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Suoraa toimintaa Saksassa
Raksanuoret sulkivat rampin vastalauseena Fifalle

Työyhteisöjen haamut
Vuokratyöläistä kohdellaan b-luokan duunarina

Kesän suurin ja kaunein
Kuumat raportit vuoden supertapahtumasta
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Karaoke-emäntä on 
supliikki viihdyttäjä.

Sisältö
2/2014

16
Rantakirppu 
on autoksi 
höyhenenkevyt.

En viitsisi 
aina maala-
ta pirua sei-
nille, mutta 
tietyt asiat 
eivät tunnu 
m u u t t u v a n . 
Mediassa on 
jälleen nos-
tettu raken-
tamisen laatu 

esille useampaankin otteeseen, 
vaikka onneksi tällä kertaa ei 
ole suoraan syytetty rakentajia. 
Rakennusliiton puheenjohtaja 
Matti Harjuniemikin sivusi blo-
gissaan asiaa ja hyvä, että puo-
liamme pidetään. 

 Soppaan kun lisätään tämän-
hetkinen työttömyystilanne, niin 
ei kovin lupaavalta näytä. Talven 
ja kevään aikana käytiin jo lähel-
lä 90-luvun laman lukuja. Useat 
isot rakennusalan yritykset ovat 
vähentäneet viimeisen vuoden 
aikana jatkuvasti porukkaa ja ot-
taneet kenet vain, kuka tekee hal-
vemmalla ja nopeammin. 
 Sitten kehtaavat mediassa 
vielä puhua eläkeiän nostosta 
ääneen. Miten jäädä eläkkeelle, 
jos ei ole töitäkään? Raskaista 
ruumiillisista töistä tulisi päästä 
eläkkeelle ennen kuin kroppa an-
taa totaalisesti periksi. Aika har-
va rakennuksilta nytkään pääsee 

terveen papereilla eläkkeelle.
 Rakennusliitto lanseerasi 
Elävänä eläkkeelle -kampanjan, 
josta on juttua tässäkin lehdessä. 
Vaikka oma eläke ei tuntuisikaan 
läheiseltä ajatukselta, niin aina 
voi miettiä vaikka omia vanhem-
piaan. Jos he jäisivät työttömäksi 
kuudenkympin korvilla eivätkä 
pääsisi eläkeputkeen, niin tulisi-
vatko he toimeen noin 700 eurolla 
kuukaudessa?
 Pääkaupunkiseudun elämis-
kustannuksilla se ei ainakaan 
onnistu, enkä usko tuolla rahalla 
elämisen olevan helppoa muu-
allakaan. Varsinkaan, jos hinnat 
nousevat entistä tahtia.

Ikuista kurmotusta
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Sanna Ijäs
23, Oulu
Taisin olla 17-vuotias, kun 
suunnistin ensimmäistä ker-
taa into pinkeänä raksalle 
töihin. Isosisko oli puhunut 
minut matkaan loppusiivous-
ta tekemään.
 Sillä tiellä tässä vieläkin 
tallaillaan. Ammattinimike 
tosin on matkalla muuttunut 
siivojasta ylioppilaaksi, ali-
kersantiksi ja pian edelleen 
talonrakentajaksi.
 Tällä hetkellä siis työs-
kentelen oppisopimuksella 
rakennusliikkeessä ja valmis-
tun ihan pian. Olen aurin-
koihminen ja rakastan kesää! 
Tätä kesää odotin erityisen 
innolla, koska minulla on 
ihka eka täysi kesäloma ja 
joulupukin tuoma uusi per-
hovapa!
 Rakennusliittoon liityin 
aloitettuani oppisopimuskou-
lutuksen helmikuussa 2013. 
Hyi minua, kuinka myöhään! 
Parempi kuitenkin myöhään 
kuin ei milloinkaan.
 Lehdentekokurssi oli ensi-
kosketukseni Raksanuoriin ja 
OI, se oli hellä! Kurssilla oli 
mukavaa ja oli mahtavaa saa-
da olla niin paljon äänessä 
(heh). Tuuppa nääki mukkaa! 
Ihanaa ja reipasta syksyä kai-
kille!

Rico Enbuska
19, Tornio
Moro! Opiskelen tällä hetkel-
lä talonrakentajaksi ammati-
opisto Lappiassa Torniossa. 
Muutin Norjaan porukoitten 
kanssa 2008. Kävin siellä 
peruskoulun loppuun ja pää-
tin hakea Suomeen ammatti-
kouluun, koska suomen kieli 
sujuu vielä paremmin kuin 
norjan. 
 Suunnitelmana on saada 
koulu alta pois, ennen kuin 
armeijaan tulee lähtö. Sen 
jälkeen ajattelin hakea töitä. 
Rakennusala kiinnostaa, kos-
ka työt ovat vaihtelevia ja mo-
nipuolisia, eikä aina tarvitse 
tehdä samoja hommia.
 Ensimmäinen Rakennus-
liiton reissuni oli Levillä, 
rakentaja-ammattilaisten ta-
paamisessa. Siellä keksittiin 
porukalla vaikka minkä nä-
köistä tekemistä.
 Lehdentekokurssi oli vasta 
toinen kerta, kun olen raken-
nusliittolaisten kanssa reis-
sussa, mutta ainakaan tähän 
asti ei ole kyllä ollut tylsää! 
Rakennusliittoon liityin opis-
kelijajäseneksi 2012. Har-
rastuksiini kuuluvat metsäs-
tys, kalastus ja kaikki moot-
torilla toimiva.

Olli Kukkola 
24, Rovaniemi
Hojo hojo! Aloitin talonraken-
nuspuolen Lapin ammatti-
opistossa 2006 ja valmistuin 
sieltä kirvesmieheksi 2009. 
Valmistuttuani tein pätkä-
töitä puolisen vuotta, min-
kä jälkeen lähdin armeijaan 
tammikuussa 2010.
 Armeijan jouduin har-
mikseni keskeyttämään ja 
polven operoinnin jälkeen 
aloin etsiä oppisopimuspaik-
kaa kiinteistöpalvelualalta. 
Oppisopimuspaikan sain 
muutaman kuukauden soit-
telun ja odottelun jälkeen.
 Kahden vuoden opiskelun 
jälkeen valmistuin kiinteis-
tönhoitajaksi syksyllä 2012. 
Valmistumisen jälkeen jäin 
liiton rahoille, mutta jo tam-
mikuussa 2013 sain paikan 
ISS Palvelut Oy:ltä kiinteis-
tönhoitajana. Siellä olen viih-
tynyt siitä asti.
 Rakennusliittoon liityin jo 
ensimmäisenä opiskeluvuo-
tenani 2006. Raksanuorten 
tapahtumiin on pitänyt osal-
listua jo vuosia, mutta vasta 
alkuvuonna 2014 kaverini 
sai minut houkuteltua mu-
kaan näyttämällä kuvia ja 
kertomalla fiiliksiä raksa-
nuorten reissuista.
 Aina on ollut hauskaa ja en 
kadu päivääkään. Suosittelen!

Marko Mylläri 
19, Tornio
Morjens! Opiskelen tällä het-
kellä Torniossa ammattiopis-
to Lappiassa talonrakenta-
jaksi. Aloitin opinnot vuonna 
2011 tarkoituksena valmis-
tua keväällä 2014.
 Ala kiinnostaa, koska se 
on monipuolinen ja vaihtele-
va. Saa tehdä erilaisia hom-
mia ja työmaat vaihtuvat.
 Heinäkuussa lähdin armei-
jaan Ivalon rajavartiostoon. 
Armeijan jälkeen olisi tarkoi-
tus etsiä oman alan töitä.
 Rakennusliittoon liityin 
vuonna 2012, kun koulus-
sa kävi liiton ”esittelijä”. 
Ensimmäinen Rakennusliiton 
reissuni oli rakentaja-ammat-
tilaisten tapaaminen keväällä 
Levillä. Kävimme ajamassa 
jääkartingia raksanuorten 
kanssa.
 Lehdentekokurssi Espoos-
sa Siikarannassa oli toinen 
reissuni. Tosi mukavia reis-
suja, kannattaa käydä! Nämä 
ovat vielä melkein ilmaisia, 
kun liitto maksaa matkat, 
majoituksen ja syötävät.
 Vapaa-aikana harrastan 
metsästystä ja moottoriurhei-
lua. Ja kaveriporukalla tulee 
pelailtua salibandyä pari ker-
taa viikossa. 

Eläkeiän nosto iskee 
nuoriin duunareihin
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Rakennusliitto polkaisi alkuvuodesta 
liikkeelle suurkampanjan eläkeiän nos-
toa vastaan. elävänä eläkkeelle -kam-
panja näkyy ja kuuluu monipuolisesti 
ympäri suomen. Myös Raksanuoret ko-
kee tarpeelliseksi ottaa kantaa käytävään 
keskusteluun. nuorisotyöryhmä teki 
oman kannanottonsa ja myös aktiivien 
kurssilla keväällä käytiin laajaa keskus-
telua eläkeasioista.
 töiden erilainen kuormittavuus on 
yksi niistä asioista, mitä elävänä eläk-
keelle -kampanja haluaa nostaa esiin. 
jos jo nyt iso osa työntekijöistä tippuu 
työmarkkinoilta ennen varsinaista elä-
köitymisikää. siksikin tuntuu kohtuutto-
malta, että eläkkeelle pääsemisen alara-
jaa hilataan vielä ylemmäs.
 alarajan nosto iskeekin juuri eniten 
duunariportaaseen.  esimerkiksi rak-
salla työurat ovat nyt jo huomattavasti 
pidempiä, kun töihin mennään usein jo 
18–20-vuotiaana. akateemisesti kou-
lutetuilla työelämä alkaa useita vuosia 
myöhemmin, mutta silti kaikkien tulisi 
jaksaa töissä vähintään 63-vuotiaiksi.

