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Työharjoittelussa Sambiassa
Opiskelijat rakensivat kunnon käymälät

Ahdistelua rakennuksilla
Seksuaalista häirintää ei tarvitse sietää
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Varaukset: vikingline.fi tai puh. 0600 415 77 (1,75 €/puhelu + pvm./mpm.).  
Paikkoja rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

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

Monipuolinen painotalo Keski-Suomessa
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16-17
Tien päällä sielu lepää

Sisältö
1/2015

6
Sählytanner tömisi jälleen

Vuosi 2015 tuo 
mukanaan monia 
mahdoll isuuk -
sia ja muutoksia. 
Keväällä vali-
taan sekä uudet 
Rakennusliiton 

liittokokousedustajat, että koko 
kansan asioista päättävät edusta-
jat Arkadianmäelle.
 Nuoria parjataan jokaisten 
vaalien aikaan siitä, etteivät löy-
dä tietänsä vaaliuurnille ja ole 
mukana vaikuttamassa yhteisiin 
asioihin. On hankalaa kuvitella, 
että omalla yhdellä äänellä voisi 
vaikuttaa, mutta siinä missä elä-
mä yleensäkin, myös vaikuttami-
nen on yhteispeliä. Jos jokainen 

tämänkin lehden lukija päättää, 
että tulee ilmaisemaan oman mie-
lipiteensä seuraavissa vaaleissa, 
on kasaan saatu jo useita tuhansia 
ääniä!
 On mahtavaa todeta, että Rak-
sanuorissa on paljon halua ja ky-
kyä 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 leik-
kikenttä, vaan edustajia on saa-
tava jokaisesta ikäluokasta. Myös 
meistä nuorista. Ehkä meillä on 
vielä toistaiseksi enemmän intoa 

kuin ymmärrystä, mutta se pitäisi 
ottaa vain etuna. Tietoa on aina 
mahdollista saada lisää, mutta 
aito innostus ja ennakkoluulotto-
muus ovat paljon harvinaisempia 
luonnonvaroja.
 Tämä lehti on hyvä esimerkki 
siitä, että ammattiyhdistystoimin-
ta ei ole pelkkää kokouksissa istu-
mista, rähinöintiä ja puulta mais-
tuvia koulutuksia. Raksanuorten 
nettisivuilta löytyvät paikkakun-
takohtaiset toimintakalenterit 
tälle vuodelle ja jos huippuseura 
ja mahtavat aktiviteetit kiinnosta-
vat, niin olet enemmän kuin terve-
tullut mukaan. Rakennetaan tästä 
vuodesta aktiivisempi ay-vuosi 
kuin koskaan!

Muutakin kuin rähinää
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Pääkirjoitus
Suvi Partinen

erno alanko

RakennuSlIITOn nuORTen 
jäSenlehTI 01/2015

JULKAISIJA rakennusliitto ry nuorisotyöryhmä PÄÄTOIMITTAJA Suvi 
Partinen TOIMITUSSIHTEERI emilia kukkala TAITTO Malla Vartiainen 
KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT erno alanko, niko arve, luc Dijkstra, Pekka 
Hovi, Martti Juonoja, eeva Järvi, Tero Järvi, Ilkka kivimäki, emilia kukkala, Joni 
luukkainen, Marko karvonen, Petri kumpulainen, elli-Ilona Mäkelä, Perttu Palonen, 
Sini Partinen, Suvi Partinen, Sami Tenhonen, Benjamin Tollander, aleksi Velhola 
SARJAKUVA Tuomo Sohlman KANNEN KUVA Perttu Palonen ILMOITUS-
MYYNTI Ida kuikka, ida.kuikka@rakennusliitto.fi PAINO esa Print oy LEVIK-
KI 30 000 kpl

  4 Kuka, mitä, häh?
  5 Liiton linjat kuntoon
  6 (r)Actionia
  kuka voittikaan raksanuorten sählymestaruuden tällä kertaa?  
  entä miten juonittiin toimintaa tälle vuodelle?

 7 Elämää työpäivän jälkeen?
  Pelaaminen on sosiaalinen harrastus.   
  ampumahiihtäjä kilpailee itseään vastaan.

 8 –10 Onnellinen, mahtava, ystävällinen
  Miten sujui kangasalan ja oriveden rakentajaopiskelijoiden  
  matka Sambiaan?  

11 –12  Mun juttu
  Paavo niemi löysi tiensä nosturikuskiksi isän esimerkistä.

 13 Kärsimysten tie
  Huono harjoittelupaikka ei valmista työelämään eikä kehitä  
  ammattitaitoa. 

 14 –15 KVG, Raksaniksi ja sarjis
 16 –17 Tuunari 
  erno alanko muistaa sen hetken, kun kipinä    
  moottoripyöräilyyn syttyi.

 18 Sattuuhan sitä
  ... vaikka ei pitäisi.   
  Häirintää, ahdistelua ja käpälöintiä ei tarvitse sietää.

M
eerI PIISPanen



4 Raksanuoret 01/2015

Joni Luukkainen, 20  
Äänekoski
Moro! Aloitin talotekniikan 
perustutkinnon Pohjoisen 
Keski-Suomen ammattiopis-
tossa eli Pokella  2011 ja 
valmistuin sieltä putkiasen-
tajaksi 2014. Valitsin alan 
sen monipuolisuuden ja hy-
vän työtilanteen takia.
 Myös isoveljeni vaikutti pää-
tökseeni, sillä hän oli käynyt 
saman alan ja olin ollut hänen 
mukanaan töissä yläasteen 
tet-viikolla. Työkokemustakin 
on alalta kertynyt opiskelu-
vuosien aikana kesätöistä ja 
useista työssäoppimisjaksois-
ta. Työ on ollut juuri sellaista 
kuin olen ajatellut ja olen ty-
kännyt tehdä työtäni.  
 Valmistumisen jälkeen 
olin hetken töissä, kunnes 
lähdin suorittamaan varus-
miespalvelusta Tikkakoskelle 
ilmasotakouluun, jossa pal-
velusajaksi määräytyi 347. 
Intin jälkeen aion palata 
takaisin putkitöihin. Myös 
ammattikorkeakoulu on ollut 
mielessä.
 Harrastuksista metsästys 
on suuressa osassa ja kamp-
pailulajit lähellä sydäntä. 
Liittoon liityin heti opintojen 
ensimmäisenä vuonna. Sen 
jälkeen olen käynyt monissa 
Raksanuorten tapahtumissa 
ja koskaan en ole huonoa 
reissua vielä kokenut.

Eeva Järvi, 22   
Hämeenlinna
Tsau! Peruskoulusta tieni vei 
suoraan opiskelemaan raken-
nusalaa koulutuskeskus Ta-
vastialle, josta sain taskuuni 
maa- ja talonrakentajan pa-
perit keväällä vuonna 2012. 
Liityin Rakennusliittoon opis-
kelijajäseneksi pian koulujen 
alettua. Ensimmäinen koske-
tukseni liiton nuorisotapah-
tumiin oli Jyväskylässä vuon-
na 2012 järjestetty saliban-
dyturnaus, joka olikin huisin 
hauska reissu!
 Monet uudet naamat ja 
aivan mahtava meininki ta-
kasivat 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 työllisyystilan-
teen vuoksi hain viime kevää-
nä opiskelemaan uutta alaa 
ja nyt opiskelen Tampereen 
ammattikorkeakoulussa rönt-
genhoitajaksi. Siirtyminen 
raksalta hoitoalalle on suju-
nut yllättävän kivuttomasti, 
vaikka täytyy myöntää, että 
jätkäporukassa työskentelyä 
on hieman ikävä. 

