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Rakennusliiton nuorisotoiminta on kasvanut
ja kehittynyt koko
maassa. Toimintaamme kopioidaan muissa ammattiliitoissa ja ihmetellään sen laajuutta. Nuorisotoiminnassa ei voida
vängätä ja kinata, vaan on tapahduttava ja toimittava, jotta saataisiin jotain aikaiseksi. Kun toimintaa suunnitellaan ja tehdään, on muistettava miksi ja kenelle. Tästä toiminnassamme on kysymys.

Nuorten ongelmat ja pahoinvointi rakennustyömailla ovat lisääntyneet merkittävästi suhdanteiden
heikentyessä. Oli välttämätöntä luoda nuorille mahdollisuus purkaa tuntojaan ja ajatuksiaan muille nuorille.
Raksanuoret-lehti on yksi väylä jakaa
ajatuksiaan muiden nuorten rakentajien kanssa.
Ei pidä kuitenkaan unohtaa,
että lehteämme luetaan myös liiton johdossa ja liiton ulkopuolellakin. Ajatusten vaihto ja puhuminen luo pohjaa myös päätöksenteolle niin Raksanuorissa kuin Raken-

kalle leponiemi

nusliiton johdossakin. Lehti on yksi
vaikutuskanava ja osa laajempaa kokonaisuutta kotisivujemme ja Facebook-ryhmämme kanssa. On tärkeää luoda kokonaisuus, jossa eri viestintämuodot linkitetään tukemaan
toisiaan.
Toivonkin, että kaikki tulisivat ottamaan kantaa yhteisiin asioihin ja kirjoittamaan mielipiteensä minulle tai muille nuorisojaoston jäsenille. Emme voi puolustaa ja viedä
nuorten asioita eteenpäin, jos niistä
ei puhuta ja kerrota. Pidetään ääntä
itsestämme!
Raksanuoret 01/2009
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Tehotärpit

Kuka, mitä, häh?
kalle leponiemi

Koulut rikkovat lakia,
haalarit ovat ilmaiset

Kati Holmström
18 vuotta, Tornio

Mikko Lindstedt
27 vuotta, Helsinki

Emilia Kukkala
20 vuotta, Tampere

Sami Tenhonen
23 vuotta, Espoo

Olen kotoisin Kemistä, mutta
muuttanut vastikään Tornioon.
Olen maalariopiskelija ja valmistun keväällä. Aion muuttaa
jonnekin kauemmaksi ja päästä siellä työelämään, koska kotipaikkakunta on jo nähty.
Lehdentekokurssi oli ensimmäinen kosketukseni Raksanuoriin ja ylitti odotukseni.
Tulevaisuudessa aion lähteä
mukaan Raksanuorten toimintaan ja tapahtumiin. Opiskelun ohella käyn kuntosalilla ja
tykkään katsella elokuvia sekä
reissata paljon, rahatilanteesta riippuen.

Valmistuin levyseppähitsaajaksi vuonna 2000 Nummelan
amiksesta. Hitsaushommat eivät kuitenkaan houkutelleet ja
lähdinkin kaverin isän mukaan
rakennuksille.
Kirvesmiehenä työskentelin
viisi vuotta. 19-vuotiaana minut valittiin ensimmäisen kerran luottamusmieheksi ja tästä lähti tutustuminen Rakennusliiton toimintaan.
Nykyisin työskentelen toimitsijana Uudellamaalla. Minut tapaakin parhaiten Uudellamaalla ja Turussa. Työnkuvaani kuuluu Rakennusliiton
nuorisotyö sekä Uudellamaalla että valtakunnallisestikin.
Vapaa-aikani kuluu töiden lisäksi vapaaottelun, prätkien ja
niiden rakentelun parissa.

Opiskelen Tampereen yliopistossa tiedostusoppia toista vuotta ja teen samalla freelancer-hommia.
Päätyönäni on tällä hetkellä
tämä Raksanuoret-lehti. Työkokemusta tosin löytyy alalta
jos toiseltakin: muun muassa
vanhusten- ja lastenhoidosta,
pitsanpaistamisesta, kaupan
kassana toimimisesta, maalihommista, hevosten ja lehmien hoidosta ja siivoamisesta.
Ennen Tampereelle muuttoani olen opiskellut ja työskennellyt Juankoskella, Nilsiässä
ja Kauhavalla.
Harrastan rockmusiikkia kokonaisvaltaisesti, kaikkia taiteita amatöörimäisesti, lukemista,
kirjoittamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista sekä eri järjestöissä että kaupungin luottamustoimissa. Kotoa minulta
löytyy Seri-saksanpaimenkoira,
jonka kanssa lenkkeillessä pää
tuulettuu mukavasti.

Valmistuin vuonna 2006
kesällä Matinkylän ammattikoulusta talonrakentajalinjalta. Koulun jälkeen kävin intin:
olin vuoden Vekarajärvellä.
Ensimmäinen konkreettinen
kokemus Rakennusliitosta oli
alkuvuodesta 2007, kun kävin
Siikaranta-opistossa nuorille
rakentajille suunnatun kurssin. Siitä sain ison kipinän aytoimintaan ja tämän jälkeen
olenkin ollut aktiivisesti mukana eri tapahtumissa, pääasiassa Uudellamaalla.
Viime vuoden lopulla pääsin mukaan valtakunnalliseen
nuorisojaostoon. Minut valittiin vuodeksi 2009 Uudenmaan nuoriso- ja urheilujaoston puheenjohtajaksi. Hommasta ei suurempaa tietoa
ole, mutta iloisin mielin lähden katsomaan sitäkin puolta toiminnasta.
Harrastuksiini kuuluu pääasiassa salibandy, talvella tulee lautailtua ja kesällä rullaluisteltua.

katin, mikon ja samin
kuvat: pauli järvinen
emilian kuva:
auni vääräniemi

Rakennusliiton nuorten jäsenlehti 01/2009
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry Nuorisojaosto PÄÄTOIMITTAJA Kalle Leponiemi TOIMITUSSIHTEERI Emilia Kukkala ULKOASU
JA TAITTO Kaisa Tiri KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Lauri Haikola, Jarno Holappa, Kati Holmström, Pauli Järvinen, Emilia Kukkala,
Kalle Leponiemi, Mikko Lindstedt, Seppo Lindgren, Marko Näykki, Seppo Ruokolainen, Jatta Salmi, Jarmo Salo, Sami Tenhonen,
Jouni Tikkanen ja Kaisa Tiri SARJAKUVA Miia Herranen KANNEN KUVA Kaisa Tiri ILMOITUSMYYNTI Kalle Leponiemi, kalle.
leponiemi@kolumbus.fi PAINO Kalevaprint, www.kalevaprint.fi
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Ammattioppilaitokset rikkovat lakia
periessään oppilailta maksuja turvakengistä ja haalareista. Silti miltei jokaisessa
koulussa ympäri Suomen vastaavat oppilaat ”kyllä”, kun heiltä kysytään, ovatko
he joutuneet maksamaan suojahaalareista ja turvakengistä koulussa.
Pääsääntöisesti turvajalkineet löytyvät
kaikilta. Muutamissa tapauksissa niitä ei
opiskelijoilla ole käytössä, vaikka työturvallisuussäädösten noudattaminen rakennustöissä edellyttää niiden käyttöä. Säädökset koskevat myös oppilaitosten työsaleissa ja työmailla tapahtuvaa opiskelua.
Oppilaitoksissa on yleisesti totuttu
perimään opiskelijoilta maksu turvajalkineista ja suojahaalareista. Tämä käytäntö on ristiriidassa opetusministeriön asetuksen numero 1323 kanssa. Sen 6 pykälän toisessa momentissa todetaan selvästi, että ”koulutuksen järjestäjä on velvollinen hankkimaan opetukseen kuuluvia
opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita ja työturvallisuussäännösten edellyttämiä varusteita, eikä niistä asetuksen mukaan voi periä maksua”. Asetus on ollut
voimassa vuoden 2002 alusta.
Eli jos oppilas on joutunut maksamaan suojavarusteista, on koulu rikkonut lakia.
Monesti opettajat perustelevat väärää käytäntöä sillä, että haalarit ja kengät
jäävät oppilaalle koulun loputtua. Se pitääkin paikkansa, koska nehän ovat henkilökohtaisia tavaroita, joista on maksettu. Opiskelijat eivät kuitenkaan enää kolmen vuoden jälkeen tee mitään likaisilla ja osin rikkinäisillä haalareilla saatikka
linttaan poljetuilla turvakengillä. Eli kuluneita vaatteita ja kenkiä ei voi myöskään
pakottaa ostamaan omiksi.
Koulun täytyy hankkia suojavarusteet
ja opiskelijoiden palauttaa ne opiskelun
päätyttyä. Työmaallakin haalareita menee vuodessa vähintään kahdet. Asiasta
ei kannata kuitenkaan syyllistää opettajia,
sillä heillekin tulevat käskyt ylempää.
Koulut noudattivat aikoinaan hetken
opetusministeriön asetusta, mutta valvonnan heikennyttyä rupesivat perimään
maksua eli rikkomaan lakia.
Maksamansa rahat voi kuitenkin saada takaisin. Asialle pitää vain tehdä itse

