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Tulostetaan talo
3D-tulostus on tulevaisuutta

Lentolautailu villitsee
Viisikko tavoittelee maailmanmestaruutta
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• Helppokäyttöinen

• Yksinkertainen

• Maksuton

• Ei kirjautumista

• Uutiset

• Työaikakirjanpito

• Palkat ja korvaukset

• TES taskussa – Kaikilla! 

Lataa älypuhelimeesi - Helpottaa rakentajan arkea!

Toimii myös ilman nettiyhteyttä.
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7
Kymmenen vuotta nuorisotoiminnassa

Sisältö
2/2015

6
Rajat ylittävää ay-työtä

Täällä me taas 
ollaan! Yhtä 
varmasti kuin 
Suomen lyhyt ja 
tänä vuonna myös 
luvattoman kolea 
ja sateinen kesä 

vaihtuu syksyksi, aktivoituu myös 
Raksanuorten toiminta totuttuun 
loistoonsa. Pimeneviä iltoja piris-
tämään on tiedossa aktiviteettia 
muun muassa eräjormakurssin, 
kansainvälisyyttä painottavan 
nuorisokurssin ja jo perinteeksi 
muodostuneen Tallinnan toimin-
nansuunnittelureissun muodossa.
 Ensikosketuksestani Raksa-
nuoriin on kulunut yli viisi vuot-
ta, mutta muistan edelleen hyvin 
mietteeni, ennen kuin uskalsin 

itse osallistua. Olin törmän-
nyt tapahtumailmoituksiin niin 
Facebookissa kuin tämän lehden 
sivuillakin, mutta perisuoma-
lainen epäilijäluonne kun olen, 
moni asia askarrutti. Onko se joku 
sisäpiiriläisten juttu, josta uudet 
nauretaan pihalle? Mitä niillä 
nuorisokursseillakin tehdään, 
puhutaan politiikkaa ja laules-
kellaan työväenlauluja? Pitääkö 
minun tietää ay-toiminnasta?
 Huoleni oli turha. Me, Rak-
sanuoret, ollaan ihan tavalli-
sia duunareita ja opiskelijoita. 
Niitä samoja tyyppejä, joiden 
kanssa te pyöritte työmailla tai 
ammattikouluissa, syötte lou-
nasta tai juotte termarikahveja. 
Politiikka ei ole pakollista, eikä 

Raksanuoret sen enempää kuin 
Rakennusliittokaan minkään puo-
lueen lipun alla edes kulje. Totta 
kai yhteiskunnallisista asioista 
tulee käytyä keskustelua, yleensä 
kylläkin saunan lauteilla illan jo 
hämärtyessä. Työväenlaulujakin 
saa laulaa jos laulattaa, mutta 
yleensä Ukkometso kajahtaa en-
nen Punakaartin marssia.
 Juuri sinä, olit sitten tuore 
tai vanha liiton jäsen, tervetuloa 
messiin! Pahimmassa tapauksessa 
menetät vain yhden viikonlopun, 
mutta parhaimmillaan huomaat-
kin, että viisi vuotta on kulunut 
yhdessä hujauksessa ja mukaan 
on tarttunut roppakaupalla uusia 
ystäviä ja mahtavia kokemuksia.

Kokeilu, joka kannatti
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Mette Nissinen, 27 
Jyväskylä
Olen jyväskyläläistynyt maa-
lari ja luottamusmies. Liiton 
jäsen olen ollut vuodesta 
2004, jolloin aloitin ammat-
tikoulun. Valmistuttuani olen 
työskennellyt kahdessa eri 
firmassa, joista nykyisessä jo 
yli kuusi vuotta. Nyt suoritan 
työn ohessa maalarimestarin 
erikoisammattitutkintoa, josta 
olisi tarkoitus valmistua alku-
vuodesta 2016.
 Harrastajana olen suoras-
taan surkuhupaisa tapaus. 
Omistan pianon, mandoliinin, 
kitaran, haitarin ja nokkahui-
lun, mutta mitään en oike-
astaan osaa soittaa. Crossfit-
salille ja kamppailutreeneihin 
tulee eksyttyä tuulen suunnan 
ja planeettojen asennon mu-
kaan.
 Ensikosketukseni Raksa-
nuorten toimintaan oli hel-
mikuussa 2014 yhdeksän 
kaupungin sählyturnaus Hu-
tungissa. Vaikka mestaruus 
napsahti sillä(kin) kertaa 
Ouluun, lähdettiin kuitenkin 
Jyväskylän yöhön voitolla, sil-
lä onnistuin tekemään peräti 
kaksi maalia (eli neljä, sillä 
tyttöjen maalit laskettiin kah-
deksi). Sen jälkeen olen aina 
mahdollisuuksien mukaan 
osallistunut Raksanuorten ta-
pahtumiin, joissa olen tutus-
tunut aivan mahtaviin tyyp-
peihin.

Saija Kuivala, 21 
Kuopio 
Hei! Aloitin opiskeluni  da-
tanomikoulussa, josta lähdin 
rakennusalalle kun huoma-
sin, että istumatyö ei ole mun 
juttu.
 Rakennuspuolella opiske-
luni aloitin 2012 ja valmis-
tuin vuoden ennen muita 
opiskelijoita. Opiskeluaikana 
työskentelin työryhmässä, 
joka valvoi ja kehitti opiske-
lijoiden oloja harjoittelupai-
koissa.
 Olin onnekas, kun sain 
hoitaa opiskelun eri työmail-
la. Valmistuin 2014, jolloin 
jatkoin suoraan samalla työ-
maalla työskentelyä. Sain 
olla työmaalla sopimuksen 
loppuun asti. Sitä ei kuiten-
kaan jatkettu, koska lomau-
tuksia oli paljon. 
 Kun Helsingistä ei ru-
vennut löytymään töitä, niin 
muutin sitten Kuopioon. 
Kuopiossa ollessani huoma-
sin, kuinka erilaista työn ha-
keminen siellä on. Ylipäänsä 
on aika vaikeaa lähteä uudel-
le paikkakunnalle hakemaan 
töitä.
 Rakennusliiton toimintaan 
lähdin heti, kun sain tiedon 
liitosta. Pyrin olemaan mah-
dollisimman aktiivisesti mu-
kana tapahtumissa. Olin 
yksi onnekkaista nuorista, 
joka äänestettiin edustajaksi 
Rakennusliiton liittokokouk-
seen 2015.

