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Työharjoittelussa Sambiassa

Opiskelijat rakensivat kunnon käy
mälät

Ahdistelua rakennuksilla

Seksuaalista häirintää ei tarvitse
sietää
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Monipuolinen painotalo Keski-Suomessa

Pidä tauko talvesta!

Itämeren iloisin laivasto kutsuu
sinut nauttimaan loistavasta viihteestä,
hyvästä ruuasta ja hauskoista hetkistä.
Sydämellisesti tervetuloa!
Rakennusliiton/Raksanuorten jäsenetu:
Esim. Helsinki–Tukholma-risteily
Voimassa 23.12.2015 asti.

–15 %
Etu on voimassa kaikkina lähtöpäivinä valitussa
hyttiluokassa (A–C-hytti) 2–4 henkilölle. Koskee
vain uusia varauksia, eikä etua voi yhdistää muihin
tarjouksiin. Ateriat lisämaksusta. Ikäraja 21 v. Paikkoja
rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Tuotetunnus FKKRY
Lisätietoa jäsenedusta SAK ry:n ja
sen jäsenliittojen extranetistä osoitteessa:
vikingline.fi/sak
Varaukset: vikingline.fi tai puh. 0600 415 77 (1,75 €/puhelu + pvm./mpm.).
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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inää
Muutakin kuin räh
Vuosi 2015 tuo
mukanaan monia
mahdollisuuksia ja muutoksia.
Keväällä
valitaan sekä uudet
Rakennusliiton
liittokokousedustajat, että koko
kansan asioista päättävät edustajat Arkadianmäelle.
Nuoria parjataan jokaisten
vaalien aikaan siitä, etteivät löydä tietänsä vaaliuurnille ja ole
mukana vaikuttamassa yhteisiin
asioihin. On hankalaa kuvitella,
että omalla yhdellä äänellä voisi
vaikuttaa, mutta siinä missä elämä yleensäkin, myös vaikuttaminen on yhteispeliä. Jos jokainen

tämänkin lehden lukija päättää,
että tulee ilmaisemaan oman mielipiteensä seuraavissa vaaleissa,
on kasaan saatu jo useita tuhansia
ääniä!
On mahtavaa todeta, että Raksanuorissa on paljon halua ja kykyä päästä vaikuttamaan yhteisiin
asioihin. Liittokokouksen 54 alle
30-vuotiasta edustajaehdokasta
ovat vastaansanomaton todiste,
että myös nuorten ääni on saatava
kuuluviin.
Ammattiyhdistystoiminta ei
ole vain vanhojen ukkojen leikkikenttä, vaan edustajia on saatava jokaisesta ikäluokasta. Myös
meistä nuorista. Ehkä meillä on
vielä toistaiseksi enemmän intoa

Pääkirjoitus
Suvi Partinen

kuin ymmärrystä, mutta se pitäisi
ottaa vain etuna. Tietoa on aina
mahdollista saada lisää, mutta
aito innostus ja ennakkoluulottomuus ovat paljon harvinaisempia
luonnonvaroja.
Tämä lehti on hyvä esimerkki
siitä, että ammattiyhdistystoiminta ei ole pelkkää kokouksissa istumista, rähinöintiä ja puulta maistuvia koulutuksia. Raksanuorten
nettisivuilta löytyvät paikkakuntakohtaiset toimintakalenterit
tälle vuodelle ja jos huippuseura
ja mahtavat aktiviteetit kiinnostavat, niin olet enemmän kuin tervetullut mukaan. Rakennetaan tästä
vuodesta aktiivisempi ay-vuosi
kuin koskaan!
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Eeva Järvi, 22 		
Hämeenlinna

Joni Luukkainen, 20
Äänekoski

Benjamin Tollander, 16
Lappenranta

Aleksi Velhola, 20
Rovaniemi

Tsau! Peruskoulusta tieni vei
suoraan opiskelemaan rakennusalaa koulutuskeskus Tavastialle, josta sain taskuuni
maa- ja talonrakentajan paperit keväällä vuonna 2012.
Liityin Rakennusliittoon opiskelijajäseneksi pian koulujen
alettua. Ensimmäinen kosketukseni liiton nuorisotapahtumiin oli Jyväskylässä vuonna 2012 järjestetty salibandyturnaus, joka olikin huisin
hauska reissu!
Monet uudet naamat ja
aivan mahtava meininki takasivat sen, että siitä lähtien
olen ollut aktiivisesti mukana
Raksanuorten tapahtumissa.
En päivääkän vaihtaisi pois!
Liiton nuorisotoiminnasta
sain kipinän myös lähteä
oman ammattiosasto 100:n
toimintaan.
Alan heikon työllisyystilanteen vuoksi hain viime keväänä opiskelemaan uutta alaa
ja nyt opiskelen Tampereen
ammattikorkeakoulussa röntgenhoitajaksi. Siirtyminen
raksalta hoitoalalle on sujunut yllättävän kivuttomasti,
vaikka täytyy myöntää, että
jätkäporukassa työskentelyä
on hieman ikävä.

Moro! Aloitin talotekniikan
perustutkinnon Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokella 2011 ja
valmistuin sieltä putkiasentajaksi 2014. Valitsin alan
sen monipuolisuuden ja hyvän työtilanteen takia.
Myös isoveljeni vaikutti päätökseeni, sillä hän oli käynyt
saman alan ja olin ollut hänen
mukanaan töissä yläasteen
tet-viikolla. Työkokemustakin
on alalta kertynyt opiskeluvuosien aikana kesätöistä ja
useista työssäoppimisjaksoista. Työ on ollut juuri sellaista
kuin olen ajatellut ja olen tykännyt tehdä työtäni.
Valmistumisen jälkeen
olin hetken töissä, kunnes
lähdin suorittamaan varusmiespalvelusta Tikkakoskelle
ilmasotakouluun, jossa palvelusajaksi määräytyi 347.
Intin jälkeen aion palata
takaisin putkitöihin. Myös
ammattikorkeakoulu on ollut
mielessä.
Harrastuksista metsästys
on suuressa osassa ja kamppailulajit lähellä sydäntä.
Liittoon liityin heti opintojen
ensimmäisenä vuonna. Sen
jälkeen olen käynyt monissa
Raksanuorten tapahtumissa
ja koskaan en ole huonoa
reissua vielä kokenut.

Morjens! Benkuks tai Beeks
kutsuttu, todennäköisesti
nuorimpia liittolaisia ja talonrakennusta opiskeleva taitelija
Lappeenrannasta, mutta opiskelen Imatralla. Mun suku on
ollut ikuisesti raksalla, joten
veri veti alalle.
Harrastuksiini
kuuluvat
capoeira-taistelulaji, hapkido,
karate sekä miniatyyri-strategiapeli nimeltään Warhammer.
Elämäntyyliini
puolestaan
maalaaminen, musiikinsoitto
ja rullaaminen eli long-skateboarding.
Soitan kahdessa bändissä,
yhdessä bassoa (rock-progehardcore) ja toisessa rumpuja (brutal-death-blackmetal).
Jammailen kyllä mitä vaan.
Eli soitetaan veristen hevareitten kanssa kaikenlaista
Haloo Helsingistä Charlie
Parkeriin. Odotan seuraavia
Rakennusliiton tapaamisia,
koska meininki on hauskaa ja
smoothia! Suosittelen, rock
on.

Morjesta raksanuoret ja muut
lukijat! Olen 20-vuotias kirvesmiesopiskelija ja omantienkulkija Rovaniemeltä.
Aloitin kirvesmiesopinnot
LAO:lla vuonna 2010 ja sille
tielle olen toistaseksi jääny.
Elän kuitenki siinä toivossa,
että paperit olis jossaki vaiheessa kevättä kehystettynä
takan reunuksela. Olen käynyt myös yritys- ja työpaikkaohjaajaopintoja.
Rakennusliithoon liityin
heti opintojen alkaessa, mutta Raksanuorten toiminnassa
olen ollut matkassa aktiivisesti vasta vuesta 2014 lähtien. Nyt suunilheen vuotta
myöhemmin tämä lehentekokurssi on viies kerta mukana Raksanuorten reisuissa,
eikä varmasti jää viimiseksi.
Ratkiriemukasta ohjelmaa ja
päästään vinksahtanutta seuraa!
Liiton toiminnan ohele
mahtuu myös muita harrastuksia frisbeegolfista pyörillä
kulkevhiin ympäristöhaithoihin ja jousiammunthaan. Lisäksi olen ollut muutaman
vuen ajan VPK:n hälytysosastossa nuorempana sammutusmiehenä. Syvän kiinnostuksen ittessä herättää Lapin
komeat maisemat, tyylikkäät
tatuoinnit ja vanhat autot sekä moottoripyörät.
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Liiton linjat kuntoon
Nyt meillä nuorilla on tuhannen taalan
paikka päästä vaikuttamaan ainakin
seuraavaksi neljäksi vuodeksi, mihin
suuntaan Rakennusliitto seilailee, kun
meikäläisiä lähti ehdolle mukava määrä.
Liittokokous lähestyy ja äänestysaikakin
on jo ovella.
Rakennusliiton liittokokous on liiton
ylin päättävä elin, joka kokoontuu neljän vuoden välein. Liittokokous päättää
Rakennusliiton linjasta, eli mihin suuntaan seuraavalla nelivuotiskaudella liittoa lähdetään viemään. Se ruotii myös
kuluneen neljävuotiskauden ja myöntää
vastuuvapauden kautensa päättävälle
hallinnolle. Kokous päättää myös liiton
puheenjohtajiston ja valtuuston.