jotain eli ottaa yhteyttä Sakkiin tai Rakennusliittoon. Esimerkiksi ainakin Kajaanissa oppilaat ovat saaneet rahansa takaisin.
Siellä eräs oppilas oli aktiivinen ja otti yhteyttä Rakennusliittoon. Rakennusliiton
Kainuun aluejärjestön aluepäällikkö Juha Kauppinen taas otti yhteyttä kouluun
ja pienen neuvottelun jälkeen koulu sanoi
maksavansa rahat oppilaille takaisin.
jarmo salo

MM-unelman rakentajien
karu arki
Kesällä 2010 Etelä-Afrikassa pelataan jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Areenojen rakentaminen Kapkaupungissa, Johannesburgissa ja Durbanissa on
täydessä vauhdissa, mutta rakentajia kiusataan matalilla palkoilla ja vaikeilla työja elinolosuhteilla.
Green Point Stadium kohoaa kauniille
paikalle meren ja korkean Signal Hill -vuoren väliin Kapkaupunkiin. Yksi unelmien
areenaa rakentavista nuorista on Victor
Ngcaku. Muiden rakentajien tavoin hän
ehti unelmoida paremmasta elämästä jalkapallon MM-kisojen rakennusinvestointien tuomien työpaikkojen myötä, toistaiseksi turhaan.
– MM-kisat ovat tuoneet työtä, mutta työoloihin ei ole tullut parannusta, kertoo Victor.
Green Pointissa työskentelee noin
3 300 rakentajaa, joista kymmenes ilman
työsopimuksia. Kaikista rakentajista 800
on pääurakoitsijan palkkalistoilla, muut
alihankkijoiden. Tuntipalkat vaihtelevat
0,60 eurosta 2,50 asti, jonka Victor täysoppineena timpurina ansaitsee.
Suurin osa rakentajista asuu esikaupungeissa, ahtaasti rakennetuissa slummeissa kuten Guguleto, Delft, Joe Slovo
tai Nyanga. Victor asuu Nyangassa vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Keskimääräiset asuinkustannukset slummeissa
ovat noin 56 euroa kuukaudessa. Perustarpeisiin Victorilla menee vähintään 270
euroa joka kuukausi: neljän vessapaperirullan ostamiseen marketista menee kaksi tuntipalkkaa.
Rakennustyöläisten palkat ovat noin
puolet siitä, millä tulisi juuri ja juuri toimeen. Suurin osa työmaan porukasta ansaitsee 14 randia tunnissa. Se tekee noin
180 euroa kuukaudessa – nimittäin jos

rahat saa kuljetettua turvallisesti kotiin
asti.
– Ei ole harvinaista, että junissa tapahtuu ryöstöjä, Victor sanoo.
Stadionin rakentaja Victor jaksaa edelleen toivoa, että MM-kisat tuovat pysyviä
parannuksia työntekijöiden oloihin. Hän
haaveilee tuloerojen kaventumisesta ja
korkeammasta elintasosta. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan kuitenkin
painostusta vallankäyttäjien suuntaan.
– FIFA, jalkapallon maailmanjärjestö,
pystyy esittämään vaatimuksia. Kun lakkoilimme saadaksemme pitää matkakorvaukset, FIFA puuttui asiaan. Kesti vain päivän saada homma kuntoon, Victor kertoo.
– Mutta mitään ei tapahdu ilman
taistelua.
Isot urheilutapahtumat antavat mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin parempien työehtojen puolesta. Kun
MM-kisat pelattiin Saksassa 2006, saatiin
huomio kiinnitettyä jalkapallojen valmistajien työehtoihin. Kansainvälinen ay-liikkeen kampanja tuotti hyvää tulosta.
Rakennusliitto on yhteistyössä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen ja Kansainvälisen rakennus- ja puutyöväen järjestön kanssa tukemassa eteläafrikkalaisia rakentajia taistelussa parempien palkkojen ja työehtojen puolesta. Tavoitteena on, että ihmiset pärjäisivät tekemällä yhtä työtä: että saamallaan palkalla he pystyisivät elättämään perheensä
ja asumaan turvallisesti. Tästä käytetään
englanniksi nimeä ”decent work”, jonka
suomenkielinen vastike voisi olla ”kunnon työ”.
Nina Kreutzman

Palkat nousevat työehtosopimusten mukaisesti
Palkankorotukset astuvat voimaan
kaikilla kahdeksalla työehtosopimusalalla 1.3.2009 tai viimeistään sitä lähinnä
olevan palkanmaksukauden alusta. Myös
urakkahinnat nousevat, mutta korotukset
ovat erisuuruiset eri sopimusaloilla.
Kesken olevista urakoissa kannattaa
pitää erityisen tarkkaa kirjanpitoa 1.3.
lähtien, koska korotus koskee myös niitä. Korotuksen voi ottaa ulosmaksuun tai
vaihtoehtoisesti korottaa loppulaskussa
urakan keskituntiansiota prosenttikorotuksen mukaisesti.
Seppo Lindgren
Raksanuoret 01/2009
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Raksanuoret järjestivät Uudellamaalla joulukuussa jousiammuntapäivän. Tähtäilyn jälkeen jälkeen saunottiin, uitiin,
syötiin ja laulettiin.
Mukana oli viisitoista Rakennusliiton
nuorta jäsentä. Jousiammunta pidettiin
Wilhelm Tell -jousiammuntakerhon tiloissa Sörnäisissä. Pari tuntia sujui ampumisen merkeissä ja parhaimmat palkittiin mitaleilla ja maineella. Ammunnan
jälkeen Sherwoodin raksanuoret siirtyivät
Rakennusliiton saunalle, missä saunomi-

Keilauksen kolme parasta: Lasse Nikkari, Marko
Peltomaa ja Ville Nikkari
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Mikko Lindstedt

Uusi nuorisojaosto
Itä- ja Keski-Suomeen
Itä ja Keski-Suomen yhteinen nuorisojaosto perustettiin 24.tammikuuta Kuopiossa. Paikalle perustamiskokoukseen saapui yksitoista jäsentä. Jaosto koostuu alueen alle 35-vuotiaista nuorista ja kokoontuu pari–kolme kertaa vuodessa.
Porukan kokoontuessa ensimmäistä
kertaa oli hyvä käydä läpi perustavoitteita.
Tärkeimmiksi katsottiin saada kestävää
nuorisotoimintaa alueelle, minkä toivotaan toimivan sisäänajona jaostolle muuhun liiton toimintaan.
Muiksi tavoitteiksi kirjattiin tiedon jakaminen järjestäytymisen tärkeydestä ja
nuorten saaminen mukaan Siikarannan
kursseille. Tulevaa ohjelmaakin lyötiin

Parhaimmat ampujat palkittiin mitalleilla ja maineella.

sen ja syömisen ohella pelattiin Guitar
Heroa ja Sing Staria. Pelejä pelatessa ilta
sujui mahtavasti ja aivan liian nopeasti.
Jousiammuntapäivä kuten muutkin
tapahtumat ovat ilmaisia Rakennusliiton
nuorille. Mikäli haluat tietää lisää Uudenmaan tulevista tapahtumista tai nähdä
enemmän kuvia menneistä, niin löydät
niitä Rakennusliiton nettisivuilta Raksanuoret-osiosta.

lukkoon. Huhtikuussa on tulossa nuorisoristeily Kuopion, Jyväskylän ja Mikkelin seudun nuorille. Muutakin ohjelmaa
on luvassa kuluvana vuonna ainakin Kuopioon, Iisalmeen, Jyväskylään, Joensuuhun, Siilinjärvelle ja Mikkeliin.
Yhteistyötä muihin liittoihin pidettiin
tapaamisessa mahdollisena. Jaosto päätti tehdä SAK:lle esityksen, että olisiko
mahdollista järjestää SAK:laisten jäsenliittojen nuorten kanssa yhteinen tapahtuma. Mahdollisuuksista onkin käyty jo
alustavia keskusteluja SAK:n aluejohtajan kanssa.
Lauri Haikola