Mikko Pakanen, 23 
Oulu
Valmistuin Haukiputaan am-
mattiopistosta kirvesmiehek-
si 2011. Aika arvalla vedin 
16-vuotiaana mihin kouluun 
menen, mutta olen ollut kyl-
lä erityisen tyytyväinen valin-
taani.
 Uraohjukseni laukaisu-
alusta oli rautakauppa, jossa 
työskentelin nelisen vuotta. 
Ammattikoulun jälkeen me-
nin hirsiraksoille töihin pa-
riksi vuodeksi. Viimeiset pari 
vuotta olen tehnyt ympäristö-
tutkijan töitä.
 Liittoon liityin heti ekalla 
luokalla ja toimintaan innos-
tuin kun lähdin beachfutis-
reissulle Kalajoelle vuonna 
2010. Liiton reissuilla olen 
sen jälkeen käynyt jo pitkästi 
toistakymmentä kertaa ja ny-
kyään edustan nuorisotyöryh-
mässä Oulua.
 Olen pelaillut pesäpalloa 
noin 15 vuotta, välillä pa-
remmilla sarjatasoilla, nyky-
ään harrastellen. Nykyään 
repertuaariin mahtuu myös 
muita lajeja kuten longboard, 
frisbeegolf ja snowkite eli lei-
jalautailu jäällä.
 Nyt syksyllä aloitan uuden 
koulun Oulun ammattikor-
keassa ja hyvällä tuurilla mi-
nusta tulee isona raksainsi-
nööri. Opiskelemaan lähden 
nälkäisenä ja kovalla innolla, 
nimittäin työmailla on keren-
nyt kerääntyä kunnianhimoa 
haasteellisempiin hommiin.

Tommy Niemelä, 19 
Rovaniemi
H-h-h-heei… Mie oon vas-
tavalmistunut pojankloppi 
Rovaniemeltä. Valmistuin ta-
lotekniikan perustutkinnolla 
keväällä 2015 Lapin ammat-
tiopistosta. 
 Alan valitsin, koska kuu-
lin yläasteella, että täällä 
on hyvät tienestit ja helppo 
koulutus. Myös veljeni kävi 
saman koulun, mikä vankisti 
valintaani.
 Kesät ja työssäoppimiset  
olen saanut tehdä samassa 
firmassa omalla paikkakun-
nallani. Putkiasennusta en 
juurikaan ole päässyt teke-
mään, suurimmaksi osaksi 
IV-asennusta. Hiljattain siir-
ryin kylmäpuolelle keikka-
hommiin.   
 Tulevaisuudensuunnitel-
miani hidastaa nopeasti lä-
hestyvä armeijaan astuminen 
tammikuussa 2016. Sen kun 
olen saanut jaloista pyöri-
mästä, aion luultavasti olla 
töissä muutaman vuoden ko-
kemusta kartuttamassa. Sen 
jälkeen opiskelen varmaan 
pidemmälle omalla alallani.
 Raksanuorten tapahtumis-
sa olen ollut kahdesti muka-
na, ensimmäinen kerta oli 
Beachfutis 2015 Kalajoella 
ja toinen täällä lehdente-
kokurssilla Siikarannassa 
2015. Molemmat reissut 
ovat olleet erittäin hauskoja 
kokemuksia ja olen kiitolli-
nen, kun minut tänne raa-
hattiin ennakkoluuloistani 
huolimatta.
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Kuka pelkää kameramiestä?
no eivät ainakaan raksanuoret. Sellai-
sella sykkeellä nimittäin lähti porukka 
mukaan, kun tieto hyväntekeväisyyteen 
rahaa keräävästä kalenterista varmis-
tui. tarkemmin sanoen rahaa kerättiin 
Suomen ammattiliittojen solidaarisuus-
keskukselle (SaSK), jotta tilanne parani-
si maissa, joissa liiton puolesta puhumi-
nen tai julkinen tukeminen ei ole arki-
päivää kuten meillä, vaan se voi oman 
kuolinilmoituksen tilaus.
 Vaikea keksiä parempaa asiaa, minkä 
vuoksi Rakennusliiton nuorten kannat-
taa taistella. Kuitenkin voisi kuvitella, 
että ilman mallitaustaa tällaista projek-
tia ujostelisi, mutta innokkaita oli sen 
verran paljon, ettei ehtinyt edes uutta 
tukipakettia ”Kreikkaan” lähteä, kun 
tarvittava määrä malleja oli kasassa eri 
puolilta Suomea!

Mordorin terästä ja mustaa 
magiaa
Perjantaina jyväskylän Kankaan tilois-
sa aloiteltiin tutustumisella ja valoku-
vauksen perusteiden opettelulla. osalla 
meistä (ainakin minulla) tuntui olevan 
uskomus, että onnistuneeseen raken-
nettuun kuvaan vaaditaan vähintään 
mustaa magiaa ja yksisarvisen kyynelel-
lä karkaistua Mordorin terästä jotta kuva 
onnistuu.
 Kuvaajanamme toiminut, the one 
and only Jussi Koskela hälvensi tätä us-

koa nopeasti kertomalla palikkakielellä, 
miten pienillä perusasioilla saadaan elä-
vä kuva. Monta ahaa-elämystä tulikin 
lyhyessä ajassa, jo ennen kuin pääsim-
me itse kuvauspaikkojen suunnitteluun. 
enpä esimerkiksi tiennyt, että auringon-
valossa valkoista kaulaliinaa voi käyttää 
tehokkaasti valaistukseen! Menee se 
neliskanttinen palikka näköjään pyöre-
ästäkin reiästä, kun tarpeeksi vuolee...