Edustajat valitaan
äänestämällä

Paljon nuoria rakentajia
ehdolla
Jokaisella rakennusliiton jäsenellä on
oikeus lähteä ehdolle vaaleihin omaan
vaalipiiriin, tällä kertaa ehdolle asettautui 524 rakentajaa joista valitaan 224
ehdokasta varsinaiseen liittokokoukseen. Kokousedustajien määrä määräytyy vaalipiirien osastojen jäsenmäärästä,
yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti, vaalipiirejä on kaksitoista.
Meitä nuoria rakentajan alkuja lähti tällä kertaa sankoin joukoin mukaan, alle
35-vuotiaita 106 ja alle 30-vuotiaita 54.

Liittokokous valitsee valtuuston joka neljäs vuosi kokouksessaan. Kerran vuodessa kokoontuvalla valtuustolla on liittokokouksen välisenä aikana Rakennusliiton
ylin päättävä valta, lukuun ottamatta
sääntöjen muuttamista. Valtuustoon
kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 48 varsinaista jäsentä
varahenkilöineen. Rakennusliiton hallitus puolestaan johtaa liiton toimintaa ja
tarvittaessa kutsuu valtuuston ylimääräiseen kokoukseen.
	Liittokokouksessa kannattaa käyttää
äänioikeuttaan, sillä niin pääsee vaikuttamaan liiton suuntaan. Jokaiselle
löytyy varmasti joku tuttu vaalilistoilta, oli se sitten se paras kaveri, naapurin Pena tai naamatuttu työmaalta.
Sami Tenhonen

emilia kukkala

Osastoilla on mahdollisuus tehdä esityksiä muutoksista liiton toimintaan
ja linjauksiin. Liittokokous käsittelee
kokouksessa osastoilta tulleet ehdotukset ja päättää niistä liittokokouksessa.
Liittokokous käsittelee liittokokousasiakirjaa, jonka on tehnyt erillinen työryhmä. Liittokokousasiakirja antaa koordinaatit, mihin päin seilailemme seuraavat
neljä vuotta.
	Kokousedustajat valitaan äänestämällä liittokokousvaaleissa, äänestää voi
perinteisesti kirjekuorella ja numerolapulla tai nyt ensimmäistä kertaa kokeiltavalla sähköisellä äänestyksellä - kannattaa siis muistaa tarkkailla postiaan,
eikä heittää äänesytslappuja saman tien
saunan sytykkeeksi. Äänioikeutettuja
ovat kaikki, joiden jäsenyys on alkanut

ennen 23. marraskuuta 2014. Äänestää
voi 23. helmikuuta – 8. maaliskuuta
2015 välisenä aikana.

Raksanuorten lehdentekokurssin 01/2015 kurssilaiset edustavat myös nuorta voimaa.
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(r)Actionia

Alkanutta vuotta juonimassa
Viime vuoden loppupuolella järjestettiin
usealla paikkakunnalla perinteiset toiminnansuunnittelut, joissa juonittiin tulevan
vuoden kuviot tapahtumien suhteen.
Ideoista karsittiin parhaat (sic) ja nuorisotoimitsijat kasasivat jokaiselle alueelle
oman toimintakalenterin ehdotusten perusteella. Vuodelle 2015 onkin luvassa paljon
äksöniä ja yhteistyötä eri paikkakuntien ja
liittojen välille.

Oululaisen junttidiscon kunkut
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Pohjois-Suomessa toimintaa suunniteltiin kiipeilyn ja saunomisen merkeissä.
Tapahtumapaikkana toimi Oulun kiipeilykeskus ja osallistujat seitsemästä kaupungista löysivät sisäisen Tarzaninsa itsestään
ensin boulderseinillä ja myöhemmin köysikiipeilyjen parista.
	Kiipeilyn jälkeen siirryttiin saunatiloille, jossa juttu jatkui päivällä puhuttaneista
ideoista. Keskusteluihin haettiin lisävauhtia saunan puolelta, jossa lämpimänä käyneen tunnelman seurauksena toinen kiukaista antautui.
Päivän aktiviteettien jälkeen otettiin bussi kohti keskustaa ja hotellin discon tanssilattialle, jossa taisteltiin junttidiscon mestaruudesta! Kisa jäi kuitenkin ratkaisematta

huikeista suorituksista huolimatta, koska
huominen koitti tunnetusti liian nopeasti.

Etelän vetelät vielä etelämmässä
Etelän vetelät suuntasivat jo perinteeksi
muodostuneelle inspiraatiomatkalle lahden
yli kohti Baltian pääkaupunkia, Tallinnaa.
Majoituspaikkana toimi entiseen malliin
Tallink Spa ja heti perjantaina maihin saavuttua jengi suuntasikin vakaat askeleensa
kohti hotellin uima-allasosastoa.
Varsinainen ohjelma alkoi lauantaina
aamusta, jolloin ahtauduttiin kompaktiin
kokoustilaan ja käytiin ensin läpi muun
muassa liittokokousasioita. Sen jälkeen
ryhmäydyttiin kaupungeittain ja lyötiin viisaat päät yhteen. Tunnin pohtimisen jälkeen jokaisella ryhmällä oli ehdotuksensa
ensi vuoden tapahtumakattaukseen.
	Asiallisen ohjelman jälkeen lähdettiin
yhteiselle lounaalle, jonka jälkeen oli loppupäivä vapaata ohjelmaa kaupunkiin tutustumisen merkeissä. Saunat ja allasosasto oli päivän aikana myös kovassa käytössä.
Kylpemisen ja laittautumisen jälkeen kerättiin porukka kasaan taas vaihteeksi syömisen merkeissä, minkä jälkeen oli loistava
tilaisuus valloittaa Tallinnan yöelämä.
Marko Karvonen ja Suvi Partinen

Game on ja poika kotiin

meeri piispanen

Koossa koko komea jengi.

Raksanuorten
säbäturnaus
2015.
Kymmenen kaupunkia, kahdeksan kovaa
joukkuetta. Kaikilla sama asia mielessä: poika kotiin! Raksanuoret suuntasivat suurella joukolla Hämeenlinnaan
ottamaan selvää, mistä kaupungista
kruunataan Raksanuorten sählyn SMmestari vuosimallia 2015.
	Lauantaina lähdettiin kaikki
yhes koos Hämeenlinnan uudistetulle Elenia Areenalle, jossa pelit pelattiin. Pelipaidat päälle ja
GAME ON! Joukkueet oli jaettu
kahteen alkusarjan lohkoon.
Lohkossa 1 pelasivat Forssa,
Hämeenlinna, Jyväskylä Lahti. Lohkossa 2 pelasivat Uusimaa, Pohjanmaa, Oulu ja
Kuopio.

Harjuniemi ilmestyi
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Pelien ollessa hyvässä
vauhdissa ilmaantui
paikalle itse Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi! Ja toki,
pitihän se yhteiskuva ottaa.
Matti seurasi
pelejä aina

finaaliotteluun saakka ja jäi vielä auttamaan siivoamisessa. GO Matti! Kiitos,
kun kävit meitä moikkaamassa!
	Alkusarjojen jälkeen pelattiin luonnollisesti jatkosarjat. Tässä vaiheessa, pelien otteet kovenivat. Jokainen
joukkue havitteli finaaliotteluun, mutta
lopulta pronssista taistelivat Lahti ja
Uusimaa. Peli venyi rankkareihin saakka
ja kovan vääntämisen jälkeen pronssin
nappasi Lahti.