Pohjanmaan Raksanuoret
hohtokeilaamassa Seinäjoella
Työviikko oli saatu sopivasti saatu
päätökseen ja päivä oli kääntymässä iltaan, kun pohjalaiset raksanuoret vasta
virittäytyvät tunnelmaan. Seinäjoen keilahallilla oli alkamassa hohtokeilausvuoro alueen nuorille rakentajille.
Nuoret odottivat innolla tapahtumaa
ja meidän keilausvuoromme tultua alkoi
tapahtua. Tunnelmaa ja ääntä saatiin saliin riittämiin - tai siltä se ainakin tuntui!
Mukana tapahtumassa oli niin ensikertalaisia kuin myös pidemmän aikaa toiminnassamme mukana olleita nuoria. Paikalla olleiden joukosta löytyi tasapuolisesti
niin naisia kuin miehiäkin. Kaikilla näytti
olevan hauskaa, varsinkin kun keiloja rupesi kaatumaan oikein urakalla.
Paikalla nuoria keilaajia ohjaamassa
oli Välkkilän Mikko, joka on itsekin rakentajanuori. Hän oli juuri saanut Seinäjoen
Keilailuliiton suurmestarin arvonimen ja

oli täten varsin sopiva henkilö perehdyttämään meitä keilauksen saloihin.
Parin tunnin hohtokeilausaika vierähti
nopeasti ja sen jälkeen jäi aikaa keskusteluille. Keskusteluja syntyi hyvistä tuloksista, heiton kierteistä tai niiden puuttumisesta, keilapallon nopeudesta ja käsien puutumisen ihmettelystä. Lisäksi kävimme läpi Raksanuorten tulevia tapahtumia ja vaihdoimme mielipiteitä siitä,
mikä toiminnassamme on tärkeintä itse
nuorten näkövinkkelistä katsottuna. Hyviä ehdotuksia tulikin paljon ja niitä tullaan myös toteuttamaan.
Ilta jatkui vielä tovin hyvässä seurassa: rakentajaporukassa ja loistavan yhteishengen vallitessa. Kaikki hyvin ja loppu vielä paremmin! Seuraavaa tapahtumaa odotellessa…
marko näykki

Kolumni

Kari Sami tähtäämässä taulun keskikohtaan.

Sherwoodin Raksanuoret

Elämää työpäivän jälkeen?

(r)Actionia

Salibandya, punttia ja
rakentamista

Metsän siimeksessä, silti vain kivenheiton päässä kaupungista, rymyää sekalainen porukka läntiseltä Uudeltamaalta. Kyseessä on Forest Ghost ry, joka kokoontuu aika
ajoin reippailemaan paintballin parissa.
Ryhmään kuuluu niin ammattipelaajia kuin ensikertalaisiakin, eikä ”splättiksessä” sukupuolella tai ruumiinrakenteella ole väliä. Ryhmän paristakymmenestä pelaajasta kolme on aktiivisesti mukana olevaa naista. Ikäjakauma on tällä hetkellä 12-50 vuotta ja elopainohaitarikin on vähintään
yhtä leveä: pelaajista löytyy massaa väliltä 40-140 kiloa. Ainoa vaatimus liittyy varustukseen: suojamaski täytyy löytyä
jokaiselta, mutta muuten voi pelata vaikka alasti.
Pelit sijoittuvat lähinnä metsäkenttiin, mutta muutaman
kerran Forest Ghost ry on saanut mahdollisuuden mennä
kaupunkiolosuhteisiin hylätylle Vuosaaren vedenpuhdistamolle. Haaveena ryhmällä on saada oma pelialue esimerkiksi pellolle, jonne voisi kasata erilaisia suojia ja esteitä.
Pieni kipu on aina välillä mukavaa, kuten splättistä harrastaneet voivat kertoa. Kuitenkin tähän harrastukseen liittyvä ajoittainen kipu on vain hetken huumaa: kun lähtee uudelle kierrokselle, ovat vanhan pelin kivut jo unohtuneet.
Niistä ovat enää mustelmat muistona.
FG:n, kuten ryhmäläiset nimensä lyhentävät, peleissä
on aina tilaa myös vuokrapelaajille. Ryhmän jäsenet nimittäin omistavat useita merkkaimia. Allekirjoittanutkin ajautui tämän harrasteen ja Forest Ghostin pariin veljensä kautta vuokrapelissä. Sen jälkeen tulikin hankittua omat välineet, ja miestä vietiin. Nyt on toiminnassa tullut oltua mukana jo viitisen vuotta.
Koskaan eivät ole vuodenaika tai säät tulleet esteeksi
peleille. Aina on FG kokoontunut viikonloppu- tai arki-iltaisin haukkaamaan happea splättiksen parissa. Monet pelaajista ovat saaneet myös pelinimen, joka perustuu joko
pelityyliin, olemukseen tai nimeen, kuten joukon johtajalla Markku ”Oldman” Urosella.
Näin on splättisporukka oppinut nopeammin tuntemaan
toisensa viettäessään aikaa tämän mahtavan harrastuksen
parissa. Yhteinen nimittäjä pelaajille lienee jännityksen
kaipuu: ne hetket, kun adrenaliinia tulvii vereen enemmän
kuin laki sallii ja lääkäri määrää.

Rakennustyö on fyysistä työtä, mutta liekö lisäliikunta sittenkään haitaksi? Me olemme löytäneet harrastuksiksemme salibandyn ja punttisalin: Jarno ensin mainitun ja
Seppo viimeksi mainitun. Peleihin ja treeneihin menee
molemmilla 3-4 iltaa viikossa, mutta siitäkään emme vielä
ole huonoja puolia löytäneet. Pikemminkin mukava liikunta on hyvää vastapainoa raskaalle työlle.
Työkaverit kyselevät joskus, miten pitkän ja raskaan päivän jälkeen jaksaa lähteä vielä harrastamaan. Eihän sitä aina välttämättä jaksaisikaan, mutta kun saat itsensä paikan
päälle ja joukkuetoverit moikkaavat iloisina, niin johan mieli piristyy porukalla juostessa ja pelatessa.
Sama pätee punttisalilla käyntiin. Kun alkulämpö on
saatu päälle ja hiki pintaan niin avot – taas elämä voittaa! Päälle vielä rentouttava saunominen, niin johan tuntee olevansa kuin uudestisyntynyt: hyvää mieltä ja oloa koko ukko täynnä. Stressitön isäntä otetaan kotonakin avomielin vastaan.
Työssä on eri urheilulajien harrastamisesta ollut vain
hyötyä. Ketteryys, notkeus, voima ja hyvä kunto auttavat
jaksamaan työssäkin. Kun urheilee säännöllisesti, on koko ajan energinen olo. Toiset saavat hyvän olon työpäivän
jälkeen päiväunilla, mutta me kuulumme selkeästi siihen
ryhmään, joka saa hyvän olon fyysisen rasituksen kautta oli se sitten halkojen hakkaamista tai oman lempilajin harrastamista.
Jos päiväunet vain väsyttävät, niin voimme lämpimästi
suositella rentoutumista liikunnan kautta. Mikäli et ole sitä juurikaan harrastanut, niin pari pientä vinkkiä kannattaa
ottaa huomioon: maltillinen aloittaminen ja itsensä tsemppaaminen parin ensimmäisen viikon ajan. Heti ensimmäisen treeni ei välttämättä vielä tuo hyvää oloa, vaan treenistä tulee hyvällä tavalla riippuvaiseksi vasta parin viikon
säännöllisen harrastamisen jälkeen.
Kolmas asia liittyy rauhalliseen aloittamiseen, sillä alusta asti täysillä treenatessa tulee vain kipeäksi. Eivätkä vain
lihakset ole vaarana tulla kipeäksi, vaan flunssakin voi yllättää. Treenistä palautuminen nimittäin vaatii samoja asioita
keholta vastustuskykyä. Jos keho joutuu liian koville, niin
palautuminen syö vastustuskykyä tauteja vastaan. Maltti on
siis valttia. Alkulämmittelyn jälkeen se vain on liian helppo
unohtaa ja tulee treenattua liian kovasti.
Pistä vinkit korvan taakse ja uskaltaudu liikkumaan,
se palkitsee!