Ruotsissa joustavampi eläkeikä
nykyään vanhuuseläkkeelle voi jäädä 
63 –68-vuotiaana, keskimäärin 64-vuo-
tiaana. todellisuudessa eläkkeelle jää-
dään suomessa kuitenkin keskimäärin 
61-vuotiaana johtuen työkyvyttömyys-
eläkkeistä ja eläkeputkeen johtavasta 
työttömyydestä.
 esimerkiksi länsinaapurissamme 
Ruotsissa eläkkeelle voi jäädä jousta-

vasti 61–67-vuotiaana ja siellä eläke-
ikää lähestyvien työllisyysaste onkin 
eu-maiden korkein. suomessa vanhuus-
eläkkeelle jäävä raksaduunari on legen-
da jo eläessään. Harva täyttä päivää 
tekevä duunari jaksaa töissä nykyiseen 
63 ikävuoteen, vaan useimmiten työstä 
jäädään pois työkyvyttömyyden tai työt-
tömyyden kautta. 

Kestämättömät perustelut
Miksi eläkeikää ylipäätään halutaan 
nostaa? Perusteluja esitetään kaksi. 
ensinnäkin valtiontalouden alijäämää 
yritetään paikata pitämällä ihmiset kau-
emmin töissä ja toiseksi huoltosuhde 
suomessa on kääntymässä niin päin, 
että tulevaisuudessa yhtä työssäkäyvää 
kohden on enemmän ”huollettavia” eli 
työelämän ulkopuolella olevia kuin mitä 
yksi työntekijä väitetysti pystyy omalla 
työllään ylläpitämään.
 Yhtään pureskelematta ja kyseen-
alaistamatta edellä mainitut syyt tuntu-
vatkin järkeviltä ja siksi ei olekaan ihme, 
että moni hyväksyy eläkeiän noston mu-
kisematta. todellisuudessa työeläkejär-
jestelmä on kunnossa. Rahaa riittää siis 
tuleviin eläkkeisiin.
 Ilmankin mekaanista nostoa eläke-
ikä tulee käytännössä nousemaan, kiitos 
elinikään perustuvan kertoimen, joka 
kompensoi eliniänodotetta eläkkeen 
määrään. on vaikea nähdä, miten me-
kaaninen eläkeiän nosto vaikuttaa työ-
uria pidentävästi, elleivät ihmiset jaksa 
nytkään olla minimirajaan asti töissä. 

Puhumattakaan siitä, että työtön viisi-
kymppinen ei ole mikään maailman ha-
lutuin yhdistelmä työelämässä.

Nuorilla vähän tietoa
Mikä aktiivien kurssilla tuli selkeästi 
esiin oli se, että nuoret tietävät omista 
eläkeasioistaan huolestuttavan vähän. 
Harva ajattelee asiaa ollenkaan, vaikka 
juuri nyt käynnissä oleva keskustelu vai-
kuttaa pahimmin juuri omaan ikäluok-
kaamme.
 eläkeasiat eivät kiinnosta, ne koe-
taan etäisiksi ja harva jaksaa tutustua 
mekanismeihin, jotka säätelevät eläk-
keitä. Kuitenkin tulevaisuutta ajatellen 
ne ovat isoja asioita. Koska päätökset 
aiotaan nuijia nyt, ei meillä nuorilla ole 
varaa odotella sitä päivää, kun eläkkeet 
ovat meille ajankohtaisia.

SINI PARTINEN
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Kurssilla käytiin läpi myös ryhmässä toimimista.

Taistele vastaan!
Raksanuoret haluaa ottaa kantaa 
eläkeasiaan nyt.  Kampanja jal-
kautuu kaduille ympäri suomen ja 
mediatyötä tehdään.
 Kampanjalla on omat Facebook- 
ja nettisivut, joilta löytyy ajankoh-
taista infoa ilman lakitekstien ka-
pulakieltä. sivuilla on myös tosita-
rinoita työmailta, yllättäviä faktoja 
maailmalta ja tietoa siitä, miten itse 
kukin voi osallistua kampanjaan.
 Vaikuttaminen voi olla lähes 
mitä tahansa: ryhmän jakamista 

Facebookissa, banderollien 
maalaamista, katutapahtu-
miin osallistumista – pää-
asia, että saadaan ihmiset 
ajattelemaan ja keskustele-
maan.
 se, mitä emme halua, 
on, että asiat nuijitaan sul-
jettujen ovien takana pal-
kansaajapuolta kuulematta. 
älä siis vaikene, osallistu!

Kampanjabanderolleja maalaamassa. 
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eurooppalaisten rakennusalojen liittojen 
yhteistyötä harjoitettiin jälleen nuoriso-
tasolla, kun Raksanuoret kutsuttiin saksan 
Rakennusliiton IG Bau:n nuorten suurim-
paan tapahtumaan, sunrise Festivaleille 
juhannukseksi. suomesta reissuun lähti 
kolme osallistujaa eri puolilta suomea.
 Festivaali kokoaa noin 200 alan nuor-
ta sekä saksasta että kutsuvieraita muun 
muassa Itävallasta ja Hollannista. Reilun 
viikonlopun aikana ohjelmassa oli kaikkea 
urheilusta, livemusiikista, keskusteluryh-
mistä ja mielenosoituksista alkaen.

Fifan vastainen valtaus
Keski-euroopan ammattiyhdistystoiminnan 
erot pohjoisempiin kollegoihin verrattuna 
tulivat selkeimmin esille, kun eräs keskus-
teluryhmistä poiki spontaanisti Fifan vastai-
sen mielenilmauksen.
 edellisen illan kuningasidea moot-
toritien liittymän valtaamisesta muuttui 

seuraavana aamuna todeksi, kun viitisen-
kymmentä nuorta tukki tien muutamaksi 
minuutiksi muovinauhoin, banderollein ja 
katumaalauksin.

Huomiota Qatarin rakentajille
tarkoitus oli saada huomiota Qatarin MM-
jalkapallokisojen epäinhimillisille ja työ-
oloille. Kun kyseinen laji oli jo tapetilla 
meneillään olevien Brasilian kisojen takia, 
ajoitus ei olisi voinut olla parempi.
 Ylipäätään suora toiminta, mielenosoi-
tukset, kampanjat ja iskulauseet ovat sel-
laisia asioita, joista saksalaisen ammatti-
yhdistysaktiivin tunnistaa ja joista mekin 
voisimme ottaa oppia.
 Monta uutta ystävää, hyvää ja huonoa 
ideaa, vähän nukuttua yötä ja kansainvä-
lisen solidaarisuuden kokemusta rikkaam-
pana voikin sanoa, että ei se saksa nyt niin 
paska maa ole.

SINI PARTINEN

Suoran toiminnan mallia saksalaisilta(r)Actionia

Rantapalloa Kalajoen hiekoilla

Tornion Wilhelm Tell

nyt eivät moottorit pärise eivätkä hevoset hirnu. tällä kertaa 
oululainen kirvesmies Joni Komminaho vetää ”speedot” jal-
kaan ja rusketusöljyt vartaloonsa. laji, jota mies harrastaa, 
on classic bodybuilding.
 Kehonrakennus ei kuitenkaan aina ole ollut jonin ykkös-
laji. Polku lajin pariin löytyi salilla käynnin ja myöhemmin 
voimannostoharrastuksen kautta. aikaisemmasta lajista, raw-
voimannostosta, jäi taskuun kokemusta muutamista kisoista 
ja niistä saaduista mitaleista.
 Kyseisessä lajissa massaa kerrytettiin ja tankoon lisättiin 
rautaa. Kesäksi rantakuntoon hakeutuminen ei kuitenkaan 
edesauttanut voimannostoa, josta poikikin ajatus lajinvaih-
toon eli classic bodybuildingin pariin.

Kovaa henkistä kanttia
Kyseinen laji vaatii kovaa fysiikkaa, mutta vielä kovempaa 
henkistä kanttia. lajin tarkoituksena on saada kroppa näyttä-
mään veistokselta. tähän tulokseen päästäkseen harrastajalta 
vaaditaan jatkuvaa, rajua ja suunnitelmallista harjoittelua.
 eikä siinä vielä kaikki, sillä päivittäinen ruokavaliokin on 
suunniteltu tarkkaan ja lajin parissa töitä tehdään ympäri-
vuotisesti. joka päivä on siis syötävä oikein ja salilla käytävä 
vähintään neljä kertaa viikossa.

Ei lainkaan aerobista
Rankan harrastuksen päätähtäin on tottakai kisaamisessa. 
Itse kisoihin valmistautuminen alkaa jo kahdeksan kuukautta 
ennen h-hetkeä. Kovimpaan rääkkiin keho laitetaan 14 viik-
koa ennen kisoja, jolloin tiukka kisadieetti alkaa.
 jonin dieettiin ei, hämmästyksistä huolimatta, kuulu ol-
lenkaan aerobista harjoittelua. Kehoa trimmataan ruokavali-
olla ja rasvan polttamisella. Ruokavalioon kuuluu seitsemän 
ateriaa päivässä, jotka sisältävät matalahiilihydraattisia ja 
korkeaproteiinisia annoksia.
 tasaisin väliajoin on pidettävä tankkauspäiviä, jolloin ve-
detään ”hiilariöverit”. Itse kisassa veistos asetetaan näytille. 
joni on saanut niin sanotusti pään auki, eli yksi kisa on jo 
plakkarissa.
 Menestystä ei vielä tullut, mutta motivaatiokärpänen pu-
raisi ja nälkä kasvoi syödessä. tulevaisuus näyttää, milloin 
pullisteleva kirvesmies nousee korkeimmalle korokkeelle.
 lopuksi Komminaho haluaa vielä kiittää sponsoreitaan 
harrastuksensa tukemisesta.