Benjamin Tollander, 16 
Lappenranta
Morjens! Benkuks tai Beeks 
kutsuttu, todennäköisesti 
nuorimpia liittolaisia ja talon-
rakennusta opiskeleva taitelija 
Lappeenrannasta, mutta opis-
kelen Imatralla. Mun suku on 
ollut ikuisesti raksalla, joten 
veri veti alalle.
 Harrastuksiini kuuluvat 
capoeira-taistelulaji, hapkido, 
karate sekä miniatyyri-strate-
giapeli nimeltään Warhammer. 
Elämäntyyliini puolestaan 
maalaaminen, musiikinsoitto 
ja rullaaminen eli long-skate-
boarding.
 Soitan kahdessa bändissä, 
yhdessä bassoa (rock-proge-
hardcore) ja toisessa rumpu-
ja (brutal-death-blackmetal). 
Jammailen kyllä mitä vaan. 
Eli soitetaan veristen heva-
reitten kanssa kaikenlaista 
Haloo Helsingistä Charlie 
Parkeriin. Odotan seuraavia 
Rakennusliiton tapaamisia, 
koska meininki on hauskaa ja 
smoothia! Suosittelen, rock 
on.

Aleksi Velhola, 20 
Rovaniemi
Morjesta raksanuoret ja muut 
lukijat! Olen 20-vuotias kir-
vesmiesopiskelija ja oman-
tienkulkija Rovaniemeltä. 
Aloitin kirvesmiesopinnot 
LAO:lla vuonna 2010 ja sille 
tielle olen toistaseksi jääny. 
Elän kuitenki siinä toivossa, 
että paperit olis jossaki vai-
heessa kevättä kehystettynä 
takan reunuksela. Olen käy-
nyt myös yritys- ja työpaikka-
ohjaajaopintoja.
 Rakennusliithoon liityin 
heti opintojen alkaessa, mut-
ta Raksanuorten toiminnassa 
olen ollut matkassa aktiivi-
sesti vasta vuesta 2014 läh-
tien. Nyt suunilheen vuotta 
myöhemmin tämä lehente-
kokurssi on viies kerta muka-
na Raksanuorten reisuissa, 
eikä varmasti jää viimiseksi. 
Ratkiriemukasta ohjelmaa ja 
päästään vinksahtanutta seu-
raa!
 Liiton toiminnan ohele 
mahtuu myös muita harras-
tuksia frisbeegolfista pyörillä 
kulkevhiin ympäristöhaithoi-
hin ja jousiammunthaan. Li-
säksi olen ollut muutaman 
vuen ajan VPK:n hälytysosas-
tossa nuorempana sammu-
tusmiehenä. Syvän kiinnos-
tuksen ittessä herättää Lapin 
komeat maisemat, tyylikkäät 
tatuoinnit ja vanhat autot se-
kä 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 nel-
jän vuoden välein. liittokokous päättää 
Rakennusliiton linjasta, eli mihin suun-
taan seuraavalla nelivuotiskaudella liit-
toa lähdetään viemään. Se ruotii myös 
kuluneen neljävuotiskauden ja myöntää 
vastuuvapauden kautensa päättävälle 
hallinnolle.  kokous päättää myös liiton 
puheenjohtajiston ja valtuuston.

Edustajat valitaan 
äänestämällä
Osastoilla on mahdollisuus tehdä esi-
tyksiä muutoksista liiton toimintaan 
ja linjauksiin. liittokokous käsittelee 
kokouksessa osastoilta tulleet ehdotuk-
set ja päättää niistä liittokokouksessa. 
liittokokous käsittelee liittokokousasia-
kirjaa, jonka on tehnyt erillinen työryh-
mä. liittokokousasiakirja antaa koordi-
naatit, mihin päin seilailemme seuraavat 
neljä vuotta.
 kokousedustajat valitaan äänestä-
mällä liittokokousvaaleissa, äänestää voi 
perinteisesti kirjekuorella ja numerola-
pulla tai nyt ensimmäistä kertaa kokeil-
tavalla sähköisellä äänestyksellä - kan-
nattaa 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. 

Paljon nuoria rakentajia 
ehdolla
jokaisella rakennusliiton jäsenellä on 
oikeus lähteä ehdolle vaaleihin omaan 
vaalipiiriin, tällä kertaa ehdolle asettau-
tui 524 rakentajaa joista valitaan 224 
ehdokasta varsinaiseen liittokokouk-
seen. kokousedustajien määrä määräy-
tyy vaalipiirien osastojen jäsenmäärästä, 
yksi edustaja jokaista alkavaa 400 jä-
sentä kohti, vaalipiirejä on kaksitoista.  
Meitä nuoria rakentajan alkuja lähti täl-
lä kertaa sankoin joukoin mukaan, alle 
35-vuotiaita 106 ja alle 30-vuotiaita 54.

 liittokokous valitsee valtuuston joka nel-
jäs vuosi kokouksessaan. kerran vuodes-
sa kokoontuvalla valtuustolla on liittoko-
kouksen välisenä aikana Rakennusliiton 
ylin päättävä valta, lukuun ottamatta 
sääntöjen muuttamista. Valtuustoon 
kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapu-
heenjohtajaa sekä 48 varsinaista jäsentä 
varahenkilöineen. Rakennusliiton halli-
tus puolestaan johtaa liiton toimintaa ja 
tarvittaessa kutsuu valtuuston ylimääräi-
seen kokoukseen.
 liittokokouksessa kannattaa käyttää 
äänioikeuttaan, sillä niin pääsee vai-
kuttamaan liiton suuntaan. jokaiselle 
löytyy varmasti joku tuttu vaalilistoil-
ta, oli se sitten se paras kaveri, naa-
purin Pena tai naamatuttu työmaalta. 

SaMI TenHonen
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IlIa kukkala

Raksanuorten lehdentekokurssin 01/2015 kurssilaiset edustavat myös nuorta voimaa.
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Viime vuoden loppupuolella järjestettiin 
usealla paikkakunnalla perinteiset toimin-
nansuunnittelut, joissa juonittiin tulevan 
vuoden kuviot tapahtumien suhteen.
 Ideoista karsittiin parhaat (sic) ja nuo-
risotoimitsijat kasasivat jokaiselle alueelle 
oman toimintakalenterin ehdotusten perus-
teella. Vuodelle 2015 onkin luvassa paljon 
äksöniä ja yhteistyötä eri paikkakuntien ja 
liittojen välille.

Oululaisen junttidiscon kunkut
Pohjois-Suomessa toimintaa suunnitel-
tiin kiipeilyn ja saunomisen merkeissä. 
Tapahtumapaikkana toimi Oulun kiipeily-
keskus ja osallistujat seitsemästä kaupun-
gista löysivät sisäisen Tarzaninsa itsestään 
ensin boulderseinillä ja myöhemmin köysi-
kiipeilyjen parista. 
 kiipeilyn jälkeen siirryttiin saunatiloil-
le, jossa juttu jatkui päivällä puhuttaneista 
ideoista. keskusteluihin haettiin lisävauh-
tia saunan puolelta, jossa lämpimänä käy-
neen tunnelman seurauksena toinen kiu-
kaista antautui.
 Päivän aktiviteettien jälkeen otettiin bus-
si kohti keskustaa ja hotellin discon tanssi-
lattialle, jossa taisteltiin junttidiscon mesta-
ruudesta! 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 saa-
vuttua 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 vii-
saat päät yhteen. Tunnin pohtimisen jäl-
keen jokaisella ryhmällä oli ehdotuksensa 
ensi vuoden tapahtumakattaukseen.
 asiallisen ohjelman jälkeen lähdettiin 
yhteiselle lounaalle, jonka jälkeen oli lop-
pupäivä vapaata ohjelmaa kaupunkiin tu-
tustumisen merkeissä. Saunat ja allasosas-
to oli päivän aikana myös kovassa käytössä. 
kylpemisen ja laittautumisen jälkeen ke-
rättiin porukka kasaan taas vaihteeksi syö-
misen merkeissä, minkä jälkeen oli loistava 
tilaisuus valloittaa Tallinnan yöelämä. 