Pauli ”Aropupu” Järvinen

Jarno Holappa ja Seppo Ruokolainen

Tervettä hulluutta
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Tekniikan alan opiskelijoiden yksi monista
työskentelypaikoista Turun ammatti-instituutissa on Peltolan koulutalon rakennushalli.

S

teksti: emilia kukkala
kuvat: kaisa tiri

Rapin suomenmestari 2008 Sebastian Hämäläinen eli AKA on
haastattelun aikoihin tekemässä omakustanne-cd:tä, joka
julkaistaan maaliskuussa. Turun ammatti-instituutissa
ammattistartti-projektissa opiskeleva räppäri on musiikin
lisäksi kiinnostunut huonekalupuusepän ammatista.
8
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ebastian Hämäläinen on ollut mukana ammattistartissa syyskuun
alusta asti. Silloin hän vaihtoi Ammatti-instituutti Aninkaisista nykyiseen
kouluunsa Peltolan koulutaloon, joka on
Aninkaisten tavoin yksi Turun ammattiinstituutin yhdeksästä toimipaikasta.
Ensimmäisen kerran Sebastian Hämäläinen kuuli ammattistartista Turun
Ohjaamon kautta. Ohjaamo tarjoaa urasuunnittelua ilman koulutuspaikkaa jääneille nuorille.
– Ensimmäinen mielikuva ammattistartista oli jonkinlainen apukoulu, Sebastian naurahtaa.
Mielikuvat osoittautuivat pian vääriksi. Ammattistartti on ammatilliseen koulutukseen valmistava ja ohjaava koulutus,
jonka kantavana ideana on peruskoulusta
suoraan tai välivaiheen pitäneiden nuorten kannustaminen kouluttautumaan.
– Kun nuoret saavat perustutkinnon
suoritettua, se on kaikille iso etu, sanoo
Turun ammatti-instituutissa ammattistartin tekniikan alasta vastaava opettaja Petteri Lausmäki.
Lausmäki toivookin, että opinto-ohjaajat kouluissa oppisivat tuntemaan ammattistartin ja osaisivat suositella sitä oppilailleen.
– Liian usein opot ohjaavat peruskoulunsa päättäviä hakemaan lukioon, johon
ei välttämättä päästä sisälle. Jos taas on
haettu ammatilliseen koulutukseen alalle, joka ei itselle sovi, se saattaa jää kes-

ken. Näin tullaan vieneeksi jonkin toisen
hakijan paikka, Lausmäki havainnollistaa
ammattistartin tarpeellisuutta.

A

mmattistartissa tutustutaan moniin eri ammattialoihin, joista sitten vuoden kestävän koulutuksen
loppupuolella suuntaudutaan työharjoitteluun yhdelle alalle. Hiihtolomien jälkeinen työharjoittelu yrityksissä paitsi antaa
esimakua työelämästä, myös toimii tärkeänä väylänä siihen.
Lausmäen mukaan nuorelle pyritään
etsimään se omin ala ja tukemaan nuorta
valinnassaan. Ainakin aloissa on valinnan
varaa: koulussa opetusta tarjotaan muun
muassa rakennus-, talotekniikka-, metalli-, auto-, logistiikka-, puu- sekä maanmittausaloilla.
Tekniikan aloista Sebastian Hämäläistä kiinnostaa eniten puuala ja huonekalupuusepän ammatti. Puuseppiä menee myös rakennusteollisuuden puolelle asentajiksi.
– Sen koulutuksen saanut pärjää esimerkiksi keittiöremonteissa, mainitsee
Lausmäki.
Opiskeluviikot koulussa sujuvat niin,
että alkuviikosta käydään pari–kolme päivää teoriaa ja loppuviikosta saman verran
käytäntöä. Opiskelujen alussa teoriaa on
usein kolme päivää, mutta loppupuolella painotus kääntyy toisin päin. Opiskelusta käytännön työssä oppimista on vähintään 24 opintoviikkoa.
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A

mmattistartissa pyritään suorittamaan 20–40 opintoviikkoa vuoden kuluessa, mutta Lausmäen
mukaan asiassa ollaan joustavia. Yhteishaussa 20 opintoviikosta saa kolme
opintopistettä lisää, mikä ratkaisee monen kouluun pääsyn. Lisäpisteet oppilas
saa haussa aina, haki mille tahansa ammatillisen koulutuksen
alalle.
– Tänne kun tulee,
niin sen jälkeen kaikki
on kiinni enää omasta panoksesta, Lausmäki toteaa. Kun jalka on saatu ovenrakoon, odottavat oven
toisella puolella monet mahdollisuudet. Muutamia kesken
lopettajiakin löytyy, mutta mistäpä koulusta ei löytyisi.
– Eräskin poika jätti kesken ja kävi puoli vuotta töissä tekemässä putkistosaneerauksia. Myöhemmin hän soitti
ja sanoi, että tulisi mielellään jatkamaan
koulutusta, kuten sitten tekikin, kertoo
Lausmäki Siperian opetuksista.
Turun ammatti-instituutissa aktiivisuudesta opiskelussa saa suosituksen, jolla voi päästä sisään niin sanotussa joustavassa haussa hakiessaan. Peruskoulun arvosanojakin saa halutessaan korottaa Turun iltalukiossa, mutta se ei ole koulutuksen tavoite, vaan lisämahdollisuus, jota
ahkera saa halutessaan käyttää.

jään ja kertoo niiden tulevan kuin itsestään inspiraation iskiessä.
Artistin näyte koulun luokassa loksauttikin sekä toimittajan että kuvaajan
leuat lattiaan.
– En ole fyysinen teko, vaan lyyrinen
nero…
Rap-lyriikkaan kuuluva itsensä yltiöpäinen kehuminen ei tässä tapauksessa mene kauas totuudesta.
– En oo ikinä räpänny paskaa purkkiin, enkä ollu räppäämättä kahta tuntii, Hämäläinen jatkaa Lausmäen tullessa luokkaan.
– Tuolla käytävässä oli heti neljä–viisi
jätkää korva ovessa, kun sä vedit, Lausmäki nauraa.
Battleja eli räppärien biitin päälle
toisistaan vuoron perään heittämää herjaa Sebastian Hämäläinen on heittänyt
13-vuotiaasta asti. Harjoittelu ilmeisesti tuotti tulosta, sillä nokkela herjanheitto toi Hämäläiselle voiton rapin suomenmestaruuskisoissa 2008. Helsingin Nosturissa käydyissä kisoissa oli kolme tuomaria, mutta lopullisen päätöksen teki
500–600-päinen yleisö.
Battleissa kuultu läppä on tyylinmukaisesti väliin härskiäkin, mutta pelkällä rääviydellä ei pärjää: voittoon tarvitaan
hurjaa improvisointikykyä, tilannenopeutta ja ennen kaikkea vetreää verbaliikkaa.
Tämän kaiken verbaalinerouden huomioon ottaen on suoranainen ihme, etteivät
vaikkapa äidinkielen opettajat ole laajemmin innostuneet räpistä. Ehkäpä v-sana
karkottaa ainakin toistaiseksi suurimman
osan kauemmas.

”En ole fyysinen
teko, vaan
lyyrinen nero...”

S

ebastian Hämäläisen aika kuluu
koulun ulkopuolella arvattavasti
rapin parissa. Hämäläinen aloitti
rap-lyriikoiden kirjoittamisen peruskoulun ala-asteen loppupuolella.
– Kummallista, paranormaalia, ihan
ufoa läppää, Hämäläinen kuvailee riime-

T

urun ammatti-instituutissa järjestettiin viime vuonna Biittejä ja poliiseja –tapahtuma, jossa jaettiin
tietoutta ammattistartista ja liikennevalistusta. Esiintymässä oli AKA:n lisäksi
The Gambit eli Anssi Lähteenoja, joka tulee uudelleenkin seuraavan kerran joulukuun 16. päivänä järjestettävään tapahtumaan.
Rapin suomenmestari kuuntelee itsekin lähinnä suomalaista räppiä. Tosin
tunnetummat artistit tekevät miehen makuun liian popahtavaa räppiä, ja Sebastian Hämäläisen omat suosikit löytyvätkin underground-puolelta.
– Tutuista räppäreistä diggaan Sakeaa ja Kameleonttia.
Suuren yleisön tuntemista artisteista
Hämäläinen tosin antaa pienen myönnytyksen Eminemille:
– Joissain sen biiseissä on ihan hyvät taustat.
Myös Fintelligensin vanhemmasta
tuotannosta löytyy miehen mukaan jotain kuunneltavaa.
Kameleontti eli Santeri Keinänen tekee Hämäläiselle, siis AKA:lle, biitit kotistudiossaan. Hämäläisen sanoitukset syntyvätkin usein Keinäsen tekemien biittien
päälle: yhteisvoimin tehdään parhaillaan
myös AKA:n uutta levyä. Biisien sanoitukset ovat artistille itselleen luonnollisesti
erittäin tärkeät. Hyviä sanoituksia ei kuitenkaan tule ilman hyvää taustaa.
– Ilman hyvää biittiä kikkailu lyriikoissa on hankalaa, Hämäläinen selittää.
Rapatessa roiskuu, oli kyse sitten rakennus- tai musiikkihommista. Ilman hyvää biittiä ei synny hyvää riimiä, eikä ilman koulutusta pääse unelmien työpaikkaansa. Sebastian Hämäläinen on startannut tyylikkäästi sekä ammatti- että artistinuransa.