Vaikeasti arvattava voittaja
Finaalissa toisistaan ottivat mittaa Oulu
ja pinkkipaitaiset forssalaiset. Ja niinhän
siinä kävi, Oulu sai pojan kotiin jo neljättä kertaa peräkkäin. Mutta hopea ei
ole häpeä! Forssan jengi otti tyylikkäästi
hopeaa.
Pelien jälkeen päästiin saunaan pesemään hienhajut pois sekä kertaamaan
päivän tapahtumia. Sitten jaettiin palkinnot toki voittajajoukkueelle Oululle,
mutta muistettiin myös päivän parasta
maalivahtia eli Sami Tenhosta sekä sitä
ainoaa tyttöä, joka pelissä teki maalin,
eli Suvi Partista.
Palkintojenjaon jälkeen syötiin Cumuluksen ravintolassa mahat täyteen ja
ilta jatkui koko porukan kesken hyvällä
fiiliksellä ja mahtavalla yhteishengellä!
Elli-Ilona Mäkelä
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Niika Nurmimaa on 26-vuotias vantaalainen, joka pelaa Battlefield 4 -tietokonepeliä lähes työkseen. Pelaaminen alkoi jo
nuorena Segan parissa.
	Niika oli viisi vuotta rakennusalan töissä, mutta ala ei kuitenkaan tuntunut omalta. Raha oli kuitenkin suuri motivaattori jäädä töihin, kun oli kerran työpaikkakin jo valmiina. Työn
ohessa tulikin suoritettua rakennusalan perustutkinto.
Muutama vuosi sitten Niika alkoi huvikseen räiskiä Battlefield 3 -peliä. Peli alkoi kuitenkin luistaa sen verran hyvin,
että hän sai arvostusta kanssapelaajilta ja lopulta pyydettiin
joukkueeseen, vaikka homma oli edelleenkin hupi- ja harrastuspohjalla.
	Hiljalleen harrastus muuttui tavoitteellisemmaksi. Joukkueen kanssa alettiin suunnitella pelitaktiikoita tarkemmin ja
sopia harjoituksista, pelaamisesta tuli huomattavasti järjestelmällisempää.
Pian perustettiinkin jo oma tiimi SixFinns, jonka jäsenistä neljä on kotoisin pääkaupunkiseudulta ja kaksi Torniosta.
Tiimi päättikin ottaa tavoitteekseen ruveta pelaamaan tosissaan pian julkaistavaa Battlefield 4- peliä.

Hupihatuissa voittoon
Aluksi tiimillä ei ollut sponsoreita, vaan he kävivät pelaajatapahtumissa eli laneissa ulkomaita myöten omakustanteisesti
ja menestyivät hyvin. Ilman sponsoreita ei kuitenkaan pääse
isoimpiin turnauksiin eikä saa pelikutsuja.
	Ensimmäisen sponsorinsa SixFinns sai laneilla Ruotsissa.
Nähdessään huippuvastustajansa tiimihuppareissaan he päättivät myös keksiä jotain säväyttävää. Kaupasta haettiin tuliterät
hupihatut ja niissä turnaus pelattiin voitokkaasti loppuun.
Muuan kanadalainen pisti suomalaiset merkille ja päätti ryhtyä
sponsoriksi. Siitä lähtien tiimi on erottautunut milloin hupipaidoilla, milloin movember-viiksillä. Positiivisen huomion kautta he ovat päässeet myös Dignitas-ammattilaisorganisaatioon.
Organisaation alla pelaamista voi verrata määräaikaiseen
työsopimukseen. Rahaa ja tavarapalkintoja vastaan on annettava näyttöjä ja oltava aktiivinen somessa, omaa tiimiä markkinoiden.

Sosiaalinen harrastus
Niikan mielestä pelaamisessa parasta on uusiin ihmisiin tutustuminen. Vastoin ennakkoluuloja peliala on sosiaalinen harrastus.
Reissuilla pääse kiertämään maailmaa ja verkostoitumaan.
	Nettipelaaminen on oma maailmansa ja Suomessa vielä lapsenkengissä verrattuna esimerkiksi Koreaan tai Amerikkaan. Koreassa pelaajille on omia TV-kanavia ja rutkasti
pelaajia, jotka elättävät itsensä pelaamalla. Koto-Suomessa
ammattipelaajia on vain kourallinen.
	Harrastus vei Niikan mukanaan niin, että nyt hän opiskelee tietotekniikkaa ammattikorkeakoulussa. Tähtäimessä on
saada ammatti pelialalta, sillä kun on huutava pula osaajista
.

Tähtäys on tärkeintä
Oula Hakaste on 18-vuotias hämeenlinnalainen tänä keväänä
valmistuva maanrakentajaopiskelija, joka harrastaa ampumahiihtoa. Oula harrasti rata-ammuntaa 2,5 vuotta ennen kipinän syttymistä ampumahiihtoon, jota on harrastanut nyt pari
vuotta. Rata-ammuntataustan vuoksi Oula onkin mielestään
parempi ammunnassa kuin hiihdossa, jossa riittää enemmän
kehitettävää.
Oulan seura on Ahveniston ampumahiihtäjät (AAH). Seurakavereita hänellä on noin 50, joista nuorimmat harrastajat
ovat noin kymmenvuotiaita. Oulaa valmentaa huippuvalmentaja Marjut Rolig, joka on voittanut hiihdossa aikanaan olympiakultaa.

Seura Suomen kärkikastia
Ohjattuja treenejä Oulalla on kahdesti viikossa, minkä lisäksi
hän käy omatoimisesti treenaamassa muutaman kerran viikossa. Kesäisin treenataan Parolannummella, jossa harjoittelu
on yhtä tiheää kuin talvisin Ahveniston moottoriradalla. Kisat
sijoittuvat luonnollisesti talveen, jolloin kisoja on melkein joka
viikonloppu jossain päin Suomea.
Oulan seura on menestynyt kisoissa erittäin hyvin, ollen
vuosina 2007-2011 SM-mitaleissa mitattuna Suomen paras
ja 2012-2014 toiseksi paras. Vuosittain mitaleja tulee seuralaisille viitisenkymmentä ja onpa seuran edustajia kisannut
MM-tasollakin.
	Ampumisessa tähtäys on tärkein osuus. Aikaa yhteen laukaukseen käytetään 3-5 sekuntia, kertoo Oula. Taulun halkaisija makuuammuntapaikalla on 4,5 senttiä ja pystyammuntapaikalla 11,5 senttiä. Tauluun pitää osua vähintään puolet
panoksesta, jotta se ”kaatuu”. Ampumajärjestys riippuu kilpailun muodosta ja luokasta.

Panoksia tonnilla vuodessa
Varusteisiin kuuluu sukset, sauvat, ase, valjaat sekä hihna,
joka tukee makuuammunnassa. Kustannukset voivat nousta
useisiin tuhansiin euroihin vuodessa, jos haluaa ostaa heti
omat varusteet. Huolellisella treenaamisella pelkästään panoksiin saa menemään vuodessa jopa tuhat euroa.
	Halvemmalla pääsee ostamalla varusteita käytettynä tai
käyttämällä seuran omistamia aseita ja panoksia, joista maksetaan ”vuokraa” muutama satanen vuotta kohden.
Oula kertoo, että hänen tärkein tavoitteensa on itseään
vastaan kilpailu, eli viimevuotisten tulosten parantaminen.
Petri Kumpulainen, Aleksi Velhola

Martti Juonoja, Eeva Järvi, Benjamin Tollander
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Elämää työpäivän jälkeen?

pekka hovi

Luc Dijkstra

Ei pysty, meil on lanit
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Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan ja Oriveden toimipisteiden neljä RAKENNUS- JA talotekniikkaopiskelijaa oli työharjoittelussa
Sambiassa. Kolme heistä kertoi matkastaan keskellä Hämeen härmäistä tammikuuta.
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Harkotkin tehtiin paikan päällä.

Huussi nousee.

< Koko reissuporukka Kimi Tammista vaille
myöhemmin Orivedellä.
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Joel Hapuoja, Valtteri Immonen, Eetu Saarinen ja Kimi Tamminen viettivät kuukauden rakentaen kuivakäymälöitä Sambiaan. Aloite tuli käymäläseura Huussilta,
joka ehdotti koululle yhteistyötä.
Mahdollisuuteen tarttumista ei tarvinnut kauaa miettiä. Ei edes Eetun, joka
kutsuttiin hieman yllättäen varasijalta alkuperäisen lähtijän peruttua.
– Soittivat, että täällä olisi paikka Sambiaan. Sanoin, että kyllä. Ei tarvinnut
kauaa pohtia.
	Aiempaa matkailukokemusta ei kenelläkään hirveästi ollut. Eetu oli käynyt Ruotsissa, Valtteri ”joskus mukulana” vanhempien kanssa jossain. Joelille Sambian-matka oli ensimmäinen ulkomaille.
Valtterin mukaan kenelläkään ei ollut
matkasta kummoisia ennakko-odotuksia.
– Tiesin, ettei siihen voi varautua kuitenkaan, niin en turhaan odotellutkaan
mitään.
	Kaikista oli mukavaa vaihtelua ylipäänsä päästä reissuun. Ensin lennettiin viikoksi Lusakaan.
Putkipuolella opiskeleva Valtteri pääsi toteamaan, että juoksevaa vettä on lähinnä hotelleissa.
– Maaseudulla perusinfraa ei ollut lähes ollenkaan, talotekniikkapuoli oli aika alkeellisella tasolla. Ensin kun mentiin kaupunkiin niin katsottiin, että eihän
tässä mitään. Että onhan täällä nyt vähän

Muuraushommissa.

köyhempää, mutta kun meni sinne maaseudulle, niin iski kyllä kasvoihin, että
ei täällä paljon rahaa ole kellään. Mutta
siitä huolimatta ihmiset vaikuttivat jopa,
voisin sanoa, onnellisemmilta kuin Suomessa, tuumii Valtteri.