Ensimmäinen kerta 
maskeerattavana
tiukan aikataulun vuoksi työt paikan 
päällä jyväskylän Kankaan tiloissa aloi-
tettiin välittömästi, kuvauspaikkojen et-
simisellä ja asetelmien suunnittelulla. 
tähän jussi antoi hyvin vapaat kädet ja 
ideoita puolin ja toisin heittelemällä saa-
vutettiin yhteisymmärrys joka kuvasta. 
äskettäin saatuja oppeja tilasta ja valos-
ta yritettiin myös käyttää kuvauspaikan 
ja asetelman valinnassa.
 lopullisessa sommittelussa luotettiin 
savun ja salaman sen hetkisen jumalan, 
jussin ammattitaitoon. Pakko sanoa, että 
uskomattoman hyvin mies ohjasi avusta-
ja- ja malliporukkaa, jota oli enemmän 
kuin ehti käskyttää. Perjantaina haluttiin 
ottaa jo pari ensimmäistä kuvaa ja itse 
jouduinkin ensimmäisenä tulilinjalle.
 Minulle uusi kokemus oli myös olla 
maskeerattavana. Kosmetologiopiskelijat 
jyväskylästä hoitivat työntäyteiset päivät 

loistavasti, siitä iso kiitos! 
Meikillä pyrittiin korosta-
maan mallin piirteitä ku-
vatessa. Kyllä se ällikällä 
löi, kuinka paljon mas-
keeraus ja taitava kuvaaja 
saavat aikaan!

ERNO ALANKO
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Raksanuoret poseerasivat solidaarisesti:

Päivä valokuvamallina
eräänä lauantaiaamuna herättiin rankan 
päivän jälkeen pirteinä uuteen, suu-
rimmalle osalle ennenkokemattomaan 
elämykseen. nopean aamupalan jäl-
keen suunnattiin ”tehtaalle”, jossa heti 
istutettiin vaaleatukkaisen meikkaaja-
tytön eteen. Puolisen tuntia pensselin 
sutimisen, kulmakarvojen nyppimisen ja 
maskeeraajan epätoivoisten huokausten 
jälkeen oltiin valmiita kuvaukseen.
 edellispäivän suunnitelmien perus-
teella paikat löytyivät nopeasti. äkkiä voi-
si kuvitella, että ”nyt äkkiä se kuva” ja se 
on siinä. eihän se ihan niin mennyt. heti 
alkuun käytiin läpi lähes kaikki mahdol-
liset asennot, mihin ihmiskeho vain tai-
puu. Sen lisäksi salamat hakivat täydel-
listä paikkaansa monen otoksen verran. 
Siihen kun lisättiin vielä savukone...
 loppujen lopuksi kuva saatiin aikaisek-
si. ”huh, se oli siinä,” olivat tuntemukset, 
mutta sehän olikin vasta ensimmäinen 
kuva, enää tusina jäljellä. Kuvausvuoroaan 
odottavat koettelivat vuorotellen kuvaajan 
hermoja assistentin rooleissa.
 Kuuden aikoihin illalla oli sitten tar-
vittavat kuvat saatu kuvattua ja oli aika 
kerätä rekvisiitat, siivota paikat ja järjes-
tellä lavasteet omille paikoilleen. Illan 
päätteeksi saunan lauteilla riitti pitkälle 
yöhön juttua päivän tapahtumista.
 Sunnuntaina aamulla käytiin vielä 
pikaisesti läpi kurssin anti ja katsottiin 
ensimäiset vedokset kuvista. todettiin, 
että aivan mahtavaa jälkeä saatiin ai-
kaan. tämän jälkeen tulikin aika taas 
jättää haikeat hyvästit. onneksi taas 
pian nähdään!

MARTTI JUONOJA

Mikä hel... SASK?
• Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen 
ay-liikkeen oma kehitysyhteistyö-ja solidaarisuusjärjestö, joka toteuttaa 
vapaata ja demokraattista ammattiyhdistysliikettä tukevia hankkeita ke-
hittyvissä maissa. 
• SASKin näkemyksen mukaan kestävin tapa vähentää köyhyyttä on ih-
misarvoinen työ, josta maksetaan elämiseen riittävää palkkaa, ja tähän 
paras keino on työoloja valvova paikallinen ja itsenäinen ammattiliitto.
• Tukemalla SASKia autat heikossa asemassa olevia työntekijöitä köyhissä 
maissa, sillä kehitysmaissa liitot ovat vielä usein heikkoja.

HENRI KARVINEN JA METTE NISSINEN
Kalenterin voi tilata osoitteesta:
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/kalenteri

Laura Paloniemi poseeraa. Ilkka Kivimäki maskeerattavana.
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Oulu ei voittanut Varjolassa
toukokuussa oli jälleen aika jo perinteek-
si muodostuneen Raksanuorten paintball-
turnauksen. tällä kertaa paikaksi oli valittu 
luonnonkaunis Varjolan tila laukaalla. Se 
olikin osalle tuttu paikka jo nuorisokurssil-
ta. turnaukseen osallistui vajaa 40 henkeä 
länsi-, Keski-, Itä- ja etelä-Suomen alueilta.
 Varusteiden pukemisen jälkeen vetäjät 
kävivät läpi pelin säännöt, rajat ja aseen 
toiminnan. Oula Hakaste hämeenlinnasta 
oli varustautunut turnauksen parhaalla 
maastoasulla. joukkueet arvottiin kahteen 
lohkoon ja peli sai alkaa.
 Pelien tiimellyksessä oli aikaa myös 
paistaa makkaraa ja juoda nokipannu-
kahvit, ottipa joku ehkä vähän muutakin 
urheilujuomaa. tiukkojen ja uuvuttavien 
pelien jälkeen voittaja joukkueeksi selvisi 
Pohjanmaan joukkue.
 oli aika siirtyä jälkipeleihin. halukkaat 
pääsivät savusaunaan, jossa melkein kaik-
ki kävivätkin. Myös kaksi poreallasta olivat 
kovassa käytössä. Sunnuntain lounaan 
jälkeen olikin aika suunnata kotimatkalle. 
Kiitokset kaikille osallistujille, ensi vuonna 
tapaamme uudelleen!