JARNO HOLAPPA JA HEIKKI RäMä

TAINA RANTANEN

eläm
ää työpäivän jälkeen?
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kaikkea muuta kuin aurinkoiset ja läm-
pimät! Mereltä puhaltava navakka tuuli 
ja alle +10 asteen pysyttelevä lämpötila 
piti osaltaan huolen siitä, ettei kentällä 
ainakaan seisoskeltu.
 Itä-suomen team sputnik ahkeroi per-
jantai-illan aikana kaikki alkusarjan pelin-
sä ja vaihtelevien tulosten saattelemana 
lunasti itselleen jatkopaikan seuraavalle 
päivälle sijoittuen omassa lohkossaan toi-
seksi. Muilla raksalaisilla pelattavaa jäi 
vielä seuraavalle aamullekin. 

Mölkkyä ja arskaa
alkusarjan pelit jatkuivat heti lauantai-
aamusta. jokaisen joukkueen pelattua 
kaikki oman lohkonsa matsit oli aika 
ynnäillä pisteet ja selvittää jatko-ottelui-
hin menijät. Raksanuorten joukkueista 
neljännesvälieriin selvisi Itä-suomen 
lisäksi odotetusti myös team oulu, kun 
taas lapin joukkue santapark ja Keski-
suomen Raksanuoret tippuivat jatkosta.
 Pudotuspeleissä ei kuitenkaan me-
nestystä tullut kummallekaan joukku-
eelle, joten raksalaisten turnaus päät-
tyi ensimmäisiin välieriin. sijoituksia 
ei jääty sen pidempää murehtimaan, 
vaan iltapäivällä päätettiin koota jengiä 
kasaan ja lähteä viettämään porukalla 
aikaa muun muassa mölkyn ja sään läm-
metessä myös auringonoton merkeissä. 
Illan vaihtuessa yöksi Dyynin tanssilattia 
täyttyi ja saattoipa sieltä jokunen raksa-
nuorikin löytyä... 

SUVI PARTINEN

no ei aivan, mutta lähemmäs on vaikea päästä. torniolainen 
Jere Laine sai kipinän lajiin äidin harrastuksen kautta. liekö 
jonkinlainen kilpailuvietti syy, joka ajoi jeren, kuten monen 
muunkin, muuttamaan harrastuksena alkaneen lajin kilpai-
lutasolle?
 ura on nyt jatkunut kahdeksan vuotta, eikä se ole jäänyt 
vaille huomiota. uran aikana jerelle on kertynyt eri kisoista 
lukuisia mitaleita ja onpa menestystä haettu jopa MM-tasolta. 
seuraavana jousen tähtäimessä on talven aikana järjestettävät 
sisäammunnan eM-kisat.

Toistoja toistojen perään
toistojen ja harjoittelun määrää ei voi liikaa korostaa, koska 
lajissa pyritään onnistuneen laukauksen toistamiseen kerta 
toisensa jälkeen. Myös hyvä kehonhallinta on tärkeää.
 jousiammunta ei jeren mukaan ole niin paljon välineur-
heilua kuin voisi kuvitella. luontaisesti lahjakas ja kokenut 
ampuja saa lajista paljon irti, vaikkei käytössä olisi markki-
noiden kalleimpia varusteita.
 tietenkin on eduksi, jos ei tarvitse itse katajasta ja pyyk-
kinarusta jousta vääntää lähitulevaisuudessa häämöttäviin ki-
soihin. tuskinpa oma tekele pääsisikään tiukoista säädöksistä 
läpi, joita lajissa on vaatetusta myöten lähes yhtä paljon kuin 
Matti nykäsestä lööppejä. 

Rahalla saa ja hevosella pääsee
Kuten moni laji, jousiammuntakin vaatii sponsoreita, joita on 
lajin vähäisen näkyvyyden vuoksi vaikea saada. tällä hetkellä 
matkat ja välineet menevät suurelta osin omasta pussista, 
vaikka esimerkiksi matkoihin jere on saanut sponsorointia.
 Varusteet ovat kalliita hankkia, mutta onneksi välineet eivät 
nuolia lukuun ottamatta ole aivan kulutustavaraa. Varusteiden 
kirjo on laaja, joten jokaiselle varmasti löytyy sääntöjen puit-
teissa omat välineet.

Nevadan helmi
tulevaisuudessa jere aikoo 
jatkaa lajia ja kisoissa käyntiä 
mahdollisuuksiensa rajoissa. 
aikomuksena on nostaa tulos-
tasoa ja hankkia sponsoreita.
 jos jere onnistuisi näissä 
tavoitteissa, se mahdollistai-
si isompien kisojen kiertä-
misen maailmalla – ja jopa 
unelman päästä kisaamaan 
las Vegasiin lajin huippujen 
kanssa suurista rahapalkin-
noista.  sinne tähdäten, VIVa 
las VeGas!

ERNO ALANKO, MARKO KARVONEN JA 
JERE LAINE

jo viidennen kerran Raksanuoret osallistui-
vat useamman joukkueen voimin kesäkuun 
puolivälissä järjestettyyn beachfutis-turna-
ukseen. Yyteri on nyt parin viime vuoden 
jälkeen vaihtunut hieman pohjoisempiin 
maisemiin ja tänäkin vuonna pelit pelat-
tiin Kalajoen pehmeillä hiekoilla.
 neljä Raksanuorten joukkuetta saa-
pui pohjolan tuulisille rannoille oulusta, 
lapista sekä Itä- ja Keski-suomesta. 
Kuten aina, jokainen tiimi uskoi va-
kaasti pääsevänsä ainakin alkusar-
jassa pelattavista kolmesta pelistä 
jatkoon. 

Itä ja Oulu jatkoon
Pelipaikoille saavuttiin kahdel-
la bussikyydillä jo perjantaina. 
Pitkän automatkan päätteeksi 
reissuväsymys oli karistettava 
hartioilta välittömästi, sillä 
ensimmäiset matsit pelattai-
siin jo saman illan aikana. 
joten ei muuta kuin laukut 
hotellihuoneille ja peli-
vaatteiden vaihtoon!
 Vajaa tunti bussin 
saapumisesta Kalajoelle 

oli aika iskeä varpaat 
santaan. Beachfutis 

mielletään yleensä 
hyvin kesäiseksi 

lajiksi, mutta 
illan olosuh-
teet olivat 

Kalajoen hiekat hemmottelivat urheilijaurhoja.

SAAVUTUKSET
Tähtäinjousella 2006–2013
Henkilökohtaiset
	 •	4	SM-kultaa
	 •	3	SM-hopeaa
	 •	3	SM-pronssia
	 •	1	PM-hopea
	 •	9.	sija	EM-kisoista
joukkueessa
	 •	2	SM-kultaa
	 •	2	SM-hopeaa
	 •	2	SM-pronssia
	 •	1	PM-hopea
	 •	5.	sija	EM-kisoista

Taljajousella 2013–
Henkilökohtaiset
	 •	17.	sija	MM-kisoista
	 •	1.	yleisen	sarjan	voitto

Saksan-reissulla syntyi spontaani idea 
valtauksesta. 

THEBUSDRIVER

Kurin kautta veistokseksi
M

ARKO M
äNNISTö

SUVI PARTINEN
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Talo täynnä tulevaisuuden rakentajia
superin uusi nuorisosta vastaava järjes-
töasiantuntija Kirsi Hyväri oli itsekin yksi 
monista super-Raksojen ensikertalaisis-
ta. tuoreeltaan fiiliksiä tentatessa pääl-
limmäisenä mielessä oli helpotus sekä 
myös ylpeys siitä, että lähes 160-henki-
nen porukka todella otti viikonlopun hal-
tuunsa.

super-Raksoja on suunniteltu ja juo-
nittu kuukausitolkulla ja tätä viikonlop-
pua varten pistettiin kaikki likoon tapah-
tumasta vastaavien superin ja Rakennus-
liiton nuorisoduunareiden puolelta.

– nyt sunnuntaiaamuna voi jo vähän 
hengähtää, koska kaikki on mennyt aivan 
nappiin, Kirsi hymähtää.

Hän myös kehuu osallistujien olleen 
todella aktiivisia ottamaan kantaa kes-
kusteluryhmissä ja muutkin aktiviteetit 
tuntuivat vetäneen tasaisesti porukkaa 
koko lauantain.

– uskoisin, että kaikille oli tämän 
vuoden super-Raksoilla jotain annetta-
vaa, sekä asiapuolelta että rennommis-
sakin merkeissä.

Eri duunit, samat kamppailut
tapahtuman ensikertalaista yllätti eniten 
se, miten paljon yhteistä superilaisilla ja 
raksalaisilla onkaan.

– en ollut asiaa edes ajatellut ai-
kaisemmin, mutta täällä sen näki hyvin 
konkreettisesti. esimerkiksi työelämässä 
samoja ongelmia aloilla ovat työsuhtei-
den epävarmuus ja työn kuormittavuus. 
samoin huono johtajuus tuntui nousevan 
useissa keskusteluissa esiin, kun alojen 
ongelmakohdista puhuttiin.

jotain positiivistakin yhdistävää to-
ki löytyi. Koko viikonlopun aikana siika-
rannassa tuntui käsin kosketeltavan hy-
vä yhteishenki ja yhteen hiileen puhalta-
misen fiilis. tapahtuma todella on mai-
neensa veroinen, eikä ihme, että joka ker-
ta tulijoita olisi enemmän, kuin siikaran-
nan seinät vetävät!

selkeästi nuorilla on tarve verkostoi-
tua ja päästä kertomaan kokemuksistaan 
työelämässä.