Lapion varressa
neljässäkympissä
Seuraavat kolme viikkoa vietettiin Livingstonen liepeillä, joka oli matkan varsinainen kohde.
– Osa päivästä rakennettiin, mutta
ehdittiin myös tutustua nähtävyyksiin ja
alueeseen, Joel kertoo.
Devil’s Pool oli kaikista matkan kokemuksista mahtavin, arvioi Valtteri.
	Allas sijaitsee Livingstonen lähistöllä
aivan Victorian putousten reunalla. Kylpijä pääsee kurkistelemaan alas 107 metrin pudotusta.
	Eetusta hienoimpiin kokemuksiin
kuuluvat myös safarit.
	Nähtävyyksiäkin ehdittiin ihastella, mutta matkan tarkoitus oli rakentaa
Ngwenyan kylään kaksi kuivakäymälää.
Toinen tuli vähäosaisten ammattikoulu
YCTC:lle, toinen paikalliselle perheelle.
Se oli matkalaisten mukaan yllättävän
iso homma, sillä harkotkin tehtiin paikan päällä.
	Kaikkien mielestä paikallista rakennustyyliä oli kiinnostavaa nähdä. Kun

Valmista tuli.
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Koko jengi koolla.

Suomessa muuratessa jätetään viidentoista millin saumaa, Sambiassa käytettiin viiden sentin saumaa. Myös työkalut
olivat erilaisia ja aina niitä ei ollutkaan.
– Mulle toi oman lisänsä se, ettei ollut
mitään kokemusta muurauksesta eikä rakentamisesta muutenkaan, kertoo Valtteri.
Töitä tehtiin pahimmillaan yli 40 asteen helteessä. Paikallisista matkalaiset
tutustuivatkin parhaiten työmiehiin, jotka olivat ”kovia tekemään”.
– Niiden kanssa juttua lensi, Valtteri
muistelee.
	Kielimuurikaan ei ollut esteenä, sillä
englanti on Sambian virallinen kieli, jota puhuvat kaikki. Maassa aletaan lukea
kolmannella luokalla englanniksi kaikkia
kouluaineita. Sitä ennen puhutaan maan
kaikkia 74 virallista kieltä.

”Leffoista ei saa oikeaa kuvaa”
Opettaja Tommi Mäntylä ei malta olla kehaisematta nuoria rakentajia.
– Nämä ovat hyviä tyyppejä, ei kaikkien kanssa voi tuollaiselle reissulle lähteä.
Valtterista on helppo puhua, olen opettanut häntä kauan ja tiesin, että hän pystyy
tälle reissulle lähtemään. Eetu, Kimi ja
Joel ovat Pertun (Palonen) opiskelijoita.
Kielitaito täytyi olla sellainen, että pärjää, ja avoimin mielin reissuun lähdössä
ja pääkoppa sillä lailla kunnossa, ettei
ihan pienistä hätkähdä.
Pään lisäksi tietysti myös fysiikan piti olla kunnossa.
– Ensimmäisinä päivinä, kun mentiin
sinne köyhään lähiöön, se oli aika rankkaa. Että tämä on tätä, eikä sitä voi taikasauvalla muuttaa. Tehdään vain tämä
yksi pikku juttu täällä, oma osamme. Kun
sen ja itsensä kanssa pääsi sinuiksi, niin
sitten oli helpompaa.
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Kansallispuiston kauneutta.

– Olihan se pysäyttävää. Voi katsoa leffoja ja uutisia, mutta ei niistä saa oikeaa
kuvaa, sanoo Eetu.
– Lusakassa koulu missä käytiin, siellä
oli kahdessa maalattiaisessa luokkahuoneessa 200 oppilasta.			
Suomeen paluun jälkeen ei ihan heti
tehnyt mieli murehtia pienistä.
– Tunnin päästä sitä huomasi silti valittavansa samoista vanhoista asioista,
Eetu virnistää.

Mediahuomio hieman yllätti
Opettaja Perttu kertoo panneensa merkille, että vaikka sanitaatiopuoli ei ollut
kunnossa, oli kaikilla kuitenkin kännykät.
– Lapset leikkivät autonrenkailla, tehtiin Tommin kanssa kuormalavan palikoista mölkkypeli vasaralla ja lapiolla.
Ettei siitä ihan vimpan päälle peli tullut,
mutta kovasti leikkivät sillä. Me neuvottiin säännöt ja paikallinen edustaja tulkkasi ne.

Pari viikkoa tämän jälkeen myyjä tunnisti mölkyntekijät torilla, koska oli kuullut heistä radiosta ja televisiosta.
– Kertoi itsekin pelanneensa mölkkyä.
Matkalaisia yllätti mediahuomio 15
miljoonan ihmisen maassa. Rakentajista tuli hetkeksi miltei valtakunnanjulkkiksia.
Osa selittynee sillä, että Sambiassa
asuu vakituisesti vain noin 50 suomalaista. Toisaalta matkalaiset olivat parivuotisen projektin ensimmäiset, jotka konkreettisesti rakensivat jotakin.
– On tässä sillä tavalla historian havinaa. Positiivista palautetta tuli, että teette hyvää työtä, Tommi kertoo.
– Kyllä se laittoi hymyilemään, jos joku tuli kysymään, että olitko siellä rakentamassa, Joel myöntää.
– Pojat tuossa vähän vähättelivät, mutta kyllä minusta tuntui ainakin hyvältä,
että tuli positiivista palautetta. Mutta nämä ovat niin jalat maassa porukkaa, nöyriä hienoja nuoria miehiä.
Millainen kuva Sambiasta jäi?
– Mahtava. Ystävällinen, sanoo Eetu.
– Onnellinen, kuvailee Joel.
– Lämmin, toteaa Valtteri.
Mitä matka opetti?
– Sen, että kielitaidosta on hyötyä,
Valtteri toteaa.
	Eetu lähtisi milloin tahansa uudestaan. Minne vain.
– Maailmalle.
Blogia matkasta voi lukea osoitteessa:
http://tredusambia2014.blogspot.fi/

Etsi kuvasta kaksi raksanuorta.

Isän jäljissä nosturin koppiin
koulutuksen takia hitsaushommat ja muu
yleismiehen rooli sattuikin Paavolle työmaalla kuin vasara naamaan. Kuitenkin
takaraivossa naputti ajatus, että ehkä
niitä kouluja voisi käydä vielä lisääkin.

Koulunpenkki kutsuu
2014 tuli lopulta mahdollisuus lähteä
hakemaan uutta oppia torninosturin puikoissa. Kokemusta korkeuksissa heilumisesta Niemellä oli jo ennestään, kun isän
kautta pääsi näkemään niitäkin hommia
ja tekemään viikkohuoltoja torneihin.
	Alamieshommista kokemusta kertyi
taakkamiehenä. Kun vielä työnantajalla
oli tarvetta saada työporukkaan uutta
verta torninosturikuskipuolelle ja vihreää

23-vuotias kontiolahtelainen Paavo Niemi
rakastaa korkeuksia. Jännitystä elämään
löytyy moottoriurheiluharrastusten lisäksi tulevan työnkin puolesta, kun usean
kymmenen metrin korkeuteen torninosturin huipulle on noustava lähestulkoon
kelissä kuin kelissä ja olosuhteista riippumatta.
Raksalle töihin Paavo päätyi isän
kautta, vaikka ammattikoulusta tulikin
haettua kone- ja metallipuolen paperit. Valmistumisen jälkeen 2011 hän
työskenteli hetken metallipuolen tuotannossa ja kunnossapidossa, mutta
Joensuusta ei löytynyt vakituisesti koulutusta vastaavaa työtä.
Isä puhui, että raksalla olisi tarvetta
käsiparille ja lopulta syksyllä 2012 armeijan ja muun ajantappamisen jälkeen raksatyömaat tulivat tutuksi. Metallipuolen

valoa tuli kouluttautumiselle, homma oli
aika lailla paketissa. Paavo pistettäisiin
koulun penkille.
Paavon työnantaja lupautui maksamaan viiden kuukauden kurssin Forssan
Faktiassa, mutta palkkaa koulutusajalta ei Niemelle tippunut. Siispä Kelaan
mars. Muutaman paperin ja todistuksen
jälkeen Kela suostui sponsoroimaan opintotuen ja -lainan muodossa, joten ei kun
kämppää Forssasta hakemaan.

Radan kautta raksalle
Alkuun opiskelujen teoriamäärä yllätti,
mutta pikkuhiljaa niihinkin tottui. Pitkälti
opiskelu onkin kaikkea muuta, kuin luokassa pänttäämistä, joten liian isoa kulttuurieroa työmaan ja koulutuksen välillä
ei Paavon mukaan ole.
Nosturin puikkoihin joutuu kipuamaan joskus
keljummassakin säässä.
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– Koneiden tekniikka ja rakenne on
pakko käydä paperilla. Viikko- ja päivätarkastukset ovat niin tarkkoja, että pakko on käydä teoriaakin. Turvallisuusasiat
ovat myös iso asia, kertoo Paavo.
	Koulutuksessa käytännössä ajetaan
erilaisia ratoja ja harjoitellaan työmaan
nostoja ja kun homma alkaa omasta mielestä sujua kuin tanssi, tuleva nosturimestari antaa näytön opettajalle. Sitten
vaan jännittämään läpipääsyä.
	Hankalinta alkuun oli ulottuvuuksien
hallinta korkeuksista. Vaikka koneessa
on korkeusmittarit, niin toisinaan on
hankala hahmottaa esimerkiksi sitä,
kulkeeko taakka kahden metrin vai 20
senttimetrin korkeudella.

