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MM-jalkapallo maksaa ihmishenkiä
Qatarin työmailla kuollut jo kymmeniä rakentajia

Nuorisotyön viestikapula 
siirtyi seuraaville
Uudet tekijät esittäytyvät ja 
vanhat heittävät hyvästit
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Lukkoperä on 
driftingissä 
välttämätön

Sisältö
1/2014

11
Kun ratamoottori-
pyöräily on elämä

On taas nuoria 
siunattu hyvillä 
uutisilla viimei-
sen puolen vuo-
den aikana, kun 
yt-neuvotteluja 

on käyty monissa rakennusalan 
yrityksissä. Monelle se merkitsee 
työpaikan menetystä ja samalla 
vaikeuksia taloutensa hoidossa. 
Keväällä valmistuvien opiskelijoi-
den on hankala löytää työpaikkaa.
 Samalla käydään kiivaita kes-
kusteluja eläkeiän nostamisesta. 
Tämä kummastuttaa erityisesti, 
koska tälläkin hetkellä työttömyys 
on rakennusalalla 21,1 prosenttia 
ja koko Suomessa on 300 000 työ-
töntä. Jos haluaa omistusasujaksi 

jo nuorena, niin edessä on tiukka 
säästöurakka. 
 Samaan aikaan pankkimaail-
ma on näyttänyt vihreää valoa la-
kiuudistukselle, joka vaikeuttaa 
huomattavasti asuntojen ostoa. 
Yksinkertaistettuna uudistus tar-
koittaa, että pankki- tai säästötilin 
tulee olla pullollaan rahaa, ennen 
kuin pankki suostuu edes harkit-
semaan lainaa.
 Mistäköhän pari-kolmekymp-
piset nuoret repivät kymmenien 
tuhansien eurojen pesämunan, 
jotta kodin voisi ostaa omaksi? 
Tämä pakottaa lähes kaikki nuo-
ret ja useat duunarit asumaan 
vuokra-asunnoissa, mikä taas 
meinaa, että rikkaat rikastuvat li-

sää köyhien kustannuksella. Eikä 
kohtuuhintaisten vuokra-asunto-
jen rakentamista tueta läheskään 
siinä määrin kuin olisi tarpeellis-
ta, varsinkin kun pankkiuudistuk-
sen jälkeen asuntojen tarve tulee 
vain kasvamaan.
 Sanonta ”kyllä tekevälle työtä 
löytyy” ei enää pidä paikkaansa. 
Vaikka osaavia ammattilaisia ja 
vastavalmistuneita on työttöminä, 
niin koulutus- tai työkokemusvaa-
timukset ovat liikaa, varsinkin 
nuorille. Tai korjaan hiukan, kyllä 
töitä löytyy. Mutta millä palkalla 
ja eduilla, se onkin sitten täysin 
eri tarina.

Ei löydy aina tekevällekään

  4 Kuka, mitä, häh?
  5 Vastavalmistuneiden palkat   
  luvattoman pieniä
  6 (r)Actionia
  Vanhat nuorisotyöntekijät hyvästeltiin pikkujouluissa Rukalla.
  Salibandykenttien kolhiintunut poika palasi kotiin.

 7 Elämää työpäivän jälkeen?
  Roller derbyssä on oltava hyökkäävä. 
  Vapaapalokunta on aikaavievä harrastus.

 8 –10 Pääjuttu 
 Nuorisotyön kova kolmikko vaihtui, kun entiset   
 työntekijät tekivät tilaa uusille. 

11 –12  Mun juttu
  Ratamoottoripyöräily vei miehen mennessään.

 13 Kärsimysten tie
  Oikeuksiaan puolustamalla säästää selvää rahaa. 

 14 –15 KVG, sankareita ja sarjis
 16 –17 Tuunari 
  Pitsaleikkureilla on paha luisuttaa.

 18 Sattuuhan sitä
  Jalkapallon MM-kisojen rakennuksessa työläisen 
  henki on halpa.
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Miika Heikkilä   
21, Kemi
Pikkupojasta asti olen ollut 
kiinnostunut teknisistä lait-
teista ja koneista. Se taisi 
olla yksi syy, miksi hakeuduin 
lvi-alalle. Valmistuttuani put-
kimieheksi 2011 olin alan 
töissä noin puoli vuotta. Sen 
jälkeen oli aika siirtyä valtion 
leipiin ja vetää kurkkusalaatit 
niskaan. 
 Armeijan jälkeen tuli teh-
tyä kallionrakennushommia 
Helsingissä pari kuukautta. 
Nyt olen ollut kohta vuoden-
päivät Kemissä rengasasen-
tajana. Toiveissa olisi löytää 
oman alan töitä mahdollisim-
man pian, etteivät ala asiat 
unohtumaan.
 Vapaa-aika kuluu arki-
sin töiden jälkeen yleensä 
punttisalilla sekä kotosalla 
kokkaillessa taas seuraavan 
päivän eväitä. Vähän harvem-
min tulee harrastettua myös 
paintballia kaveripiirin kes-
ken. Se on mukavaa puuhaa, 
kun on hyvä porukka kasassa.

Heidi Erholtz  
20, Kemi
Moro! Aloitin opinnot Tornion 
ammattiopisto Lappiassa 
2009. Valmistuin keväällä 
2012 pintakäsittelijäksi. Ala 
kiinnosti minua, koska moni-
puolisuutensa lisäksi siinä nä-
kee aina oman kädenjäljen. 
 Valmistuttuani pääsin alan 
töihin, mutta vain kesäksi. 
Työkokemusta ”remppahom-
mista” on vain kesätöistä ja 
harjoitteluista. Reilun puolen 
vuoden työttömyyden aikana 
olin harjoittelussa rautakau-
passa. Tällä hetkellä työs-
kentelen Lappiporras Oy:ssä 
pintakäsittelylinjalla.
 Rakennusliittoon olen liit-
tynyt jo opiskeluaikana. Olen 
ollut mukana muutamissa 
Super-Raksanuorten järjestä-
missä pikkujouluissa. Ennen 
vuoden 2013 päättymistä 
minua pyydettiin Meri-Lapin 
alueen nuorisovastaavan oike-
aksi kädeksi. Hetken harkin-
nan jälkeen myönnyin hom-
maan. Raksanuorten 2014 
järjestämä lehdentekokurssi 
oli ensimmäiseni ja odotan 
innolla lisää reissuja.

Marko Karvonen  
23, Rovaniemi
Moro! Valmistuin joulu-
na 2010 sähköasentajak-
si Lapin ammattiopistosta. 
Valmistumiseni jälkeen lähdin 
suoraan vuodeksi armeijaan, 
josta käteen jäi alikersantin 
arvo sekä kasa mahtavia ko-
kemuksia ja muistoja.
 Armeijan jälkeen olin het-
ken työttömänä, kunnes sain 
töitä kaivoksilta. Kaivostöissä 
olin vuoden verran, jonka jäl-
keen palasin asfalttialan töi-
hin. Tarkoituksena olisi taas 
ensi kesänäkin niihin hom-
miin lähteä.
 Rakennusliittoon liityin 
viime kesänä, kun asfaltti-
työt alkoivat. Raksanuorten 
toimintaan lähdin mukaan 
kaverin innostamana ja ai-
nakin tähän mennessä mah-
tavaa on ollut. Aikaisempaa 
kokemusta aktiivina olosta on 
opiskeluajoilta saakka, kun 
olin opiskelijajärjestöaktiivi.

Kirsi Krunniniva  
23, Tornio
Heissan! Opiskelen tällä 
hetkellä pintakäsittelijäk-
si ammattiopisto Lappialla 
Torniossa. Minulla on toinen 
eli viimeinen vuosi menossa, 
joten kesällä olen valmistunut 
maalarityär. Teen myös töitä 
koulun ohella ensimmäisten 
tutkinta-alojen parissa. 
 Loppuvuodesta 2013 
sain ehdotuksen alkaa Kemi-
Tornio-alueen nuorisovastaa-
vaksi, jolloin pienen mietin-
nän jälkeen päätin suostua 
tarjoukseen. Sain myös “va-
ramiehen”, joka on kaverina-
ni järjestämässä tapahtumia 
Meri-Lapin alueelle. 
 Rakennusliittoon liityin 
opiskelijajäseneksi syksyllä 
2012. Ekan kerran osallis-
tuin vuonna 2013 Super-
Raksanuorten pikkujouluihin. 
Minusta on mahtava juttu, 
kun Superliitto ja Raksaliitto 
tekevät yhteistyötä! Tällä het-
kellä tätä kirjottaessani olen 
Raksanuorten lehdenteko-
kurssilla ja suosittelen kaik-
kia lämpimästi osallistumaan 
tuleviin Raksanuorten tapah-
tumiin!

