muurien ulkopuolelle, kun ilmassa alkoi viheltämään. Se vihellys kuului kranaatista,
joka tippui meidän leiriimme.
Kranaatti tippui noin kolmen metrin
päähän joukkuetoverista ja hän sai sirpaleita alaraajoihinsa. Vielä ammuttiin
kolmas kranaatti, mutta se meni jo reilusti yli meistä. Haavoittunut joukkuetoveri toimitettiin helikopterilla kenttäsairaalaan, josta edelleen myöhemmin
Suomeen. Hän kuitenkin palasi palvelukseen Afganistaniin hoidon jälkeen.
Seuraavana päivänä ammuttiin taas kolme kranaattia lisää, mutta ne menivät
onneksi ylitse. Se oli ensimmäinen kerta, kun kranaattitulta käytettiin PohjoisAfganistanissa.

Mustaa valkoisella:

Kirjallinen työsopimus pelasti harjoittelun

Rankkaa, mutta palkitsevaa
Operaatio kesti osaltamme seitsemän
kuukautta. Sen aikana sain tutustua
paikalliseen elämänmenoon ja paljon ainutlaatuisia kokemuksia Afganistanista.
Kotiuduimme vuoden 2011 maaliskuussa. Reissu oli sen verran mukava ja
antoisa, että lähtisin mielelläni uudes-

taan palvelukseen. Suosittelen muillekin
asiasta kiinnostuneille, jos vain riittää
mielenkiintoa, halua ja kuntoa kantaa
35 kilon edestä varusteita helteessä.

Sotilas ja lapsi.

Niko Arve

Henri Karvinen on 24-vuotias nurmijärveläinen kirvesmies,
joka tietää kirjallisen työsopimuksen arvon. Opiskeluaikoinaan
Henri jatkoi kesätöissä entisessä työharjoittelupaikassaan.
	Työmaalla odottivat tutut työkaverit sekä työnjohto, joten
Henrin olikin helppoa mennä kysymään palkka-asioista tutulta
mestarilta. Vastaavan mestarin kanssa sovittiinkin, että Henri
saa samaa palkkaa harjoitteluajaltaan, kuin mitä hän kesätöistä sai.
	Senhetkiselle työpäällikön sijaiselle tämä kävi. Niin kirjoitettiin toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Sitä työpäällikön sijainen ei tiennyt, että firman käytäntöihin ei kuulunut
maksaa harjoittelijoille palkkaa.

Harjoittelu vai työsuhde

Sauna kranaatin jäljiltä.
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Hiukan erilaista maisemaa koti-Suomeen verrattuna.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia.

Kun Henri oli ollut vakituisessa työsuhteessa opiskeluaikana
reilun vuoden verran, tajusi varsinainen työpäällikkö, että firman käytäntöjä ei noudateta Henrin kohdalla. Tilanne alkoi
selvitä työpäällikölle, kun samanikäinen harjoittelija kyseisellä
työmaalla ihmetteli, miksei hänelle makseta samasta työstä
vaikka kokemusta oli täsmälleen saman verran.
Asiaa selviteltiin työmaalla vastaavan mestarin, työpaikkaohjaajan ja opiskelijoiden kesken, mutta eräänä perjantaina
työpäällikkö sitten ilmoittikin Henrille, että maanantaista lähtien harjoittelusta ei enää makseta. Työpäällikölle ei ilmeisesti
ollut selvää työharjoittelun ja vakituisen työsuhteen eroavaisuus.
Vaikka Henri olikin koulusta työharjoittelussa, niin samalla
hän oli työsuhteessa kyseiseen yritykseen, joten palkkaa kuului maksaa niin kuin oli sovittu. Työpäällikön silmissä Henri
oli ainoastaan harjoittelija, eikä täysivaltainen työntekijä siinä
missä muutkin.