Telineet,
tinneri ja
turvallisuus

Tekniikan aloista Sebastian Hämäläistä kiinnostaa eniten puuala ja huonekalupuusepän ammatti.

Kuvateksti aiheesta Kuvateksti aiheesta Kuvateksti aiheesta Kuvateksti aiheesta Kuvateksti aiheesta
Kuvateksti aiheesta.
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Aina työturvallisuudesta puhuttaessa hiipivät ensimmäisenä mieleen tilanteet, joissa on itse laiminlyönyt työturvallisuusohjeita. Telineelle kiivetessä ei
ajattele kaiteiden puuttumista,
pyörien lukkojen pitävyyttä tai alustan kestävyyttä. Päällimmäisenä mielessä on, miten saa työn tehtyä nopeasti ja
mahdollisimman vähällä vaivalla. Näkeehän se aikaa ja vaivaa tarkistaa telineiden kunto sekä hakea tarvittavat kaiteet
ja tukijalat.
Riskikäyttäytymistä tulee harrastettua monessa kohtaa. Työmaalla seuraavaan paikkaan siirryttäessä toinen istuu
telineen päällä ja toinen työntää. Alas
tullessa hypätään lavan päältä suoraan
maahan ja kasataan teline vähän sinne
päin eikä ohjeiden mukaan. Vaurioituneita osia käytetään ja harvemmin telinekorttikaan tulee raksoilla vastaan.
A-tikkaat ovat yleisimmät, joille noustaan tekemään jokin pieni korjausmaalaus tai muu pikkuhomma. Niille pääsee
nopeasti ja helposti, pienellä vaivalla.
Työmailla turvallisuudesta vastaavat ihmiset huomauttavatkin usein tikkaista ja
käskevät hakemaan paremmat telineet.
Käskyistä huolimatta sinne noustaan
aina uudelleen.
Samoin maalipurkkien pinoaminen
on helppoa ja nopeaa: jokainen meistäkin on siellä joskus keikkunut. Luultavasti kukaan ei usko ennen kuin itse kokee,
mitä tapahtuu, kun purkkien päältä kaatuu tai vaihtoehtoisesti purkit kaatuvat..
Jokainen meistä tiedostaa vaaran,
mutta jostain syystä aina uudestaan tekee saman virheen oman terveydenkin
uhalla. Nostureiden kaiteiden päällä seisominen ja korista ulos roikkuminen helpottavat hankalissa paikoissa maalaamista ja sitäkin harrastetaan, vaikka keikkuminen lisää putoamisvaaraa huomattavasti. Mutta mikä on turvallisempi tapa
tehdä työ, jos koria ei pysty nostamaan
sinne, minne pitäisi, eikä jatkovarsikaan
taitu? Harvemmin muuten tulee katsottua käyttöohjeita tai tarkastettua nosturin kuntoa ennen sen käyttöönottoa.
Eli kaikki, mikä on helppoa ja nopeaa, ei välttämättä ole helppouden arvoista. Mahdollisen työtapaturman sattuessa
eivät muutamat säästyneet minuutitkaan
paljoa lohduta.
Itse olen onneksi säästynyt pahemmilta tapaturmilta, mutta läheltä piti -tilanteita on ollut paljon.
Näitä pohdittuani olen päättänyt, että tästä eteenpäin yritän ajatella järkevästi: en mennä aina sieltä, mistä aita
on matalin. Yritän myös huomauttaa ystävällisesti muille työtovereille turvallisuusasioista ja neuvoa esimerkiksi hakemaan pukin maalipurkkien sijaan.
Telineiden lisäksi toinen asia, johon
olen alkanut kiinnittää huomiota aivan
vasta viime kuukausina, on liuotteet. En
ole monenkaan ihmisen huomannut välittävän niiden haittavaikutuksista.
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Firma, jossa mikään
ei ollut kohdallaan

Maaliruiskun oikeaoppinen
puhdistus.

Mäntsäläläinen Nico Mäkelä on haastattelun aikoihin tammikuussa valmistumassa RUK:sta. Viimeksi OKA Oy:llä työskennellyt nuorimies aikoo hakea sekä rakennusinsinöörikoulutukseen ammattikorkeakouluun että Maanpuolustuskorkeakouluun
upseerikoulutukseen.
– Talonrakennuslinjalle ammattikouluun lähdin
aikoinaan, koska halusin tehdä fyysistä työtä. Nyt
haluan kouluttautua pidemmälle.
Kuntosalilla käymistä ja lenkkeilyä harrastava
kirvesmies on harrastanut myös karatea.
– Nyt se on jäänyt, mutta vedin vasta RUK:n koulutuksessa itsepuolustuskurssin sadalle miehelle.

Jo alussa arvelutti
Keljut kokemukset eräässä eteläsuomalaisessa rakennusalan yrityksessä vuonna 2006 eivät ole
Mäkelää lannistaneet. Yritykseen mies pääsi töihin
isänsä kautta.
Tuttuus ei tässä tapauksessa taannut hyvää työpaikkaa. Jo työsopimusta kirjoitettaessa Mäkelää ihmetytti, kun palkkaa ei osattu vielä määritellä.
– Sanoivat katsovansa, miten teen töitä.
Palkat tulivat oikean kokoisina, mutta milloin
sattuu. Muilla työntekijöillä asiat olivat vielä huonommin:
– Firmassa oli pääasiassa virolaista vuokratyövoimaa, joka työskenteli viidellä eurolla tunti, Nico päivittelee.

Opiskelijat työnteossa ammattiopisto Lappian maalausruiskukammiossa.

Luultavasti emme ajattele asiaa nyt,
koska haittavaikutukset ja seuraukset näkyvät vasta myöhemmin.
Ovathan isot suojakäsineet hankalat
pieniä ruiskun osia tinneriastiassa pestäessä. Ilman suojakäsineitä tinneri kuitenkin imeytyy käsien ihon läpi verenkiertoon. Käsissä saattaa olla lisäksi pieniä haavoja, joita kirvelee aineen päästyä niihin. Siinä vaiheessa ei usein enää
jakseta laittaa hanskoja käteen. Itse olen
huomannut, että useampana peräkkäisenä päivänä aineen kanssa lotrattuani käsiä kutisee ja kirvelee.
Silti hanskatkaan eivät suojaa tarpeeksi. Tinneriämpäristä haihtuu liuotetta, joka hengitettäessä aiheuttaa pahaa oloa, päänsärkyä ja pitemmällä aikavälillä ties mitä.
Tiedän omasta kokemuksesta, mitä
on maalata liuoteohenteisilla maaleilla
ilman hengityssuojaimia pienissä tiloissa, joissa ei ole edes kunnon ilmanvaihtoa. Kerran tuollaiseen paikkaan joutuessani maalista haihtuva liuote nousi ikään
kuin päähän. Jo ennen työpäivän päättymistä olo oli sen mukainen: oksetti ja
päätä särki.
Sillä työmaalla ei tullut enää toista päivää ilman hengityssuojaimia. Eipä
sen koommin ole ollut muitakaan työkohteita, joissa olisi ilman suojaimia maalattu liuotinohenteisilla maaleilla.
Hanskojen käyttö täytyy ilmeisesti oppia vielä kantapään kautta, että ne pysyisivät kädessä vielä pesuvaiheessakin.
Tuskin työturvallisuusohjeita on piruuttaan tehty, vaan kaikkien työntekijöiden
turvallisuuden vuoksi. Jotta tapaturmia
ehkäistäisiin, jonkun on vain valvottava
ja muistutettava asioista.
teksti ja kuvat: Kati Holmström