Marko karVonen Ja SuVI ParTInen

Alkanutta vuotta juonimassa(r)Actionia
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Raksanuorten säbäturnaus 2015. 
kymmenen kaupunkia, kahdeksan kovaa 
joukkuetta. kaikilla sama asia mieles-
sä: poika kotiin! Raksanuoret suunta-
sivat suurella joukolla hämeenlinnaan 
ottamaan selvää, mistä kaupungista 
kruunataan Raksanuorten sählyn SM-
mestari vuosimallia 2015.
 lauantaina lähdettiin kaikki 
yhes koos hämeenlinnan uudiste-
tulle elenia areenalle, jossa pe-
lit pelattiin. Pelipaidat päälle ja 
GaMe On! joukkueet oli jaettu 
kahteen alkusarjan lohkoon. 
lohkossa 1 pelasivat Forssa, 
hämeenlinna, jyväskylä lah-
ti. lohkossa 2 pelasivat uusi-
maa, Pohjanmaa, Oulu ja 
kuopio.

Harjuniemi ilmestyi
Pelien ollessa hyvässä 
vauhdissa ilmaantui 

paikalle itse Raken-
nusliiton puheen-
johtaja Matti Har-

juniemi! ja toki, 
pitihän se yh-
teiskuva ottaa. 

Matti seurasi 
pelejä aina 

finaaliotteluun saakka ja jäi vielä autta-
maan siivoamisessa. GO Matti! kiitos, 
kun kävit meitä moikkaamassa!
 alkusarjojen jälkeen pelattiin luon-
nollisesti jatkosarjat. Tässä vaihees-
sa, 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 nel-
jättä kertaa peräkkäin. Mutta hopea ei 
ole häpeä! Forssan jengi otti tyylikkäästi 
hopeaa.
 Pelien jälkeen päästiin saunaan pe-
semään hienhajut pois sekä kertaamaan 
päivän tapahtumia. Sitten jaettiin pal-
kinnot 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 Cu-
muluksen ravintolassa mahat täyteen ja 
ilta jatkui koko porukan kesken hyvällä 
fiiliksellä ja mahtavalla yhteishengellä! 

ellI-Ilona Mäkelä

Game on ja poika kotiin

PaaVo nIeMI

Sählykenttien mestaruudesta taisteltiin tosissaan, 

muttei totisina.

MeerI  PIISPanen

Tero JärVI

Raks
anuori ki

ipeää
 

sein
älle

 siin
ä m

issä
 

telin
eelle

kin. 

Koossa koko komea jengi. 
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Ei pysty, meil on lanit
Oula Hakaste on 18-vuotias hämeenlinnalainen tänä keväänä 
valmistuva maanrakentajaopiskelija, joka harrastaa ampuma-
hiihtoa. Oula harrasti rata-ammuntaa 2,5 vuotta ennen kipi-
nän 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). Seu-
rakavereita hänellä on noin 50, joista nuorimmat harrastajat 
ovat noin kymmenvuotiaita. Oulaa valmentaa huippuvalmen-
taja Marjut Rolig, joka on voittanut hiihdossa aikanaan olym-
piakultaa.

Seura Suomen kärkikastia
Ohjattuja treenejä Oulalla on kahdesti viikossa, minkä lisäksi 
hän käy omatoimisesti treenaamassa muutaman kerran viikos-
sa. 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 seu-
ralaisille viitisenkymmentä ja onpa seuran edustajia kisannut 
MM-tasollakin.
 ampumisessa tähtäys on tärkein osuus. aikaa yhteen lau-
kaukseen käytetään 3-5 sekuntia, kertoo Oula. Taulun halkai-
sija makuuammuntapaikalla on 4,5 senttiä ja pystyammun-
tapaikalla 11,5 senttiä. Tauluun pitää osua vähintään puolet 
panoksesta, jotta se ”kaatuu”. ampumajärjestys riippuu kil-
pailun 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 pa-
noksiin saa menemään vuodessa jopa tuhat euroa.
 halvemmalla pääsee ostamalla varusteita käytettynä tai 
käyttämällä seuran omistamia aseita ja panoksia, joista mak-
setaan ”vuokraa” muutama satanen vuotta kohden.
 Oula kertoo, että hänen tärkein tavoitteensa on itseään 
vastaan kilpailu, eli viimevuotisten tulosten parantaminen.

PeTrI kuMPulaInen, alekSI VelHola

luc DIJkSTra

eläm
ää työpäivän jälkeen?

Niika Nurmimaa on 26-vuotias vantaalainen, joka pelaa Batt-
lefield 4 -tietokonepeliä lähes työkseen. Pelaaminen alkoi jo 
nuorena Segan parissa.
 niika oli viisi vuotta rakennusalan töissä, mutta ala ei kui-
tenkaan tuntunut omalta. Raha oli kuitenkin suuri motivaat-
tori jäädä töihin, kun oli kerran työpaikkakin jo valmiina. Työn 
ohessa tulikin suoritettua rakennusalan perustutkinto.
 Muutama vuosi sitten niika alkoi huvikseen räiskiä Batt-
lefield 3 -peliä. Peli alkoi kuitenkin luistaa sen verran hyvin, 
että hän sai arvostusta kanssapelaajilta ja lopulta pyydettiin 
joukkueeseen, vaikka homma oli edelleenkin hupi- ja harras-
tuspohjalla.
 hiljalleen harrastus muuttui tavoitteellisemmaksi. jouk-
kueen kanssa alettiin suunnitella pelitaktiikoita tarkemmin ja 
sopia harjoituksista, pelaamisesta tuli huomattavasti järjestel-
mällisempää.
 Pian perustettiinkin jo oma tiimi SixFinns, jonka jäsenis-
tä neljä on kotoisin pääkaupunkiseudulta ja kaksi Torniosta. 
Tiimi päättikin ottaa tavoitteekseen ruveta pelaamaan tosis-
saan pian julkaistavaa Battlefield 4- peliä.

Hupihatuissa voittoon
aluksi tiimillä ei ollut sponsoreita, vaan he kävivät pelaajata-
pahtumissa 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 päät-
tivät 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 hupipai-
doilla, milloin movember-viiksillä. Positiivisen huomion kaut-
ta he ovat päässeet myös Dignitas-ammattilaisorganisaatioon.
 Organisaation alla pelaamista voi verrata määräaikaiseen 
työsopimukseen. Rahaa ja tavarapalkintoja vastaan on annet-
tava näyttöjä ja oltava aktiivinen somessa, omaa tiimiä mark-
kinoiden.

Sosiaalinen harrastus
niikan mielestä pelaamisessa parasta on uusiin ihmisiin tutustu-
minen. Vastoin ennakkoluuloja peliala on sosiaalinen harrastus. 
Reissuilla pääse kiertämään maailmaa ja verkostoitumaan. 
 nettipelaaminen on oma maailmansa ja Suomessa vie-
lä lapsenkengissä verrattuna esimerkiksi koreaan tai ame-
rikkaan. 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 opiske-
lee tietotekniikkaa ammattikorkeakoulussa. Tähtäimessä on 
saada ammatti pelialalta, sillä kun on huutava pula osaajista
.

MarTTI JuonoJa, eeVa JärVI, BenJaMIn TollanDer

Tähtäys on tärkeintä

Pekka HoVI
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TekSTI: eMIlIa kukkala  kuVaT: PerTTu Palonen 

TAMPEREEN SEUdUN AMMATTI-
OPISTON KANgASALAN JA ORIVE-
dEN TOIMIPISTEIdEN NELJÄ RA-
KENNUS- JA TALOTEKNIIKKAOPIS-
KELIJAA OLI TYöHARJOITTELUSSA 
SAMbIASSA. KOLME HEISTÄ KER-
TOI MATKASTAAN KESKELLÄ HÄ-
MEEN HÄRMÄISTÄ TAMMIKUUTA.