Kirjallista ei niin vain pureta
Seuraavana maanantaina ensitöikseen Henri soitti kolme puhelua: vanhalle työmaamestarille, pääluottamusmiehelle sekä
liittoon. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kirjallista sopimusta ei voida purkaa yksipuolisesti, vaikka vastaava mestari olikin
sitä mieltä, ettei hän voi työpäällikölle sanoa vastaan.
Henri ilmoitti tämän työpäällikölle, joka ei luonnollisesti
pitänyt siitä, että hänen ylitseen käveltiin tässä asiassa, mutta joutui tyytymään tilanteeseen. Henrin onneksi asiasta oli
sovittu kirjallisesti.
	Sana sanaa vastaan -tilanteessa tarinan loppu olisi voinut
olla täysin toisenlainen. Hän naureskelikin kera työkavereiden, että yli vuosi meni työpäälliköltä tajuta työsuhteen laatu.
Toiselle harjoittelijalle päällikkö ei koskaan sopimusta suostunut kirjoittamaan, mikä tuntui kaikkien mielestä epäreilulta.
Onneksi työmaalla oli mukava vastaava mestari, joka antoi
toiselle harjoittelijalle palkan sijaan työkaluja.

Suullinen hankala riitatilanteessa
Myöhemminkin Henri on tehnyt töitä saman työpäällikön kanssa. Läheskään aina ei yhteistyö ole sujunut kivuttomasti, eli
ilmeisesti päällikön nenässä kasvaa edelleenkin pellollinen
herneitä. Henri työskentelee edelleenkin samaisen firman
palveluksessa, toisin kuin kyseinen työpäällikkö.
Henri kehottaakin tekemään kaikki sopimukset aina kirjallisena. Vaikka suullinen sopimus juridisesti onkin yhtä pitävä
kuin kirjallinen, silti sana sanaa vastaan tilanteet ovat aina
hankalia kaikille osapuolille. Monen vuoden takaisia sopimuksia kun on hankala muistaa sanatarkasti vuosien kuluttua.
Eeva Järvi ja Sini Partinen
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Syksy on hyvää aikaa
aktivoitua osastossa

Raksanuorten kotisivuilla on muun
muassa tietoa tulevista tapahtumista ja kuvia menneistä.

http://raksanuoret.rakennusliitto.
net/

Youtube:
Raksanuorten toiminnasta on videoita nyt myös Youtubessa! Kanava löytyy hakemalla ”Raksanuoret”.

Muu some:
Facebookissa, Twitterissä, Google+:ssa
ja LinkedInissä järjestöllä on oma
Raksanuoret-yhteisö. Yhteisön sivulle päivitetään nuorille rakentajille järjestettäviä ajankohtaisia tapahtumia.
Sivua seuraamalla pysyt helpoiten
selvillä siitä, mitä missäkin tapahtuu
ja milloin. Tapahtumiin ilmoittautuessasi ota aina yhteys sen järjestäjään. Pelkkä tägäys seinälle ei riitä.
Keskustelupalstoilla voit keskustella,
ystävystyä ja kysyä muilta neuvoa kiperiin tilanteisiin. Sivuilla on kuvia tapahtumista, työmailta ja illanvietoista.
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	Syyskokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle osaston toimihenkilöt,
puheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet. Osastosi aktiivina pystyt vaikuttamaan osastosi toimintaan sekä rakentajia ja rakentamista koskeviin asioihin.
Mikäli mietit, että mikäs hitto se minun osastoni oli, tarkistas asian helpoiten jäsenkortistasi. Monella osastolla on
omat kotisivut, josta näet ajankohtaisia
asioita sekä osastosi tulevia tapahtumia.
Martti Juonoja ja Sami Tenhonen