– tämä jos mikä on sitä vertaistukea, 
Kirsi sanoo hymyillen.

Liitoille lisää yhteistyötä
Poikkeuksellisen hienona uusi nuoriso-
vastaava kokee liittojen yhteistyön, joka 
ulottuu yli keskusjärjestörajojen.

– sietäisi muidenkin liittojen ottaa 
tästä koppi. Hoitoala ja rakentaminen ei-
vät ole tosiaankaan mikään itsestäänsel-

Nuori duunari uskaltaa kyseenalaistaa
super-Raksa-päivien virallinen osuus 
koostui tälläkin kertaa teemoittain jae-
tuista ryhmäkeskusteluista. Ryhmien ve-
täjien johdolla joukot hajaantuivat ympäri 
siikarannan opetustiloja keskustelemaan 
ja pohtimaan päivän agendaa. Keskus-
telun aiheina olivat nuoret työelämässä, 
päihteiden käyttö, haasteet työpaikalla ja 
ammattiliittojen merkitys.

Moni ehkä ajattelee, että painimme eri 
alojen työpaikoilla ihan erilaisten ongelmi-
en kanssa. Raksalla on timpuria, maalaria, 
putkaria ja vaikka mitä muuta. lähihoita-
jat ovat lasten ja vanhusten hoivaajia ja 
niin edelleen. todellisuudessa työpaikoil-
lamme kamppaillaan hyvin samankaltais-
ten ongelmien kanssa, heilutellaan siellä 
sitten telaa tai pyyhitään pyllyjä.

Pätkätöitä ja puurtamista
nuoret joutuvat monesti taistelemaan 
paikastaan työyhteisössä. Heidän pitää 
pystyä näyttämään varsinkin vanhemmal-
le ja kokeneemmalle ammattilaiselle,  et-
tä minäkin osaan kyllä, kunhan saan vaan 
näyttää oman ammattitaitoni. usein myös 
ajatellaan, että kyllä nuorena jaksaa pai-
naa, että ”eihän niillä ole vielä lapsia ei-
kä tarvetta vapaa-ajalle”.

Moni myös toivoi paljon parempaa 
perehdytystä työhön, ettei mentäisi sillä 
meiningillä, että ”tuolla on toi ja toi, nimi 
paperiin ja töihin”. toisaalta nuori pärjää 
työpaikalla joissain asioissa ehkäpä mui-
ta paremmin, koska uskaltaa kysyä tai ky-
seenalaistaa, jos jokin tuntuu mättävän.

Pätkätöiden yleisyys mietitytti monia 
ja paljon harmiteltiin, että vakinaista työ-
sopimusta on todella vaikea saada tänä 
päivänä. työt kun tuppaavat tänään me-
nemään joko alaa opiskelevalle ilmaiselle 
työvoimalle tai vuokratyöntekijöille.

Tupakanpoltto jakaa mielipiteitä
Päihteiden käytöstä puhuttaessa nousi 
monen kasvoille pieni virmeä hymy. Posi-
tiivista asiassa oli, että päihteiden käyttö 
on vähentenyt viimeisen kymmenen vuo-
den aikana huomattavasti. Huumaaviin 
aineisiin oli todella pieni prosentti tör-
männyt tai niitä nähnyt omalla työpai-
kallaan. tupakanpoltto on jakanut mie-
lipiteitä ennenkin, jakaa sitä tänä päivä-
nä ja jakanee varmaan hamassa tulevai-
suudessakin. Monen mielestä tupakoin-
titauot tai niiden kielto ajavat työntekijät 
eriarvoiseen asemaan, mutta polttamista 
ei kuitenkaan pidetty niin pahana asiana 
kuin muita päihteitä.

Ylivertaista Yhteishenkeä 

ja kamppailua kimpassa

TEKSTI: SINI PARTINEN, SAMI TENHONEN, ERNO ALANKO JA  ELLI-ILONA MäKELä, KUVAT TAPIO VAINIKAINEN

PERINTEIKKÄÄT, LEgENdAARISET, fANTASTISET SU-
PER-RAKSA-PÄIVÄT PIdETTIIN JÄLLEEN 30.-31. ELO-
KUUTA SIIKARANNASSA ESPOOSSA. VIIKONLOPUSTA 
OMAT VERSIONSA KERTOVAT KELTANOKKA, KONKA-
RI, KESKUSTELUTTAJA SEKÄ SUPERNUORTEN UUSI 
VASTUUHENKILö.

vin pari, mutta jos me saadaan yhteistyö 
toimimaan, kyllä muidenkin uskoisi on-
nistuvan, kannustaa Kirsi.

Kiitokset häneltä lähtevät myös vii-
konlopun puhujille. Kaikki onnistuivat 
lähestymään kuulijakuntaa niin rennol-
la otteella, että takarivikin pysyi hereillä.

He myös nostivat esiin tärkeitä aihei-
ta lähtien eläkeneuvotteluista, työn arvos-
tuksesta ja ammattiylpeydestä. asioista, 
jotka meitä kaikkia ammattiin katsomatta 
yhdistävät. Kaikki me olemme osaltam-
me tulevaisuuden rakentajia.

– Mutta onneksi tapahtuma on vain 
joka toinen vuosi! nyt on vähän takki tyh-
jä, mutta jatkossakin super-Raksa-päivät 
järjestetään, se jos mikä on varmaa, lu-
paa Kirsi.

SINI PARTINEN

Työterveydessä parannettavaa
Haasteita työpaikalla meillä jokaisella 
riittää varmasti enemmän tai vähemmän. 
on kiirettä, stressiä, liian vähän porukkaa, 
surkeat työasennot, ei ehdi sairastaa, on 
kielimuuria ja vaikka mitä. Kaikesta muus-
ta kurasta huolimatta työturvallisuuteen 
on panostettu paljon ja se onkin tuotta-
nut hedelmää vuosi vuodelta enemmän.

työterveyshuollossa on vielä paljon 
parannettavaa, vaikkakin se on ihan la-
kisääteinen. Varsinkin monessa pienessä 
firmassa sitä ei ole tai se on hyvin pientä, 
mutta isoilla firmoilla homma toimii pää-
sääntöisesti moitteettomasti.

ammattiliittojen merkitys koettiin 
erittäin tärkeänä. saavutettuja etuja pi-
dettiin hyvinä, niitä arvostetaan ja niistä 
halutaan pitää kiinni kynsin ja hampain.

Monelle oli itsestäänselvyys kuulua 
liittoon, yksi tärkeimmistä asioista oli pa-
rempi työttömyysturva – heti suPer-Rak-
sapäivien jälkeen. Yleisesti koettiin, että 
suomessa ammattiliitot toimivat hyvin.

SAMI TENHONEN

Keltanokan korutonta kertomaa
super-Raksa -päivät. Kun kuulin tästä 
ensimmäisen kerran, innostuin valtavas-
ti! nimi jo itsessään kuulostaa siltä, et-
tä luvassa on tapahtumarikas viikonlop-
pu. Mukanahan olivat siis sekä super-
nuoret että Raksanuoret. Itselleni nämä 
super-Raksat olivat ihka ensimmäiset ja 
toivon, että moni muukin pääsisi koke-
maan saman!

lauantai starttasi siikarannassa il-
moittautumisella sekä huoneiden lunas-
tamisella. tästä jatkettiin syömään, ja 
ruokailun jälkeen olivatkin sitten ”terve-
tuloa, plaaplaaplaa” -höpötykset. Käytiin 
läpi myös päivän ohjelma, jossa ensim-
mäisenä olivat ryhmäkeskustelut.

Tanssipelit ja diskotikut
jakaannuimme kuuteen ryhmään, jois-
sa keskustelimme hyvinkin mielenkiintoi-

sista asioista, kuten työturvallisuudesta, 
työn haittapuolista, liiton näkyvyydestä ja 
miten sitä saisi näkyvämmäksi. oli varsin 
kiva kuunnella muiden mielipiteitä asi-
oista ja kuulla konkreettisia esimerkke-
jä niin raksalta kuin lähihoitajien työpai-
koilta. samantapaisia ongelmia on mo-
lemmilla aloilla.  

Kun höpöttelyt oli höpötelty, kävin pe-
laamassa tanssipelipisteellä yhden bii-
sin... ja sain siitä hyvästä pinkin hohta-
van tikun, joka sitten käännettiin ranne-
koruksi. siis sellaisen, joita saadaan lai-
valta lasten diskosta (lasten disko, that’s 
my thing!).

Pää edellä 60 metristä
sitten koitti jännittävä hetki, jota olin 
odottanut kuin kuuta nousevaa. Kuin 
hiljaa uinuva myrsky, joka odottaa että 

saa nielaista yhden ison laivan meren sy-
vyyksiin... Kuin tiikeri, joka vaanii saalis-
taan ja nappaa sen kitaansa! Kuin pelo-
kas pikkulikka, joka odottaa vuoroaan - 
benjihyppyyn!

Kyllä, pihaan oli tuotu nosturi ja se oli 
nostettu 60 metrin korkeuteen. Korista 
tyypit hyppelivät alas ihan muina miehi-
nä vain. Mutta minäkin hyppäsin, vaikka 
pelotti tositosi paljon! Kun koitti minun 
vuoroni, pelosta tutisten kiipesin koriin, 
jossa vähän tuiman näköinen mies odotti.

noustessamme ylös mies selitti sa-
malla mitä minun tulisi tehdä ja että 
tarvittaessa hän voi auttaa lähdössä. sii-
hen tosin naurahdin vain ja totesin, ett-
en todennäköisesti muulla tapaa alas me-
ne kuin auttamalla. sitten oltiin ylhääl-
lä. Mies höpötti viimeiset höpötyksensä, 
sanoi ”odotapa hetki, älä hyppää vielä”.