RaKennUsLIIton nUoRten jäsenLeHtI 01/2014
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry nuorisotyöryhmä PÄÄTOIMITTAJA Henri Karvinen TOIMITUSSIHTEERI emilia Kukkala TAITTO Malla 
Vartiainen KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT tomppa Andersson, Niko Arve, Heidi erholtz, Miika Heikkilä, Martti Juonoja, eeva Järvi, Henri karvinen, Marko 
karvonen, kirsi krunniniva, emilia kukkala, Petri kumpulainen, Niklas Landstedt, Mikko Lindstedt, Marko Niemelä, Paavo Niemi, Mikko Ollikainen, Sini Partinen, 
Suvi Partinen, Liinu Pettersson, Niko Seppänen, Sami tenhonen, tapio Vainikainen, tapio Veittikoski, Sami Vieltojärvi SARJAKUVA tuomo sohlman KAN-
NEN KUVA tapio Vainikainen ILMOITUSMYYNTI Ida Kuikka, ida.kuikka@rakennusliitto.fi PAINO esa Print oy LEVIKKI 30 000 kpl

Vastavalmistuneiden palkat 
luvattoman pieniä
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Viime kesänä raksanuori eeva järvi soit-
ti läpi kaikki suomen ammattikoulusta 
keväällä 2013 rakennusaloille valmistu-
neet nuoret. Rakennusliiton 3353 jäse-
nestä hänelle puhelimeen vastasi 1690 
henkilöä. Kyselyyn osallistuvat edustivat 
kaikkia sopimusaloja: maalareita, maa- 
ja talonrakentajia, sisustajia ja talotek-
niikan aloille valmistuneita.
 Rakennusala on tunnetusti hyvin 
miesvoittoinen ja kyselyyn osallistu-
neistakin reilut 80 prosenttia oli mie-
hiä. Maalarit ja sisustajat tekevät tähän 
kuitenkin poikkeuksen, sillä vain 10 
prosenttia sisustajiksi valmistuneista oli 
miehiä ja maalareistakin vain neljännes. 
suurin osa vastaajista oli valmistunut 
talonrakentajiksi ja vähiten valmistui si-
sustajia.

Maarakentajien tilanne paras
eniten omalle alalleen työllistyivät maa-
rakentajat, joista 57 prosenttia oli löytä-
nyt itselleen työpaikan heti koulusta val-
mistuttuaan. sisustajien ja maalareiden 
tilanne taas ei näyttänyt yhtä valoisalta, 
sillä alle kolmannes näiden alojen edus-
tajista oli päätynyt oman alansa hommiin.
 talotekniikan ja talonrakentajan pe-
rustutkinnon suorittaneista puolet oli 
löytänyt töitä omalta alaltaan. suurin osa 
työsopimuksista solmittiin määräaikaise-
na, sillä kolmella neljästä työssäkäyvistä 
vastaajista oli määräaikainen sopimus. 
osa vastaajista oli keskeyttänyt opinton-
sa, työllistynyt toiselle alalle tai astunut 
asepalvelukseen.

Naisen euro on 70 senttiä
Huolestuttavaa on, että omalle alalleen 
työllistyneistä vain talonrakentajat ja ta-
lotekniikan edustajat pääsivät keskitun-

tiansioissaan yli työeh-
tosopimusten minimin. 
Muilla aloilla työnanta-
jat maksoivat yleisesti 
pienempää palkkaa kuin 
tessissä on määritelty.
 Myös naisten ja mies-
ten välisissä palkoissa 
oli eroja, kun naisten 
keskimääräinen tunti-
palkka oli noin 30 sent-
tiä matalampi kuin mie-
hillä. Palkkataulukon 
perää pitivät sisustajat, 
joiden keskimääräinen 
tuntiansio jäi lähes kak-
si euroa alle alan mini-
mipalkan.

Harjoittelusta halutaan palkkaa
Koulun työssäoppimisajalta palkkaa tai 
muita korvauksia sai noin puolet kyse-
lyyn vastanneista, kuitenkin maalareista 
siltä ajalta vain neljännes sai korvauksia. 
 Vastaajista suurin osa haluaisi saa-
da viimeisestä työssäoppimisjaksostaan 
palkkaa sekä muuttaa nykyistä koulu-
tusmuotoa niin, että kaksi vuotta menisi 
koulussa ja kolmas vuosi olisi palkallista 
työssäoppimista.
 tavoitetuista 1690 vastaajista 91 
prosenttia halusi pysyä Rakennusliiton 
jäsenenä. jäsenyyden lopettamissyitä 
olivat muun muassa armeijan harmaisiin 
siirtyminen ja toiselle alalle työllistymi-
nen. 
 Myös Raksanuoret-lehti oli yleisesti 
hyvin tiedetty vastaajien keskuudessa. 
Vain viitisen prosenttia kertoi, ettei tun-
ne lehteä kun taas kolme neljästä myön-
si sitä myös lukeneensa.

eeVA JÄRVi JA SuVi PARtiNeN
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Loppuvuodesta 2013 ryhmä raksa- ja su-
pernuoria matkasi Rukalle viettämään pik-
kujouluja vanhojen nuorisotyöntekijöiden 
”eläköitymisen” kunniaksi. Matka alkoi per-
jantaiaamuna juna-, lento- tai automatkalla 
ouluun, jossa tapasimme paikalliset kolle-
gamme ja superin väen.

oulusta etenimme bussilla kohti mää-
ränpäätämme ja siellä sijaitsevaa kelohon-
kaista majataloa. Matka sujui hilpeissä mei-
ningeissä poroja bongaten ja vitsejä vään-
täen. Mökille saavuttuamme ja tavarat pu-
rettuamme raksalaiset suuntasivat keilaa-
maan ja superin porukka jäi kokoustamaan.

Kokouksesta rinteeseen
Lauantaiaamu valkeni haukotusten saatte-
lemana. Porukat siirtyivät aamupalan kaut-
ta yhteiseen kokoukseen, jonka aiheena oli 
loppukesän tapahtuma super-Raksa-päivät 
siikarannassa espoossa.

Yhdessä päätimme tapahtuman teemas-
ta, ohjelmasta, puhujista ja muista käytän-
nön asioista.

Kokouksen jälkeen oli vuorossa hieman 
vapaata, jonka moni viettikin paikalliseen 
ympäristöön tutustuen. Menipä muutama 
rinteeseenkin.

Kisailua, visailua ja kiitokset
Ulkoilun jälkeen vuorossa oli pientä iltaviih-
dettä superilaisten järjestämän sananseli-
tyskilpailun muodossa ja raksalaisten tiukan 
tietovisailun merkeissä. Molemmat sujuivat 
hyvässä hengessä.

Visailujen jälkeen oli aika palkita pienin 
palkinnoin nuorisotyöstä eläköityvät työnte-
kijät sekä muutama aktiivisesti mukana ol-
lut jäsen. Ilta jatkui myöhään, pikkujoulu-
jen teeman mukaisesti.

sunnuntaiaamu valkeni ja ympäri mök-
kiä säntäili moni keräten tavaroitaan. oli ai-
ka pakata laukut ja lähteä kotimatkalle taas 
muutamaa uutta kokemusta ja tarinaa rik-
kaampana.

MARtti JuONOJA

Vanhat hyvästeltiin Rukalla(r)Actionia

Poika on tullut kotiin

Tulenpalavaa meininkiä

Katri Kankare alias CaPs BLoCK on nykyisin Kotkassa asu-
va maalari, jonka vapaa-aikaan kuuluu olennaisena osana rol-
ler derby. ensikosketuksensa hän sai lajiin vuoden 2011 lop-
pupuolella, kun Katrin kaveri Helsinki Roller Derbystä (HRD) 
pyysi hänet mukaan katsomaan peliä.
 Lopullinen innostus lajiin syttyi Helsingissä järjestetyissä 
open skate -tapahtumissa. Kun lajista kiinnostuneita tuntui 
Katrin silloisesta kotikaupungista löytyvän riittävästi, päätti-
vät porvoolaiset perustaa oman liigan. Porvoo Roller Derby oli 
syntynyt.

Aggressiivisuutta ja älyä
Roller derby on naisten harrastama täyskontaktilaji, jota pela-
taan nelipyöräisillä rullaluistimilla. ovaalinmuotoisella kentällä 
luistelee samaan aikaan kaksi joukkuetta. Kumpikin joukkue 
koostuu neljästä blockerista ja yhdestä jammerista.
 jammerin tehtävänä on kerätä pisteitä ohittamalla vas-
tustajia ja blockerit yrittävät auttaa omaa jammeriaan pääse-
mään pakan eli pelaajarykelmän läpi samaan aikaan, kun es-
tävät vastustajajoukkueen jammerin etenemistä. Katri kertoo, 
että laji vaatii aggressiivisuutta ja rohkeutta sekä peliälyä ja 
hyvää fyysistä kuntoa

Valmentaja omasta joukosta
Harjoituksia PRD:llä on kolmesti viikossa. silloin treenataan 
luistinten kanssa erilaisia pelikuvioita. Valmentajat löytyvät 
oman joukkueen sisältä ja treenejä vedetäänkin vuorotellen.
 Quad-luistinten lisäksi pakollisia varusteita ovat kypärä, 
hammassuojat sekä ranne-, kyynär- ja polvisuojat. Ilman niitä 
ei voi treenata, saati sitten pelata. Pelikentille pääsyyn vaadi-
tan myös Minimum skills -tasokokeen läpäisy.
 Lajin parhaiksi puoliksi Katri kertoo yhteisöllisyyden ja hy-
väksyvän ilmapiirin. jokainen lajista kiinnostunut ikään, ko-
koon tai taitotasoon katsomatta otetaan avosylin vastaan ja 
kaikille pyritään löytämään oma paikkansa joukkueessa.

Tavoitteena olla onnellinen
Pelaaminen ja kunnon ottelut palkitsevat, kun pääsee käyt-
tämään monta tuntia hiottuja taitoja ja kikkoja. eikä voitto 
ole tärkeintä vaan se, että pääsee pitämään hauskaa hyväs-
sä seurassa. Pelien jälkeen hauskanpito jatkuu jatkobileiden 
merkeissä ja silloin pääseekin tutustumaan uusiin samanhen-
kisiin ihmisiin
 tavoitteena PRD:llä on nousta ensi vuonna sM-cupiin ja 
tämä vuosi väännetäänkin täysillä ykkösdivisioonassa. Huhti-
kuussa pelataan ensimmäinen divarin peli. Katrin tavoite on 
selkeä: olla pelin jälkeen äärettömän onnellinen. Varmaa on 
jo kuitenkin se, että tämä vuosi tulee olemaan Katrille toistai-
seksi paras derbyvuosi.