Vältä paperisota netissä
Rakennusliitolla ja Rakennusalan työttömyyskassalla on käytössä sähköinen
eAsionti-palvelu, jossa jäsenet voivat
muun muassa tarkistaa ja päivittää henkilötietojaan. Palvelu nopeuttaa tietojen
käsittelyä, koska se toimii reaaliajassa
ja sen käyttöönottaminen on helppoa:
tarvitset ainoastaan verkkopankkitunnukset.
Palvelussa voit:
• Täyttää ansiopäivärahahakemuksen,
myös sen ensimmäisen
• Lähettää tarvittavia liitteitä
sähköisesti työttömyyskassalle
• Päivittää rekisterissä olevia henkilötietojasi

• Tarkistaa hakemusten ja maksettujen
etuuksien tilannetiedot
• Katsella jäsenmaksutilannetta,
laskea jäsenmaksun määrän ja 		
maksaa jäsenmaksun
Palvelu myös kertoo ensimmäisen hakemuksen täyttämisen jälkeen, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa Rakennusalan
työttömyyskassalle. Palvelua pääset käyttämään Rakennusliiton tai Rakennusalan
työttömyyskassan internetsivuilta klikkaamalla etusivulla olevaa eAsiontikuvaketta.

Sami Erkkilä

Aslak Kanniainen

Joni Laasanen

Laura Paloniemi

21, opiskelija, Tampere

19, talonrakentaja, Oulu

17, talonrakentaja, Kokkola

23, maalari, Jyväskylä

1. Hain varmaankin yli 20
rakennusalan työpaikkaan. Suhteitakin oli vähän, eikä niiden
kautta tärpännyt. Lopulta pääsin tähän firmaan kesätöihin.
Vaikeaa siis oli saada kesätöitä.
Moni kaveri jäi ilman.
2. Kyllä vastaa. Tässä näkee, mitä työmaatyöskentely
on ja näkee eri ammattimiehet
töissä. Monipuolisesti on ollut
töitä. Alkuun oli tavaran kantamista ja sittemmin pääsin muihinkin töihin.
3.Kohtuu tyytyväinen olen.
Edelliseen kesätyöhön verrattuna palkka nousi paljon. Toki
aina enemmänkin saisi maksaa.

1. Ei ollut vaikeaa. Työharjoittelun kautta työpaikka varmistui jo hyvissä ajoin ennen
kesää.
2. Kyllä vastasi. Toimenkuva
oli tiedossa jo etukäteen ja
hommia sai jatkaa siitä, mihin työharjoittelun päättyessä
jäi. Työporukkakin on suoraan
kuin hullujen huoneelta, joten
tekemisestä nauttii ja tuntuu
kuuluvansa joukkoon.
3. Riittänee tässä vaiheessa, mutta eteenpäin on
ihmisen mieli. Pitää olla iloinen siitä, että töitä on.

1. Ei ollut vaikeaa saada
kesätyöpaikkaa, koska olen ollut viime vuonnakin samassa
firmassa töissä. Isä on täällä
myös töissä ja sillä saattoi kans
olla merkitystä.
2. Hommat on ihan OK.
Pohjatöitä, styroksien laittoa,
muottien tekoa, betonivalua ja
muottien purkamista, eli mun
mielestä ihan kunnon töitä.
3. Olen tyytyväinen, että
täällä saa alalle hyvän opin ja
siitä maksetaan lisäksi hyvää
palkkaa!

1. Se oli suhteellisen helppoa, työharjoittelusta vain suoraan kesätöihin telan kanssa
heilumaan.
2. Kyllä. Harjoittelussa olin
onneksi saanut jo melko kattavan käsityksen työmaiden haasteista, joten työpaikan vaihtelevat olosuhteet eivät tulleet
yllätyksenä.
3. Juu, mutta vaati se
hieman neuvottelutaitoja saada palkka kohdilleen. Työehtosopimusalakin meinasi siinä
huiskeessa mennä vikaan.