Team Raksan duunarit kiittää!

Ylivertaista Yhteishenkeä 

ja kamppailua kimpassa

Kutsuvieraalle vain paras mahdollinen majoitus.
Ylimääräistä energiaa pääsi purkamaan 
esim. köydenvedossa.

Matti Huutola ja 
Silja Paavola.

Tsekkaa FB:stä 

lisää kuvia ja videoita
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Elli-Ilona Mäkelä, 21, on opiskellut maa-
lariksi ja sivutyönä hän tekee karaoke-
dj-keikkoja. Hän päätyi työhön nähtyään 
Mol:n sivuilta ilmoituksen, jossa haettiin 
karaokejuontajaa. Pitkän musiikkitaus-
tan innoittamana hän haki paikkaa ja 
pääsikin emännöimään karaokeiltoja.
 elli-Ilona on tehnyt sivutyötään yli 
puolen vuoden ajan ja nauttii siitä suu-
resti. Hänen mielestään karaokessa on 
tärkeintä, että kaikki pääsevät laula-
maan. laulutaidoilla ei ole merkitystä, 
koska tiskin takaa ääni miksataan niin, 
että huonompikin laulaja kuulostaa koh-
talaiselta. tärkeintä on, että laulaja itse 
nauttii lauluhetkestään.

Ulkonäöstä paineita
Karaoketyön haasteita on kaikkien asiak-
kaiden miellyttäminen samaan aikaan. 
alussa myös Pa-laitteiden käyttö oli 
hiukan haasteellista, mutta käyttämällä 
oppi nopeasti.

Karaoke-emäntä viihdyttää 
kaikkia yhtä aikaa 

  juontajan on hyvä tuntea vanhat 
klassikot, tyylikkäimmät uutuudet sekä 
vakioasiakkaiden suosikit. Moni kuvitte-
lee, että toivotuimpia biisejä ovat vaik-
kapa Kotiviini ja andré, mutta nykyään 
kaikki uutuushitit ja radiossa soivat kap-
paleet ovat kovassa suosiossa.
 Itse elli-Ilona inhoaa karaokebiiseis-
tä kaikista eniten Kotiviini –kappaletta. 
Dj-keikoilla hän ei mielellään soittaisi 
iskelmää tai tangoa.

Elli-Ilonan mukaan tärkeintä karaokessa 
on, että laulaja itse nauttii.

no ellipä odottelee sitten siellä kor-
kealla korissa peläten, ihan muuten vain! 
sitten mies tarrasi valjaistani kiinni, kuu-
lui ”noniin ja 3…2…1... ja mennään”, 
tönäisi minua eteenpäin ja ykskaks roi-
kuinkin ilmassa pää alaspäin! siinä mat-
kalla tuli ehkä vähän avauduttua, muttei 
siitä sen enempää. anteeksi, äiti...

Armotonta räiskintää
Benjin lisäksi, pihaan oli tuotu myös 
jonkinlainen gladiaattorirata, mutta si-
tä en käynyt kokeilemassa. Ihan haus-
kalta näytti! Myös mekaanisen rodeohä-
rän selässä näin muutaman nuoren not-
kuvan ja koittavan epätoivoisesti pysyä 
kyydissä koko matkan ajan! Hotellin au-
laan oli pistetty pystyyn singstar-kilpai-
lut, en käynyt laulamassa.

Kun hyppy oli hypätty, olivat vuoros-
sa allasbileet! Menimme kahden ystäväni 
kanssa hakemaan kamat ja painuimme al-
taille. olimme varautuneet uimalelukilpai-
luun hyvin: meillä oli sammakko-, rapu-, 
sekä rausku -uimarenkaat ja vesipyssyt.

naisten puolen suihkuilla mietim-
me sisääntuloa allasalueelle. että mi-
ten olisi, jos juoksemme kauheaa vauh-
tia ja huudamme samalla ”PIuPIuPIu”. 
ja niin tehtiin! sotahan siitä saatiin ai-
kaan, kun aloitimme armottoman räiski-
misen pienillä pyssyillämme. Pari kertaa 
joku Paavo viskasi altaaseen takaisin, kun 
karkuun yritin juosta. altaalla olivat myös 
dj:t soittamassa musaa. tosi söpöjä poi-
kia, ainakin meidän mielestä!

Allasbileistä iltabileisiin
allasbileistä meno jatkui sitten itse ilta-
bileisin, jonne söpöt dj-poikamme tulivat 
soittamaan lisää musaa. tanssilattia ei 
ihan aluksi ollut aivan täyteen buukattu, 
mutta iltaa myöten lattia täyttyi huojuvis-
ta nuorista, kaulailevista pareista, kilju-
vista tytöistä ja karjuvista pojista.

Meno nousi kattoon nopeasti, kun dj:t 
spiikkasivat biisien väliin ja nostattivat 
tunnelmaa. Biisejä sai käydä myös toivo-
massa. Menneen kesän hitit soivat mon-
ta kertaa illan aikana, kuten myös van-
hat ysäriklassikot ja oli siellä hieman ka-
sariakin seassa. RoCK! Hikipisarat vain 
lentelivät tanssilattialla, kun ihmiset hyp-
pivät ja huusivat.

sitten dj:t kuulluttivat, että on vart-
ti aikaa käydä otattamassa kuva super-

KUVAT HARRI W
ACKLIN

 Huonoja puolia ovat lähinnä ulkonä-
köpaineet, koska asiakkaat lähestyvät 
helpommin kivannäköistä tyttöä tai poi-
kaa, vaikka se raa’alta kuulostaakin.
 lisäksi miinuspuoliksi voi laskea pit-
kät työmatkat ja työajat, sillä keikkapai-
kat ovat laajalla alueella ja työ on viikon-
loppu- ja yöpainotteista. tästä syystä ei 
kavereille eikä viikonloppuriennoille jää 
aikaa. sivutyönä ala on palkan puoles-
ta hyvä, mutta yksin sillä ei pidemmän 
päälle pärjää.

Kotiviini ei enää suosituin
Hauskinta työssä ovat asiakkaiden kysy-
mykset: ”meille vai teille”, ”mistä olet 
kotoisin” ja klassinen ”eikö olisi mah-
dollista laulaa tätä biisiä, vaikka sitä ei 
ole listassa”. asiakkaiden mieliksi elli-
Ilona vastailee ympäripyöreästi ja nätisti 
hymyillen näihin usein kysyttyihin kysy-
myksiin. 

Raksa-valokuvausseinällä. Kiire tuli, kun 
kaikki ryntäsivät samaan aikaan kuvaus-
paikalle! Kuvaaja sai räpsiä oikein kun-
nolla, kun ihmiset huusivat ”oota ota vie-
lä tämmönen, hei tulkaa tekin tänne, nyt 
on meidän vuoro, vielä yks tämmönen”... 
Kuvista en tiedä, miten ne onnistuivat, 
mutta siinä tilanteessa ainakin tunsimme 
olevamme erittäin kauniita ja komeita! 

Veivausta ja reivausta
Meno tanssilattialla jatkui aina puoli kol-
meen asti. Kuulimme myös, että tanssikil-
pailu parhaasta tanssijasta oli käynnissä ja 
tuomareina toimisivat itse dj-pojat! Ilman 
sen kummempia miettimättä itse kilpai-
lua veivattiin ja reivattiin biisien tahdissa. 
Kilpailu kuulutettiin päättyneeksi ja että 
voittaja valitaan saman tien.

Kului ehkä kolme sekuntia, niin mi-
nulla ja kaverillani olivat palkintona su-
pernuorten pipot kourassa. niin me siis 
voitettiin, siis minä ja minun kaverini, 
ettäs tiedätte! eikun pipot päähän ja jo-
raamaan lisää.

Illan viimeiset hitaat kajahtivat ilmoil-
le ja nyt kaulailtiin jo oikein kunnolla. se 
ihan viimeinen biisi oli nopsajalan lu-
paan olla. jotain hyvin erikoista tapah-
tui, kun aloimme tyttöjen kanssa tans-
simaan kolmisin ja kaulakkain, samalla 
biisiä laulaen.

ensin tuli kolme nuorta ympärille, sit-
ten tuli taas kolme, ja lisää ja lisää ja li-
sää ja lisää… lopulta olimme keskellä 
valtavaa ihmiskerää, jossa ihmiset huu-
sivat ”luPaan olla sun, Kun PäIVä 
KääntYY Iltaan”.

Aamuhartaus ja ripittäytyminen
aamulla herätys ja aamupalan kautta au-
ditorioon kuuntelemaan synninpäästöt. 
Hieman kalpeita naamoja oli vastassa käy-
tävillä, ruokalassa sekä auditoriossa. Vir-
si ”onneni on olla, herraa lähellä” soi var-
masti jokaisella koko loppupäivän päässä, 
kun eräs nimeltämainitsematon Holappa 
meni (perinteikkäästi, toim. huom.) eteen 
vetämään ”jumalanpalveluksen”.

sitten kuultiin yhteenvedot ryhmä-
keskusteluista, kirjoitettiin palautteet ta-
pahtumasta sekä muut tärkeät lappuset. 
näiden muodollisuuksien jälkeen seura-
si palkintojen jako. Palkintoja jaettiin kil-
pailuista sekä muistettiin nuoria, jotka 
olivat antaneet oman panoksensa tapah-
tumaan. joukossamme oli myös synttä-
risankari, jolle kaikki lauloivat onnittelu-
laulun ja sai hän jotain lahjaksikin. ai-
niin! ”Paras uimalelu” -palkinto meni 
meidän hienolle rauskurenkaalle!