”Onnellinen, mahtava, ystävällinen”

”Onnellinen, mahtava, ystävällinen”

8   Raksanuoret 01/2015
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Joel Hapuoja, Valtteri Immonen, Eetu Saa-
rinen ja Kimi Tamminen viettivät kuukau-
den rakentaen kuivakäymälöitä Sambi-
aan. aloite tuli käymäläseura huussilta, 
joka ehdotti koululle yhteistyötä.
 Mahdollisuuteen tarttumista ei tarvin-
nut kauaa miettiä. ei edes eetun, joka 
kutsuttiin hieman yllättäen varasijalta al-
kuperäisen lähtijän peruttua.
 – Soittivat, että täällä olisi paikka Sam-
biaan. Sanoin, että kyllä. ei tarvinnut 
kauaa pohtia.
 aiempaa matkailukokemusta ei ke-
nelläkään hirveästi ollut. eetu oli käy-
nyt Ruotsissa, Valtteri ”joskus mukula-
na” vanhempien kanssa jossain. joelil-
le Sambian-matka oli ensimmäinen ul-
komaille.
 Valtterin mukaan kenelläkään ei ollut 
matkasta kummoisia ennakko-odotuksia.
 – Tiesin, ettei siihen voi varautua kui-
tenkaan, niin en turhaan odotellutkaan 
mitään.
 kaikista oli mukavaa vaihtelua yli-
päänsä päästä reissuun. ensin lennet-
tiin viikoksi lusakaan.
 Putkipuolella opiskeleva Valtteri pää-
si toteamaan, että juoksevaa vettä on lä-
hinnä hotelleissa.
 – Maaseudulla perusinfraa ei ollut lä-
hes ollenkaan, talotekniikkapuoli oli ai-
ka alkeellisella tasolla. ensin kun men-
tiin kaupunkiin niin katsottiin, että eihän 
tässä mitään. että onhan täällä nyt vähän 

< Koko reissuporukka Kimi Tammista vaille 
myöhemmin Orivedellä.

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

Lapion varressa 
neljässäkympissä
Seuraavat kolme viikkoa vietettiin li-
vingstonen liepeillä, joka oli matkan var-
sinainen kohde. 
 – Osa päivästä rakennettiin, mutta 
ehdittiin myös tutustua nähtävyyksiin ja 
alueeseen, joel kertoo.
 Devil’s Pool oli kaikista matkan koke-
muksista mahtavin, arvioi Valtteri.
 allas sijaitsee livingstonen lähistöllä 
aivan Victorian putousten reunalla. kylpi-
jä pääsee kurkistelemaan alas 107 met-
rin pudotusta.
 eetusta hienoimpiin kokemuksiin 
kuuluvat myös safarit. 
 nähtävyyksiäkin ehdittiin ihastel-
la, 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 pai-
kan päällä.
 kaikkien mielestä paikallista raken-
nustyyliä oli kiinnostavaa nähdä. kun 

”Onnellinen, mahtava, ystävällinen”

Harkotkin tehtiin paikan päällä. Huussi nousee. 

”Onnellinen, mahtava, ystävällinen” Muuraushommissa.

Valmista tuli.

Raksanuoret 01/2015 9
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Suomessa muuratessa jätetään viiden-
toista millin saumaa, Sambiassa käytet-
tiin viiden sentin saumaa. Myös työkalut 
olivat erilaisia ja aina niitä ei ollutkaan.
 – Mulle toi oman lisänsä se, ettei ollut 
mitään kokemusta muurauksesta eikä ra-
kentamisesta muutenkaan, kertoo Valtteri.
 Töitä tehtiin pahimmillaan yli 40 as-
teen helteessä. Paikallisista matkalaiset 
tutustuivatkin parhaiten työmiehiin, jot-
ka olivat ”kovia tekemään”.
 – niiden kanssa juttua lensi, Valtteri 
muistelee.
 kielimuurikaan ei ollut esteenä, sillä 
englanti on Sambian virallinen kieli, jo-
ta 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 ke-
haisematta nuoria rakentajia.
 – nämä ovat hyviä tyyppejä, ei kaikki-
en kanssa voi tuollaiselle reissulle lähteä. 
Valtterista on helppo puhua, olen opetta-
nut häntä kauan ja tiesin, että hän pystyy 
tälle reissulle lähtemään. eetu, kimi ja 
joel ovat Pertun (Palonen) opiskelijoita. 
kielitaito täytyi olla sellainen, että pär-
jää, ja avoimin mielin reissuun lähdössä 
ja pääkoppa sillä lailla kunnossa, ettei 
ihan pienistä hätkähdä.
 Pään lisäksi tietysti myös fysiikan pi-
ti olla kunnossa.
 – ensimmäisinä päivinä, kun mentiin 
sinne köyhään lähiöön, se oli aika rank-
kaa. että tämä on tätä, eikä sitä voi tai-
kasauvalla muuttaa. Tehdään vain tämä 
yksi pikku juttu täällä, oma osamme. kun 
sen ja itsensä kanssa pääsi sinuiksi, niin 
sitten oli helpompaa.

 – Olihan se pysäyttävää. Voi katsoa lef-
foja ja uutisia, mutta ei niistä saa oikeaa 
kuvaa, sanoo eetu.
 – lusakassa koulu missä käytiin, siellä 
oli kahdessa maalattiaisessa luokkahuo-
neessa 200 oppilasta.   
 Suomeen paluun jälkeen ei ihan heti 
tehnyt mieli murehtia pienistä.
 – Tunnin päästä sitä huomasi silti va-
littavansa samoista vanhoista asioista, 
eetu virnistää.

Mediahuomio hieman yllätti
Opettaja Perttu kertoo panneensa mer-
kille, että vaikka sanitaatiopuoli ei ollut 
kunnossa, oli kaikilla kuitenkin kännykät.
 – lapset leikkivät autonrenkailla, teh-
tiin Tommin kanssa kuormalavan pali-
koista mölkkypeli vasaralla ja lapiolla. 
ettei siitä ihan vimpan päälle peli tullut, 
mutta kovasti leikkivät sillä. Me neuvot-
tiin säännöt ja paikallinen edustaja tulk-
kasi ne.

 Pari viikkoa tämän jälkeen myyjä tun-
nisti mölkyntekijät torilla, koska oli kuul-
lut heistä radiosta ja televisiosta.
 – kertoi itsekin pelanneensa mölkkyä. 
 Matkalaisia yllätti mediahuomio 15 
miljoonan ihmisen maassa. Rakentajis-
ta tuli hetkeksi miltei valtakunnanjulk-
kiksia.
 Osa selittynee sillä, että Sambiassa 
asuu vakituisesti vain noin 50 suomalais-
ta. Toisaalta matkalaiset olivat parivuoti-
sen projektin ensimmäiset, jotka konk-
reettisesti rakensivat jotakin.
 – On tässä sillä tavalla historian havi-
naa. Positiivista palautetta tuli, että teet-
te hyvää työtä, Tommi kertoo.
 – kyllä se laittoi hymyilemään, jos jo-
ku tuli kysymään, että olitko siellä raken-
tamassa, joel myöntää.
 – Pojat tuossa vähän vähättelivät, mut-
ta kyllä minusta tuntui ainakin hyvältä, 
että tuli positiivista palautetta. Mutta nä-
mä ovat niin jalat maassa porukkaa, nöy-
riä 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 uudes-
taan. Minne vain.
 – Maailmalle.
 
Blogia matkasta voi lukea osoitteessa: 
http://tredusambia2014.blogspot.fi/ 
 
 
 
 

Koko jengi koolla. Kansallispuiston kauneutta.