Tuomo Sohlman

Omat sivut:

Kuulut Rakennusliittoon oman ammattiosastosi kautta. Ammattiosaston
jäsenenä voit osallistua osastosi ja
sen hallituksen toimintaan, joka
on avointa kaikille jäsenille.
Monet osaston aktiiveista alkavat olla jo parhaat päivänsä nähneitä,
joten sinne kaivataan kipeästi uutta
sekä nuorta verta. Osaston tulevasta toiminnasta ja hallituksesta päättää syyskokous. Se onkin paras keino
lähteä mukaan osaston toimintaan.

www.rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi
Ali Haidary ja Niko Seppänen

Jos jäät työttömäksi
Muista ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon heti jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi, koska ansiosidonnainen päiväraha lasketaan alkavaksi vasta ilmoittautumispäivästä. Lue lisää ansiosidonnaisen edellytyksistä ja hakemisesta Rakentajasta,
Rakennusalan työttömyyskassan nettisivuilta tai työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilta.
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Tuunari:
Jon Liljegren
Ikä: 30 vuotta
Ammatti: Kirvesmies
Työpaikka: Hansa
Rakenne Oy
Tuunattavana:
BMW 316 335 vm.-84

Kuvat Mikko Lindstedt
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EVO Mitsubishin ilmanottoaukko.

Ja Recaron penkit tietysti.

Tämän varsin omaperäisen BMW:n omistaa Jon Liljegren, 30-vuotias kirvesmies
Helsingistä. Hän on toiminut rakentajana 11 vuotta. Kiinnostus autoihin heräsi
jo alaikäisenä, jolloin ajeltiin kavereiden
kanssa pelloilla ja yleisillä teillä Datsunilla ja 60-luvun Corollalla.
	Juuri täysi-ikäiseksi ehtineenä Jon
hankki ”ykköskoppasen” Escortin, josta jo ostopäivänä irtosi bensaletku sytyttäen moottoritilan tuleen ja tuhoten sen
täysin. Escort oli sen jälkeen pitkään heinäpellossa, josta veli sen pelasti ja entisöi täysin. Tänä päivänä auto voi erittäin
hyvin.
	Jonin aiempi bemari oli mallia E30 320, jolla kaahailusta lähtikin sitten kortti vuodeksi. Tuunausinto nykyiseen autoon tarttuikin naapurilta, jolta edellinen bemari oli hankittu.
Vuonna 2005 löytyi jyväskyläläiseltä pajalta sopiva aihio, josta moottori oli
loppuunkulunut ja korikaan ei ollut mieleinen. Siitä alettiin rakentamaan kulkupeliä itselle sopivaksi. Kolme vuotta myöhemmin tallissa oli leimakelpoinen, toimiva, isomoottorinen BMW.

rainen moottori. Vaihdelaatikko on myös
7-sarjalaisen Sport Getrac käännetyllä vaihdekaaviolla. Se tarkoittaa, että
1. vaihde on vasemmalla alhaalla jne.
Autossa on paljon samaa tekniikkaa
kuin samanikäisessä Alpina B6:ssa. Luvat moottorin vaihtoon on saatu jo 90-luvulla, eikä se nykypäivänä enää olisikaan
mahdollista uusien säädöksien takia.
M3 BMW:stä on otettu lukkoperä,
etupäästä alusta on 325-bemarista paksummilla etutolpilla, että se kestää keulan painon. Putkisto on tehty tietysti pel-

Uusi perä Puolasta

Luvat hankittu ysärillä
Subaru Imbrezan takaspoilerilla 		
koristeltu BMW.
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Auto on alkuperäiseltä malliltaan E30
316 vuosimallia -84, nykyään 335. Autoon on vaihdettu BMW 735:n 3,5-lit-

tipakosarjoineen. Ulkokuoreen on laitettu
M3:sen kylkilevikkeet, lasikuituiset etulokasiivet, Subaru Imprezan takaspoileri, Riegerin takapuskuri ja E46 3-sarjalaisen BMW:n etupuskuri. Konepellissä
on Mitsubishi Lancerin ilmanottoaukko.
Renkaat ovat toyon R888 16-tuumaiset, katulailliset slicksit. Vanteet
ovat Hartgen, takana 5-pulttiset ja edessä 4-pulttiset johtuen siitä, että takana
on M3:sen taka-akseli. Tehoa 1200 kiloa
painavasta pelistä löytyy noin 250 Hv ja
vääntöä noin 400 Nm. Huippunopeus on
kyseisellä perällä siinä 200 km/h paikkeilla.