HANNU HUUPPONEN JA ILKKA KIVIMäKI

P.S. oulu ei pelannut Varjolassa.

Pohjoisen oma turnaus
jaossa oli mainetta, kunniaa ja palkintoja, 
kun joukkueet Rovaniemi sekä Kemi-tornio 
yhdistivät vähän vajaat joukkueensa ja koh-
tasivat oulun ammattilaiset toukokuun lo-
pussa hailuodossa. hailuoto oli paikkana 
eksoottinen ja hieman ehkä jopa eristäyty-
nyt, koska kulku sinne tapahtui isolla auto-
lautalla. Bussin rantauduttua suuntasimme 
luodon ympäri kulkevaa tietä pelipaikoille.
 Muutama ensimmäinen erä meni sään-
töjä kerratessa, kunnes ”sodan” oli aika 
riistäytyä käsistä. tässä lähes eeppiset mit-
tasuhteet saavuttaneessa sodassa onneksi 
säästyttiin oikeilta miestappioilta, vaikka 
sääsket kaikkensa antoivatkin. Savun las-
keuduttua voittajaksi julistettiin täpärästi 
oulun joukkue.
 ennen saunan ja paljuilun muodossa 
käytyjä jälkipelejä käytiin vielä hailuodon 
omat olympialaiset samoilla joukkueilla. 
Yllättäen oulu pääsi lyömään viimeisen 
naulan pohjoisen sankareiden arkkuun. 
Illalla urheilujuoma maistui ja taktiikoita 
puitiin uuteen uskoon ensi vuotta ajatellen.
 auringon noustessa sunnuntaina ke-
räilivät urheat sotilaat itseään ja valmis-
tautuivat pitkään kotimatkaan. Palaute oli 
pääsääntöisesti positiivista ja tapahtumaa 
toivottiin ensi vuodellekin.

MARKO KARVONEN

Splättistä siellä täällä(r)Actionia
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toukokuisen aamun vasta hiljalleen sa-
rastaessa kolme väsynyttä, mutta sitäkin 
innokkaampaa raksanuorta suuntasivat 
kulkunsa kohti helsinki-Vantaan len-
tokenttää tarkoituksenaan lennähtää 
Kroatiassa sijaitsevaan rannikkokau-
punkiin, Cavtatiin. Kaupunki tulisi 
toimimaan seuraavien kolmen päivän 
aikana euroopan nuorisokonferenssin 
tapahtumapaikkana.
 Parin välilaskun, suihkukoneesta 

kyseenalaiseen rupelihärveliin 
vaihtamisen ja keuhkoja koettele-
van, surkeaa parkouria muistutta-
van portille juoksemisen jälkeen 
oli lämpimän meri-ilmaston 
pehmeä halaus paras mahdol-
linen vastaanotto.

”Läpinäkyvää vettä!”
Koska tiesimme seuraavien 
päivien olevan työntäyteisiä, 
olimme kiitollisia ensim-
mäisen päivän kevyem-
mästä ohjelmasta, joka 
mahdollisti aivojen aset-
tamisen hetkeksi turis-
tiasentoon. Pääsimme 
kaupunkiin ihaile-
maan huuli pyöreä-
nä jokaista eläintä 
ja kivenmurikkaa. 
huikeita vuoris-

tomaisemia ja adrianmeren käsittämät-
tömän kirkasta vettä olisi jokainen kolmi-
kosta voinut ihailla loputtomiin.
 Iltaa vasten oli vuorossa yhteinen ter-
vetulomalja ja maukas illallinen. jutustelu 
niin vanhojen kuin uusienkin tuttavuuksi-
en kanssa jatkui, kunnes pitkän päivän 
aiheuttama väsymys vei voiton.

Pappakerhoista tähän päivään
aurinkoisen aamun sarastaessa al-
koi konferenssin asiallinen ohjelma. 
tapaamisen pääaiheena oli pohtia ay-
liikkeen tulevaisuutta euroopassa sekä 
sitä, miten nuorten asemaa, työllisty-
mistä ja vaikutusmahdollisuuksia voitai-
siin parantaa niin työmarkkinoilla kuin 
ammattiliittojen sisälläkin.
 Monesti ay-liikkeistä puhutaan 
Suomessakin ”pappakerhoina”, joissa 
keskitytään ihannoimmaan pelkästään 
vanhoja aikoja, jolloin sai töitä kunhan 
uskalsi kysyä ja kiroili kuin merimies. 
Samalla unohdetaan nykyhetki, jonka 
haasteet ovat erilaiset. Samaa kertoivat 
monet muutkin osallistujat.
 Konferenssista jäi varmasti jokaiselle 
hyvä käsitys yhteisistä ongelmista, joihin 
voimia kannattaa suunnata. Viimeistä il-
taa vietettiin vapautunein mielin, ennen 
seuraavan päivän hieman haikeita ja vä-
syneitä hyvästejä.

ERNO ALANKO JA SUVI PARTINEN

Kroatiassa yhteistä säveltä etsimässä

Kroatian luonto teki matkalaisiin 
lähtemättömän vaikutuksen.

Mustelmilta ei vältytty, kun raksanuoret 
kävivät sissisotaa.

KAISA LEHTO
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Mane on vaativa lemmikki

Kun puhelimeen tippui seitsemän vuotta sitten ensimmäi-
nen viesti ryhmältä nimeltään Raksanuoret, ei Sami Tenhonen 
osannut arvata, että tästä avautuu tie, jolle ei näy loppua. 
toiminta veti heti mukanaan ja sittemmin Raksanuoret on 
ollut paljon muutakin kuin satunnaisia viikonloppuja epämää-
räisessä porukassa.
 ensin Sami osallistui tapahtumiin, kun niitä omalla paik-
kakunnalla järjestettiin, mutta jo varhain tuntui siltä, että toi-
mintaan olisi mukava päästä enemmänkin sisälle. Silloinen 
nuorisotoimitsija Lindstedtin Mikko huomasi vuonna 2008, 
että jätkässä on virtaa ja intoa. hän puhui Samin mukaan 
liiton nuorisojaoston (nykyinen nuorisotyöryhmä) jäseneksi. 
Siitä lähtien Sami on ollut aktiivisesti mukana Raksanuorissa. 
tätä nykyä hän on nuorisotoimitsija Sini Partisen silmät, korvat 
ja vasen käsi uudenmaan alueella.