Kalustus trukkilavoista
Yllättävää kyllä, myös vapaa-ajan vietto tuotti päänvaivaa. Kontionlahdelta
Forssaan kertyy kilometrejä noin 500
suuntaansa, joten ihan hirveän tuttuja
eivät maisemat Kanta-Hämeessä olleet
pohjoiskarjalalaiselle. Luokkakavereiden
kanssa tuli hengattua jonkun verran,
mutta muuten tuttuja uudesta kaupungista ei tuntunut helpolla löytyvän.
	Koska tarkoitus ei ollut forssalaistua,
ei kotoa kannattanut vuokraluukkuun
isoa muuttokuormaa tehdä – kämppäkin
on trukkilavoilla kalustettu. Paljolti aika
koulun ulkopuolella meneekin urheillessa ja kattoon räkiessä, mutta pohjoiskarjalalaisella sisulla seisoo vaikka päällään
viisi kuukautta.
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Kymmenien metrien korkeudesta maailma näyttää kovasti erilaiselle kuin maasta käsin.

Vahingossa nuorisotoimintaan
Tarkoitus onkin saada koulutus valmiiksi ja kortti taskuun maaliskuun 2015
aikana. Vakituinen työpaikka odottaa
Joensuussa, joten saman tien, kun viimeinen näyttö menee läpi, näkyvät Venton takavalot kaukana horisontissa.
Raksanuorten toiminnassakin Paavoon saattaa törmätä ja aktiivinen kaveri on ollut työryhmän Joensuun alueen vahvistuksena vuodesta 2014.
Rakennusliiton nuorisotoimintaan hän
lähti omien sanojensa mukaan vahingos-

sa, kun syksyllä 2013 puhelimeen tuli
tekstiviesti lehdentekokurssista.
	Kun kalenterista löytyi vapaata, työkaverin sai messiin ja uusia kokemuksiakin oli mukava kartuttaa, kääntyi auton
keula kohti Siikarantaa. Sille tielle mies
jäi. Parasta nuorisohommissa on Paavon
mukaan tapahtumien yleinen meininki.
Hyviä tyyppejä ja uusia ystäviä on lyhyessä ajassa tullut ympäri Suomea ja onpa
osa käynyt jopa Forssassa kahvilla.
Elli-Ilona Mäkelä, Paavo Niemi, Sini Partinen

Kärsimysten tie

Kuva on lavastettu. Kuvauksissa ei vedetty harjoittelijoita höplästä.

Huonossa harjoittelussa ei opi
Koulut auttavat työharjoittelupaikan etsinnässä, mutta se vaatii myös omaa aktiivisuutta. Usein koulun puolesta kannustetaan tekemään näyttötutkinnot oikeille työmaille, koska silloin
työtä ei tee turhaan. Työharjoittelussa on myös mahdollista
tehdä näyttötutkintoja työn ohella.
	Ja jos koulutyöt hoitaa hyvin ja ajallaan, on mahdollista olla
enemmän työharjoittelussa. Käytännössä se tarkoittaa, ettei
tarvitse viettää niin paljoa aikaa koulutöiden parissa, vaan oikeilla työmailla tehden töitä alan ammattilaisten mukana.
Koulu antaa siis vain pohjan ammatitaidon kehittymiselle.
Mutta vaikka tekisi kaikkensa harjoittelupaikan eteen, voi se
joskus silti osoittautua pettymykseksi. Ammattitaidon kehittäminen on vaikeaa, jos harjoittelupaikka on huono.

Supernatural tuli tutuksi
– Kahden kuukauden harjoittelun aikana vaihdoin neljä lamppua ja katsoin Supernaturalin kaikki tuotantokaudet, kertoo
Marko kokemuksistaan.
	Hän on käynyt sähköasentajan koulutuksen.
– Kahdesti kävin asentajan mukana keikalla ja siinä se.
Eivät ne osanneet oikein syytä kertoa, miksi en päässyt mukaan, jäin vaan pööpöilemäään voimalaitokselle. Saattoi siinä
olla sekin, etteivät uskaltaneet päästää koskemaan voimalaitoksen sähköihin.
	Kovin kummoista kehitystä ammattitaidossa ei tässä harjoittelupaikassa päässyt syntymään.
– Harjoittelu ei antanut minkäänlaisia valmiuksia työelämään. Toisaalta jos hyviä puolia etsitään, niin ei tarvinnut
vapaa-ajalla katsoa Supernaturalia.

Ilmaista siivoustyövoimaa
– Ensimmäisessä harjoittelussani meitä dumpattiin neljä
tai viisi samalle työmaalle. Ainoa asia, mitä saimme tehdä,
oli kantaa muottilautoja. Että purkakaa tää paska täältä ja
siivotkaa kaikki mikä irti lähtee, kertoo eräs työharjoittelija.
– Kannettiin helvetisti puhallushiekkaa. Tottakai siivoaminen ja raivaaminen kuuluvat työhön, mutta ei se, että heitetään keskenään pimeään boksiin tekemään vain sitä.
Tästäkään harjoittelusta ei paljoa käteen jäänyt – paitsi
ehkä oppia tulevaa varten.
– Hiekkaa tuli kyllä kannettua. Sen opin, että pitäisi pitää
puolia aika paljon räväkämmin. Ei auttanut, vaikka sanoimme
tästä opettajalle ja työkaveritkin olivat sitä mieltä, että tehtävät ovat yksitoikkoisia. Vastaava mestari oli sitä mieltä, että
olemme ilmaista työvoimaa.
	Harjoittelijan mukaan opiskelijat haluttiin työmaalle vain
siivoamaan.
– He käyttivät koulun harjoittelua vain hyväkseen.
	Kaikesta huolimatta työharjoittelu kannattaa ottaa vakavasti ja näyttää oma osaamisensa, sillä se voi poikia työpaikan
opintojen jälkeen. Hyviäkin harjoittelupaikkoja on.
Niko Arve, Joni Luukkainen
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Älä lahjoita rahaa valtiolle
On taas se aika, kun veroilmoitukset saapuvat. Esitäytetty veroilmoitus kannattaa
tarkistaa ja palauttaa mahdollisimman
nopeasti. Kaikki vähennykset, kuten
ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennys on ehdottomasti merkittävä
lomakkeeseen.

Tyhjän saa pyytämättäkin

Omat sivut:
Raksanuorten kotisivuilta löydät tietoa ja
apua olit sitten opiskelija tai jo työelämässä oleva jäsen. Sivuilta löytyy muun muassa toimitsijoiden yhteystietoja, alueelliset
tapahtumakalenterit, kuvia menneistä tapahtumista kuin myös jo aiemmin ilmestyneet Raksanuoret lehdet.

Mikäli tiettyä vähennystä ei erikseen
vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa
hyväksensä saa. Erityisalan työntekijälle
myönnetään tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen (9,75 euroa vuonna
2014) suuruinen vähennys työpäivää
kohti, jos työntekijällä ei ole varsinaista
työpaikkaa eikä työnantaja ole järjestänyt tai kustantanut työpaikkaruokailua.
	Erityisalaojen työntekijät, kuten timpurit, muurarit, maalarit ja rakennusmie-

het, voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön
perusteella (0,25 euroa per kilometri)
eikä vähennyksessä ole omavastuuta
eikä ylärajaa.

Liiton toimitsijat neuvovat
Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa
työskentelevillä, vähentävät matkakulut
verottajan ohjeiden mukaan. Mikäli ostaa työkaluja, myös ne voi vähentää verotuksessa kuittien perusteella.
Rakennusliiton jäsenet voivat kysyä
verotukseen liittyviä asioita myös toimitsijoilta. Kaikki Rakennusliiton toimitsijat
hallitsevat hyvin keskeisimmät verovähennyksiin liittyvät asiat. Myös vanhemmat työkaverit osaavat varmasti auttaa
asiassa.
Ilkka Kivimäki

http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

Facebook:
Raksanuorilla on myös aktiivisesti toimiva ja päivittyvä ryhmä Facebookissa. Ryhmään liittymällä pysyt helpoiten selvillä siitä, mitä missäkin tapahtuu ja milloin. Huomioithan kuitenkin sen, että pelkkä tapahtumakutsuun vastaaminen ei riitä, vaan halutessasi mukaan tapahtumiin ota yhteyttä
kutsussa ilmoitettuun oman alueesi yhteyshenkilöön! Kuvagallerian kautta pääset
vakoilemaan miltä meno on näyttänyt aiemmissa tapahtumissa ja seinällä voit kysyä, keskustella ja kommentoida.

Muu some:
Seuraa meitä myös Instagramissa, Twitterissä ja Youtubessa! Sivustoille päivitetään kuvia ja videoita ajankohtaisista tapahtumista.