Etsi kuvasta kaksi raksanuorta.
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23-vuotias kontiolahtelainen Paavo Niemi 
rakastaa korkeuksia. jännitystä elämään 
löytyy moottoriurheiluharrastusten lisäk-
si tulevan työnkin puolesta, kun usean 
kymmenen metrin korkeuteen torninos-
turin huipulle on noustava lähestulkoon 
kelissä kuin kelissä ja olosuhteista riip-
pumatta.
 Raksalle töihin Paavo päätyi isän 
kautta, vaikka ammattikoulusta tulikin 
haettua kone- ja metallipuolen pape-
rit. Valmistumisen jälkeen 2011 hän 
työskenteli hetken metallipuolen tuo-
tannossa ja kunnossapidossa, mutta 
joensuusta ei löytynyt vakituisesti kou-
lutusta vastaavaa työtä.
 Isä puhui, että raksalla olisi tarvetta 
käsiparille ja lopulta syksyllä 2012 armei-
jan ja muun ajantappamisen jälkeen rak-
satyömaat tulivat tutuksi. Metallipuolen 

Isän jäljissä nosturin koppiin 

Nosturin puikkoihin joutuu kipuamaan joskus 
keljummassakin säässä.

koulutuksen takia hitsaushommat ja muu 
yleismiehen rooli sattuikin Paavolle työ-
maalla 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 pui-
koissa. kokemusta korkeuksissa heilumi-
sesta 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 

valoa tuli kouluttautumiselle, homma oli 
aika lailla paketissa. Paavo pistettäisiin 
koulun penkille.
 Paavon työnantaja lupautui maksa-
maan viiden kuukauden kurssin Forssan 
Faktiassa, mutta palkkaa koulutusajal-
ta ei niemelle tippunut. Siispä kelaan 
mars. Muutaman paperin ja todistuksen 
jälkeen kela suostui sponsoroimaan opin-
totuen 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 luo-
kassa pänttäämistä, joten liian isoa kult-
tuurieroa työmaan ja koulutuksen välillä 
ei Paavon mukaan ole.

Raksanuoret 01/2015 11
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 – koneiden tekniikka ja rakenne on 
pakko käydä paperilla. Viikko- ja päivä-
tarkastukset ovat niin tarkkoja, että pak-
ko on käydä teoriaakin. Turvallisuusasiat 
ovat myös iso asia, kertoo Paavo.
 koulutuksessa käytännössä ajetaan 
erilaisia ratoja ja harjoitellaan työmaan 
nostoja ja kun homma alkaa omasta mie-
lestä sujua kuin tanssi, tuleva nosturi-
mestari 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 viet-
to 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 kaupun-
gista 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 urheilles-
sa ja kattoon räkiessä, mutta pohjoiskar-
jalalaisella sisulla seisoo vaikka päällään 
viisi kuukautta.

Vahingossa nuorisotoimintaan
Tarkoitus onkin saada koulutus valmiik-
si ja kortti taskuun maaliskuun 2015 
aikana. Vakituinen työpaikka odottaa 
joensuussa, joten saman tien, kun viimei-
nen näyttö menee läpi, näkyvät Venton ta-
kavalot kaukana horisontissa.
 Raksanuorten toiminnassakin Paa-
voon saattaa törmätä ja aktiivinen ka-
veri on ollut työryhmän joensuun alu-
een vahvistuksena vuodesta 2014. 
Rakennusliiton nuorisotoimintaan hän 
lähti omien sanojensa mukaan vahingos-

Kymmenien metrien korkeudesta maailma näyttää kovasti erilaiselle kuin maasta käsin.

sa, kun syksyllä 2013 puhelimeen tuli 
tekstiviesti lehdentekokurssista.
 kun kalenterista löytyi vapaata, työ-
kaverin sai messiin ja uusia kokemuksia-
kin 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 lyhyes-
sä ajassa tullut ympäri Suomea ja onpa 
osa käynyt jopa Forssassa kahvilla.

ellI-Ilona Mäkelä, PaaVo nIeMI, SInI ParTInen
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Kärsim
ysten tie

koulut auttavat työharjoittelupaikan etsinnässä, mutta se vaa-
tii myös omaa aktiivisuutta. usein koulun puolesta kannuste-
taan 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 oi-
keilla 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 kehittä-
minen on vaikeaa, jos harjoittelupaikka on huono.

Supernatural tuli tutuksi
– kahden kuukauden harjoittelun aikana vaihdoin neljä lamp-
pua 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 mu-
kaan, jäin vaan pööpöilemäään voimalaitokselle. Saattoi siinä 
olla sekin, etteivät uskaltaneet päästää koskemaan voimalai-
toksen sähköihin.
 kovin kummoista kehitystä ammattitaidossa ei tässä har-
joittelupaikassa päässyt syntymään.
 – harjoittelu ei antanut minkäänlaisia valmiuksia työelä-
mään. 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 siivoami-
nen ja raivaaminen kuuluvat työhön, mutta ei se, että heite-
tään 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 tehtä-
vät 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 vaka-
vasti ja näyttää oma osaamisensa, sillä se voi poikia työpaikan 
opintojen jälkeen. hyviäkin harjoittelupaikkoja on.  

nIko arVe, JonI luukkaInen

Huonossa harjoittelussa ei opi

kuVa on laVaSTeTTu. kuVaukSISSa eI VeDeTTy HarJoITTelIJoITa HöPläSTä.
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Raksanuorten kotisivuilta löydät tietoa ja 
apua olit sitten opiskelija tai jo työelämäs-
sä oleva jäsen. Sivuilta löytyy muun muas-
sa toimitsijoiden yhteystietoja, alueelliset 
tapahtumakalenterit, kuvia menneistä ta-
pahtumista kuin myös jo aiemmin ilmes-
tyneet Raksanuoret lehdet.
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

Omat sivut:

Seuraa meitä myös Instagramissa, Twit-
terissä ja Youtubessa! Sivustoille päivite-
tään kuvia ja videoita ajankohtaisista ta-
pahtumista.

Muu some:

Jos jäät työttömäksi
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Facebook:

Älä lahjoita rahaa valtiolle

Työmaiden luottamushenkilöt

On taas se aika, kun veroilmoitukset saa-
puvat. esitäytetty veroilmoitus kannattaa 
tarkistaa ja palauttaa mahdollisimman 
nopeasti. kaikki vähennykset, kuten 
ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkalu-
vähennys on ehdottomasti merkittävä 
lomakkeeseen. 

Tyhjän saa pyytämättäkin
Mikäli tiettyä vähennystä ei erikseen 
vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa 
hyväksensä saa. erityisalan työntekijälle 
myönnetään tulonhankkimisvähennykse-
nä ateriakorvauksen (9,75 euroa vuonna 
2014) suuruinen vähennys työpäivää 
kohti, jos työntekijällä ei ole varsinaista 
työpaikkaa eikä työnantaja ole järjestä-
nyt tai kustantanut työpaikkaruokailua.
 erityisalaojen työntekijät, kuten tim-
purit, muurarit, maalarit ja rakennusmie-

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

Liiton toimitsijat neuvovat
Työntekijät, joilla on varsinainen työpaik-
ka, kuten rakennustuoteteollisuudessa 
työskentelevillä, vähentävät matkakulut 
verottajan ohjeiden mukaan. Mikäli os-
taa työkaluja, myös ne voi vähentää ve-
rotuksessa kuittien perusteella. 
 Rakennusliiton jäsenet voivat kysyä 
verotukseen liittyviä asioita myös toimit-
sijoilta. kaikki Rakennusliiton toimitsijat 
hallitsevat hyvin keskeisimmät verovä-
hennyksiin liittyvät asiat. Myös vanhem-
mat työkaverit osaavat varmasti auttaa 
asiassa.

Ilkka kIVIMäkI

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, rakennus-
alan työttömyyskassan nettisivuilta tai 
työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilta, 
joilla on lisätietoa myös muutosturvasta 
irtisanomistilanteessa.

luottamusmiehet (lM) valvovat työpai-
koillaan, että työehtosopimuksia nouda-
tetaan muun muassa maksamalla oikean 
suuruista palkkaa ja huolehtimalla työ-
turvallisuudesta, vuosilomista sekä so-
siaalieduista. luottamusmiehet valitaan 
luottamusmiesvaaleissa kunkin työmaan 
alkuvaiheessa.