Lehden toimituksen ydin
työryhmään kuuluu vajaa 20 aktiivia ympäri Suomen. 
heidän tehtävänään on pyörittää Rakennusliiton nuorisotoi-
mintaa alueellisesti. Porukka kokoustaa neljästi vuodessa. 
lehdentekokurssien yhteydessä pidettävät kaksi kokousta 
ovat avoimia kaikille osallistujille. työryhmä on päävastuus-
sa myös tämän lehden toimittamisesta ja heille kannattaakin 
kertoa juttuideoistaan.
 lisäksi nuorisotyöryhmä päättää liiton nuorisolinjasta ja jos 
Rakennusliitto haluaa nuorten näkökulman johonkin asiaan, 
on työryhmä on se, kenen puoleen käännytään. Vaikuttaminen 
voi siis olla näin helppoa.

Yhteinen tavoite yhdistää
Samin mielestä parasta työryhmässä on yksinkertaisesti po-
rukka. Kaikkia työryhmäläisiä yhdistää sama kiinnostuksen 
kohde, joten onkin helppoa löytää yhteinen sävel huolimat-
ta välimatkasta, ikäerosta tai työkokemuksen määrästä. Kun 
yhdessä hengataan intensiivisesti ja usein, tulee kollegoista 
väkisinkin ystäviä. heidän kanssaan tulee soiteltua ja nähtyä 
myös vapaa-ajalla.
 Vaikka pelkkää hauskanpitoa ja rentoilua ei työryhmän jä-
senyys olekaan, Sami kokee, että toimintaan käytetty aika on 
kaiken vaivan ja ajankäytön arvoista. Ilman tätä verkostoa olisi 
elämässä ehkä enemmän aikatauluttomuutta, mutta toisaalta 
vähemmän hyviä ystäviä ja huikeita kokemuksia.

SINI PARTINEN JA MARI UITTO

NIKO SEPPäNEN

eläm
ää työpäivän jälkeen?

lapinlahtelaisten Jari Ollikaisen ja Minna Toivasen  kotona 
asustelee puolitoistavuotias minipossu Mauno, kavereiden 
kesken ”Mane”. Vietnamilaisesta roikkovatsasikasuvusta pol-
veutuva 30-kiloinen möhkäle saapui lapinlahdelle Minnan 
syntymäpäivänä.
 Yleisesti uskotaan possujen syövän kaikkea, mitä ihmiset 
jättävät lautaselleen. Mane kuitenkin ymmärtää hyvän päälle. 
Melkein kaikkiruokainen Mauno syö pääsääntöisesti kasviksia 
sekä vihanneksia. tarkka minipossu ei pidä herkkusienistä 
eikä Pirkka-lagerista.

Herkkujen perässä lenkille
liikunnasta Mauno ei niin perusta. lenkkeilemään Mane läh-
tee ainoastaan herkuilla maanittelemalla, eikä kylpeminen-
kään ole hänen suosikkipuuhaansa. Kerran häntä yritettiin 
houkutella lastenaltaaseen pinaatin avulla. Mane meni, söi 
pinaatit ja pissasi altaaseen. 
 Possut voivat oppia jopa enemmän kuin koirat. Mauno voi 
oppia uuden tempun jopa viidessä minuutissa. hän on myös 
hyvin seurallinen, vaikkakin omapäinen. Päivät Mauno pärjää 
yksin kotona ja lapset päästävät koulusta kotiin tullessaan 
Maunon pihalle peuhaamaan. 

Possu ei pärjää portaissa
Rakennusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna työskentelevä 
jari kertoo, ettei possun kanssa ole juurikaan tullut yllätyk-
siä, koska asioista otettiin selvää etukäteen. tyttöpossua ei 
taloon haluttu, sillä kiimassa niistä tulee ”känkkäränkkiä ja 
rasittavia”. Mane on leikko eli leikattu karju. eläinlääkärissä 
Mane käy pari kertaa vuodessa. Muun muassa tuloillaan ole-
vat torahampaat vaativat lääkärin toimenpiteitä.
 Minipossusta haaveilevien kannattaa muistaa, ettei ker-
rostaloasuntoon voi vaativaa lemmikkiä ottaa. Keskimäärin 
10–15-vuotiaaksi elävä kärsäkaveri kiljuu kovaa suuttues-
saan ja ei kehnon syvyysnäkönsä takia pärjää portaikossa. 
oma piha on eduksi myös possun ruokinnassa, sillä nurmikko 
maistuu.

Ei hetken mielijohteesta
Manen omistajat muistuttavat, ettei possua voi verrata koi-
raan tai edes kotieläimiin.  Vaikka kysessä on minipossu, voi-
vat jotkin yksilöt silti kasvaa todella isoiksi. Possut voivat olla 
myös koiria itsepäisempiä.
 Kerran Mauno karkasi kotipihastaan, mutta löytyi vähän 
matkan päästä tienvierestä, jossa tytöt rapsuttelivat Manea 
haltioissaan. tästä voidaan siis vetää johtopäätös, että pos-
sulla saa naisia!  