SuVi PARtiNeN
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Raksanuorten jo lähestulkoon legendak-
si muodostunut salibandyturnaus palasi 
tänä vuonna juurilleen, kun seitsemän 
kaupungin joukkueet kohtasivat toisensa 
jyväskylässä. edellisvuosien mestaruus-
joukkue oulu kuljetti pelipaikalle kier-
topokaalin, jonka pienistä lommoista ja 
reissussa rähjääntyneestä ulkomuodos-
ta huolimatta jokainen joukkue halusi 
itselleen tänä vuonna voittaa.
   oulun lisäksi turnaukseen ilmoittau-
tuivat joukkueet Lahdesta, Forssasta, 
Hämeenlinnasta, Uudeltamaalta, 
Itä-suomesta ja tietenkin kotijouk-
kue jyväskylästä. joukkueiden 
kentällisiä täydennettiin myös 
vierailevilla tähdillä, jotka saa-
puivat muun muassa Imatralta 
ja Kemistä.

Finaalissa tuttu 
kaksikko
suurin osa osallistujista 
oli saapunut jyväskylään 
jo perjantai-iltana, joten 
hyvin nukutun yön ja 

runsaan aamiaisen 
jälkeen siirtyminen 
bussiin ja lähtö pe-

lipaikoille sujui 
vauhdikkaasti. 
otteluita pelat-

tiin kahdella 
kentällä sa-

maan aikaan, joten päivä eteni erittäin 
tiivistahtisesti aamusta iltapäivään asti.
 alkusarjan peleissä jokainen kau-
punki pääsi kohtaamaan toisensa ja 
näiden pelien tulokset ja maalierot 
ratkaisivat loppupeleihin siirtyvät jouk-
kueet. Mitalipeleihin ylsivät joukkueet 
Uudeltamaalta, jyväskylästä, Lahdesta 
ja odotetusti tietysti oulusta. taistelu 
”pojasta” huipentui viime vuodestakin 
tutun finaalikaksikon välillä. tasaisen 
väännön jälkeen oulu vei jälleen kerran 
ykkössijan Lahden hyvästä vastustukses-
ta huolimatta.

Pelin henki, yhteishenki
Vaikka pelaaminen ja varsinkin voitta-
minen on aina mukavaa, tärkeämpää 
on kuitenkin se, että koko porukalla 
oli mukavaa niin uusien kuin vanhojen 
tuttavuuksien seurassa. Illan ohjelmaan 
kuului vielä saunomista ja ruokailua, jon-
ka yhteydessä jokaisen kaupungin yhte-
yshenkilö kertoi lyhyesti oman alueensa 
kuulumiset.
 Päästettiinpä ääneen vielä liiton enti-
set nuorisotyöntekijät Mikko ja Laurikin, 
jotka tällä kertaa olivat paikalla osallis-
tujien eikä järjestäjien roolissa. Illan hä-
märtyessä keräännyttiin hotellin aulaan, 
josta matka jatkui jyväskylän yöhön – 
koko porukalla tietenkin.

SuVi PARtiNeN

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa...

kuVA MARtti JuONOJA

Rohkeat naiset rullilla

Oskar Manelius, 18, toimii Perniön vapaapalonkunnassa sam-
mutusmiehenä. Lisäksi hän avustaa ambulanssia sairaanhoi-
don hälytyksillä eli ensivastetehtävissä. Viime vuonna oskar 
valittiin Perniössä vuoden VPK:laiseksi.
 oskar on ollut mukana VPK:ssa jo 7-vuotiaasta lähtien 
ja intoa löytyy edelleen. Hän toimii tällä hetkellä myös nuo-
riso-osaston kouluttajana. Isä veti aikoinaan pojan mukaan 
VPK:aan, mukana oli myös oskarin kaveri.
 oskar opiskelee salon ammattiopistossa rakennusalan pe-
rustutkintoa, josta valmistuu tänä keväänä. Kesätöihin hän 
pääsi rautakauppaan varastomieheksi.

Aikaavievä harrastus
VPK:n nuoriso-osastoon voi liittyä mukaan kuka vain 7-vuoti-
asta vanhempi, mutta hälytystehtäviin vaaditaan 18 vuoden 
ikä. nuoriso-osastossa harjoitellaan paljon perusasioita mo-
neen kertaan. siitä noustaan hälytysosastoon, jonka harjoi-
tukset ovat noin kerran viikossa.
 toiminta vie kolme iltaa viikosta, joten muille harrastuksil-
le ei juuri jää aikaa. Kesän päivystysviikonloput on jaettu nel-
jään ryhmään. Kullakin henkilöllä on kaksi päivystysviikonlop-
pua kesässä.

Pomot ymmärtäneet
oskarin työnantajat ovat olleet toistaiseksi varsin joustavia 
palohälytyksien suhteen, mutta kaikki eivät välttämättä jous-
ta. Hälytyksen tullen varusteista aina päällä ovat sammutus-
haalarit, hanskat ja kypärä. Mukana ajoneuvossa on kuiten-
kin aina myös paineilmalaitteet savusukellustilanteita varten.
 Kentällä ei ole tapahtunut kovin pahoja tilanteita, mutta 
koskaan ei voi tietää, mitä paikalla on vastassa. Palaviin ta-
loihin eivät kuitenkaan mene muut kuin savusukeltajat. sii-
hen vaaditaan oma kurssi ja läpäisty testi.

Armeijasta kuskipätevyys
oskar lähtee suorittamaan asevelvollisuuttaan Porin Prikaa-
tiin huoltokomppaniaan tammikuussa 2015. armeijassa hän 
haluaisi hankkia Ce-kortin, jotta saisi valmiuden ajaa tulevai-
suudessa hälytysajoneuvoja hälytystilanteissa.
 asepalveluksen jälkeen hänellä ei ole varmoja suunnitel-
mia tulevaisuudestaan. Raksanuorista oskar on kuullut ja lu-
kenut lähinnä Facebookin Raksanuoret-yhteisöstä, mutta ei 
ole päässyt vielä osallistumaan tapahtumiin.

NikO ARVe, MARkO kARVONeN JA PetRi kuMPuLAiNeN

kuVAt LiiNu PetteRSSON
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Rakennusliiton nuorisotyötä lähdettiin 
järjestelmällisesti kehittämään vuonna 
2006, kun liitto palkkasi kolme nuoriso-
työntekijää kiertämään kouluja. tänään 
liitossa on 15 000 opiskelijajäsentä, kun 
heitä ennen projektia oli 1400. 

Koko jäsenmäärästä jo 40 prosenttia 
on nuoria. Liiton kyselyiden mukaan yli 
puolet heistä on liittynyt jo ammattikou-
lussa. Parin vuoden takaisen selvityksen 
mukaan liitto myös järjesti vuodessa 70 
nuorisotapahtumaa.

entiset nuorisotyöntekijät Lauri Hai-
kola, Mikko Lindstedt ja Marko Näykki jät-
tivät luottavaisin mielin hyvin hoidetun 
pestinsä seuraaville. Heidän työtään va-
littiin jatkamaan Ida Kuikka, Sini Partinen 
ja Niko Seppänen.

Nallekarkkien keräämistä
– edellisten työntekijöiden meininkiä kun 
olin seurannut, pystyin hyvin kuvittele-
maan itseni siihen, kertoo kemiläinen ni-
ko seppänen nuorisotyöntekijäksi hake-
misestaan.

Reissussa hän oli tottunut olemaan 
muutenkin, miksei siis työkseenkin.

– Istuin juuri bussissa kohti maako-
kousta, kun tieto valinnasta tuli. Koko 
bussi huusi varmaan kovempaa kuin itse.

nikon alueena on Pohjois-suomi. 
alueet on jaettu niin, että jokaisella nuo-
risotyöntekijällä on suurin piirtein sama 
määrä oppilaita alueellaan.

– nallekarkit ovat menneet tasan, 
mutta mulla on vähän isompi kippo, jo-
hon kerätä.

nikon vastuulla on myös nettisivujen 
päivitys ja mediayhteistyön hoitaminen, 
sekä tietenkin alueensa tapahtumien jär-
jestäminen.

– Kirves ja vasara ovat vaihtuneet au-
toon, läppäriin ja suuhun. ehkä välillä 
jopa kaipaan fyysistä työtä, mutta täs-
sä pääsee omalla tavallaan itseään to-
teuttamaan. 

Kannattaa kysyä rohkeasti
Parasta on, kun kokee olevansa hyvällä 
asialla ja pystyy vaikuttamaan.

– tykkään tehdä töitä ihmisten pa-
rissa. tämä on myös yhdenlainen kasva-
tustehtävä. Vaikken ehtinyt itsekään ole-
maan kuin viisi vuotta raksalla, on kiva 
onnitella nuoria alanvalinnasta.

niko sanoo viihtyvänsä hyvin luokan 
edessä.

– aika hyvin nuoret kuuntelevat. toi-
voisin vain, että porukka uskaltaisi kysel-
lä enemmän.

Hän sanoo huomanneensa, että esi-
merkiksi palkat ja työelämän pelisäännöt 

kiinnostavat kovasti, muttei niistä välttä-
mättä heti kehdata kysyä.

– Perusasiat nuorilla ovat tiedossa, 
mutta esimerkiksi lomien määräytyminen 
ja lomakorvaukset ovat vieraita. toisaalta 
ne eivät monelle ole vielä ajankohtaisia.

Haasteellisinta nuorisotyössä nikon 
mukaan on priorisointi ja kokonaiskuvan 
hahmottaminen. 