RaksApp:
Rakennusliitto julkaisee keväällä uuden
mobiilisovelluksen kaikille yleisimmille
käyttöjärjestelmille. Sovellus tulee pitämään sisällään muun muassa TES:it, tuntikirjanpidon, liiton toimitisijoiden yhteystiedot, ajankohtaisia uutisia sekä paljon muuta. Seuraa Rakennusliiton ja Raksanuorten
sivuja, niin saat ensimmäisten joukossa
tiedon, milloin sovellus on ladattavissa!
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Jos jäät työttömäksi
Ilmoittaudu heti jäätyäsi työttömäksi tai
lomautetuksi työ- ja elinkeinotoimistoon
sen nettisivuilla tai puhelimitse, koska
ansiosidonnainen päiväraha lasketaan
alkavaksi vasta ilmoittautumispäivästä.
Lue lisää ansiosidonnaisen edellytyksistä

ja hakemisesta Rakentajasta, rakennusalan työttömyyskassan nettisivuilta tai
työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilta,
joilla on lisätietoa myös muutosturvasta
irtisanomistilanteessa.

Työmaiden luottamushenkilöt
Luottamusmiehet (LM) valvovat työpaikoillaan, että työehtosopimuksia noudatetaan muun muassa maksamalla oikean
suuruista palkkaa ja huolehtimalla työturvallisuudesta, vuosilomista sekä sosiaalieduista. Luottamusmiehet valitaan
luottamusmiesvaaleissa kunkin työmaan
alkuvaiheessa.

Työsuojeluvaltuutettu seuraa
laillisuutta
Työsuojeluvaltuutetun (TSV) tehtäviin
kuuluu seurata, että työturvallisuudesta säädettyjä lakeja noudatetaan
ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin.
Työsuojeluvaltuutettu varmistaa, että
uudet työntekijät perehdytetään työhön
ja tekee yleistarkastukset työnantajan
edustajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetulle valitaan myös
kaksi varavaltuutettua jotka hoitavat
tehtäviä varsinaisen valtuutetun ollessa
poissa.

Yhteysmies toimii
tiedonvälittäjänä
Työsuojeluvaltuutettu voidaan valita
myös yhteysmieheksi, jolloin hän toimii
tiedonvälittäjänä työntekijöiden, työkohteessa työskentelevien yritysten ja näiden työntekijöiden edustajien välillä.
Yhteysmies toimii myös työntekijöiden edustajana keskusteltaessa työkohteen työsuhteisiin liittyvistä yleisistä
pelisäännöistä. Tarvittaessa hän avustaa
myös sellaisia sivu- ja aliurakoitsijoiden
työntekijöitä, joilla ei ole työkohteessa
omaa luottamusmiestä.
Petri Kumpulainen

Harppi ruuvinauhasta
Reikä pitäisi saada Gyproc-levyyn, mutta tarpeeksi isoa kuppiterää ei ole mailla eikä halmeilla! Piirrustustaidot ovat jääneet kolmasluokkalaisen tasolle ja epätoivoiset yritykset piirtää
edes hiukan ympyrää muistuttava muoto epäonnistuvat kerta
toisensa jälkeen. Mikä siis avuksi? Tee harppi! Nappaa lattialta
tyhjä ruuvinauha, lyö naula toiseen päähän keskipisteeksi, sijoita kynä nauhalla oikealle etäisyydelle ja piirrä nauhaa apuna
käyttäen täydellinen ympyrä!

Naulan tylppäys
#¤%@$*½, taas se halkesi!!! Tuttu tilanne esimerkiksi nurkkalautoja yhdistäessä, kun varovainen naputuskin saa puun
halkeamaan useiden senttien matkalta. Yksinkertainen kikka
saattaa pelastaa hermosi ja riman tai laudan puulavalle päätymiseltä. Lyö vasaralla naulan kärki tylpäksi ja homma saa
onnistuneen päätöksen!
Suvi Partinen

Tuomo Sohlman
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Tuunari:
Erno Alanko
Ammatti: IV-asentaja
Työpaikka: LVI-Lämsä
Tuunattavana:
Yamaha Wildstar 1600

KUVAT erno alanko
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Vapautta
Omin sanoin:
...missä kaiken näkee, kuulee, haistaa ja
tuntee paremmin. Sen paremmin en itselleni rakasta harrastusta osaa kuvailla.
Tässä tapauksessa puhun moottoripyöräilystä, vaikka kulkevathan polkupyörätkin kahdella renkaalla. Mutta polkupyörissä ei ole moottoria eivätkä ne käy
bensalla, joten olen niistä yhtä kiinnostunut kuin sika tähdistä.

	Ennen vanhaa valinnanvaraa pyörissä ei juuri ollut. Oli tehottomia, sivuvaunullisia ja tehottomia sivuvaunullisia.
Kaikissa ajo-ominaisuudet kuin lypsyjakkarassa. Nykyään jokaiselle löytyy
satavarmasti mieleinen ajopeli, mikä
helpottaa harrastuksen aloittamista.
	Ja jos täydellinen ajopeli jää pienestä kiinni, löytyy varaosaa ja palikkaa loputtomiin tehdä siitä mieleinen.
Parhaimmillaan tämä johtaa pyörän
rakenteluun niin sanotusti isolla kädellä, missä puuhassa kuluu monilla koko
pitkä ja kylmä talvi kesää odotellessa.
Nobody hates winter like a biker!

Kaaos on tuunaajalle tuttua

Mattamustaa kauneutta.
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Pyörien rakentelu on pitkälti samanlaista kuin vaikkapa autojen. Mistä tahansa
ajopelistä saa mieleisen kun on tietotaitoa, aikaa ja uskallusta kysyä apua.
Yleensä myös jokainen projekti lähtee
satavarmasti käsistä ja vaikka irrottaisi
vain yhden kiinteän osan, niin puolet
siitäkin katoaa, ennen kuin sen saa takaisin paikalleen. Pieni kaaos on kaikille
rakentajille tuttua.
Suomessa pyörien rakentaminen on
myös toistaiseksi aika vapaata, koska
pyöriä ei katsasteta vuosittain. Sitäkin
pakkoa tosin yritettiin Suomeen saada,
mutta monet harrastajien etuja ajavat
tahot saivat päättäjät tajuamaan, että se
tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin
mitä säästäisi. Tähän kerättiin myös suuria summia kolehtia, että asiasta saatiin
tehtyä tutkimus. Ilman tällaista aloitteel-

lisuutta sekin olisi luultavasti ajettu läpi,
ja senkin olisivat veronmaksajat kustantaneet.

Custom kulkee kuin juna
Itse en radikaalisti ole omaa pyörääni
rakennellut, koska pidän siitä sellaisenaan. Nykyään ratsuna toimii 99vm
Yamaha Wildstar 1600cc, joka on melko
järkäle customi mutta miellyttää itseäni
uskomattoman paljon. Ainoat muutokset
ovat madallus, putkisto ja vasta suoritettu maalaus aina niin klassiseksi mattamustaksi. Kuvaushetkellä hieman keskeneräistä pyörää ei sotkuisesta tallista
ulos saanut ja pesukin jäi tekemättä.
	Edelliseen pyörään verrattuna tehoa
on huomattavasti enemmän ja vääntöä
karvan alta kolminkertaisesti (86hp ja
136Nm). Wildstar kyllä painaa pienen
planeetan verran, mutta 0-100km/h taittuu silti reilusti alle kuuden sekunnin, ja
maantiellä se kulkee kuin juna... Joskin
vertauskuva on huono, kun en usko, että
juna maantiellä kovin hyvin kulkisi. Joka
tapauksessa Wildstar on loistava pyörä
tiellä ja helppo käsitellä kävelyvauhdissakin, mutta ei kovin ketterä ahtaassa
paikassa.

Näkymättömänä liikenteessä
Moottoripyöräilijä on liikenteessä aina
altavastaaja. Itse olen kokenut kaksi “läheltä piti” -tilannetta. Toisessa autoilija
kääntyi eteen kolmion takaa, toisessa
poron arviointikyky petti tienylityksessä.
Onnettomuus pyörällä johtuu vain muu-

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

tamassa tapauksessa sadasta pyörän
viasta. Yleisin syy on, ettei pyörää huomaa eikä sen etäisyyttä ja nopeutta tajua.
Tosin edellä mainitulla porolla syy tuskin
oli kumpikaan näistä. Omasta mielestäni
pyöräkuskin tulisi ensimmäisenä unohtaa ylpeys ja vastapuolen väistämisvelvollisuus, olla suosiolla varovainen ja
väistää aina kun mahdollista. Oikeassa
oleminen ei paljoa lämmitä, kun poliisi
kertoo huonot uutiset läheisille. Vain ylpeyden tähden...

Tutut tiet uudessa valossa
Moottoripyöräilyn hienouden käsittäminen voi alussa ottaa aikaa, syttyypä se
palo sitten ajelun leppoisuudesta möhköcruiserilla tai ripeästä kiihdytyksestä
kevyellä muoviluodilla. Joka tapauksessa
pyörä on ketterä kulkuväline, joka tekee
tutuista kulkureiteistä hivenen mukavampia ajaa.
Oma kipinä syttyi vasta kun ostin
sedältäni 750cc Yamahan customin,
joka oli ensimmäinen oma pyöräni.
Kotimatkalla pysähdyttyäni levikkeelle
syömään huomasin kipinän syttyneen.
Makoilin pyörän päällä pupeltamassa
leipää, aurinko paistoi, maisemat oli
mahtavat, jokainen motoristi nosti kättä
eikä ollut kiire minnekään! Pyörä on jo
vaihtunut, mutta sama toistuu aina kun
pääsee ajamaan ja ajoreitti ei varmasti
ole se lyhin kun on oma pyörä.