ELLI-ILONA MäKELä, METTE NISSINEN JA JUSSI RäINä

PAAVO NIEM
I

Elämäntapa, ei harrastus
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hämmentävän näköinen flyboarding eli 
lentolautailu on juuri sitä, miltä kuulos-
taakin. Se on surffausta ilmassa laudal-
la, jota kannattelee voimakas vesisuihku.
 Forssalaisen Vadim Nekhaevin ajoi 
Suomessa vielä suhteellisen tuntemat-
toman lajin pariin se, mikä hänet on aja-
nut kaikkien muidenkin harrastustensa 
pariin – adrenaliini. Muun muassa stunt-
moottoripyöräilyä harrastanut mies etsii 
alati uutta tapaa haastaa itseään.
 – Se on vähän sitä extremen hake-
mista, adrenaliinin tuntua tässäkin on, 
kuten moottoriurheilussa. Pari vuotta 
sitten näin ekan kerran Youtubesta fly-
board-videon ja sen jälkeen oli kauhea 
polte päästä kokeilemaan.
 Vadimin mukaan siitä lähtien oli vain 
ajan kysymys, milloin hän kokeilisi lajia 
ja hankkisi itse laudan. Kaikkiaan lait-
teisto on kuitenkin sen verran kallis, että 
videosta siihen kesti pari vuotta.

TEKSTI JA KUVAT: EMILIA KUKKALA 

IHMINEN ON OPPINUT LENTÄMÄÄN. SUOMESSA  
MUUTAMAN HENgEN KAVERIPORUKASTA KOOTTU 
MAAJUOKKUE HARJOITTELEE JO fLYbOARdINgIN 
MM-KISOJA VARTEN.

 – hankin suoraan oman laudan. Sekä 
lauta että jetti on ostettu tänä keväänä 
ja heti, kun jäät huhtikuussa lähtivät, 
alettiin harjoitella.
 Siitä lähtien onkin sitten harjoiteltu 
joka viikonloppu. Ympäri Suomen, har-
voin kahdesti samassa paikassa.
 – Muut harrastukset ovat nyt kyllä 
jääneet, moottoripyörällä en ole tänä 
vuonna käynyt kertaakaan ajamassa. 
Kyllä tämä vie kaiken.
 harjoittelu onnistuu missä vain, 
missä on tarpeeksi vettä, eli syvyyttä ja 
laajuutta. liian matala vesistö on riski 
paitsi lautailijalle, myös laitteistolle.
 – Syvyyttä olisi hyvä olla ainakin pari 
metriä, varsinkin jos tehdään sukelluksia 
ja muita. Mulle riittäisi puolitoistakin, 
mutta jetti imee turbiinin kautta paitsi 
veden, matalalla myös kaiken roskan, 
paskan ja kivet.

”Siitä tulee superman-fiilis”
toimintaperiaate on yksinkertainen. 
normaalisti vesijetin turbiini puhaltaa 
veden edelleen veteen, mutta tässä ta-
pauksessa letkuun, joka on kiinnitetty 
adapterilla jetin takaosaan. Vesi nousee 
kovalla paineella letkua pitkin laudan 
alle nostaen sen ilmaan.
 – jetti taas on vähän kuin peräkärri, 
se seuraa sun liikkeitä. Vähitellen opit 
hahmottamaan, miten se seuraa. Sitä ei 
voi ohjata muuten.
 Vadimin mukaan flyboarding ei muis-
tuta suuresti mitään muita lajeja.
 – Se on ihan oma juttunsa, mutta 
ehkä lumilautailu on lähinnä laudan oh-
jaamisen kannalta.
 Mitään erityistaitoja ei lentolautai-
luun tarvita. jos vain jalat pelaavat, niin 
melkein kuka tahansa voi kokeilla flybo-
ardingia.

”Jos Jotain tehdään, niin tehdään täysillä”

”Jos Jotain tehdään, niin tehdään täysillä”

Raksanuoret haastatteli Vadimia Hietaniemen rannassa 
Helsingissä, yhtenä kesän harvoista aurinkoisista päivistä.
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TEKSTI JA KUVAT: EMILIA KUKKALA 

 – Periaatteessa riittää, että on vähän-
kin tasapainoa. Paikallaan leijuminen 
on todella helppoa ja onnistuu jokaisel-
ta, ihan ekakertalaiseltakin, tai ainakin 
mun kaikki kaverit ovat päässeet ilmaan. 
liikkuminenkaan ei ole kauhean vaike-
aa. Kaikki kokeilleet ovat jääneet kouk-
kuun.

tuntuuko se lentämiseltä?
 – Kyllä siitä tulee superman-fiilis, 
tuntuu ihan kuin lentäisi. lauta itses-
sään ei paina mitään.
 Siihen, miten korkealle laudalla pää-
see, vaikuttaa monta seikkaa.
 – jetin teho, letku ja mitä kevyempi 
kaveri, sen parempi. Kaveri on päässyt 

17-18 metriin, se rupeaa olemaan jo 
aika korkealla, jos miettii, että Suomessa 
korkeimmat hyppytornit ovat kymmentä 
metriä.
 – Mutta silloin olikin tehokas jetti. 
ei ollut tavallista potkuria vaan tuplat, 
joka puhaltaa tuplasti enemmän vettä ja 
pitkällä letkulla tietysti. Itse olen päässyt 
sinne 12-13 ihan tällä mun jetillä.

Kaikkein tärkeintä on innostus
Vadim kertoo harjoitelleensa huhtikuus-
ta lähtien säännöllisesti joka viikonlop-
pu. tavoite ei ole sen pienempi kuin 
MM-kilpailuihin osallistuminen vielä 
kuluvana vuonna.
 – tavoite on oikeasti päästä Dubain 
MM-kisoihin. jos ei tänä vuonna, niin 
melkein voisin lyödä pääni pantiksi, että 
viimeistään ensi vuonna. Katsotaan nyt, 
mihin päästään.
 Kisoihin valitaan videon perusteella, 
muuta esikarsintaa esimerkiksi maittain 
ei ole. tämän jutun kirjoittamisen aikaan 
koossa oli vasta lajista innostunut kave-
riporukka, mutta sen painoon menon ai-
kaan jo virallinen maajoukkue, jossa on 
viisi Suomen edustajaa.

”Jos Jotain tehdään, niin tehdään täysillä”

”Jos Jotain tehdään, niin tehdään täysillä”

Vadimin jetti on Sea-Doo GTR 2015, jossa on 215-hevosvoimainen turbomoottori.