– organisointikykyään ei varmasti voi 
liikaa tässä kehittää, on niin monta rau-
taa tulessa jatkuvasti.

Kaiken suunnittelun, tapahtumien ja 
tapaamisten lomassa on myös kouluttau-
duttava ja kehityttävä. niko suhtautuu 
haasteisiin kuitenkin luottavaisesti.

– oon semmonen viilipytty, että mitä 
tässä stressaamaan.

Kiirettä on pitänyt
– ei tässä ole ehtinyt miettiä mitään fiilik-
siä, hirveällä kiirellä on duunia painettu, 
nauraa hämeenlinnalainen Sini Partinen 
kysyttäessä tunnelmia uudessa työssä.

– Kuva on selkeä, mitä pitäisi tehdä, 
mutta käytännön toteuttamisessa vähän 
hakemista.

sinin vastuulla on etelä-suomi.
– tällä hetkellä kierrän etelä-Karja-

laa. alueeni on kaikkein pienin, mutta 
oppilaita on eniten.

Koulukeikkoja hän on heittänyt kym-
menkunta. Luokan edessä puhuminen on 
kuulemma yllättävän helppoa – ja hauskaa.

sini sanoo halunneensa tehdä itse 
kaikki materiaalinsa koulukeikoille, vaik-
ka valmiitakin olisi entisiltä nuorisotyön-
tekijöiltä jäänyt. siinäkin on työtä.

Väinö Linna -äänikirjaa autossa
Koska vapaa-aika on hektisessä työs-
sä kortilla, ottaa sini oman aikansa tien 
päältä.

– äänikirjat ovat ruvenneet kuulu-
maan autossa. olen kuunnellut jo kak-
si Harry Potteria, nyt on menossa täällä 
pohjantähden alla. siitä on hauska bon-
gata yhtenäisyyksiä tuntemattomaan so-
tilaaseen.

Välillä sini yrittää ehtiä myös boulde-
roimaan. Harrastettua tulee vähän kunkin 
paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan.

työ vaatii sinin mukaan etenkin ha-
lua ja valmiutta esiintyä. Pitää olla itse-
luottamusta ja mukautumiskykyä, oli vas-
tassa sitten luokka tai luottamusmiehiä.

– tämä vaatii myös pitkää pinnaa ja 
hyvää persettä istua autossa. ja tietysti 
kiinnostusta.

Aktiiviporukkaan voi luottaa
sinikin myöntää, että raksalle on aika 
ajoin ikävä. säännöllisiin työaikoihin tot-
tuneelle myös työn epäsäännöllisyydessä 
on totuttelemista.

– toisaalta taas aika kuluu hirveän 
huomaamatta, ei ole yhtään sellaista, et-
tä mitenkähän tapan tämän neljä tuntia. 
Parasta tässä on ehkä uudenlainen vas-
tuu ja itsensä haastaminen.

sini on innoissaan myös vastuullaan 
olevista kansainvälisistä asioista.

– se, että pääsee tekemään yhteis-
työtä myös muiden maiden ay-tyyppien 

kanssa, oli yksi isoista syistä, miksi hain 
hommaan.

odotukset työn suhteen ovat korkeal-
la. Haasteissa auttavat paikalliset nuori-
soaktiivit.

– Helpottaa hirveästi, että on aktiivi-
porukkaa. Voi luottaa, että tyypit hoitaa-
vat ruutunsa.

Kouluissa puhuminen parasta
– ei kyllä työt lopu, kun tällaisen hyrs-
kynmyrskyn keskelle on heitetty, kuvailee 
alun tunnelmia jyväskyläläinen Ida Kuik-
ka. Hänen vastuullaan on Väli-suomi.

Idasta parasta työssä on sen ydin, op-
pilaitoksissa puhuminen.

– Varsinkin, kun välillä tulee tosi hy-
viä kysymyksiä. tulee hyvä mieli, että kyl-
lä nuo tuolla pärjäävät! 

Koulukeikkoja Ida sanoo vetävänsä ti-
lanteen mukaan. jälkeenpäin tulee usein 
mietittyä, mitä esityksiin voisi lisätä ja 
tehtyä huomioita, mitkä jutut tarttuvat 
parhaiten.

– alussa aina testaavat, että kannat-
taako tuota kuunnella. olen sanonut kai-
kille, että teitä varten tämä on. 

Idan havaintojen mukaan on todel-
la paljon kiinni opettajista, miten hyvin 
työelämäasiat oppilailla ovat hanskassa.

”Yhteishenki on mahtava”
Ida kertoo tulleen yllätyksenä, että työt-
tömyysturva-asiat eivät ole valmistuvilla-
kaan hanskassa. Moni ei esimerkiksi tie-
dä, että työttömyysturva karttuu kouluai-
kanakin esimerkiksi kesätöistä.

– sen ainakin pyrin tahkoamaan hei-
dän päihinsä.

Kysymys vapaa-ajasta saa Idan huvit-
tumaan. nuorisotyöntekijän työssä työ ja 
vapaa sekoittuvat.

– ai mikä vapaa-aika? olen nykyään 
naimisissa työni kanssa. Poikaystävälle 
tuossa kun soittelin, hän ei enää tunnis-
tanut äänestä. ei siihen kauaa mennyt!

salilla Ida pyrkii kuitenkin käymään 
säännöllisesti ja näkemään tuttuja. on-
neksi myös muut nuorisotyöntekijät ovat 
enemmänkin kuin työkavereita.

– Yhteishenki meidän kolmen kesken 
on mahtava, sen tiedämme kaikki.

”Tätä porukkaa 
on helvetin kiva 
katsoa”
Mitkä ovat tunnelmat vuosikausien urakan 
jälkeen, nuorisotyön konkarit Lauri Haiko-
la ja Mikko Lindstedt?

M: Helpottuneet. Viimeisen neljän 
vuoden aikana ovat työ ja sosiaalinen elä-
mä sekoittuneet. on tämä ollut tosi siis-
tiä, mutta aikansa kutakin. nyt on aikaa 
rakennella viikonloppuisin. Kuukaudes-
sa on jo tehty kotona remonttia ja moot-
toripyörää laiteltu.

L: nyt harjoitellaan täysin uusiin rutii-
neihin. sellaista normaalielämään ja ar-
keen totuttelua. Mutta enemmän tämä on 
antanut kuin ottanut, eihän tätä muuten 
olisi tehnytkään näin pitkään.

M: Yksi parhaita juttuja ovat olleet 
uudet kaverit. Viime kesänä synttäreillä-
ni oli aika monta meidän jäsentä. aluk-
si oli myös siistiä olla hotelleissa ja pois 
kotoa, mutta vuodessa se kääntyi toisin-
päin. oli outoa purkaa reissulaukku, pis-
tää ne hammasharjat ja muut kaappiin.

L: Yli 200 päivää vuodessa tuli oltua 
tien päällä ja viikonlopputöitä vuosittain 
jotain 50 päivää.

>>>

Sini Partinen

NuorisotyöN tehotrio 
vaihtuiNuorisotyöN tehotrio 
vaihtui

tekSti: eMiLiA kukkALA, kuVAt tAPiO VAiNikAiNeN, NikLAS LANdStedt JA RAkSANuORteN ARkiStO

LIITON NUORISOTYÖN RUORISSA ON NYT UUSI KOVA KOLMIKKO. 
ENTINEN SIIRTYI HYVIN PALVELLEENA MUIHIN HOMMIIN.

Niko Seppänen

tAPiO VAiNikAiNeN

tAPiO VAiNikAiNeN

Ida Kuikka

tAPiO VAiNikAiNeN

Ni
kL

AS
 L

AN
dS

te
dttAPiO VAiNikAiNeN



10 11Raksanuoret 01/2014Raksanuoret 01/2014

Tuliko laskettua kilometrejä?
L: Kato naamasta.
M:  Kaupunkikilsoja on tullut kyllä.
L: siisteintä näin jälkikäteen ajatel-

tuna on, että on saanut tosi hyvän ver-
koston ystäviä ja tietää suomen joka pi-
täjän. osaisin merkitä kartalle jokaisen 
yli 20 000 asukkaan kaupungin. Myös 
se kehitys, mitä on itse havainnut itses-
sään, kun siirtyi aikoinaan betoniraudoi-
tushommista ensin Hyvät eväät -projek-
tiin ja sitten nuorisohommiin.

M: Mä en sitten ole eväsmies. Paras-
ta jälkeenpäin ajatellen on se, kuinka val-
tavasti ollaan saatu aikaan. Kun katsoo, 
mitä nuorisotyö oli vuonna 2006 ja mitä 
se on nyt, niin on se hieno fiilis.

L: ja kaikki on tullut omalla painol-
laan, ei ole tarvinnut sillä tavalla sel-
känahasta repiä, vaikka työ ja harrastuk-
set menivätkin välillä täysin sekaisin.

M: tätä porukkaa, mikä meillä nyt on, 
on helvetin kiva katsoa. ollaan ylpeitä. 
Vanhoja valokuvia katsellessa huomaa ih-
misten vaihtuneen, mutta aktiiveja on ai-
na riittänyt.

L: toisen nuoruuden tässä on saanut 
elää, että olisi pikku hiljaa aika ruveta ai-
kuistumaan.

Millaista oppia itselle jäi käteen?
L: Rohkeutta ja itsevarmuutta on tul-

lut monellakin osa-alueella tosi paljon li-
sää. Pystyy tekemään heittämällä asioi-
ta, joissa ei ennen kuvitellutkaan olevan-
sa hyvä, kuten esiintymään, puhumaan ja 
kirjoittamaan.