Sattuuhan sitä – viinaa
Alkoholin käyttö työmailla on vähentynyt vuosien saatossa, mutta kokonaan ongelma ei todellakaan ole hävinnyt. Kuuden vuoden työhistoriani aikana törmäsin raksalla useampaankin tapaukseen.
Koulusta päästyäni painelin reppuhommiin Helsinkiin. Siellä työmaani pahimmat tapaukset painelivat ruokatunnilla lähipubiin. Loppujen lopuksi nämä onnettomat saivat lopputilin.
Kenenkään ei tarvitse työskennellä humalaisen kanssa saati maksaa palkkaa
siitä, että joku sekoilee. Kun työkaveri
juo, se on aina itsellekin hankala paikka.
Haluanko tämän kaverin vihat niskoilleni
jos hän kanteluni seurauksena voi saada pahimmillaan lopputilin? Tapauksia,
joissa työnantaja suojelee työntekijöitään
sen vuoksi, että he juomisesta huolimatta ovat kovia työmiehiä, löytyy myös.
Entäpäs sitten, kun sattuu tapaturma,
jossa joku kuolee? Varmasti pistää jokaisen työmaalla miettimään, olisiko voinut
tehdä jotain toisin. Humalatilan takia
kuolemaan johtaneita tapaturmiakin on
rakennuksilla sattunut. Kun rakennuksilla tapahtuu vuosittain kaikkiaan noin 20
000 tapaturmaa, ei siinä enää ole tilaa
humalaisille.
Monilla työnantajilla on nykyään käytössä alkometrit. Jos puhaltamisesta kieltäytyy, niin viime kädessä kutsutaan poliisit kuskaamaan kaveri verikokeisiin. Kyttäys ei ole mukavaa, mutta kytätä pitää
niin pitkään, kuin näitä vastuuttomia selittäjiä riittää.

Järjettömiä työaikoja

Ei näin! Muista käyttää oikeita
telineitä työskennellessäsi.

Nico työskenteli parhaillaan 26 tuntia putkeen,
eivätkä 14-tuntiset päivät olleet harvinaisia. Toisinaan taas työviikot olivat vajaita.
Ennen pitkää työt loppuivat kokonaan. Kun lopputiliä ei toistuvista lupauksista huolimatta alkanut
kuulua, hän otti yhteyttä Rakennusliittoon, johon oli
liittynyt jo opiskeluaikana.
– Liitosta tehtiin palkkaturvahakemus, johon
työvoima- ja elinkeinokeskus vastasi, että yritys on
maksukyvytön. Samaan aikaan omistaja ajeli sadan
tonnin Mersulla ja omisti kiinteistöjä ympäri Suomea, kertoo Mäkelä.

Viidestä viikosta puolen vuoden piina

Lauri Haikola
Hanskoille ja hengityssuojille
on maalihommissa käyttöä.

– Laittoivat yrityksestä kirjeen, jossa kerrottiin
minun olleen määräaikaisessa työsuhteessa ja sen
päätyttyä jääneen töihin tietäen, etten saa palkkaa,
Mäkelä naurahtaa ja näyttää työsopimustaan, joka
on kirjoitettu toistaiseksi voimassaolevaksi.
Liiton lopulta uhattua työnantajaa työsaarrolla
alkoi tapahtua. Nico sai palkkansa seuraavana päivänä ja koska ei halunnut lähetä käräjöimään, tyytyi siihen. Nico Mäkelä ehti olla töissä kyseisessä
huijarifirmassa viisi viikkoa. Lopputilin saamiseen
meni puoli vuotta.
teksti ja kuvat: Emilia Kukkala

Raksanuoret 01/2009 13

KVG

emilia kukkala

Jos jäät työttömäksi,
näillä pääset alkuun
Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
kun jäät työttömäksi, vaikka rahaa riittäisikin, koska sen
jälkeen sitä ei enää saa.
Ilmoittaudu heti työvoimatoimistoon
jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi,
koska ansiosidonnainen päiväraha alkaa
vasta siitä päivästä, jona olet ilmoittautunut. Voit ilmoittautua myös ennen irtisanomis- tai lomautuspäivää.
Mukaan työvoimatoimistoon tarvitset
irtisanomis- tai lomautuslapun, palkkatodistuksen ja työtodistuksen.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen
voit lähettää jo kolme viikon työttömyyden jälkeen. Sen jälkeen voit lähettää
sen neljän viikon jaksoissa. Muista, että hakemuksen tulee päättyä aina sunnuntaihin.
Hae päivärahaa viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua kun jäät työttömäksi, vaikka rahaa riittäisikin, koska sen jälkeen sitä ei enää saa.

Raksanuoret
netissä
Liiton extranetti
Extranetistä löytyy tietoa työehtosopimuksista, monia tärkeitä lomakkeita,
keskustelufoorumi ja kuvia järjestetyistä tapahtumista.
Extrasta löytyy myös paljon hyödyllistä yleistietoa muun muassa seuraavista asioista:
- jäseneduista
- edunvalvonnasta
- työsuojelusta
- verovähennyksistä
Kun kirjaudut extranettiin, tarvitset
jäsennumerosi (joka löytyy jäsenkortista).
http://www.rakennusliitto.fi/kirjaudu_sisaan/
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Hakulomakkeita saat työvoimatoimistosta tai Rakennusliiton aluetoimistosta.
Jatkohakemukset tulevat postitse maksuilmoituksen mukana. Lapsikorotusta
voit hakea alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.
Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti tai hakemuksesi voi tulla bumerangina takaisin. Lähetä hakemus aluetoimistoosi tai Rakennusliiton päätoimistolle: Rakennusalan työttömyyskassa, PL
308, 00531 Helsinki.
Toimi, niin päiväraha juoksee, mutta sinä et!
Tarkempia ohjeita löydät Rakentajalehdestä sekä Rakennusliiton nettisivuilta: http://www.rakennusliitto.fi/tyottomyyskassa/
Jouni Tikkanen

Omat sivut
Raksanuorten nettisivuilta löytyvät
ajankohtaiset tapahtumat; niin alueelliset kuin valtakunnallisetkin. Nettisivuilla on myös kuvagalleria, johon tulee kuvia tapahtumista.
Sivuilta voi lukea sekä perustietoja
ammattiyhdistyksestä että Raksanuoriin
liittyvistä ajankohtaisista asioista. http://
www.rakennusliitto.fi/raksanuoret/

Facebook

Apua veroilmoituksen
täyttöön
Näillä vinkeillä saat
tarkastettua ja täytettyä
veroilmoituksesi oikein.
Säilytä aina vuoden viimeinen tilinauha.
Esitäytetty veroilmoitus vaatii aina
täydentämistä. Ilmoituksessa ei ole huomioitu matkoista eikä muista tulonhankkimiskuluista tulevia vähennyksiä.
Tarkasta ensimmäisenä verottajan ja
työnantajan laittamat tiedot: palkkakertymät, vähennetyt verot, liiton jäsenmaksut ja eläkemaksut. Onko kaikki laitettu
ja luvut kohdallaan?
Sen jälkeen lisää verotukseen oikeutetut vähennykset, kuten kodin ja työpaikan väliset matkakorvaukset. Osalla aloista vähennykset saa laittaa tulonhankkimiskuluihin.
Merkitse maksettu työkalukorvaus verotuksen vähennyksiin. Lisäksi kaikki ostamasi työkalut ja työvaatteet voit vähentää verotuksessa. Muista säilyttää kuitit
itselläsi. Vähennykset kirjataan kohtaan
”muut tulonhankkimiskulut”.
Tarkista tilinauhasta, onko sinulle
maksettu ateriakorvausta. Jos työnantaja ei ole maksanut sinulle ateriakorvausta, saatat olla oikeutettu vähentämään
verotuksessa ateriakorvauksen määrän.
Tämän vähennyksen saavat niin sanotuilla erityisaloilla, kuten talonrakennuksessa, työskentelevät.
Veroilmoituksen täydentämisessä
tarvittavat lomakkeet löydät liiton nettisivuilta Extra-valikon alta eli Extranetistä kohdasta verovähennykset.
Mikäli tarvitset neuvoja veroilmoituksen täydentämisessä, ota yhteyttä liiton
toimitsijoihin. He osaavat antaa rahanarvoisia vinkkejä verotusasioissa.
Marko Näykki

Ammattiin Opiskelevat
eli Sakki ry

Facebookista löytyy Raksanuorille suunnattu oma yhteisö Raksanuoret.
Yhteisön sivuilta löytyy ajankohtaisia tapahtumia, joita järjestetään nuorille rakentajille.
Keskustelupalstoilla voit myös keskustella, ystävystyä ja kysyä neuvoa muilta kiperiin tilanteisiin. Sivuilla on kuvia
tapahtumista, työmailta ja illanvietoista.