Spontaani lentonäytös keräsi paljon hämmästyneitä katselijoita.
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 – Suomessa on firmoja, joilla on sa-
mat laitteet, mutta eivät ne harrasta sitä 
niin, että haluavat edistyä ja kisata, ne 
vain vuokraavat niitä. Me halutaan kehit-
tyä ja päästä eteenpäin.
 – Kyllä mulla on se mentaliteetti, että 
jos jotain tehdään, niin tehdään täysillä. 
ei siitä mitään tule, jos sä oot vaan et 
”joo, ihan sama, sinne päin”. Pitää an-
taa kaikkensa sen eteen. jos jotain hom-
maa rakastaa, niin sitä tekee niin hyvin 
kuin pystyy.
 ja Vadimin mukaan heidän muuta-
man henkilön kaveriporukkansa todella 
rakastaa lajia. 
 – Kun antaa kaikkensa ja yrittää, niin 
sillä pääsee todella pitkälle. Innostus on 
kaikkein tärkein, kiinnostus. ja harjoitus 
tekee mestarin, niin se vaan menee.
 Vadimin mukaan Suomen aktiiviset 
harrastajat ovat sormilla laskettavissa.
 – en valehtelisi paljon, jos sanoisin, 
että viisi-kuusi. Voisin sanoa, että ollaan 
uranuurtajia tässä hommassa.

”Se on sitä motosporttia”
Yhteensä flyboard-harrastuslaitteistolla 
on hintaa noin 20 000 eurosta ylöspäin. 
lauta maksaa lähemmäs 6000 euroa, 
jettien hintahaarukka on 6000 -20 000 
euroa. erikseen ostettuna letku imee 
tonnin, muuten sen saa laudan kanssa 
kuuteen tonniin.

 – Suojakamoja ei välttämättä tarvitse, 
voi sitä munasillaankin mennä, jos uskal-
taa. Mutta kyllä mulla yleensä on kypärä 
ja liivit sekä kuiva- tai märkäpuku päällä. 
Mutta hyvällä kelillä pärjää sortseillakin, 
jos homma on muuten hallussa.
 harrastus ei kalleutensa puolesta 
eroa huomattavasti muusta moottoriur-
heilusta.
 – Paitsi ettei sillä laudalla tee mi-
tään, jos lopettaa, eikä letkulla. ja jetti 
kuluttaa kaasu pohjassa 50 litraa bensaa 
tunnissa, että siitäkin voi laskea kuluja... 
Bensakulut ovat kaikista suurin kustan-
nus. 
 – Karkeasti arvioiden lauta maksaa 
noin kuusi tonnia, mutta mikä tahansa 
jetti ei kelpaa. Suositus on parisataa he-
vosvoimaa ja tuplapotkuria ei kai käytetä 
muualla kuin tässä lajissa.
 – jos on kunnon letku, niin siinäkin 
puhutaan tonnista. ja sitten, kun menet 
eri paikoissa ja pohjaa joku vähänkin re-
päsee, niin voi sanoa, että vituttaa. Mut 
se on sitä motosporttia.
 laji keksittiin Ranskassa vasta muu-
tama vuosi sitten, joten se on vasta ke-
hitysasteella. toisaalta kyytiin ehtii vielä 
hypätä huippuluokkaankin, jos rahkeita 
riittää.
 – Dubaissa on ihan ympäri maailman 
kuskeja ja todella kova taso. ne ovat siel-
lä vetäneet kolmekin vuotta siinä, missä 

mä yhden. jos mä teen yhden voltin, niin 
ne tekevät kolme putkeen.
 – Mutta laji kasvaa koko ajan. 
Suomessa vain lyhyt kesä rajoittaa aika 
paljon.

”Kuin ufon näkisivät”
Vadim on pitänyt kavereineen usein 
myös lentonäytöksiä.
 – Se on tässä hommassa hyvä puoli, 
että monesti ovat vanhat ihmiset on tul-
leet kiittämään, että ovat päässeet nä-
kemään jotain tällaista. Se on ollut aika 
yllättävää, kiinnostuneiden ikähaarukka 
on tosi suuri.
 – Monelle se on vähän kuin ufon nä-
kisi. ei kyllä yksikään kävele ohi. Kyllä 
se on vielä sen verran näyttävä ja uusi 
ilmestys täällä. eikä se ehkä enää olisi 
niin siistiä itsestäkään, jos se yleistyisi.
 tempuille ei ole olemassa sen kum-
mempia nimiä.
 – en ole ainakaan kuullut mitään. 
Ihan vaan voltit, spiraalit, pyörähdykset, 
vaakapystylennot... Delfiinisukelluksella 
on varmaan ainoa erikoisempi nimi.
 Se on myös tempuista vaarallisin.
 – eihän sitä voi koko vettä käydä läpi, 
onko siellä jotain, on vain kokeiltava pää 
edellä. onhan siinä aina vaarana, että 
siellä on joku kivi tai polkupyörä... eihän 
niitä sukelluksia mikään pakko ole teh-
däkään.
 teoriassa aloittelija saattaa myös on-
nistua lentäämän jettiä tai mahdollista 
laituria päin. Itse aloittelijat eivät jette-
jään ohjaa.
 – ammattilaisilla on sellaiset kauko-
säätimet, joilla jettiä hallitaan itse ilmas-
ta. Dubaissa ei hyväksytä lautoja kuin 
kapulalla, ne ovat parin tonnin luokkaa. 
Suomessa on tasan kolme kapulaa, ne 
ovat minulla, Miikalla ja Kaitsulla.
 tuore MM-joukkue odottaa Dubain 
kisoja malttamattomina.
 – Kunhan vaan vehkeet kestää ja 
kroppa.