M: Luottamusmiehiä ja työsuojeluval-
tuutettuja perehdyttäessä voisi olla ai-
ka epävarma olo ilman tätä työkokemus-
ta. aikoinaan ensimmäiset puoli tuntia 
nurmijärvellä jännittivät niin paljon, ett-
en muista siitä juuri mitään.

L: alussa kun kaikki oli uutta ja ih-
meellistä, uusia juttuja tuli ja oppi huo-
maamatta. Koko ajan sitä mietti, että mi-
ten näitä dioja voisi kehittää, mitkä jutut 
ja sanonnat tarttuvat ja jäävät elämään.

M: Yksi syy, miksi hommaa on ollut 
kiva tehä on, että Laurista on tullut vähän 
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Henri Ukonaholla on vauhti aina ollut ve-
ressä. Parikymppinen nuorukainen ajeli 
vuonna 2011 hetken kaverinsa 750cc-
kikserillä ja huomasi eron ”kevarin” ja 
kunnon pyörän välillä. Muutama viikko 
tästä, niin alla olikin jo oma suzuki DR-Z 
400cc supermoto.
 Marraskuussa pyörä vaihtui Honda 
CBR 600RR:ään. Kesällä 2012 Henri 
ajatteli myydä pyöränsä pois, kun ajami-
nen ei oikein enää maistunut. 
 – Rupesi tympimään köröttely tuolla 
liikenteessä, kun ei saanut kahvaa kään-
nellä kunnolla.
 ennen pyörän myymistä Henri ajat-
teli, että voisi omaksi ilokseen käy-
dä kokeilemassa, miten pyörä kulkee 
ahveniston radalla. siellä pystyisi ajele-
maan vapaasti, eikä tarvitsisi körötellä 
muiden seassa.
 Helkkari, kun sai soittaa ihan luvan 
kanssa. tunsin puraisun ja se oli ratakär-
pänen. Kesän aikana kerkesin käydä kol-
mesti alastarolla ja kahdesti Kemoralla.

”Tämä laji syö elävältä”
syksyllä 2012 koitti armeija ja ajaminen 
sai jäädä hetkeksi taka-alalle. armeijassa 
olon ajan mielessä pyöri, että kunhan 
täältä päästään, niin hankintalistalla on 
kilvetön pyörä radalle. 
 olinhan hankkinut jo nahkapuvun ja 
pakettiauton. salaa kuitenkin aavistin, 
että joku päivä tämä laji syö mut elävältä. 
 Keväällä 2013 koitti se hetki, kun ar-
meija loppui. saman tien Henri homma-
si kilvettömän Kawasakin allensa ja lähti 
radalle ajelemaan ajatuksenaan ”enem-
män kaasua, vähemmän jarrua niin kello 
tykkää”.

Pyörä on elämä, 
ei harrastus 

kuin veli. Loppuvaiheessa ei aina niin hy-
väkään, mut veljethän tuppaavat kinaste-
lemaankin. Mikä on hauskaa, niin meillä-
hän on samana päivänä synttäritkin.

L: olen nyt kauemmin ollut töissä lii-
tossa kuin raksalla. Pari ekaa vuotta sitä 
raksatyöläisen arkea kovasti mietti, mut-
ta nyt ollaan jo enemmän järjestötyön-
tekijöitä.

M: erittäin hyvä, että päälliköt ovat 
antaneet vapaat kädet tehdä, heillä on 
ollut vahva luottamus tähän juttuun. se 
on helpottanut työtä todella paljon. sel-
laista itsensä likoon laittamista tämä on, 
persoona on pistettävä peliin.

L: Meillä on viisaat johtajat. on help-
po puhua, että nuoret ovat tärkeitä, mut-
tei kuitenkaan tehdä mitään.

M: Me käydään paikan päällä, eikä 
vaan anneta lausuntoja, että tätä nuo-
ret haluavat, vaikkei ole edes nähty nii-
tä tyyppejä.

Millaista on hyvä nuorisotyö?
L: ollaan mukana samalla tasolla, 

mennään yhtenä rintamana ja toimitaan 
yhdessä. Rento ote, ei tuputeta ja pa-
koteta.

M: ei tarvitse leikkiä niin päällikköä. 
Hyvä meininki, siikarannassakin on pe-
lattu futista ja grillailtu, vähän kuin oli-
si ollut kavereiden kanssa mökillä, hom-
mat on kuitenkin hoidettu. ja aina pu-
hutaan asiaakin, vaikkei sitä edes ohjel-
massa olisi.

L: Myös tietty suvaitsevaisuus toisia 
kohtaan. Porukka tietää, miksi tekee tä-
tä ja ovat sen yhden asian puolesta. Kaik-
ki ovat melkein kuin yhtä perhettä näis-
sä tapahtumissa. ei ole koskaan mitään 
riitoja tullut missään.

M: Puoluekirjojen puute helpottaa 
myös. Kaikki ollaan kuitenkin duuna-
reita, ei tarvitse käyttää siihen riitelyyn 
energiaa.

L: en olisi jaksanut mitään politiik-
kapeliä, jossa keskitytään toisista jauha-
miseen ja kampittamiseen. jos pienessä 
porukassa on varaa alkaa sellaiseen leik-
kiin, kärsii itse asia paljon.

Terveisenne seuraajillenne?
L: ne ovat nähneet tätä kuviota jo 

monta vuotta ja tietävät valmiiksi, mi-
ten homma toimii. osittain samoja jälkiä 
vaan, mutta omia juttuja keksien, vapaat 
kädet kun on. alku on varmaan hankalin.

M: Voin sanoa, kun Idan mukana olin 
koulukeikalla, että niin älyttömän hyvin 
meni, ettei yhtään pelota jättää ”omaa 
lasta” uusille. Yksi asia, joka pitää muis-
taa on, ettei saa antaa kihahtaa nuppiin. 
silloin hommat menevät vituiksi. Pitää 
olla samalla tasolla jäsenien kanssa.

Mestarin kohtaaminen
Kerran alastarolla ollessaan Henri ajat-
teli kysyä apua jalkatappien kanssa 
vieruskaverilta, silloin vielä häntä tunte-
matta. Kaveri sattui olemaan Vehniläisen 
Kari, kolminkertainen suomen mestari. 
 – saatiin jalkatapit kuntoon ja sa-
malla kysyin, osaisiko hän antaa neuvoa 
ranteiden puutumiseen. Kaveri istahti 
pyörän päälle ja sanoi, että pitäisi nähdä 
kun ajat, että pyörä tuntuu ihan hyvältä.
Kun neuvoja kertoi järjestävänsä kurssin 
Kemoralla, alkoi Henrille valkenemaan, 
kuka on kyseessä.
 – sanoin tulevani kurssille.

Kaarteessa.

Uusi pyörä pajalla.

Pidetään lippu 
korkealla!
”Pikkuisen haikeana jätän tämän hom-
man, mutta myös hyvillä mielin sikäli, et-
tä nuorisotyö on parhaassa hapessa, mitä 
muistan sen koskaan olleen. on kiva luo-
vuttaa viestikapula seuraaville. 

tätä hommaa tehdessä ovat pelimer-
kit olleet kohdallaan ja esimiehillä ollut 
aina täysi luotto meihin, vaikka on nii-
tä varmaan joskus hirvittänytkin. Mah-
dottomia raportteja ei ole tarvinnu vään-
tää, vaan tulosten myötä on tullut luottoa.

Meillä on ollut hyvä tiimi, kaikki ovat 
tehneet hommaa tosissaan ja kelloon kat-
somatta. Motivaatio on ollut kova, on tuu-
mattu, että tämä hoidetaan hyvin. Kun 
tuli rutiini siihen hommaan, niin meni 
kivuttomasti ja kivasti eteenpäin.

jos ei homma toimi tiimissä niin ei 
toimi kokonaisuuskaan. jaoimme näke-
myksen siitä, minkä eteen duunia teh-
dään. Uskallettiin ottaa uusia haasteita, 
kuten nyt vaikka alkaa tehdä omaa leh-
teä. Liitolta se on vaatinut rohkeutta. 

Parasta työssä ovat olleet nuoret ja ih-
misten kanssa tekemisissä oleminen, so-
siaalinen kun olen. ja se, kun saa jakaa 
omasta mielestä tärkeää infoa muille ja 
sitä kautta parantaa työelämää.

Uusilla on varmasti pieniä paineita. 
Uskoa omaan tekemiseen ja määrätietoi-
sesti eteenpäin! ei kannata asettaa ker-
ralla rimaa liian korkealle, mutta sopivia 
tavoitteita ja hiljalleen niitä kohti. ei pi-
dä ajatella, että mikään kerralla räjäyt-
tää pankin, vaan edetä kuin tikkaita as-
kel kerrallaan.

Pitää muistaa katsella joskus taak-
sepäinkin, että mitä on saavutettu. olen 
aina ajatellut, että jos parhaansa yrittää, 
niin kyllä se palkitaan tässä hommas-
sa on ollut myös vahva johdon tuki, esi-
mies ja muita ammattitaitoisia henkilöi-
tä aina lähellä.

Meillä on hyvä nuorisotyöryhmä ja 
hyviä alueiden vastaavia. Pidetään lippu 
korkealla! aina kehtaa sanoa, että raken-
nusalan ammattilaisia ollaan.”