Motorismi on universaalia
Motorismi on muutenkin universaali käsite, joka saattaa harrastajat yhteen ja
murtaa jään jopa paremmin kuin intti-

jutut. Tien päälle et myöskään ikinä jää
yksin, jos toinen motoristi sinut huomaa.
Kuten monen harrastuksen aloittaessa,
tässäkin saat kortin yhteydessä lukemattoman määrän uusia tuttuja aina kun
alan ihmisen näet.
Mielenkiintoisimpana tuttuna tapasin erään, joka ajoi Lontoosta Ruotsiin
ja sieltä Suomeen. Miksikö? Koska ei
ollut syytä olla lähtemättä. Ja tämä tapahtui joulukuussa tavallisella pyörällä!
Siinäkään ei olisi mitään ihmeellistä autolla, paitsi jos se olisi avoauto kahdella
renkaalla.

Ajokortti maksaa maltaita
Nykyään vastavoima tälle edellämainitulle hienoudelle onkin sitten Suomen
tajunnanräjäyttävä verotus, ja mielenvikaisuutta lähentelevä rahastuskortti...
Tarkoitan, ajokorttijärjestelmä.
	Kun ennen moottoripyörä oli halpa
kulkupeli ja traktorikortin ajettuaan sai
VALITA, ottaako kylkeen moottoripyöräkortin ilmaiseksi, nykyään täysitehoisen
A-kortin voi käydä suoraan vasta 24-vuotiaana, joka maksaa keskimäärin 700800 euroa. Nuoremman täytyy aloittaa
iästä riippuen pienemmästä pyörästä
pykälä kerrallaan ja syytää omat, vanhempien ja osa naapurinkin rahoista
noin kahden tonnin koulutukseen, jos
pienimmästä aloittaa.
Tietysti aikanaan kortin valinnaisena
ottaneet saavat aloittaa harrastuksen ilman pienintäkään koulutusta, koska siihen aikaan traktorit ilmeisesti kiihtyivät
0-100km/h neljässä sekunnissa, olivat
ajettavuudeltaan samanlaisia kuin nyky-

Tässä motoristi viihtyy.

aikaiset pyörät ja moottoripyörän käsittelytaito tuli äidinmaidon mukana...
Vitsailu sikseen, kun sanon vakavasti. Olipa kortin ja pyörän hankkiminen
kuinka kallista tai aikaa vievää tahansa, moottoripyöräilyn aloittaminen harrastuksena tai elämäntapana on kaiken
sen vaivan arvoista. Et tule katumaan
sitä päivääkään siitä lähtien, kun oman
pyörän saat hankittua. Paitsi, jos annat
ylpeyden yllättää väärässä tilanteessa...
Erno Alanko
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Kuva on lavastettu. Kuvauksissa ei
ketää n ahdisteltu oikeasti.

tä tai työtehtävien huonontamisesta saa
suun pysymään kiinni. Reilu peli, eikö?
	Kannattaa kuitenkin muistaa, että
kyseessä on todennäköisesti rikos tai
useampia. Rintojen kourinnan tai seksin
vonkaamisen kaltaiset teot voivat täyttää
sekä työturvallisuusrikoksen, työsyrjinnän, seksuaalisen ahdistelun tai seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkit.
Pelko työsuhteen menetyksestä on
valitettavan usein aiheellinen ja mahdolliset oikeudesta haettavat vahingonkorvaukset vain kosmeettista korjausta.
Korjaako muutama tonni syvät arvet itsetunnossa, hankalan ihmisen maineen
ammattipiireissä, alta lähteneen työpaikan? Uhri ottaa tässä tapauksessa eniten
takkiin, joten ennaltaehkäisy työelämässä on avainasia.

Oma kokemus ratkaisee

Epäasiallisen kohtelun määrittelee aina sen kohde.

Kielari tai
kilometritehtaalle

”Kyllä tota meidän Maijaa katselisi vähemmissäkin vaatteissa” ja ”tuleeko likka meidän selät pesemään”.
Takapuolelle taputtelua ohimennessä, ulkonäön arvostelua, ”vahingossa”
tisseihin törmäämistä tai kiinni tarttumista. Kuulostaako jätkät tutulta?
Todennäköisesti ei, mutta liian monelle
naispuoliselle raksan sankarille tämä on
pahimmillaan jokapäiväistä.
	Esimerkit on helppo kuitata sillä, että
sellaista se raksahuumori on – ronskia,
alatyylistä, toisinaan henkilökohtaisuuksiinkin menevää. Usein se onkin huumoria tai sellaiseksi tarkoitettua, mutta
joissakin tapauksissa on tosi kyseessä.
Missä menee hyvän maun raja? Mieti
omalle kohdallesi. Haluaisitko itse saada epätoivottua huomiota työkaverilta
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tai esimieheltä, sanallisesti tai fyysisesti? Haluaisitko, että tyttöystäväsi kokisi
ahdistavaa kohtelua työssään? Olisiko
kivaa, että säännöllisesti saisit kuulla
olevasi ”ihan soivan näköinen peli” tai
”kyllä sua muutaman kerran laittais”,
pahimmillaan vielä yhdistettynä fyysiseen kosketteluun ja iholle tulemiseen?
Tuskin naurattaisi, tuskin olisi sinullekaan vain läppää.

Valta vaientaa uhrin
Yleinen keissi ahdistelussa menee pääpiirteittäin näin: nuori, vastavalmistunut nainen, koeaika, ahdistelijana esimiesasemassa oleva vanhempi mies.
Taloudellisesta
riippuvuussuhteesta
johtuen uhri ei uskalla tuoda asiaa ilmi,
lisäksi vihjailu työsuhteen päättymises-

Fakta yksi: seksuaalista ahdistelua ja
muuta seksuaalissävytteistä, epäasiallista kohtelua on raksoilla. Fakta kaksi:
kaikki ronski huumori ei sitä ole. Se,
kuka rajan asiallisuuden ja epäasiallisuuden väliin vetää, on tilanteessa uhrin
asemassa oleva. Ei siis työmaan ”yleinen” taso tai työnantaja. Kohteeksi joutuneen subjektiivinen, henkilökohtainen
kokemus ratkaisee.
	Kannattaa siis muistaa, että alan
miesvaltaisuus, huumori tai työpaikan
tapa toimia eivät tee epäasiallista tai
seksuaalisväritteistä toimintaa hyväksyttäväksi, vaan kaikilla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen työpaikkaan sukupuolesta ja iästä riippumatta. Menettely
voi olla tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää, vaikka rikoksen tunnusmerkit eivät
täyttyisikään.

Yksin ei kannata jäädä
Vaikka kyseessä olisi rikos, ei ensimmäisenä ahdistavaa tilannetta töissä
lähdetä poliisin kautta selvittämään.
Ensimmäinen askel on, että epäasiallista
kohtelua kokeva tekee selväksi, että huomio on epätoivottua. Jos toiminta jatkuu
kielloista huolimatta, työnantajalla on lakiin kirjattu velvollisuus puuttua asiaan.
	Ellei työnantaja reagoi, seuraava
osoite on työsuojelupiiri ja aluehallintovirasto. Liitto lähtee myös viemään asiaa
eteenpäin. Kannattaa siis muistaa, että
apua saa ja yksin ei tarvitse jäädä, sillä
reilu kohtelu työelämässä pitäisi olla itsestäänselvyys kaikille. Myös teille, jätkät, sillä ei ahdistelu sukupuolta katso.
eeva järvi ja Sini Partinen
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Vaellus
Itä-, Väli- ja Pohjois-Suom
i
Syyskuussa
Eivätkö perinteiset
kurssit
nappaa? Lähde luonn
onläheiselle nuorisokurssit
vaeltamaan! Ei perinteistä luo
kassa
istumista, vaan haetaan
vauhtia ja vaarallisia tilanteita
metsästä. Kurssilla käydää
n läpi
nuorisotoimintaa ja ryh
mäydytään erätaitoja opetell
essa.
Lisätiedot ja ilmoittautum
iset:
Itä- ja Väli-Suomi:
Ida Kuikka 040 630 274
Pohjois-Suomi:
Niko Seppänen
040 630 2885
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Keski-Suomen
alueen
nuoret
ehdokkaat