Käteen jäi yhtä jos toistakin
Mitä jäi käteen tapahtumasta? Venäjän 
lipun värinen lei (se kukkahärpäke), pu-

nainen super-Raksa 2014 ranneke, jo-
ka on minulla vieläkin kädessä, tanssi-
kisasta voitettu supernuorten pipo, pari 
wunderboyta a’la raksanuoret (ne muu-
ten haisevat samassa kassissa kuin syn-
tiset), purkkapaketteja, punaisia kondo-
meja sekä ”muutama” valokuva.

ja se diskoranneke! sitä muuten 
edelleen saa laivalta lasten diskoista, tar-
kistin tämän asian. uusia ihmissuhteita 
sekä uusia ystäviä tuli myös. niin ja ki-
peät vatsalihakset benjihypystä! 

suosittelisin super-Raksa-päiviä ihan 
kaikille Raksan ja superin nuorille! Har-
mi, että tapahtuma on vain joka toinen 
vuosi, mutta seuraavaa odotellessa. ei-
hän siihen ole enää kuin vähän vajaa kak-
si vuotta... Kiitos kaikille mukana olleille 
ja pidetäänhän lippu korkealla!

Mutta yksi asia jäi mietityttämään. 
MIssä olI KonDoMIajoKoRttIPIste?

ELLI-ILONA MäKELä

Konkarin kuittaus 
ja kiitokset
Pari vuotta sitten osallistuin ensimmäi-
sen kerran super-Raksa-tapahtumaan, 
vaikka muita Raksanuorten taphtumia oli 
jo takana useampi. tapahtuma oli silloin-
kin pari pykälää yli täydellisen.

Kun sitten selvisi, että pääsen järjes-
tämään itsekin tämänvuotista tapahtu-
maa, ajattelin, että nyt se aukeaa, miten 
kaikki saadaan onnistumaan näin hienos-
sa tapahtumassa. no ei auennut!

olen edelleen huuli pyöreänä, kun 
mietin, miten kaikki saatiin sujumaan 
niin hyvin. Pitkä aika olla huuli pyöreä-
nä, tapahtuma oli kuitenkin elokuussa! 
toki jokainen konkari ja keltanokka hoiti 
annetut tehtävät hienosti, mikä on elin-
ehto nuorisotyölle ja sen onnistumiselle. 
Kiitos siitä kaikille.

oma tehtäväni oli vetää parinkymme-
nen hengen keskusteluryhmää superilais-
ten kanssa.

sinänsä simppeli homma, mutta voin 
kertoa, että jos muistatte alkujännityksen 
kouluajoilta, kun piti luokan edessä jo-
tain esittää... ei se mihinkään ollut hä-
vinnyt! Itku olisi tullut, jos ei maine oli-
si ollut vaarassa.

ERNO ALANKO
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Kärsim
ysten tie

Kesällä lomien alettua sai taas monen nuoren duunarin työ-
ura raksalla alkunsa. useimmat työnantajat kohtelevat nuoria 
tekijöitään oikeudenmukaisesti ja reilusti, mutta valitettavasti 
löytyy niitä huijaripomojakin, jotka luottavat siihen, että nuorta 
on helppo höynäyttää.
 työsuhteen alussa on erittäin tärkeää hoitaa paperihommat 
kuntoon, sillä kirjallinen työsopimus on työntekijän oikeus. 
sopimukseen täytyy merkitä muun muassa työaika, tuntipalk-
ka ja noudatettava työehtosopimus.
 työsopimuksen voi ottaa kotiin luettavaksi ja sen voi luetut-
taa myös työpaikan luottamusmiehellä. työsuhteen päätyttyä 
työntekijällä on oikeus saada työtodistus.

Ylityöt saatava rahana
usein huijaukset liittyvät palkkaan tai erilaisiin lisiin. Varsinkin 
ylityökorvausten kanssa kannattaa duunarin olla tarkkana. 
työnantaja saattaa yrittää vaihtaa ylityötunteja vapaiksi, mutta 
työntekijän ei siihen tarvitse suostua.
 Kesätyöntekijä kuuluu sijoittaa aina vähintäänkin 
I-palkkaluokkaan, maa- ja vesipuolella 75 prosenttia siitä. 
Putkiasentajilla palkkaluokka on s ja alaikäisillä 80 prosenttia 
alimmasta palkasta.
 opintonsa päättäneen kannattaa tarkistaa palkkaluokkan-
sa oman alansa työehtosopimuksesta. esimerkiksi maalarit ja 
talonrakentajat kuuluvat II-palkkaluokkaan.

Lomarahaa kesältäkin
Myös kesätöistä kertyy lomarahaa, alasta riippuen joko 14 pro-
senttia tai kertyneiden lomapäivien mukaan. Kannattaa siis pi-
tää huoli siitä, että työsuhteen päätyttyä lomarahat maksetaan 
lopputilin yhteydessä.
 Kesätyöntekijä on oikeutettu myös kilometri- ja työkalukor-
vauksiin. Palkat ja lisät voit selvittää helposti palkkakuitista, 
joka työnantajan kuuluu toimittaa jokaisen palkanmaksun jäl-
keen. Palkkakuitit kannattaa säilyttää, vaikka nettipankissa.

Työvaatteet pomolta
toisinaan kesäduunari törmää tilanteeseen, jossa pomo vaatii 
työntekijää ostamaan itse työvaatteensa. Duunarin ei todel-
lakaan pidä suostua tähän, sillä työnantajan velvollisuus on 
tarjota tarvittavat vaatteet ja henkilökohtaiset suojaimet työn-
tekijän käyttöön. 
 Rikkoutuneet työvaatteet työnantajan on korvattava uusilla. 
työsuhteen päätyttyä työvaatteet täytyy usein palauttaa työn-
antajalle, joten niiden tahallinen rikkominen tai sotkeminen ei 
kannata.

Vaadi perehdytystä
työturvallisuus on kaikkien työmaalla toimivien asia. Kaikki 
uudet työntekijät pitää perehdyttää työmaahan ja sen työ-
koneisiin. Valitettavasti usein nuori ja kokematon työntekijä 
on helpompi huijata tekemään töitä esimerkiksi vaarallisten 
telineiden päältä tai puutteellisten suojavarusteiden kanssa. 
työntekijällä on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä vaaralliseksi 
kokemastaan työstä tai viallisten laitteiden käyttämisestä.

Vessa, vesi ja kaapit
työkalut eivät kuulu kahvikoppiin eikä kahvitaukoja vietetä 
työkaluvarastossa. sosiaalitiloista täytyy löytyä muun muas-
sa vessa, juokseva vesi, jääkaappi ruokien säilytystä varten ja 
mikroaaltouuni niiden lämmitykseen. Ruoka pitää päästä syö-
mään pöydän ääressä ja omille henkilökohtaisille varusteille 
täytyy olla lukittava kaappi. 
 työmaalla esiintyvissä ongelmissa apua saa usein nopeasti 
työpaikan luottamushenkilöiltä. Mikäli firmassa ei ole luotta-
musmiestä tai työsuojeluvaltuutettua, voi ongelmatapauksissa 
olla yhteydessä myös Rakennusliittoon. toimitsijat ovat siellä 
töissä jäseniä varten.

EEVA JäRVI JA SUVI PARTINEN

KUVAT PAAVO NIEM
I
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Kesäduunaria kusetetaan useimmiten palkoissa

Läpänheittoa ja lauluääntä
Karaokejuontajan täytyy osata myös 
välispiikkejä, jotta asiakkaat viihtyvät. 
juttujen ei tarvitse kertoa huomisesta 
säästä tai kuumimmista lööpeistä, taval-
linen hyvä ja kevyt läppä toimii.
 asiakkaita voi rohkaista laulamaan 
laulamalla välillä itse, heidän mukanaan 
tai taustalaulajana. Hyvä lauluääni on 
työssä plussaa, koska asiakkaat eivät 
pysy aina nuotissa ja heitä voi auttaa 
laulamalla mukana. se myös innostaa 
asiakkaita.
 elli-Ilona tekee myös Dj-keikkaa. 
Hänen mukaansa hyvän Dj:n rooliin kuu-
luu jorailla tiskin takana ja kovaa! jotkut 
keikat tuntuvat menevän ihan urheilus-
ta, kun meno yltyy ja fiilis nousee aivan 
kattoon.

Kantoapu kelpaa
Keikalle lähtiessä tavaraa on  – ja paljon. 
Keikalle täytyy viedä muun muassa kai-
uttimet, mikseri, levypakit, johdot, tele-
visio, valot, savukone.
 elli-Ilonan mukaan roudareita olisi 
hyvä olla, mutta niitä ei ole. Illan päät-
teeksi moni kuitenkin tarjoutuu ystäväl-
lisesti kantamaan tavarat takaisin au-
toon. siitä elli-Ilona on hyvin onnellinen 
– pääseepähän aikaisemmin lähtemään 
kotiin.

Epäonniset tankotanssijat
Mahtavin ja mieleenpainuvin keikka oli 
syksyllä kun samassa paikassa oli eroot-
tista tankotanssia, joka ei mennyt aivan 
suunnitelmien mukaan. elli-Ilona näp-
päränä tyttönä sai epäonnisten esiinty-
jien jälkeen kuitenkin nostettua tunnel-
man kattoon.
 asiakkaat olivat tyytyväisiä ja hen-
kilökunta kiitteli pelastetusta illasta. 
tämän henkilökunta korvasi elli-Ilonalle 
tarjoamalla mukavan loppuillan janojuo-
man merkeissä.