Sakki ry on ammattiin opiskelevien
oma etujärjestö. Sakkissa on jäseniä yli
90 000 ja sillä on takanaan jo 20 vuoden historia.
Sakista saat apua ja neuvoa opiskelussa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Pääsääntöisesti siis Sakki hoitaa opiskeluun liittyvät asiat, mutta jos et ole sen
jäsen, liity siihen tai ota yhteyttä Rakennusliittoon.

Sami Tenhonen

jarmo salo

Sankarit

1. Miten kehittäisit Raksanuorten toimintaa alueellasi?
2. Mistä aiheista haluaisit kuulla tulevissa Raksanuoret-lehdissä?
3. Millaisena näet oman työllisyystilanteesi lähivuosina?

Juha Virrankari

Ville Nikkari

Mira Rouhiainen

Eetu Hietala

Ikä: 23 vuotta
Ammatti: kirvesmies, alueyksikön TSV, Peab Seicon
Paikkakunta: Oulu

Ikä: 26 vuotta
Ammatti: mattomies
Paikkakunta: Lapua

Ikä: 27 vuotta
Ammatti: laattatyöntekijä
Paikkakunta: Vantaa

Ikä: 25 vuotta
Ammatti: Sekatyömies
Paikkakunta: Siilinjärvi

1. Joka osa-alueella on vielä
parannettavaa, mutta päällimmäisenä tulee mieleen kaikenlainen vapaamuotoinen toiminta kuten keilaus, autourheilu ja vaikkapa curling.
2. Luen lehdestä ainakin
sarjakuvat. Urheiluakin tulee
seurattua ja tietenkin luen jutut palkoista ja muusta niihin
liittyvästä.
3. Työtilanne näyttää omalla kohdallani ihan hyvältä.
Kyllä ”pohjalaasille” aina töitä löytyy.

1. Tiedotusta olisi parannettava Raksanuorten tapahtumista. Tiedotusta tulisi erityisesti suunnata enemmän
naispuolisille jäsenille.
2. Juttuja rakennusalan ammattialojen monipuolisuudesta ja monista eri ammattimahdollisuuksista.
3. Koskaan ei voi olla liian
varma oman työn jatkuvuudesta, kun työskennellään rakennusalalla.

1. Nuorille pitäisi kertoa
taantuman jälkeisiä työllisyysennusteita, jotta he eivät näkisi vain tämänhetkistä taantumaa.
2. Nuorista rakennusalan
yrittäjistä.
3. Olen aina uskonut, että työtä löytyy tekevälle, vaikka rakennustöiden vähyyden
vuoksi olen välillä työskennellytkin muun muassa kuljetusalalla.

1. Voitaisiin järjestää jotakin ammattitaitoa kehittävää
toimintaa, eikä pelkästään jotain seinäkiipeilyä.
2. Infoa urakkahinnoista,
TES-pykälistä, nuorten tilanteesta urakkaporukoissa ja ns.
suurtalopuolella. Myös hyviä aiheita olisivat rakentajien ikäjakauma ja miten nuoret sijoittuvat alan töihin koulun jälkeen.
3. Hyvänähän se on pakko
nähdä, vaikkei maailmantilanne ruusuiselta näytä!
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Tuunari: Jussi Laakso

Vanhat etukatteet saivat häipyä
retrohenkisten lamppujen tieltä.
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KOKO talv

Takavalon ja undertailin asentaminen prätkään onnistui hyvin.

Tuleva muurari viettää kesät prätkän selässä
ja talvet tallilla sitä rakentamassa.
Rakennusliiton oppilasjäsen Jussi
Laaksolla on kokemusta kaksipyöräisistä
jo useamman vuoden ajalta. Jussin ensimmäinen mopo ostettiin jo kahdentoista vuoden ikäisenä. Kaikkiaan mopoja ehti
olla tulevalla muurarilla viisi kappaletta.
– Honda XR – kevytmoottoripyörälläkin
tuli hetken aikaa ajeltua, Jussi kertoo.
Ensimmäiset mopot olivat aluksi vakioita ja niillä harjoiteltiin pelkkää ajamista. Myöhemmin mopoihin eksyi isompia
kaasareita, kevennettyjä vauhtipyöriä ja
rosteripakoputkia. Näillä mopoilla Jussi
sitten kepitteli Rajamäellä poliiseja härnäämässä, pyörre tankissa käyden.

Tyttöystäväkin tykkää
moottoripyöristä
Jussin uusimman pyöräprojektin tarina alkoi syksyllä 2007. Ikää tuli tuolloin sen verran täyteen, että sai jo ajella isommalla pyörällä. Jussi osti Suzuki
GSXR 750cc:n eli ”gigserin”, jonka ulkonäkö ei kuitenkaan miellyttänyt. Tuunaussuunnitelmia ei hirveästi ollut.
16 Raksanuoret 01/2009

– Vain se oli päätetty, että massavalomaskia ei tähän pyörään tule, muistelee Jussi.
Jussi aloitti rakentamisen Rajamäellä moottoripyörätalli Pommittajat oy:n tiloissa. Talven mittaan tuli aikaa vietettyä
tallilla enemmän kuin kotona.
– Onneksi tyttöystäväkin piti moottoripyöräilystä ja pyörien rakentelusta, joten kotona ei tarvinnut asiasta turhaan
riidellä, Jussi huomauttaa.

Osia omin käsin lasikuidusta
komein tuloksin
Osat hoidettiin kavereiden kautta ja
ne osat, joita ei voinut ostaa, tehtiin serkkupojan kanssa lasikuidusta. Lasikuidusta ei ennen tätä projektia Jussilla ollut
vielä pahemmin tietoa.
– Mutta lasikuidusta rakentamisenkin
voi näköjään oppia, kun viitsii käyttää tarpeeksi aikaa opiskeluun, Jussi sanoo.
Parhain muutos Jussin mielestä oli
keula, jossa komeilevat nyt retrohenkiset
lamput vanhojen katteiden sijaan.

Gigserin rakentamiseen meni koko
talvi, mutta lopputulosta on helppo ihailla. Jussin mielestä muutoksia pitäisi vielä tehdä ainakin penkille, että perää voisi entisestään nostaa.
– Ja että isolle miehelle olisi riittävästi tilaa, tämä huomauttaa.

Kesällä prätkätapahtumiin
Mies ajoi viime kesänä gigserillään
noin 15 tuhatta kilometriä, vaikka ilmat
eivät olleetkaan parhaimmat mahdolliset.
Vahinkoja ei onneksi sattunut, vaikka kesän ensiajoissa meinasikin pyörä mennä
ympäri liian rivakasta kaasun vääntämisestä johtuen.
Jussi ei ehtinyt käydä viime kesänä missään moottoripyörätapahtumissa,
mutta ensi kesänä hän aikoo osallistua
muutamiin. Luultavasti ainakin rakentajien motoristitapahtumassa Kuopion
Rauhalahdessa pääsee ihailemaan Jussin gigseriä.
teksti ja kuvat: Mikko Lindstedt
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miia herranen

pauli järvinen

Mun juttu
Ootko nähnyt tän?
Selasin Blåkläderin kuvastoa kolmisen vuotta sitten ja tiesin heti, mitä halusin. Löysin jotain ennennäkemätöntä: rakentajan kiltin. Pojatkin olivat innoissaan ajatuksesta, ja tuhmat jutut kiltistä pääsivät valloilleen. Ikäväkseni kiltti oli kuitenkin vasta prototyyppi.
Ruotsin toimialaliitto TEKO valitsi rakentajan kiltin muotikategoriaan vuoden tuotteeksi
2007. Valmistaja luuli, että vain pieni joukko rohkeita ja ennakkoluulottomia rakennustyöntekijöitä pukisi päälleen näin erikoisen vaatteen - mutta erehtyi. Nyt kiltti on vakiotuotteena. Vuosi sitten sain minäkin kiltin omakseni, ja voitte vain kuvitella ne riemunkiljaisut! Ja voi sitä ylpeyden tunnetta, kun laitoin vaatteen työmaalle.
Asennetta kiltti tosin vaatii, sillä se herättää kentällä monenmoisia tunteita. Itse iloitsen ja kiitän kiltin persoonallisuudesta ja pienestä kapinahenkisyydestä. Nyt näytän itseltäni myös duunivaatteet päällä. Nuorten parissa kiltti on saanut mahtavan vastaanoton. Paitsi että se on makein työvaate ikinä, se on myös laadukas ja kestävä! Olen jo
huomannut kateelliset katseet…
jatta salmi