MARkO NÄykki

kuVAt tOM
PPA ANdeRSSON

Mikko Lindstedt ja Lauri Haikola

Marko Näykki

tAPiO VAiNikAiNeN
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Kärsim
ysten tie

Keski-suomessa asuva Joonas Lepistö valmistui talonraken-
tajaksi vuoden 2013 keväällä. Hän pääsi heti töihin valta-
kunnallisesti tunnettuun rakennusten perustuksia tekevään 
firmaan. ensi töikseen joonas teki kirjallisen työsopimuksen 
työnantajan kanssa. jo kouluaikana hän oli ollut samalla työ-
maalla saman firman miesten kanssa, jotka sitten puhuivatkin 
valmistuneelle töitä. 
 Heti alkuun joonas kuitenkin huomasi, ettei työpaikalla 
kaikki mennyt täysin työehtosopimuksen mukaan. 
Yrityksessä ei ollut luottamusmiestä, jonka kanssa epäkohtia 
olisi voinut selvittää. siksi joonas odotteli koeajan loppumista, 
ennen kuin otti yhteyttä liiton aluetoimistoon.
 aluetoimitsija huomasi heti, että työsopimuksessa oli lu-
kuisia epäselvyyksiä. Palkanmaksu tapahtui kerran kuussa ja 
erikseen pyytämällä oli mahdollista saada tuhat euroa palk-
kaennakkoa, kun rakennusalan työehtosopimuksen mukaan 
palkanmaksuväli on kaksi viikkoa.

Outoja työaikalaskelmia
työnantaja oli myös tulkinnut työehtosopimuksessa olevaa liu-
kumakohtaa niin, että työntekijät ovat tehneet vapaaehtoisesti 
ylityötä liukuman puitteissa määrättyjen tuntien sisällä, vaikka 
käytännössä heillä ei ole ollut mahdollisuutta lähteä normaalin 
kahdeksantuntisen työpäivän jälkeen kotiin.
 työsopimuksen mukaan työpäivä alkoi aamuseitsemältä ja 
päättyi työntekijän oman harkinnan mukaan iltapäivällä kol-
men ja kuuden välillä. antura- ja sokkelivalutöissä kuitenkin oli 
yleisenä käytäntönä, että betoniauto tulee kello 15 tai 16. se 
tarkoitti, että ennen valun valmistumista ei voi lähteä kotiin.
 Ylityökorvausta alkoi saada vasta kolmen ylityötunnin jäl-
keen. aiemmat työtunnit menivät ”pankkiin” ja korvattiin va-
paana tunti tunnista. tämä järjestely ei ollut haitannut firman 
muita työntekijöitä.
 esimerkkinä käytännöstä olkoon laskelma, jonka mukaan 

19 työpäivässä 8 tunnin työpäivillä tulee 152 työtuntia. tänä 
aikana on todellisuudessa tehty töitä 170 tuntia, mutta ylityö-
korvausta on maksettu vain 2,5 tunnilta ja pankkiin mennyt 
20 tuntia.

Työkaverit varovaisina
työnjohto myös kehotti työntekijöitä käyttämään pääurakoitsi-
joiden työkaluja, kun mestari ei ollut paikalla tai näkemässä. 
ainakin joonaksen kohdalla lakisääteinen työhöntuloterveys-
tarkastus oli palkaton, vaikka siinä kuuluisi käydä palkallisella 
työajalla.
 työmatkoissa käytettiin 50 kilometrin omavastuuta per 
suunta, ennen kuin kilometrikorvausta alettiin maksaa. näin 
siitä huolimatta, että työsopimuksessa väitettiin matkakorva-
ukset maksettavan työehtosopimuksen mukaan.
 Kun joonas yritti puhua muille firman työntekijöille epäsel-
vyyksistä, oli vastaanotto todella nihkeää ja välinpitämätöntä. 
Vanhempia kavereita ei tuntunut haittaavan, ettei palkkoja ja lisiä 
maksettu oikein, eivätkä he halunneet asian eteen tehdä mitään.

Tonni omia takaisin
toiminnan miehenä Lepistö päättikin sitten itse alkaa asiaa 
selvittelemään Rakennusliiton kautta. sen seurauksena hän 
saikin puuttuvat ylityökorvaukset, odotusajan palkat takautu-
vasti korkojen kera ja puuttuvan henkilökohtaisen palkanosan. 
Muutaman kuukauden aikana saatavia oli jo kertynyt melkein 
tuhat euroa, eli mistään ihan pienistä rahoista ei ollut kyse.
 samaan aikaan Lepistö kuitenkin haki jo töitä muualta. 
Heti, kun uusi työpaikka oli varmistunut, hän irtisanoi it-
sensä firman palveluksesta. Vaikka joonas aikaan sai joitain 
parannuksia, kuten kahden viikon palkanmaksukauden, hän 
epäilee, että lähtönsä jälkeen samat ongelmat ovat vieläkin 
todellisuutta kyseisessä firmassa.

MARtti JuONOJA, MikkO OLLikAiNeN JA SiNi PARtiNeN

kuVAt tAPiO VAiNikAiNeN
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Taistelu oikeuksista kannatti

Polvi maassa.

on noin 15 000 euroa. eniten maksavat 
renkaat ja matkustus.
 Yksi ajopäivä maksaa 400–500 eu-
roa pitäen sisällään kaikki kulut. Henri 
teki hetken kahta päivätyötä, jotta saisi 
edes joskus kisapyörän omistuksen itsel-
leen. toistaiseksi pyörän omistaa vielä 
pankki.

Sponsoreilla iso rooli
tällä kaudella Henri kilpailee nordic 
superstock B -luokassa, joka on rajoitet-
tu 600cc -pyöriin, mutta mukana myös 
joitain 675cc triumpheja. Pyörää saa 
muunnella sääntöjen puitteissa.
 Kyseisessä luokassa kilpailuja jär-
jestetään kuudesti vuodessa ja ajo-
kausi kestää toukokuusta syyskuuhun. 
Palkinnot eivät päätä huimaa, joten 
sponsoreilla on todella iso rooli kauden 
läpiviennissä.
 tulevalla kaudella palkintona voi 
olla vaikka rengaslämmittimet. Muita 
kustannuksia sarjassa tulee kilpailuli-
senssistä, joka on 400 euroa vuodessa, 
kisamaksusta 200 euroa per kisa ja pa-
kollisesta liikennevakuutuksesta.
 – Ilman yhteistyökumppaneiden tu-
kea kautta ei pystyisi viemään läpi täy-
sipainoisesti, Henri toteaa.
 Hänellä on tällä hetkellä kymmen-
kunta sponsoria.

Ulkomaille kisaamaan
tällä kaudella Henrillä on alla Kawasaki 
ZX-6R 2009. Pyörää on muutettu niin 
paljon kuin vain säännöt sallivat.

 ennen kurssia Henri kävi ajelemassa 
muutaman kerran radalla ja paras aika 
alastarolla oli silloin 1,33,3. tämän jäl-
keen alkoi tapahtua yhtä jos toista.
 – Kävin kurssin ja sain ensimmäistä 
kertaa polven asfalttiin. Voi veljet se oli 
hieno hetki! oli ihan pakko jokaisessa 
mutkassa raapia sitä asfalttiin ja kant-
tareihin. siinä oli fiilistä. se vei 12 rata-
päivää, ennen kuin se onnistui.

Kasvatit poimitaan radalta
Ranteiden puutumisestakin päästiin. 
Kemoralla viikonlopussa menikin ennä-
tys uusiksi, 1.24,1 tuli 1.17,0.
 – Hitto, että oli hymy herkässä seu-
raavan viikon.
 Kauden päätteeksi alastaron radalla 
Henri kellotti ajaksi 1,24,3. Lajia har-
rastavat tietävät, että tämä on kova aika, 
olihan alla vielä silloin täysin vakio ZX-
6RR 2005 etujousia lukuun ottamatta. 
näissä piireissä puskaradiolla ja hyvillä 
yhteyksillä on erittäin suuri vaikutus, jos 
vain halua ja nopeutta kehittyä löytyy. 
Mitään seuroja lajissa ei ole, joten näytöt 
on annettava radalla ajaessa.
 Vanhat ja kokeneemmat kuskit poi-
mivat lahjakkaat kuskit muiden joukosta 
ja auttavat näitä eteenpäin, jos niitä lah-
joja vain löytyy. 

Kymppitonneja kuluu
Mitään halpaa puuhaa ratamoottoripyö-
räily ei ole. Pelkän pyörän ostaminen ja 
rakentaminen maksaa noin 20 000 eu-
roa. Kuluvan vuoden budjetti Henrillä 

 sähköt on vaihdettu kilpasähköihin, 
nokka-akselit ajoitettu, kannentiivis-
te vaihdettu ohuempaan, pakoputkisto 
ja ilmansuodatin vaihdettu sekä polt-
toaineensyöttö ohjelmoitu uudestaan. 
takaiskunvaimennin on Öhlinsin ja keu-
la rakennettu sääntöjen puitteissa kisa-
käyttöön. 
 Kaudelle Henrillä on selvät tavoitteet. 
Ykköstavoite on luokan mestaruus, joka 
avaa oven nordic superstock a -luok-
kaan, josta seuraava taso on ulkomaat.
 Kaudella 2015 ajan tuota a:ta, mikä-
li kausi menee hyvin. Viisi parasta B:stä 
nostetaan a -luokkaan. ajattelin myös 
käydä kokeilemassa yhtä kisaa Ruotsissa 
ja toista Virossa, jos vain budjetti antaa 
myöten.
 tulevaisuudesta kysyttäessä Henri to-
kaisee, että olisihan se kiva joskus pääs-
tä ulkomaille kilpailemaan ja saada siitä 
ihan leipätyö.
 Henrin menestystä voi seurata in-
ternetissä. sivu löytyy Henrin nimellä 
Facebookista.

PAAVO NieMi, SAMi teNHONeN JA tAPiO VeittikOSki

SAM
i VieLtOJÄRVi

Radalla.