Työsuojeluvaltuutettu seuraa 
laillisuutta
Työsuojeluvaltuutetun (TSV) tehtäviin 
kuuluu seurata, että työturvallisuu-
desta 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, työkoh-
teessa työskentelevien yritysten ja näi-
den työntekijöiden edustajien välillä.
 Yhteysmies toimii myös työnteki-
jöiden edustajana keskusteltaessa työ-
kohteen työsuhteisiin liittyvistä yleisistä 
pelisäännöistä. Tarvittaessa hän avustaa 
myös sellaisia sivu- ja aliurakoitsijoiden 
työntekijöitä, joilla ei ole työkohteessa 
omaa luottamusmiestä.

PeTrI kuMPulaInen

Rakennusliitto julkaisee keväällä uuden 
mobiilisovelluksen kaikille yleisimmille 
käyttöjärjestelmille. Sovellus tulee pitä-
mään sisällään muun muassa TeS:it, tunti-
kirjanpidon, liiton toimitisijoiden yhteystie-
dot, ajankohtaisia uutisia sekä paljon muu-
ta. Seuraa Rakennusliiton ja Raksanuorten 
sivuja, niin saat ensimmäisten joukossa 
tiedon,  milloin sovellus on ladattavissa!

Raksanuorilla on myös aktiivisesti toimi-
va ja päivittyvä ryhmä Facebookissa. Ryh-
mään liittymällä pysyt helpoiten selvillä sii-
tä, mitä missäkin tapahtuu ja milloin. huo-
mioithan kuitenkin sen, että pelkkä tapah-
tumakutsuun vastaaminen ei riitä, vaan ha-
lutessasi mukaan tapahtumiin ota yhteyttä 
kutsussa ilmoitettuun oman alueesi yhte-
yshenkilöön! kuvagallerian kautta pääset 
vakoilemaan miltä meno on näyttänyt ai-
emmissa tapahtumissa ja seinällä voit ky-
syä, keskustella ja kommentoida.

RaksApp:
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Harppi ruuvinauhasta
Reikä pitäisi saada Gyproc-levyyn, mutta tarpeeksi isoa kup-
piterää ei ole mailla eikä halmeilla! Piirrustustaidot ovat jää-
neet 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, si-
joita kynä nauhalla oikealle etäisyydelle ja piirrä nauhaa apuna 
käyttäen täydellinen ympyrä!

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

SuVI ParTInen

TuoM
o SoHlM

an



16 Raksanuoret 01/2015

Mattamustaa kauneutta.

Tuunari: 
Erno Alanko
Ammatti: IV-asentaja

Työpaikka: LVI-Lämsä

Tuunattavana: 
Yamaha Wildstar 1600

lisuutta sekin olisi luultavasti ajettu läpi, 
ja senkin olisivat veronmaksajat kustan-
taneet.

Custom kulkee kuin juna
Itse en radikaalisti ole omaa pyörääni 
rakennellut, koska pidän siitä sellai-
senaan. nykyään ratsuna toimii 99vm 
Yamaha Wildstar 1600cc, joka on melko 
järkäle customi mutta miellyttää itseäni 
uskomattoman paljon. ainoat muutokset 
ovat madallus, putkisto ja vasta suoritet-
tu maalaus aina niin klassiseksi matta-
mustaksi. kuvaushetkellä hieman kes-
keneräistä 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 tait-
tuu 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 kävelyvauhdis-
sakin, mutta ei kovin ketterä ahtaassa 
paikassa.

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

Vapautta kahdella renkaalla

kuVaT erno alanko

 Omin sanoin:

...missä kaiken näkee, kuulee, haistaa ja 
tuntee paremmin. Sen paremmin en it-
selleni rakasta harrastusta osaa kuvailla. 
Tässä tapauksessa puhun moottoripyö-
räilystä, vaikka kulkevathan polkupyö-
rätkin kahdella renkaalla. Mutta polku-
pyörissä ei ole moottoria eivätkä ne käy 
bensalla, joten olen niistä yhtä kiinnos-
tunut kuin sika tähdistä.

 ennen vanhaa valinnanvaraa pyöris-
sä ei juuri ollut. Oli tehottomia, sivuvau-
nullisia ja tehottomia sivuvaunullisia. 
kaikissa ajo-ominaisuudet kuin lypsy-
jakkarassa. nykyään jokaiselle löytyy 
satavarmasti mieleinen ajopeli, mikä 
helpottaa harrastuksen aloittamista.
 ja jos täydellinen ajopeli jää pie-
nestä kiinni, löytyy varaosaa ja palik-
kaa loputtomiin tehdä siitä mieleinen. 
Parhaimmillaan tämä johtaa pyörän 
rakenteluun niin sanotusti isolla kädel-
lä, missä puuhassa kuluu monilla koko 
pitkä ja kylmä talvi kesää odotellessa. 
nobody hates winter like a biker!

Kaaos on tuunaajalle tuttua
Pyörien rakentelu on pitkälti samanlais-
ta kuin vaikkapa autojen. Mistä tahansa 
ajopelistä saa mieleisen kun on tieto-
taitoa, 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 ta-
kaisin 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 suu-
ria summia kolehtia, että asiasta saatiin 
tehtyä tutkimus. Ilman tällaista aloitteel-
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ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: ida.kuikka@rakennusliitto.fi

jutut. Tien päälle et myöskään ikinä jää 
yksin, jos toinen motoristi sinut huomaa. 
kuten monen harrastuksen aloittaessa, 
tässäkin saat kortin yhteydessä lukemat-
toman määrän uusia tuttuja aina kun 
alan ihmisen näet.
 Mielenkiintoisimpana tuttuna tapa-
sin erään, joka ajoi lontoosta Ruotsiin 
ja sieltä Suomeen. Miksikö? koska ei 
ollut syytä olla lähtemättä. ja tämä ta-
pahtui joulukuussa tavallisella pyörällä! 
Siinäkään ei olisi mitään ihmeellistä au-
tolla, paitsi jos se olisi avoauto kahdella 
renkaalla. 

Ajokortti maksaa maltaita
nykyään vastavoima tälle edellämaini-
tulle hienoudelle onkin sitten Suomen 
tajunnanräjäyttävä verotus, ja mielen-
vikaisuutta lähentelevä rahastuskortti... 
Tarkoitan, ajokorttijärjestelmä.
 kun ennen moottoripyörä oli halpa 
kulkupeli ja traktorikortin ajettuaan sai 
ValITa, ottaako kylkeen moottoripyörä-
kortin ilmaiseksi, nykyään täysitehoisen 
a-kortin voi käydä suoraan vasta 24-vuo-
tiaana, joka maksaa keskimäärin 700-
800 euroa. nuoremman täytyy aloittaa 
iästä riippuen pienemmästä pyörästä 
pykälä kerrallaan ja syytää omat, van-
hempien ja osa naapurinkin rahoista 
noin kahden tonnin koulutukseen, jos 
pienimmästä aloittaa.
 Tietysti aikanaan kortin valinnaisena 
ottaneet saavat aloittaa harrastuksen il-
man pienintäkään koulutusta, koska sii-
hen aikaan traktorit ilmeisesti kiihtyivät 
0-100km/h neljässä sekunnissa, olivat 
ajettavuudeltaan samanlaisia kuin nyky-

Vapautta kahdella renkaalla

aikaiset pyörät ja moottoripyörän käsitte-
lytaito tuli äidinmaidon mukana...
 Vitsailu sikseen, kun sanon vakavas-
ti. Olipa kortin ja pyörän hankkiminen 
kuinka kallista tai aikaa vievää tahan-
sa, moottoripyöräilyn aloittaminen har-
rastuksena 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

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

Tutut tiet uudessa valossa
Moottoripyöräilyn hienouden käsittämi-
nen voi alussa ottaa aikaa, syttyypä se 
palo sitten ajelun leppoisuudesta möh-
köcruiserilla tai ripeästä kiihdytyksestä 
kevyellä muoviluodilla. joka tapauksessa 
pyörä on ketterä kulkuväline, joka tekee 
tutuista kulkureiteistä hivenen muka-
vampia 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 kä-
site, joka saattaa harrastajat yhteen ja 
murtaa jään jopa paremmin kuin intti-