KIRSI KRUNNINIVA JA JANIKA PARVIAINEN

KUVAT HARRI  W
ACKLIN
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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:

Jos jäät työttömäksi
Muista ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon heti jäätyäsi työttömäksi 
tai lomautetuksi, koska ansiosidonnainen päiväraha lasketaan alkavaksi 
vasta ilmoittautumispäivästä. samalla työ- ja elinkeinotoimistosta kan-
nattaa kysyä muutosturvasta, mikäli työkokemusta on kertynyt yli kolme 
vuotta. 
 Muutosturva parantaa mahdollisuuksiasi löytää töitä palkallisen va-
paan muodossa, joka tulee käyttää työnhakuun, laatimalla henkilökoh-
tainen työllistymissuunnitelma yhdessä te-toimiston kanssa.
 suunnitelmassa sovitaan omatoimisesta työnhausta ja sen tukemises-
ta sekä toimenpiteistä, jotka parhaiten edistävät uuden pysyvän työpaikan 
löytymistä.
lue lisää ansiosidonnaisen edellytyksistä ja hakemisesta Rakentajasta, 
Rakennusalan työttömyyskassan nettisivuilta tai työ- ja elinkeinotoimis-
ton nettisivuilta, joilla on lisätietoa myös muutosturvasta.

Raksanuoret 02/201414 Raksanuoret 02/2014

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

Youtube:

Vatupassin tarkistus
tuttu tilanne monella työpaikalla: pitää 
asentaa väliovia ja vatupassille on tar-
vetta. Mutta mistä tietää, että vatupassi 
todella näyttää suoraa linjaa? Ratkaisu 
on yksinkertainen. laita passi pystyyn 
seinää vasten, kohdista kupla viivojen 
väliin ja piirrä seinään linja.  sen jälkeen 
käännä passi ympäri ja aseta se kulke-
maan samaa viivaa pitkin. Mikäli kupla 
on edelleenkin keskellä, on vatupassi 
selvinnyt ilman suurempia kolhuja.

SUVI PARTINEN

Tahrat taskun taakse
Maalari, kuulostaako tutulta? akryyli-
keikkaa pukkaa ja jo nyt harmittaa, että 
aamulla siistit työhousut ovat iltapäiväl-
lä takuuvarmasti täynnä akryylitahroja. 
Maalatessa	 sitä	 G497:ää	 tulee	 käsiin	
ja luonnollisesti ne kädet pyyhitään työ-
housujen lahkeisiin. Helppo niksi pitää 
työhousut edes hiukan siistimpinä on 
pyyhkiä pienet maalitahrat, akryylit ja 
silikonit housujen riipputaskujen taak-
se, ei reisiin!

SINI PARTINEN 

TUOM
O SOHLM

AN

Kulunvalvontaa lain myötä
Rakennustyömailla otettiin 1. heinäkuuta käyttöön uusi veromenettely- 
ja työturvallisuuslaki, johon kuuluvat kulunvalvonta ja läsnäoloseuranta. 
uusi laki vaatii työmaan pääurakoitsijaa pitämään luetteloa työmaalla 
työskentelevistä henkilöistä. Pääurakoitsijan täytyy myös toimittaa kaik-
kien läsnäolotiedot verohallinnolle kuukausittain.
 aliurakoitsijoiden pitää ilmoittaa omat työntekijänsä pääurakoitsijalle. 
lakimuutoksen johdosta työmailla on laajalti otettu käyttöön sähköisiä 
kulunvalvonta- ja seurantavälineitä, joiden avulla luetteloiden ylläpitä-
minen ja ilmoitusten teko helpottuu.
 työntekijät ovat velvollisia kirjaamaan työmaalle saapumisensa ja pois-
tumisensa sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään. Kulunvalvontatietoja 
ei voida yksin ja sellaisenaan käyttää palkanmaksun perusteena. 
Yrityksessä on sovittava, miten työajan ylitykset tai alitukset käsitellään. 

LäHTEET: RAKENNUSLIITTO
ILKKA KIVIMäKI

Vuokratyöntekijä ei ole 
heittopussi
toukokuussa 2014 astui voimaan uusi työehtosopimus, jossa sovittiin 
myös niin sanotuista nollatyösopimuksista seuraavaa:
  Vuokratyöntekijän tulee tietää kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäi-
vät ja työtunnit etukäteen.
 Päätoteuttaja on viime kädessä vastuussa siitä, että vuokratyöntekijä 
perehdytetään työmaan olosuhteisiin ja varustetaan asiallisilla suojaväli-
neillä.
 jos työsuhteen päättyminen on sidottu tietyn työn valmistumiseen, on 
työntekijälle ilmoitettava viimeisestä työpäivästä noin viikkoa ennen.
 Vuokratyöntekijöillä on oikeus muiden työntekijöiden kanssa yhtäläi-
seen työaikaan.

PETRI KUMPULAINEN

Hissijojosta kynänpidin
onko kynä aina hukassa, tippuuko se? 
ongelmaasi on nyt sekä helppo että hal-
pa ratkaisu samassa paketissa! Yhdistä 
vanha hissilippujojo ja kynäsi, johon olet 
porannut reiän, niin kynä ei enää katoa.

PAAVO NIEMI
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Kirpun sisukset. 

tällä kertaa tuunattavana on wolkkarin 
rantakirppu vuosimallia -64, jonka omis-
taa Ville Kulmunki Rovaniemeltä. auto 
kulki perheessä isältä Ville-pojalle, joka 
taas jatkoi auton tuunausta työn ohella.
Ville opiskelee tällä hetkellä kirvesmie-
hen ammattitutkintoa. autoharrastus 
lähti jo nuorena, kun isä hankki Datsun 
100a:n konjakkipullolla perheeseen. 
Viime kesästä kolme kuukautta meni 
rantakirppua rakentaessa, aamuseitse-
mästä iltakymmeneen.

Huono onni leimalta päästessä
Wolkkari on ollut perheessä kymmenisen 
vuotta. tosin mielenkiinto auton laittoon 

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

Tuunari: 
Ville Kulmunki
Ikä: 23 vuotta
Ammatti: Kirvesmies

Työpaikka: Opiskelija

Tuunattavana: 
Volkswagen Rantakirppu 

1776cc vm-64

 Villen sanoin, vaikka minkälaista pa-
likkaa laitettu. Käytännössä moottori on 
tehty kokonaan uusiksi. tällä moottorin 
virityksellä	 on	 saatu	 noin	 95	 hevosvoi-
maa irti koneesta, jossa alun perin on 
ollut niitä muutama kymmenen.

Kaikki muukin uusiksi
sen jälkeen kun auto on Villelle tullut, on 
siihen tehty runsaasti muitakin muutok-
sia. Kori ja alusta on käyty läpi ja ruos-
teet poistettu sekä uudelleen maalattu. 
Ville on itse fiksannut peltiosat autosta, 
maalauksen hoiti tallikaveri Joni Kairala.
Moottorin lämpöpellit ja muut metalli-
osat on vaihdettu kromisiin. sisusta on 

myös käynyt läpi uudistuksen, kojelauta 
ja mittaristo on uusittu ja penkit vaihdet-
tu FK:n kuppipenkkeihin, joihin tietysti 
kuuluu nelipisteturvavyöt.
 sähkötkään eivät selvinneet ilman 
päivitystä. Bensapumppu on vaihdettu 
mekaanisesta sähköiseen, samalla han-
kittiin uudet bensaputket ja -tankki.
 autoon on myös vaihdettu jarrut, al-
kuperäiset ajovalot on vaihdettu Hellan 
led-valoiksi (niin sanotut angel eyes) 
sekä parkkivalot ja vilkut on muutettu. 
Kaikki edellä mainitut muutokset on 
tehty uusista osista, niitä kun saa vielä 
suomestakin suoraan hyllytavarana.
 ehkä tämä on yksi syy, miksi auto ei 
ole ikinä tulossa myyntiin, koska siihen 
on uponnut vaivaa, aikaa ja rahaa. Villen 
mukaan autoa ei myydä ”niin kauan kuin 
henki pihisee”. Kuten arvata saattaa, ei 
aikaa muihin harrastuksiin juuri jää.

Rakentelu vielä kesken
tulevaisuudessa Ville on ajatellut hank-
kia vielä uudet vanteet, muuttaa sisustaa 
sekä hankkia levyjarrut joka nurkkaan – 
unohtamatta tietenkään tehon lisäystä. 
Varaosia Ville saa myös omistamastaan 
toisesta kirpusta, esimerkiksi levyjarrut 
on tarkoitus ottaa siitä.

Enää ei saisi rekisteriin
Rantakirput ovat suomessa harvinai-
sia, koska niitä ei enää saa rekisteriin. 
naapurissamme Ruotsissa niitä saa 
edelleen muokata ja rekisteröidä tie-
käyttöön.
 Villen isä on aikanaan tehnyt moot-
torin lähes kokonaan uudestaan, sylinte-
riputket on vaihdettu isompiin 1776cc 
Mahlen putki- ja mäntäsarjalla. samoin 
on teetetty vääntävä nokka-akseli kovem-
mille nostoille, lohkoa on porattu, laa-
kerit on uusittu, akseli tasapainotettu, 
laitettu Weberin 40mm tuplakaasarit, 
kärjetön sytytys, vauhtipyörää kevennet-
ty sekä kantta laskettu. Jälkeen.

Kirppu painaa 600 kiloa

Ennen.