JANiikA PÄiVÄNSÄde



14 15Raksanuoret 01/2014Raksanuoret 01/2014

Raksanuorten kotisivuilla on muun 
muassa tietoa tulevista tapahtumis-
ta ja kuvia menneistä. 
http://raksanuoret.rakennusliitto.
net/

Omat sivut:

Facebookissa, twitterissä, Google+:ssa 
ja LinkedInissä järjestöllä on oma 
Raksanuoret-yhteisö. Yhteisön sivul-
le päivitetään nuorille rakentajille jär-
jestettäviä ajankohtaisia tapahtumia. 
 
sivua seuraamalla pysyt helpoiten 
selvillä siitä, mitä missäkin tapahtuu 
ja milloin. tapahtumiin ilmoittautu-
essasi ota aina yhteys sen järjestä-
jään. Pelkkä tägäys seinälle ei riitä. 
 
Keskustelupalstoilla voit keskustella, 
ystävystyä ja kysyä muilta neuvoa ki-
periin tilanteisiin. sivuilla on kuvia ta-
pahtumista, työmailta ja illanvietoista.

Muu some:

Muista ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon heti jäätyäsi työttömäksi tai lomau-
tetuksi, koska ansiosidonnainen päiväraha lasketaan alkavaksi vasta ilmoittautu-
mispäivästä. samalla työ- ja elinkeinotoimistosta kannattaa kysyä muutosturvasta, 
mikäli työkokemusta on kertynyt yli kolme vuotta. 
 Muutosturva parantaa mahdollisuuksiasi löytää töitä palkallisen vapaan muodos-
sa, joka tulee käyttää työnhakuun, laatimalla henkilökohtainen työllistymissuunni-
telma yhdessä te-toimiston kanssa.
 suunnitelmassa sovitaan omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta sekä 
toimenpiteistä, jotka parhaiten edistävät uuden pysyvän työpaikan löytymistä.
Lue lisää ansiosidonnaisen edellytyksistä ja hakemisesta Rakentajasta, Rakennusalan 
työttömyyskassan nettisivuilta tai työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilta, joilla on 
lisätietoa myös muutosturvasta.

Jos jäät työttömäksi

Liity kassaan, kesäduunari!
opiskelijajäsenen kannattaa liittyä 
myös työttömyyskassan jäseneksi, kun 
kesätyöt alkavat. Lomilla tehtävistä töis-
tä kertyy normaalisti työttömyysturvan 
työssäoloehtoon tarvittavia työssäoloviik-
koja, vaikka opiskelijan jäsenmaksu on 
vain 0,68 prosenttia.
 Kun työssäoloviikkoja on tarkaste-
lujakson aikana kasassa 26 viikkoa eli 
kuusi kuukautta, on mahdollisuus saada 
työttömyyskassan kautta ansiopäivära-
haa, jos valmistuttuaan jää työttömäksi.
 työssäoloehdon 28 kuukauden tar-
kastelujaksoa pidennetään sillä ajalla, 

jolloin henkilö opiskelee päätoimisesti, 
joten loma-aikoina tehdyt työt mahtuvat 
useimmiten tarkastelujakson sisään.
 työttömyyskassan jäseneksi liittymi-
nen hoituu parhaiten netissä osoittees-
sa raksanuoret.rakennusliitto.net. Voit 
myös ilmoittaa siitä aluetoimistoosi tai 
soittaa jäsenpalveluun 020 690 231.
 Muista ilmoittaa jäsenmaksujen 
maksamisesta, ennen kuin työsuhteesi 
alkaa!

MikkO OLLikAiNeN

2. Parasta talvessa?3. Suosikki talviurheilulaji?

1. Mitä teet 

hiihtolomalla?
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Jarmo Koskinen                            
21, talonrakentaja, Kouvola

 1. Hiihtolomalla ajattelin 
lähteä johonkin reissuun. 
 2. Talvessa parasta ovat ul-
kojäät. 
 3. Suosikkini talviurheilula-
jeista on jääkiekko.

Paavo Niemi
22, rakennusmies, Joensuu

 1. Maaliskuussa olen läh-
dössä viikoksi Rukalle per-
heen ja hyvän ystävän kanssa. 
Laskettelua, mukia, lumiken-
käilyä ja hiihtämistä luvassa. 
 2. Lumi, hiihtäminen, 
luonnossa kulkeminen ja siel-
lä valokuvaaminen. Talvessa 
pidän myös erityisesti siitä, 
kun lumi tekee luonnosta kau-
niin. Auringonnousut ja -laskut 
saavat henkeni salpaantumaan 
tietyissä maisemissa.
 3. Lumikenkäily, joka on to-
sin tänä talvena jäänyt vähem-
mälle lumen vähyyden vuoksi.

Essi Eerola
24, maalari, Lahti

 1. Ajattelin käydä moik-
kaamassa sukulaisia ympäri 
Suomea, jos vaan kerkeän lo-
maa pitämään.
 2. Mielestäni talvessa ei ole 
mitään kivaa, mutta jos pitää 
keksiä, niin vaikka lumi.
 3. Luistelu.

Hanna Suikkanen
18, maalariopiskelija, Joutseno

 1. Meinaan mennä lau-
tailemaan ja olla kavereiden 
kanssa. Jos kelit ovat hyvä, 
aion myös kelkkailla.   
 2. Lautailu.   
 3. Kun on lunta ja voi harras-
taa kaikkea, mitä kesällä ei voi.  

Raksanuorten toiminnasta on videoi-
ta nyt myös Youtubessa! Kanava löy-
tyy hakemalla ”Raksanuoret”.

Youtube:

Keskusjärjestöt ja myös Rakennusliitto 
ovat mukana tämän kevään suurkampan-
jassa, jonka tarkoitus on saada ihmiset 
kiinnostumaan käytävistä eU-vaaleista 
ja nostaa äänestysprosenttia.
 Vaalipäivä suomessa on 25. touko-
kuuta ja euroopan Unionin vaaleilla vali-
taan yhteensä 751 jäsentä 28 eri maas-

ta. suomella paikkoja on 13 ja vaaleissa 
koko maa on samaa vaalipiiriä.
 Kampanja tulee näkymään vahvasti 
sekä kaduilla että eri medioissa tulevan 
kevään aikana. sen kohderyhmäksi on 
valittu ammattiyhdistysliikkeen jäsenistö.

SiNi PARtiNeN

Keväällä käydään EU-vaalit
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Sisukaluista ei paljon ollut jäljellä.

Forssalainen 25-vuotias Markus Rantanen 
valmistaa työkseen muun muassa onte-
lolaattoja Parma oy:n tehtaalla. työ on 
fyysisesti melko kuormittavaa, vaikkakin 
koneet hoitavat varsinaisen valutyön.
 Drifting-harrastukseen hän hurahti 
heti hankittuaan kesäautoksi takapotku-

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: ida.kuikka@rakennusliitto.fi

Tuunari: 
Markus Rantanen
Ikä: 25
Ammatti: 
Betonityöntekijä
Työpaikka: Parma Oy

Tuunattavana: Toyota 

Soarer 2.5 GTT vm. -94

 ensimmäisenä autosta on lähtenyt 
muun muassa ilmastointi, puolet koje-
laudasta sekä muu sisusta lähes täysin. 
tilalle ovat tulleet aKK:n säännösten 
mukaiset lailliset turvakaaret.

Sponsoreita sitten joskus
tällä hetkellä autossa on kaksi pientä 
vakioturboa, jotka heräävät aika alhaal-
ta, mutta yläkierroksilla vääntö häviää. 
tämän vuoksi yksi seuraavista muutok-
sista tulee olemaan tekniikan muunta-
minen niin sanotuksi single-turboksi, 
eli kahden pienen ahtimen vaihtaminen 
yhdeksi isoksi.
 suunnitteilla olevan uuden turbon 
hinta pyörii tuhannen euron molemmin 
puolin, mikä antaa hieman osviittaa har-
rastuksen kustannuksista. sponsoreita 
mietitään tulevaisuudessa, kun päästään 
todenteolla kisaamaan.

Kyykyllä 6000 kilometriä
auton huippunopeus on tällä hetkellä ra-
joitettu 180 kilometriin tunnissa johtuen 
japanin lainsäädännöstä. tulevaisuudessa 
myös nopeudenrajoitus poistuu uuden 
moottorinohjauksen myötä.
 Koska sponsoreita ei vielä ole, onkin 
kalliit osat tapana tilata joko englannista 
tai amerikasta, vaikka normaaleja kulu-
tusosia toyotan marmoritiskiltä saakin.
 – silti moottoripyöräilyä ja kuntosali-
urheilua harrastava auton omistaja vetää 
vielä autoa paremmin naisia puoleensa, 
Markus naurahtaa.
 edellisenä kesänä hän ajeli ka-
vereiden kanssa pitkin eurooppaa. 
Kokonaisajomatkaa kertyi reilut 6000 
kilometriä, joka on aika paljon kyykky-
pyörällä ajettavaksi.

Pitsaleikkureilla ei luisuteta
Renkaita harrastuksessa kuluu paljon, 
mutta silti niihin täytyy pistää paljon 
rahaa, koska pito on kuitenkin ensisi-
jaisen tärkeää. Renkaiden leveyttä on 
aihetta harkita tarkkaan, sillä kapeilla 
”pitsaleikkureilla” ei tarvitse tehoa niin 
paljon, mutta eivät ne hyvätkään luisut-
tamiseen ole.

 Myös ahtopaineita on nostettu. näillä 
muutoksilla tehot ovat nousseet vähän 
yli 300 hevosvoiman, mutta silti auton 
saisi vielä tieliikenteeseen. Harrastuksen 
vuoksi työtunteja on kulunut virittämisen 
lisäksi kaiken ”turhan” painon ja hifiste-
lyn poistamiseeen.