Tässä motoristi viihtyy.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

”kyllä tota meidän Maijaa katseli-
si vähemmissäkin vaatteissa” ja ”tu-
leeko likka meidän selät pesemään”. 
Takapuolelle taputtelua ohimennes-
sä, ulkonäön arvostelua, ”vahingossa” 
tisseihin törmäämistä tai kiinni tart-
tumista. 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 henkilökohtaisuuk-
siinkin menevää. usein se onkin huu-
moria tai sellaiseksi tarkoitettua, mutta 
joissakin tapauksissa on tosi kyseessä.
 Missä menee hyvän maun raja? Mieti 
omalle kohdallesi. haluaisitko itse saa-
da epätoivottua huomiota työkaverilta 

tai esimieheltä, sanallisesti tai fyysises-
ti? 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 fyysi-
seen kosketteluun ja iholle tulemiseen? 
Tuskin naurattaisi, tuskin olisi sinulle-
kaan vain läppää.

Valta vaientaa uhrin
Yleinen keissi ahdistelussa menee pää-
piirteittäin näin: nuori, vastavalmistu-
nut nainen, koeaika, ahdistelijana esi-
miesasemassa oleva vanhempi mies. 
Taloudellisesta riippuvuussuhteesta 
johtuen uhri ei uskalla tuoda asiaa ilmi, 
lisäksi vihjailu työsuhteen päättymises-

Kielari tai 
kilometritehtaalle

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, työsyrjin-
nän, seksuaalisen ahdistelun tai seksu-
aalisen hyväksikäytön tunnusmerkit. 
 Pelko työsuhteen menetyksestä on 
valitettavan usein aiheellinen ja mah-
dolliset oikeudesta haettavat vahingon-
korvaukset vain kosmeettista korjausta. 
korjaako muutama tonni syvät arvet it-
setunnossa, hankalan ihmisen maineen 
ammattipiireissä, alta lähteneen työpai-
kan? uhri ottaa tässä tapauksessa eniten 
takkiin, joten ennaltaehkäisy työelämäs-
sä on avainasia.

Oma kokemus ratkaisee
Fakta yksi: seksuaalista ahdistelua ja 
muuta seksuaalissävytteistä, epäasial-
lista kohtelua on raksoilla. Fakta kaksi: 
kaikki ronski huumori ei sitä ole. Se, 
kuka rajan asiallisuuden ja epäasialli-
suuden väliin vetää, on tilanteessa uhrin 
asemassa oleva. ei siis työmaan ”ylei-
nen” taso tai työnantaja. kohteeksi jou-
tuneen subjektiivinen, henkilökohtainen 
kokemus ratkaisee.
 kannattaa siis muistaa, että alan 
miesvaltaisuus, huumori tai työpaikan 
tapa toimia eivät tee epäasiallista tai 
seksuaalisväritteistä toimintaa hyväksyt-
täväksi, vaan kaikilla on oikeus turvalli-
seen ja tasa-arvoiseen työpaikkaan suku-
puolesta ja iästä riippumatta. Menettely 
voi olla tasa-arvolain tarkoittamaa syrjin-
tää, vaikka rikoksen tunnusmerkit eivät 
täyttyisikään.

Yksin ei kannata jäädä
Vaikka kyseessä olisi rikos, ei ensim-
mäisenä ahdistavaa tilannetta töissä 
lähdetä poliisin kautta selvittämään. 
ensimmäinen askel on, että epäasiallista 
kohtelua kokeva tekee selväksi, että huo-
mio on epätoivottua. jos toiminta jatkuu 
kielloista huolimatta, työnantajalla on la-
kiin kirjattu velvollisuus puuttua asiaan.
 ellei työnantaja reagoi, seuraava 
osoite on työsuojelupiiri ja aluehallinto-
virasto. liitto lähtee myös viemään asiaa 
eteenpäin. kannattaa siis muistaa, että 
apua saa ja yksin ei tarvitse jäädä, sillä 
reilu kohtelu työelämässä pitäisi olla it-
sestäänselvyys kaikille. Myös teille, jät-
kät, sillä ei ahdistelu sukupuolta katso.

eeVa JärVI Ja SInI ParTInen

Epäasiallisen kohtelun määrittelee aina sen kohde.

kuVa on laVaSTeTTu. kuVaukSISSa eI keTään aHDISTelTu oIkeaSTI.
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Nuorisokurssi
Jyväskylä 
24.-26.4

Onko Rakennusliiton toiminta 

tuttua? Haluaisitko tutustua 

ja jopa aktivoitua, muttet tie-

dä mistä aloittaa? Nuoriskurs-

si on silloin paikkasi! Kurssi 

ei ole suinkaan pelkkää istu-

mista, siitä pitää huolen rento 

meininki. Käymme läpi liiton 

toimintaa ja nuorten asioita 

liitossa. Aktivitiitteina Rak-

sanuoret 2016 -kalenterin 

teko ja huippuhauska illan-

vietto. Mukaan voit ilmoit-

tautua olitpa uusi tai aiem-

min toimintaan osallistu-

nut. Kuten yleensä, liitto 

hoitaa reissun kulut. Lisä-

tiedot ja ilmoittautumiset: 

Ida Kuikka 
040 630 2740

Beachfutis

12.-14.6

Kalajoki

Raksanuoret Kuopiosta, Jy 

väskylästä, Pohjanmaalta, 

Oulusta ja Lapista suun-

taavat Kalajoelle tavoit-

telemaan voittoa ja pitä-

mään hauskaa beachfutik-

sen parissa! Pelit pelataan 

hupisarjassa, joten positii-

vinen mieli korvaa pelitai-

dot. Lähde huippuporukan 

mukaan fiilistelemään ke-

sää varpaat rantahiekassa

Lisätiedot ja ilmoittautu-

miset: Ida Kuikka 

040 630 2740, 

Niko Seppänen 

040 630 2885

Vaellus 
Itä-, Väli- ja Pohjois-Suomi
Syyskuussa

Eivätkö perinteiset kurssit nappaa? Lähde luonnonlä-heiselle nuorisokurssit vaelta-maan! Ei perinteistä luokassa istumista, vaan haetaan vauh-tia ja vaarallisia tilanteita met-sästä. Kurssilla käydään läpi nuorisotoimintaa ja ryhmäy-dytään erätaitoja opetellessa.Lisätiedot ja ilmoittautumiset:Itä- ja Väli-Suomi:  
Ida Kuikka 040 630 274
Pohjois-Suomi: 
Niko Seppänen 
040 630 2885
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Lapin 
alueen 
nuoret

ehdokkaat

14

Kelkka Aki
Putkiasentaja
kotka, os. 400

5

Azad Acar
Opiskelija

kouvola, os. 60

19

Lehikoinen Tommi
Putkiasentaja
kotka, os. 400

20

Lindholm Jarkko
Maalari

lappeenranta, os. 33

6 7

Jokelainen Taneli 
kirvesmies

Rovaniemi, os. 131

Juujärvi Janne 
kirvesmies

kemijärvi, os. 128

10

Karvonen Marko 
asfalttityöntekijä

Rovaniemi, os. 131

1211

Kauppila Susanna 
Pintakäsittelijä

Rovaniemi, os. 131

Kekäläinen Petteri 
Vahinkokartoittaja

kemi, os. 210

19

Satta Antti
kirvesmies

kolari, os. 200

21

Seppänen Toni
kirvesmies

Rovaniemi, os. 131

26

Veittikoski Tapio 
kirvesmies

Tervola, os. 209
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Kymen
alueen 
nuoret