BMW E46 etupuskuri.

Toissa vuonna auto kävi veljen toimesta
reissussa ihan Unkarissa saakka, tosin siitä hajosi matkalla perä. Mutta vaikeuksien kautta voittoon! Kielimuurien ja pitkällisten etsintöjen jälkeen löytyi kuulopuheiden perusteella käytetty perä laitteeseen paikallisen drifting-autoharrastajan hyllystä. Kolme tuntia remonttia ja
matka sai jatkua.
	Jonin veli kävikin kesällä vielä pidemmän reissun Eurooppaan. Keväisin auton
perushuoltoihin kuuluu pääreleen vaihto,
koska rele hapettuu niin pahasti talvisin
auton seisoessa pihalla teltassa.

Bemmi lepää Vilnassa Neris-joen rannalla.

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!

Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

Perhe pitää kiireisenä

BMW on nähnyt maailmaa, myös Tatra-vuoret Slovakiassa.

Nykyään Jonilla itsellään ei riitä aika autolla ajoon, koska perheenlisäystä on jo ilmaantunut. Veli ajelee kuitenkin Joninkin edestä ja pitää katseita kääntävän menopelin liikkeessä.
	Juuri perhekiireiden ja uuden crossfit-harrastuksen takia radalla ajo on jäänyt miltei kokonaan, eikä autolla ole käyty kuin kerran Ahvenistolla ja kerran Alastarolla. Auto toimii radalla muuten moitteitta, mutta puuttuvan ohjaustehostimen
takia kuskilta loppuu puhti nopeasti.
Raksanuorten tapahtumista Jon on käynyt kaksi kertaa Super-Raksa-päivillä ja
seitsemän kaupungin salibandyturnauksessa Lahdessa. Jon kehottaa kaikkia
osallistumaan tapahtumiin niiden ilmapiirin, hyvän meiningin ja mukavien ihmisten takia. Meinaapa hän vielä itsekin
osallistua tuleviin tapahtumiin.
Tuomo Haltia, Farhad Kheirkhah ja
Petri Kumpulainen

M3 kylkilevikkeet.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Isi ei ole ohitustolppa
Asfalttimiehen
kynästä:
Keväällä ovat asfalttimiehellä patterit
taas täynnä virtaa koko kesän duuneihin, kun talvi on vietetty perheen parissa. Paikattu ne kesän kotoa pois olemiset lasten ja tietysti puolisoiden kanssa.
Korjattu se rikkinäinen ränni, käyty appivanhempien ja sukulaisten luona kylässä.
Monesti sitä miettii, miksi ihmeessä
raahautua tienreunalle ”ohitustolpaksi”,
kun autot pyyhkäsevät selkäsi takaa sadan kilometrin tuntivauhtia, vaikka rajoitus olisi puolet siitä. Kyllä! Se on se tunne, kun seisot ja koitat tehdä parempaa
tietä, jotta muilla olisi turvallisempi ajaa.