ce.c
http://liz arddance.wippiespa

om/

Kutsu nuorille rakentajille

emilia kukkala

Kainuun, Oulun, Lapin ja Pohjanmaan alueiden nuorille Rakennusliiton jäsenille järjestetään nuorisotapaaminen 4-5.4.2009
Sotkamossa Vuokatinhovissa.
Tapaamisessa käsitellään nuoria koskettavia asioita ja tavataan pohjoisen suuralueen nuoria rakennusliittolaisia.
Kultakin alueelta mukaan mahtuu kahdeksan henkilöä. Nopeimmat pääsevät
mukaan! Ilmoittautumiset Jarmo Salolle
23. maaliskuuta 2009 mennessä.
Terveisin,
Jarmo Salo
Eväsmies
Rakennusliitto
040 576 1155
jarmo.salo@rakennusliitto.fi

Rauhalahdessa pärähtää taas

Tampereen alueen raksanuorten
laivareissu
Tampereen alueen Raksanuoret järjestävät laivareissun Viroon 25.–26.4.2009.
Matka on kokonaan ilmainen ja kyyditykset hoitaa Ikaalisten matkatoimisto. Mukaan mahtuu 24 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Lisätietoa reissusta löytyy Raksanuorten
nettisivuilta. Ilmoittautumiset Kalle Leponiemelle numeroon 044-5369096.
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Ei mikään untuvikko
Lizard Dancen kundit eivät ole aivan vastakuoriutuneita musiikin maailmaan, sillä soittokokemusta bändiläisillä on yhteensä takana noin 80 vuotta. Kolmas levy ilmestyi juuri ja on tyylillisesti luokiteltavissa lähinnä hyvän meiningin äijärockiksi.
Suomen lisäksi keikkaa pukkaa Vironkin puolella.
Rock’n’roll-glamourin ulkopuolella basisti Timppa Vesterinen on putkimies ja kitaristi Kari Tyynmaa on kirvesmies. Vokalistin hommia hoitaa Juha Kisko ja rumpuja paukuttaa Matti Lehtonen. Timppa on mukana Turun nuorisojaostossa ideoimassa ja kehittämässä toimintaa. Lizardin jätkät valloittivatkin meiningillään Turun ensimmäisessä RaksaRockissa vuonna 2008.
jatta salmi

Perinteeksi muodostunut Rakentajien motoristitapaaminen järjestetään taas Kuopion
Rauhalahdessa 24-26. heinäkuuta 2009.
Paikkana isojen valtaväylien varrella keskellä Suomea sijaitseva Rauhalahti on tapaamiselle ihanteellinen. Viime vuonna
tapaaminen keräsi noin 150 asiaan vihkiytynyttä motoristia paikan päälle ja tänä
vuonna paikalle odotetaan vähintään saman verran osallistujia.
Tapahtumassa on tarjolla mainiota motoristihenkeä, ajo-opetusta ja tietenkin yhdessä tehty kokoontumisajo.

Led Zeppelinin ja Kingston
Wallin jalanjäljillä
Vuodesta 2004 asti 70-lukupainotteista progeaan soittanut tamperelainen Rock
Royale on yhtä kuin vokalisti-kitaristi Jonne, basisti Jesse, rumpali Jari ja kosketinsoittaja Tommi. Bändillä on parhaillaan tekeillä kolmen biisin demoa ja keikkoja on
suunnitteilla Tampereelle ja Seinäjoelle. Jo kerran koluttuun Lontooseenkin miesten tekisi mieli. Rakennusliiton kulttuuriapurahaa bändikämpän vuokraan hakenut
Jari valmistuu kesällä huonekalupuusepäksi.
www.rockroyaleband.com
www.myspace.com/rockroyaleband
www.youtube.com/rockroyale

emilia kukkala

Jouni Tikkanen
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Yhteistyössä

TUL:n 11. liittojuhla 5.–14.6.2009
Elämysten juhlaa Tampereella kesäkuussa!

Elämysten juhlaa!

3, 2, 1,... NYT!

Starttiviikonloppuna monipuolista tekemistä kaikenikäisille

Starttiviikonloppu 5.–7.6.

Starttiviikonloppu aloittaa liittojuhlan. Se on palkansaajien ja heidän perheittensä
yhteinen viikonloppu. Ohjelmassa on eri lajien ay-mestaruuskilpailuja, työpaikkojen kilpailuja sekä kaikille avoimia kuntoilutapahtumia ja –tempauksia.

Tapahtumien viikko 8.–11.6.

TULe Sporttipäivä Pyynikin kentällä lauantaina 6.6. klo 12–15. Menoa ja meininkiä:
temppurata, Sorin sirkus, 4,5 km:n juhlalenkki ja ammattilaisten vetämää jumppaa.

Pääsymaksut: aikuiset 10 €, alle 18-v. 7 €, perhelippu 15 €
(1 aikuinen ja 1-4 lasta). Starttipassilla – 50 %.

Pompanheiton kaikille avoin kilpailu Pyynikin kentällä 6.6. klo 15–18.
Työväenmuseo Werstaalla avoinna TUL-juhlanäyttely ”Tule ja pelaa”.

Lajikilpailuja, kulttuuria ja nuorisoleiri.

Liittojuhlaviikonloppu 12.–14.6.

Koko TULe 2009 –tapahtuman huipennus. Lajikilpailuja
51 lajissa, lisäksi kulttuuria ja liikuntaa.

keilailussa, lentopallossa, pöytätenniksessä, salibandyssa, sulkapalossa, tenniksessä ja yleisurheilussa. Kilpailukutsut

Nappaa lisätietoja:
Suomen suurin pyöräilytapahtuma Pirkan Pyöräily on myös osa
Starttiviikonloppua. Ammattiliittojen tapaamisia, kesäpäiviä ja
paljon muuta!

Lisää TULe2009 -ohjelmaa
Torstaina 11.6.
Työyhteisöliikunta 2010 hankkeen kansainvälinen pääseminaari ja aiheeseen
liittyvä näyttely.
Perjantaina 12.6.
Flinchin tähdittämä nuorisokonsertti ja sähäkät avajaiset Keskustorilla sekä
liikuntanäytös Tampereen Työväen Teatterin isolla näyttämöllä.
Lauantaina 13.6.
Tampereen katuja värittää kulkue, joka päättyy klo 19 alkavaan pääjuhlaan
Tampereen Stadionille. ”Elämysten kaupungissa” on esiintymässä tuhansia eriikäisiä voimistelijoita, urheilijoita ja sirkuslaisia. Ja juhlan jatkoilla Keskustorilla
esiintyvät Jim Beat, Katra, ja Jani & Jetsetters.
Tule mukaan, koe uusia elämyksiä kesän 2009 suurimmassa liikunnan, urheilun ja
kulttuurin tapahtumassa.

Flinch

Jani &
Jetsetters

Katra

Jim
Beat

Kisapassilla kätevästi
Starttikisapassi on viikonloppuun osallistuvalle koottu palvelu- ja tuotepaketti.
Siihen sisältyy mm seuraavaa: Retki-Finland –reppu ja Alupullo, joukkolounaat,
ilmaiset kuljetukset TKL:n busseilla perjantaista sunnuntaihin (5.-7.6.), ilmainen
sisäänpääsy Työväenmuseo Werstaalle, pääsy kisatorille, alennuksia tapahtumien
osallistumismaksuista sekä alennus Särkänniemen elämysrannekkeesta.

Starttipassin hinta: 64 € ostettuna viimeistään 15.5.
sen jälkeen 6.6. saakka 69 €.
Siellä myös muut passivaihtoehdot.
Jos tilaaminen ei ole mahdollista
netin kautta, sen voi tehdä myös
puhelimitse, puh. (03) 366 4380.
Puhelintilauksiin lisätään käsittelyja toimitusmaksu 10 €.