ehdokkaat

22

Nokelainen Joona
Rakennusmies

kuusankoski, os. 29

12

Kamal Eddine Salah 
Safwat

Opiskelija
kouvola, os. 60

23

Orava Pasi
Torninosturinkuljettaja
lappeenranta, os. 33

29

Rantakaulio Kari
Rakennusmies

kuusankoski, os. 60

3

Hakala Ville
Talonrakentaja

jyväskylä, os. 342

15

Lamberg Ville
Mattomies

Puuppola, os. 52

17

Mäkelä Elli-Ilona
Maalari

jyväskylä, os. 342

32

Tykkyläinen Sampo
kirvesmies

jyväskylä, os. 342

35

Viinikainen Harri
kirvesmies

Suolahti, os. 93

37

Viirret Veli
kirvesmies

jämsänkoski, os. 107

Keski-Suomen 
alueen 
nuoret

ehdokkaat

11

Lukkari Jouni
kosteuskartoittaja
kajaani, os. 99

Kainuun
alueen 
nuoret

ehdokkaat

15

Pulkkinen Antti
Putkiasentaja
Oulu, os. 8

ÄÄNESTÄ 23.2. - 8.3.2015
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3

Adorf Martin
Maa- ja vesirakentaja

Vantaa, os. 7

5

Aru Urmet
Tasoitemies

helsinki, os. 7

6

Auer Aleksi
Rakennusmies
helsinki, os. 3

18

Järvinen Jarmo
Muurari

Vantaa, os. 601

20

Kaarre Matti
Raudoittaja

läyliäinen, os. 280

21

Kalliokoski Pasi
Maalarimestari
helsinki, os. 2

24

Karvinen Henri
korjausrakentaja
helsinki, os. 1

31

Kolhinoja Tomi
kirvesmies

Vantaa, os. 1

34

Kuivala Saija-Maria
kirvesmies

helsinki, os. 1

43

Lopp Kristo
Tasoitemies

helsinki, os. 7

66

Räisänen Antti
Talonrakentaja
karjaa, os. 252

68

Räty Jonne
kirvesmies

Orimattila, os. 378

70

Sinkkonen Oula
Rakennusmies
Pukkila, os. 1

74

Tenhonen Sami
kirvesmies

Ojakkala, os. 1

8

Hämäläinen Marko
kirvesmies

Pyhäjoki, os. 222

14

Kaisto Kauko
kirvesmies

haukipudas, os. 203

27

Matala Jyrki
Rakennusmies

haukipudas, os. 59

29

Niiranen Jussi
kurottajankuljettaja

Oulu, os. 489

33

Ollila Tero
Raudoittaja

Oulainen, os. 295

36

Piispanen Meeri
Maalari

Oulu, os. 102

41

Röytiö Heikki
koneenkäyttäjä

haukipudas, os. 303

44

Sammalmaa Aki
Talonrakentaja

Ylivieska, os. 295

48

Tohola Mikko
kirvesmies

Raahe, os. 222

51

Yli-Suvanto Mika
Maalari

Oulu, os. 102

11

Korkeamäki Mikko
Rakennusmies
Pori, os. 043

27

Takalo Timo
Putkiasentaja

eurajoki, os. 123

28

Uusi-Marttila Tapio
Telineasentaja

eurajoki, os. 123

Uudenmaan 
alueen 
nuoret

ehdokkaat

Oulun 
alueen 
nuoret

ehdokkaat

Satakunnan
alueen 
nuoret

ehdokkaat
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4

Asikainen Tero
asfalttityöntekijä 

liperi, os 27

10

Rytkönen Niina
koneenkäyttäjä

Maaninka, os. 91

16

Jokilinna Petra
Maalari

Siilinjärvi, os. 91

20

Ihalainen Tarmo
kirvemies

lieksa, os. 189

25

Kumpulainen Petri
Rakennusmies
kuopio, os. 91

28

Niemi Paavo
Rakennusmies
joensuu, os. 27

32 36

Räsänen Heikki
Rakennusmies
kuopio, os. 91

40

Ryynänen Ville
Rakennusmies
kuopio, os. 91

47

Tiainen Joni
kirvesmies

kuopio, os. 91

48

Tikka Juha
Rakennusmies
joensuu, os. 27

52

Vainikainen Tapio
kirvesmies

kuopio, os. 91

59

Fagerlund Niko
kirvesmies

Iisalmi, os. 143

60

Huttunen Arttu
Talonrakentaja

Iisalmi, os. 143

61

Kvist Mika
kirvesmies

Iisalmi, os. 143

65

Essell Timo
Putkiasentaja

joensuu, os. 494

70

Miettinen Joonas
Ilmastointiasentaja

hiltulanlahti, os. 394

71

Ollikainen Mikko
Putkiasentaja

Syväsmäki, os. 399

75

Tikkanen-Rissanen Virva
Putkiasentaja
nilsiä. os. 394

78

Nissinen Eetu
kirvesmies

Sulkava, os. 159

84 87

Juppi Santtu
kivenjalostusalan 

työntekijä
kontiolahti, os. 490

Itä-Suomen 
alueen 
nuoret

ehdokkaat

3

Alanen Mikko 
Putkiasentaja 

Seinäjoki, os. 041

4

 Damski Olli-Matti 
Maarakennus-

koneenkuljettaja 
Seinäjoki, os. 041

10

Järvi Tero 
Vedeneristäjä 

Munakka, os. 041

16

Kulmala Antti 
nosturin kuljettaja 

Pojanluoma, os. 041

20

Oja-Nisula Atte 
kirvesmies 

kauhajoki, os. 345

Pohjanmaan 
alueen 
nuoret

ehdokkaat
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Pietikäinen Tuomo
kirvesmies

kuopio, os. 91

Tuominen Antti
Betonimies

Suonenjoki, os. 208
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2

Aaltokoski Ismo
kirvesmies

Parainen, os. 015

6

Haapanen Aki
Putkiasentaja
Turku, os. 391

8

Helenius Toni
elementtityöntekijä

Turku, os. 094

10

Juonoja Martti
Putkiasentaja
Turku, os. 391

11

Järvenpää Aatu
Prosessinhoitaja
loimaa, os. 212

16

Kytömaa Jari
kirvesmies

Mynämäki, os. 015

21

Lemberg Erki
Rakennusmies
Turku, os. 016

22

Luokkanen Tero
Rakennusmies
Turku, os. 016

23

Mahmud Esmail Karim
Rakennusmies
Turku, os. 016

27 35

Ruotsalainen Kristian
Putkimies

Turku os. 391

43

Tuomela Jarno
kirvesmies

kuusjoki os. 015

46

Varjonen Heini
Rakennusnainen
auvainen os. 016

2

Salminen Jani
asfalttityöntekijä
Parola, os. 100

3

Huupponen Hannu
Mattomies 

lahti, os. 177

6

Hakaste Oula
Maarakentaja

hämeenlinna, os. 100

10

Räikkönen Ville-Veikko
koneenkuljettaja
Tampere, os. 010

12

Tiikkainen Jussi
Maarakentaja

nastola, os. 213

21

Alakoski Heidi
Rakennustyöntekijä
Pirkkala, os. 010

31

Järvi Anne-Kaarina
laatoittaja

Valkeakoski, os. 074

36 47

Partinen Suvi
Talonrakentaja

hämeenlinna, os. 100

49

Sakari Jussi
Rakennusmies

Tampere, os. 010

53

Virtanen Samuli
kirvesmies

Iittala, os. 100

57

Kaukonen Samuli
Raudoittaja

kilvakkala, os. 553

60

Nekhaev Vadim
elementtityöntekijä

Forssa, os. 150

67

Mäenpää Toni
Putkiasentaja

Tampere, os. 392

69

Suhonen Vesa
Putkiasentaja

Valkeakoski, os. 074

Turun
alueen 
nuoret

ehdokkaat

Hämen
alueen 
nuoret

ehdokkaat
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Melander Tuomo
kirvesmies

Turku, os. 015

Kivimäki Ilkka
Rakennusmies 

Tampere, os. 010
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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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