Kelloa ei kaahailulla voiteta
Tahdon, hyvät lukijat, että heittäydytte
asemaamme sinne moottoriteiden reunalle liikenteen sekaan pelkämään henkenne edestä. Ihmisillä on olevinaan kiire joka paikkaan, vaikka todellisuudessa
he eivät ajallisesti voita yhtään mitään.
Liikenteen seassa työskentely on aina vaarallista ja työ vaatii tekijöiltään jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Infran tilastojen
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mukaan Suomessa sattuu asfalttialalla vuosittain 1–2 vakavaa onnettomuutta sekä kymmeniä vaaratilanteita. Näitä
vaaratilanteita on varmasti paljon enemmänkin, mutta suurin osa jää tilastoimatta, kun tyydymme nyrkin puisteluun ja
pään pyöritelyyn.
Kuumuus on myös alamme yksi vaaroista, kun aurinko paistaa pilvettömältä
taivaalta ja mittari näyttää +30, niin sitä ei 140-asteinen asfaltti jalkojen alla
helpota. Tähän kun lisätään vielä raskas
työ, pitkät päivät ja väsymys, niin ei siinä enää ole kovin terävä tarkkailemaan
liikennettä.

Tyhjäkin tietyömaa on riski
Autoilijoita on helpotettu nykyään havaitsemaan työmiehet hyvissä ajoin heijastusvaatteilla, vilkkuvaloilla ja liikenteenohjauksella. Hiljainen ajonopeus pidentää aikaa reagoida tietyömaan erikoisiin
ajojärjestelyihin.
Lisäksi tielläliikkujan on hyvä muistaa, että keskeneräinen tie on turvallisuusriski, vaikkei siellä sillä hetkellä olisikaan ketään töissä. Hiljainen ajonopeus on tarpeen silloinkin, kun tieltä puuttuu ajoratamerkintöjä, turvakaiteita tai

muita tienkäyttäjien turvallisuutta parantavia tekijöitä.
Tämän takia ei nopeusrajoituksia
vaihdeta normaaleiksi, ennen kuin koko tieosuus on valmis. Harva tienkäyttäjä tulee ajatelleeksi, että nopeusrajoitukset myös parantavat liikenteen sujuvuutta, sillä niillä voidaan usein välttää tien
sulkeminen kokonaan.
Itseni mielestä niinkään suuri riski
eivät ole normaalikansalaiset, vaan siksi ovat osoittautuneet ammattiautoilijat.
Yhdistelmän kiihdyttäminen tietyömaan
jälkeen tuntuu olevan ylitsepääsemätöntä, joten sehän on sama pyyhkäistä rajoitinta vasten ohitsemme.
Toki alallamme on muitakin turvallisuusriskejä, joista voisi kirjoittaa paljonkin. Tästä aiheesta ei kai voi koskaan kirjoittaa liikaa. Kotona meilläkin odottavat perheet, jotka haluavat,
että isi on tämänkin kesän jälkeen kotona taas talven leikkimässä ja korjaamassa sitä ränniä. Joten muistakaa:
AJA HILJAA!
ISI ON TÄÄLLÄ TÖISSÄ!
Teksti ja kuvat Jarno Holappa.
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Valtakunnallinen
Nuorisokurssi
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Toiminnansuunnit telu
Syksy 2013
Eri paikkakunnat
Mitä ensi vuonna tap
ahtuu?
Siitä päätät sinä! Luvass
a risteilyjä, Tallinnan reissu
ja ja
saunailtoja, ole siis kuu
lolla
ja anna oma mielipiteesi
ensi
vuoden tapahtumiin.
Lisätietoja syksyllä Ra
ksanuorten nettisivuilta ja
Facebook-ryhmästä.
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Safety Pack elämäsi turva
yhdessä paketissa.
Kotona,
matkalla,
vapaa-aikan
a,
töissä,
opiskelussa.
..

Turvan Safety Pack on nuorten aikuisten* oma
vakuutuspaketti. Se on kaikki mitä tarvitset.
Safety Pack sisältää
• kotivakuutuksen
• tapaturmavakuutuksen
• matkustajavakuutuksen
• henkivakuutuksen (valinnainen)

Klikkaa
turva.fi/
safetypack

* Saat Safety Packin, kun olet täyttänyt 18 vuotta, mutta et vielä 27 vuotta ja asut itsenäisesti muualla kuin vanhempiesi luona.
Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä
erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110
ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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