3

ÄÄNESTÄ 23.2. - 8.3.2015

15

Hakala Ville
Talonrakentaja
Jyväskylä, os. 342

Lamberg Ville
Mattomies
Puuppola, os. 52

17
Mäkelä Elli-Ilona
Maalari
Jyväskylä, os. 342

Kainuun
alueen
nuoret
ehdokkaat

32

37

35

Tykkyläinen Sampo
Kirvesmies
Jyväskylä, os. 342

Viinikainen Harri
Kirvesmies
Suolahti, os. 93

11

Viirret Veli
Kirvesmies
Jämsänkoski, os. 107

Lukkari Jouni
Kosteuskartoittaja
Kajaani, os. 99

15
Pulkkinen Antti
Putkiasentaja
Oulu, os. 8

Lapin
alueen
nuoret
ehdokkaat

6
Jokelainen Taneli
Kirvesmies
Rovaniemi, os. 131

7

10

11

Juujärvi Janne
Kirvesmies
Kemijärvi, os. 128

Karvonen Marko
Asfalttityöntekijä
Rovaniemi, os. 131

Kauppila Susanna
Pintakäsittelijä
Rovaniemi, os. 131

12
Kekäläinen Petteri
Vahinkokartoittaja
Kemi, os. 210

Kymen
alueen
nuoret
ehdokkaat

19
Satta Antti
Kirvesmies
Kolari, os. 200

14

21
Seppänen Toni
Kirvesmies
Rovaniemi, os. 131

19

Kelkka Aki
Putkiasentaja
Kotka, os. 400
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5

26
Veittikoski Tapio
Kirvesmies
Tervola, os. 209

20

Lehikoinen Tommi
Putkiasentaja
Kotka, os. 400

Lindholm Jarkko
Maalari
Lappeenranta, os. 33

Azad Acar
Opiskelija
Kouvola, os. 60

22

23

12
Kamal Eddine Salah
Safwat
Opiskelija
Kouvola, os. 60

29

Nokelainen Joona
Orava Pasi
Rantakaulio Kari
Rakennusmies
Torninosturinkuljettaja
Rakennusmies
Kuusankoski, os. 29 Lappeenranta, os. 33 Kuusankoski, os. 60

Rakennusliiton liittokokousvaalit 2015

Uudenmaan
alueen
nuoret
ehdokkaat

3

5

Adorf Martin
Maa- ja vesirakentaja
Vantaa, os. 7

21
Kalliokoski Pasi
Maalarimestari
Helsinki, os. 2

24

Aru Urmet
Tasoitemies
Helsinki, os. 7

31

Karvinen Henri
Korjausrakentaja
Helsinki, os. 1

Kolhinoja Tomi
Kirvesmies
Vantaa, os. 1

6

18

Auer Aleksi
Rakennusmies
Helsinki, os. 3

34

20

Järvinen Jarmo
Muurari
Vantaa, os. 601

Kaarre Matti
Raudoittaja
Läyliäinen, os. 280

43

Kuivala Saija-Maria
Kirvesmies
Helsinki, os. 1

66

Lopp Kristo
Tasoitemies
Helsinki, os. 7

Räisänen Antti
Talonrakentaja
Karjaa, os. 252

Oulun
alueen
nuoret
ehdokkaat

68
Räty Jonne
Kirvesmies
Orimattila, os. 378

27
Matala Jyrki
Rakennusmies
Haukipudas, os. 59

70

74

Sinkkonen Oula
Rakennusmies
Pukkila, os. 1

Tenhonen Sami
Kirvesmies
Ojakkala, os. 1

29

33

Niiranen Jussi
Kurottajankuljettaja
Oulu, os. 489

Ollila Tero
Raudoittaja
Oulainen, os. 295

36
Piispanen Meeri
Maalari
Oulu, os. 102

8

14

Hämäläinen Marko
Kirvesmies
Pyhäjoki, os. 222

Kaisto Kauko
Kirvesmies
Haukipudas, os. 203

41

44

Röytiö Heikki
Koneenkäyttäjä
Haukipudas, os. 303

Sammalmaa Aki
Talonrakentaja
Ylivieska, os. 295

Satakunnan
alueen
nuoret
ehdokkaat

48
Tohola Mikko
Kirvesmies
Raahe, os. 222

51

11

Yli-Suvanto Mika
Maalari
Oulu, os. 102

Korkeamäki Mikko
Rakennusmies
Pori, os. 043

27
Takalo Timo
Putkiasentaja
Eurajoki, os. 123

Rakennusliiton liittokokousvaalit 2015

28
Uusi-Marttila Tapio
Telineasentaja
Eurajoki, os. 123
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Pohjanmaan
alueen
nuoret
ehdokkaat

3
Alanen Mikko
Putkiasentaja
Seinäjoki, os. 041

4

10

Damski Olli-Matti
Maarakennuskoneenkuljettaja
Seinäjoki, os. 041

Järvi Tero
Vedeneristäjä
Munakka, os. 041

10

16

16
Kulmala Antti
Nosturin kuljettaja
Pojanluoma, os. 041

20
Oja-Nisula Atte
Kirvesmies
Kauhajoki, os. 345

Itä-Suomen
alueen
nuoret
ehdokkaat

4
Asikainen Tero
Asfalttityöntekijä
Liperi, os 27

28

32

Niemi Paavo
Rakennusmies
Joensuu, os. 27

52

71

36

Pietikäinen Tuomo
Kirvesmies
Kuopio, os. 91

59

Vainikainen Tapio
Kirvesmies
Kuopio, os. 91

Räsänen Heikki
Rakennusmies
Kuopio, os. 91

60

Fagerlund Niko
Kirvesmies
Iisalmi, os. 143

75

Huttunen Arttu
Talonrakentaja
Iisalmi, os. 143

78

Ollikainen Mikko Tikkanen-Rissanen Virva
Putkiasentaja
Putkiasentaja
Syväsmäki, os. 399
Nilsiä. os. 394
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Rytkönen Niina
Koneenkäyttäjä
Maaninka, os. 91

Nissinen Eetu
Kirvesmies
Sulkava, os. 159

Jokilinna Petra
Maalari
Siilinjärvi, os. 91

40

20
Ihalainen Tarmo
Kirvemies
Lieksa, os. 189

47

Ryynänen Ville
Rakennusmies
Kuopio, os. 91

61
Kvist Mika
Kirvesmies
Iisalmi, os. 143

84
Tuominen Antti
Betonimies
Suonenjoki, os. 208

Tiainen Joni
Kirvesmies
Kuopio, os. 91

65
Essell Timo
Putkiasentaja
Joensuu, os. 494

87
Juppi Santtu
Kivenjalostusalan
työntekijä
Kontiolahti, os. 490
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25
Kumpulainen Petri
Rakennusmies
Kuopio, os. 91

48
Tikka Juha
Rakennusmies
Joensuu, os. 27

70
Miettinen Joonas
Ilmastointiasentaja
Hiltulanlahti, os. 394

Turun
alueen
nuoret
ehdokkaat

2

6

Aaltokoski Ismo
Kirvesmies
Parainen, os. 015

16
Kytömaa Jari
Kirvesmies
Mynämäki, os. 015

21

8

Haapanen Aki
Putkiasentaja
Turku, os. 391

22

Lemberg Erki
Rakennusmies
Turku, os. 016

Luokkanen Tero
Rakennusmies
Turku, os. 016

10

Helenius Toni
Elementtityöntekijä
Turku, os. 094

23
Mahmud Esmail Karim
Rakennusmies
Turku, os. 016

Juonoja Martti
Putkiasentaja
Turku, os. 391

27
Melander Tuomo
Kirvesmies
Turku, os. 015

11
Järvenpää Aatu
Prosessinhoitaja
Loimaa, os. 212

35
Ruotsalainen Kristian
Putkimies
Turku os. 391

Hämen
alueen
nuoret
ehdokkaat

43

46

2

3

Tuomela Jarno
Kirvesmies
Kuusjoki os. 015

Varjonen Heini
Rakennusnainen
Auvainen os. 016

Salminen Jani
Asfalttityöntekijä
Parola, os. 100

Huupponen Hannu
Mattomies
Lahti, os. 177

10

12

21

Tiikkainen Jussi
Maarakentaja
Nastola, os. 213

Alakoski Heidi
Rakennustyöntekijä
Pirkkala, os. 010

Räikkönen Ville-Veikko
Koneenkuljettaja
Tampere, os. 010

49
Sakari Jussi
Rakennusmies
Tampere, os. 010

53
Virtanen Samuli
Kirvesmies
Iittala, os. 100

31
Järvi Anne-Kaarina
Laatoittaja
Valkeakoski, os. 074

36
Kivimäki Ilkka
Rakennusmies
Tampere, os. 010

6
Hakaste Oula
Maarakentaja
Hämeenlinna, os. 100

47
Partinen Suvi
Talonrakentaja
Hämeenlinna, os. 100

57

60

67

69

Kaukonen Samuli
Raudoittaja
Kilvakkala, os. 553

Nekhaev Vadim
Elementtityöntekijä
Forssa, os. 150

Mäenpää Toni
Putkiasentaja
Tampere, os. 392

Suhonen Vesa
Putkiasentaja
Valkeakoski, os. 074
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Safety Pack elämäsi turva
yhdessä paketissa
Kotona,
matkalla,
vapaa-aikan
a,
töissä,
opiskelussa.
..

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

Tutustu
osoitteess/a
turva.fi
safetypack

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

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä
erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110
ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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