Toyotan muhkeat muodot.

Drift, drift, drift!

Konehuoneesta löytyi kaksi ahdinta.

Toyota tammikuun maisemissa.

kuVAt M
ikkO LiNdStedt

Turvakaaret olivat kohdallaan.Toyotan aarnikotka.

toyotan. auto on uitettu edellisen omista-
jan toimesta tuontifirman kautta japanista, 
jossa drifting on hyvin suosittua.
 Kyseessä on miehen ensimmäinen 
harrastuskäyttöön rakenteilla oleva auto. 
Rakentelutahti on pysynyt maltillisena, 
sillä hän on omistanut auton nyt viitisen 
vuotta.

Yli 500 hevosvoimaa
tähän mennessä autoon on vaihdettu 
muun muassa 3,5-tuumainen putkis-
to ensimmäiseltä katalysaattorilta asti, 
jonka seurauksena toinen katalysaattori 
poistettiin. Vakio välijäähdytin sai väis-
tää uuden ja isomman tieltä heti kätte-
lyssä.

 – Leveämmillä renkailla pito paranee, 
mutta hintakin nousee. 
 erikoisrenkaita, esimerkiksi värikästä 
savua tuottavat renkaat maksavat paljon, 
siksipä ne tulevatkin kuvioihin mahdolli-
sesti vasta myöhemmin.
 Vauhdikkaista harrastuksista huoli-
matta ajokortti on pysynyt taskussa, eikä 
ole edes käynyt hyllyllä.
 Raksanuorten tapahtumista miehelle 
mieleen ovat jääneet useat uudet ystävät 
sekä se, että tapahtumat ovat lähes poik-
keuksetta jäsenille ilmaisia. 

MiikA HeikkiLÄ, MARkO kARVONeN JA NikO SePPÄNeN
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Paintball –turnaus

16.–18.5.2014 Himos, Jämsä

Tule mukaan taistelemaan 

kaupunkienvälisestä mesta-

ruudesta! Taistelutantereilta 

siirrytään saunatiloille vertai-

lemaan sotavammoja illanvie-

ton nimissä. Luvassa on siis 

vauhdikasta menoa ja huip-

puseuraa. Mukana ovat Uu-

simaa, Turku, Hämeenlinna, 

Forssa, Lahti, Tampere, Jyväs-

kylä ja Pohjanmaa. Ilmottau-

tuminen tapahtumaan alkaa 

keväällä, seuraa siis Raksa-

nuorten ilmoittelua!

Lisätietoja tapahtumasta:

Sini Partinen 

040 630 3285

Ida Kuikka 040 630 2740

Lehdentekokurssi

3.–4.5.2014 

Siikaranta-opisto

SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Rakennusala on suomen vaarallisin ala. 
Vuosittain jopa 12 henkeä menetetään 
työtapaturmissa työmailla ja työmatkoilla. 
Helmikuun 12. päivänä kello 12 vietettiin 
hiljainen hetki heidän muistolleen.
 Laskennallisesti joka kahdeksas mi-
nuutti rakennustyömailla tapahtuu saira-
uslomaan johtava tapaturma. työsuojelu 
suomessa on kuitenkin pääsääntöisesti 
hoidettu kunniakkaasti.
 Meillä on useita määräyksiä ja suosi-
tuksia suojavälineistä ja niiden käytöstä. 
esimerkiksi silmäsuojainten käyttöpakko 
on suuremmilla yrityksillä laskenut sil-
mätapaturmia jopa 80 prosenttia.

Pelkästään kesällä kuoli 44
samaa ei voi sanoa Qatarissa rakennet-
tavasta jalkapallostadionista, jota raken-
netaan vuoden 2022 MM-kisoja varten. 
siellä on sattunut vuoden 2013 kesä–
elokuun aikana 44 kuolemaan johtanut-
ta tapaturmaa.
 Lokakuussa ay-liikkeen maailmanjär-
jestö ItUC:n pääsihteeri sharan Burrow 
ennusti että kisarakentamisen vaativan 
4000 ihmisten hengen, ”mikäli nykyi-
nen kuolemien tahti jatkuu ja siirtotyö-
läisiä tulee lisää kisoja varten”.

Sydänkohtauksia nuorilla
englantilainen the Guardian -lehti pal-
jasti tämän nykypäivän orjuuden viime 
vuoden syyskuussa. Kansainvälisen jal-
kapalloliiton FIFa:n puheenjohtaja sepp 
Blatter totesi, ettei ongelmia voi jättää 
huomiotta. samaan hengenvetoon hän 
kuitenkin väitti, ettei FIFa voi asialle 
juurikaan.
 suurin osa uhreista on nuoria miehiä. 
tavallisia kuolinsyitä ovat sydänkohtauk-
set ja työmailla sattuneet onnettomuudet.
 Myös palkanmaksuissa on ollut 
epäselvyyksiä. Lisäksi on väitetty, ettei 
työntekijöiden anneta pitää juomatauko-
ja, vaikka ulkona on käristävä, lähes 50 
asteen helle. 

Käytännössä orjia
Myös asuinolot ovat ala-arvoisia. jopa 12 
henkeä saattaa asua yhdessä huoneessa, 
eikä ruokaa ole välttämättä tarjottu vuo-
rokauteen.
 Qatarissa siirtotyöläinen ei saa vaih-
taa työpaikkaa eikä lähteä maasta ilman 
sponsorin eli käytännössä työnantajan 
lupaa. tämä on johtanut siihen, että 
työnantajat ovat takavarikoineet työteki-
jöiden passeja estääkseen lähdön.

Eikö Raksanuoret-lehti miel-

lytä? Tule tekemään itse pa-

rempi! Juttujen teko ei ole 

ydinfysiikkaa, et siis tarvitse 

aiempaa kokemusta kirjoit-

tamisesta. Kurssi on tarkoi-

tettu 18-35-vuotiaille ja on 

osallistujille ilmainen.

Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset:

Ida Kuikka 040 630 2740

MM-kisat tappavat tuhansia rakentajia

YK vaati minimipalkkaa
ajatellaanpa, jos suomalainen rakentaja 
joutuisi ulkomaille tekemään pitkiä työ-
päiviä huonosti lämmitetyssä saunassa 
ilman juotavaa. Hän asuisi yksiössä 11 
muun työntekijän kanssa ilman mahdol-
lisuutta lähteä kotiin.
 taitaisi siinä itse kukin lopettaa hom-
mat nopeasti ja soitella liittoon, että 
”mites nää työolot, onko työsuojelulain 
mukaiset”.
 Helsingin sanomat uutisoi taannoin 
YK:n vaativan Qataria parantamaan siir-
totyöläistensä työoloja. YK:n siirtolaisten 
ihmisoikeuksista vastaava erikoislähetti-
läs Francois Crepeau totesi lehdessä mo-
nien siirtolaisten kohtaavan työpaikoilla 
ihmisoikeusrikkomuksia.
 Crepeau kertoi olevansa huolissaan 
huonosti valvottujen työmaiden kuole-
mista ja onnettomuuksista. Hän vaati 
työläisille minimipalkkaa ja parempaa 
työturvallisuutta.

Turvallisuus on suhteellista
Qatariin verrattuna suomen työturvalli-
suus ja työolosuhteet ovat todella hyvällä 
tasolla. Meillä suurimpia ongelmia ovat 
nostot, erilaiset laitteet ja koneet sekä 
pienet haavaumat tai viiltohaavat.
 Meillä myös on säännöllinen päivit-
täinen työaika sekä sosiaalitilat, joissa 
viettää lakisääteisiä taukoja. Meillä on 
myös mahdollisuus kuulua liittoon, mikä 
ei todellakaan ole itsestäänselvyys maa-
ilmanlaajuisesti.
 suomessakaan eivät olisi asiat näin 
hyvällä mallilla, elleivät ammattiliitot pi-
täisi työntekijöiden puolia. Kaikki edut 
on saavutettu vain, koska työntekijät 
ovat järjestäytyneet liittoihin.
 Loppujen lopuksi työnteko suomessa 
on turvallista, kunhan noudatetaan mää-
räyksiä. Vaikka suojainten käyttö tuntuu-
kin välillä ääliömäiseltä, niin säädökset ja 
lait on tehty turvallisuutta ajatellen. siksi, 
että pääsemme hengissä ja terveinä kotiin 
työpäivien jälkeen – ja ehkä joskus myös 
nauttimaan eläkkeestä hengissä.

HeNRi kARViNeN

Rakennustyöläisiä Qatarissa. Tämä kyseenalainen kiinnitys on Suomesta. 
Kaiteetkin puuttuvat.

Pukuhuone on suurempi kuin moni qatarilainen 
työasunto.

Miekkari FIFAn pääkonttorilla Sveitsissä.

Kalajoki Beachfutis
13.-15.6.2014
Kalajoen hiekkasärkät

Raksanuoret Kuopiosta, Jy-väskylästä, Oulusta ja Lapista suuntaavat Kalajoelle tavoittele-maan voittoa, ja pitämään haus-kaa beachfutiksen parissa! Pe-lit pelataan hupisarjassa, joten positiivinen mieli korvaa pelitai-dot. Lähde huippuporukan mu-kaan fiilistelemään kesää var-paat rantahiekassa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:Ida Kuikka 040 630 2740
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Safety Pack -
elämäsi turva  

yhdessä paketissa

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

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

* Saat Safety Packin, kun olet täyttänyt 18 vuotta, mutta et vielä 27 vuotta ja asut itsenäisesti muualla kuin vanhempiesi luona. 

Kotona, 
matkalla,vapaa-aikana,

töissä,
opiskelussa...

Tutustu  

osoitteessa 

 turva.fi/ 

safetypack
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