KUVAT VILLE KULM
UNKI

Pientä laittoa.

koki pienen kolauksen viime kesänä, 
kun katsastuksesta pois lähtiessä 20 ki-
lometriä ajon jälkeen autosta löytyi imu-
sarjasta vuoto, ja mäntä leikkasi kiinni.
tällä hetkellä auto on tallilla ilman 
moottoria, mutta sen asennukseen 
menee kuulemma vain puoli tuntia. 
asennukseen kun ei kuulu kuin neljä 
pulttia ja muutama sähköjohto. 

Ei juuri alkuperäistä kuplaa
Rantakirppu on alun perin ollut 
Volkswagen kupla 1600 koneella, mutta 
päivitysten jälkeen autossa ei tunnu enää 
olevan mitään alkuperäistä. auto on ol-
lut aiemmin yhdellä omistajalla, joka 
vanhoina hyvinä aikoina rekisteröi sen 
rantakirpuksi, kun oli ensin asentanut 
valmissarjan, jolla auton sain muutettua 
nykyisen malliksi.
 sarjaan kuului alustan lyhennys 30 
senttimetriä, lasikuitukori, turvakaaret, 
tuulilasi, renkaat sekä kaikki muu tar-
peellinen rekisteröintiä varten. samalla 
kuuden voltin sähköjärjestelmä on vaih-
dettu 12 voltin vastaavaan. nykyään re-
kisteröinti ei onnistu, uusien määräysten 
takia. auton keveys on osoittautunut on-
gelmaksi rekisteröinnissä. autohan ei pai-
na kuin 600 kiloa lasikuitukorin ansiosta.

 auto ei ole vielä nähnyt näyttelyitä, 
koska rakentelu on vielä vähän kesken, 
mutta Villen isä on kyllä hiekkarantoja 
kirpulla kierrellyt. Ville tosin kertoo, että 
naisten katseet kiinnittyvät enemmänau-
toon kuin kyydissä oleviin.
 autoja on Villellä ollut aikaisemmin 
mainittu	Datsun,	-98	Civic,	4-koppanen	
supra, subaru Imprexa, Ford sierra ja 
tietysti BMW, joten autoharrastusta on 
takana. jäärataakin on käyty ajamassa, 
mutta kortti ei ole ollut vielä kertaakaan 
hyllyllä.

RICO ENBUSKA, HENRI KARVINEN, OLLI KUKKOLA, 
JESSE LAUKKANEN JA MARKO MyLLäRI
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Toiminnansuunnittelu

Aika: Syksy 2014

Eri paikkakunnat

Jäitkö kaipaamaan menneen 

vuoden huipputapahtumia tai 

tuleeko mieleen jotain, mi-

tä olisi pakko päästä kokeile-

maan? Toiminnansuunnittelu-

jen kautta pääset päättämään, 

mikä on ensi vuoden tapahtu-

mien suunta! Ideointi tapah-

tuu risteilyjen, Tallinnan-reis-

sujen, saunailtojen ja mui-

den aktiviteettien rinnalla. 

Tsekkaa oma paikkakunta-

si ja lähde kertomaan, mi-

ten Raksanuorten toimintaa 

voisi kehittää!

Lisätietoja syksyn aikana 

Raksanuorten nettisivuil-

la, Facebookissa ja viidak-

korumpuna.

Valtakunnallinen 

Nuorisokurssi

Aika: 10. - 12.10.

Paikka: Siikaranta

SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Vuokratyövoiman käyttö rakennusalal-
la on tunnetusti hyvin yleistä. näiden 
työntekijöiden oikeuksia poljetaan surut-
ta kaikkien silmien edessä, eikä ketään 
tunnu kiinnostavan. 
 Miksi vuokratyöntekijä on syyllinen 
siihen, että firma ei palkkaa työnteki-
jöitä tai työkaveri on lomautettu? Miksi 
vuokramiestä pidetään pihalla olevana, 
vaikka hän juuri saapui työmaalle? Miksi 
vuokratyömiestä pidetään hölmönä, joka 
tekee työt halvalla, vaikka hänelle kuu-
luisivat samat oikeudet kuin ”tavallisel-
le” duunarille?
 tässä vain muutamia asioita, joita 
vuokratyöntekijä joutuu miettimään kun 
aamulla tallustelee työmaan porteista si-
sään. Kuulostaako tutulta?

Harjanvarteen nojaileva hölmö
Vuokratyöntekijät eivät ole mitenkään 
vakituisessa työsuhteessa olevien suo-
siossa, heitä katsotaan heittopusseina. 
omaan porukkaan näitä hylkiöitä ei voi 
missään ottaa ja ne ohjataankin heti por-
tista tultua ”omaan” viereiseen koppiin 
muiden hylkiöiden joukkoon.

 aamulla ei ole mitään varmuutta sii-
tä, mitä päivällä joutuu työmaalla teke-
mään. Parhaimmassa tapauksessa pää-
see tekemään ihan asianmukaisia hom-
mia, pahimmassa tapauksessa joutuu 
nojailemaan harjanvarteen koko päivän.
työmaalla harjanvarren kanssa seilail-
len menee koko päivä, muut työntekijät 
pälyilevät olkiensa yli ihmetellen, mitä 
tuokin vain hortoilee – minkäänlaista 
perehdytystä kun ei ole herunut. jotain 
asiaa kysyessä vastaukseksi tulee, että 
ei kiinnosta, en tiedä. tulee olo, että se-
lässä voisi lukea vuokratyöntekijän sijaan 
vaikka ”idiootti” tai ”heittopussi”. 

”Huomenna ei tarvitse tulla”
työmaalla kuuluu satunnaisia puheita 
palkasta, tulee mietittyä omaa kahdek-
san euron tuntipalkkaa. onkohan tämä 
nyt ihan oikein? Pomolta palkankorotus-
ta kysyessä vastaukseksi tulee, että kat-
sotaan huomenna.
 Iltapäiväkahville lähtiessä nilkka nyr-
jähtää ja pitää kysyä pomolta työterveys-
huollon osoitetta. Vastaukseksi saa, että 
tuossa parin kilometrin päässä oli kai 

joku terveyskeskus. 
Käy siellä, ei meillä 
mitään työterveyshuol-
toa ole eikä tule. 

Eikö Rakennusliiton toiminta 

ole vielä tuttua? Haluaisitko tu-

tustua tai jopa aktivoitua, mut-

tet tiedä mistä aloittaa? Nuori-

sokurssi on THÖ place to be! 

Kurssilla käydään rennosti läpi 

liiton toimintaa, nuorten asioi-

ta liitossa ja vaikuttamiskana-

via. Pelkkää luokassa istumista 

ei tämäkään kurssi tietenkään 

ole, siitä pitää huolen erilaiset 

aktiviteetit ja illanvietot. Mu-

kaan kurssille voit ilmoittau-

tua olitpa uusi naama tai jo 

aiemmin toimintaan osallis-

tunut, Rakennusliitto myös 

huolehtii reissun kuluista. Li-

sätietoja ja ilmoittautumiset: 

Ida Kuikka 040 630 2740

Haamuna ja heittopussina työyhteisössä

 Kotiin lähtiessä huutaa työnjohtaja 
perään, että huomenna ei muuten enää 
sinua tarvita – löytyi tilalle uusi halvempi 
kaveri, vaikkei sitä ääneen sanota.    
 tässä oli kahden raksanuoren koke-
muksista vuokratyöntekijänä kertova to-
sitarina puettuna yhden työpäivän muo-
toon.

Työmoraali lyömäaseena
Miksi vuokratyövoimaa ei käytetä siten, 
mihin se on alun perin suunniteltu – 
poistamaan ruuhkahuippuja?
 Kukaan ei halua olla vuokratyönteki-
jä, mutta vaihtoehto tälle on olla ”työ-
tön laiska nuori joka ei suostu töihin” ja 
vuokratyö on ainut työ, jota ylipäänsä on 
ja jota työvoimatoimistosta tyrkytetään 
5 –10 firman voimin.
 Monilla vuokratyöntekijöillä ei ole 
edes alan koulutusta ja niillä eväillä hei-
dät lähetetään työmaille. jokaisen vuok-
ratyöntekijän haave on, että vastaan tu-
lee firma, joka ottaa töihin ja vuokratyön 
epävarmuudesta pääsee lopulta eroon. 
todellisuudessa tulee kuitenkin pätkä-
töitä, eikä yksikään firma muista vuokra-
duunaria päivän ikkunankantokeikan tai 
siivouksen jälkeen.

SANNA IJäS, TERO LAHTINEN JA SAMI TENHONEN

Pikkujoulut
Aika: Syksy 2014
Eri paikkakunnat

Joulu tulee joka vuosi ja sitä on ollut tapana myös Raksanuorilla juhlistaa etkoilemalla pikkujou-lujen merkeissä. Kyseessä on monen paikkakunnan vuoden viimeinen tapahtuma ennen lo-makauteen siirtymistä, seuraa-vaa saakin odotella vähintään tammikuuhun. Perinteisiä jou-luherkkuja kinkusta ja rosollista alkaen ei meidän joulupöydäs-tä löydy, eikä tonttulakki ole pa-kollinen varuste. Seuraa tapah-tumailmoittelua syksyn aikana Facebook-ryhmässä ja Raksa-nuorten nettisivuilla.
Älä allekirjoita kuraa
Rakennusliitto neuvottelee minimiehdot työsopimuksille, vii-
meisimpänä esimerkkinä nollasopimusten täyskielto, mutta 
viime kädessä kuitenkin sinä itse kirjasi kirjoitat. Pidä puolesi, 
kysy ja kyseenalaista! jos tuntuu, etteivät asiat mene kuten 
pitäisi, älä pelkää ottaa yhteyttä liittoon!

Kokosi: Sini Partinen
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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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