Vadim Nekhaevin mielestä lajissa kuin lajissa 
tärkeintä ovat aito innostus ja kiinnostus.
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haastattelimme helsinkiläistä 31-vuotiasta Aleksi Aueria, joka 
on ammatiltaan rakennusmies ja työskentelee tällä hetkellä 
päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna firmassa nimeltään SRV 
Rakennus.
 aleksi ja hänen lapsuuden ystävä Antti Kestilä, joka työsken-
telee aalto-yliopistolla diplomi-insinöörinä, ovat olleet kiinnos-
tuneita teknologiasta jo pienestä pitäen. Myöhemmällä iällä 
tämä johti 3D-tulostukseen tutustumiseen ja lopulta apuraha-
hakemuksen lähettämiseen huonekalusäätiölle.
 Myönnetty apuraha mahdollisti 3D-tulostimen ja sen ma-
teriaalien hankinnan. apurahan vastineeksi aleksi ja antti te-
kivät tieteellistä tutkimusta 3D-tulostuksen mahdollisuuksista 
puu- ja huonekaluteollisuudelle. Seuraavan apurahan he saivat 
materiaalitutkimukseen, josta huonekalusäätiö saa vastineeksi 
tutkimustietoa. tavoitteena tänä vuonna on tulostaa kokonai-
nen huonekalu. Siitä syystä heidän tulostimensa on kooltaan 
60x60x60 senttimetriä. 

Netistä ilmaisia malleja
ala ei ole helppo eli ilman vaikeuksia ei olla selvitty, mut-
ta onneksi internetin tietokannat ovat pullollaan ilmaisia 
3D-tulostusmalleja sekä tietoa 3D-tulostuksesta. RepRap open 

Source 3D-tulostimet voi-
vat maksaa jopa 6000 
euroa. tulostusmateriaali 
maksaa laadusta ja omi-
naisuuksista riippuen 50-
150 euroa per kilo.
  aleksin ja antin 3D 
-tulostin on FDM (Fused 
Deposition Modelling) 
-muovitulostin. Materi-
aalina käytetään muovi-
pohjaista ainetta, johon 
on lisätty esimerkiksi 
väriä tai muita aineita, 
joilla saadaan muokattua 
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Muovista melkein 
mitä vain

SINI PARTINEN

Aleksi Auer (kuvassa vasemmalla) ja Antti Kestilä ovat 
olleet kiinnostuneita teknologiasta aina.

ALEKSI AUER

ALEKSI AUER

Hiilikuitua sisältävästä materiaalista tulostettu kilpikonna on ontto. 
Näin säästetään materiaalia ja tehdään kevyitä kappaleita.

Enää ei tarvitse miettiä päätään puhki lahjaideoiden kanssa. 
Uniikit lahjat syntyvät tulostimella.

ALEKSI AUER

Yksi 3D-tulostuksen hienoista puolis-
ta on se, että sillä voidaan luoda muoto-
ja, joita olisi hankala tai mahdoton teh-
dä muilla työstötavoilla.
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tulostusmateriaalin ominaisuuksia. aleksilla on muun muassa 
pimeässä hohtavaa fosforia ja magneettista rautaa sisältäviä 
tulostusmateriaaleja.
 Muovinkaltainen materiaali, mitä aleksi ja antti yleensä 
tulostavat, on uudelleenkäytettävää. he ovat käyttäneet hyväk-
seen ammattimallintajien nettiin lisäämiä, vapaasti käytettä-
vissä olevia mallinnoksia.

Pitsaa, taloja, elimiä...
3D-tulostamisessa on paljon mahdollisuuksia ja kehitettävää 
löytyy, mutta alan kehitys on huimaa. Yksi omituisuuksista 
on bioprinttaus, eli kudosten ja kantasolujen tulostaminen. 
Kokonaisia ihmiselimiä voidaan tulevaisuudessa tulostaa, kun 
3D-tulostin valmistaa muotteja kantasolujen kasvualustaksi.
 Ruokaakin voidaan tulostaa. esimerkiksi kansainvälisellä 
avaruusasemalla astronautit ovat jo tulostaneet itselleen piz-
zaa. 3D-tulostuksessa luonnollisesti materiaali valitaan tulos-
tettavan kohteen mukaan. 
 Myös taloja ja niiden runkoja voidaan tulostaa ja on tulos-
tettukin. esimerkiksi kiinalaiset ovat onnistuneesti tulostaneet 
kerrostalon rungon käyttäen valtavan 3D-tulostimen materiaa-
lina hapen kanssa reagoivaa kuitubetonia. Diplomi-insinöörinä 
työskentelevä antti käyttää 3D-tulostusta hyväkseen työssään.

Rakennusjätettä nolla
laajemmin 3D-tulostustekniikkaa hyödynnetään pal-
jon tarkkuutta vaativissa osien ja esineiden suunnittelus-
sa ja tuotannossa, esimerkiksi rakettimoottoreiden osissa. 
Mahdollisuuksiin kuuluu myös ekologisuus, sillä materiaalit 
ovat uudelleen käytettäviä, joten virhetulostukset voidaan hyö-
dyntää uudestaan.
 tulevaisuudessa esimerkiksi rakennusmateriaalituotanto 
hyötyy 3D-tulos-tuksen ekologisuudesta suuresti, sillä hukkaa 
ei synny käytännössä lainkaan. 3D-tulostuksen tulevaisuudes-
sa siintää jopa Marsin valloitus, mihin tarkoitukseen naSa on 
tekniikkaa itse asiassa alkanut jo hyödyntää.

Tulevaisuuden työelämää
3D-tulostus ei vielä ole kovin halpaa, mutta halvimmillaan 
uuden, pienellä tulostuspinta-alalla varustetun tulostimen saa 
noin 500-1000 eurolla. lisäksi materiaalien hinnat laskevat, 
kun materiaalin tuottajien määrä kasvaa.
 aleksin ja antin sanoin tulostuskelkkaan kannattaa hypätä 
nyt, kun alan teknologia on vielä varhaisessa vaiheessa.  ala 
vaatii mekaniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan perusosaa-
mista sekä ongelmanratkaisukykyä. automatisaation kehitys 
ei kuitenkaan korvaa kaikkea ihmiskäden työtä.
 tutkimustyön lisäksi 3D-tulostinta voi käyttää myös oike-
aa mallia halvempien prototyyppien tulostuksessa ja testaa-
misessa sekä automaatioteknologiassa. tulostimella voidaan 
tehdä myös suurta tarkkuutta vaativia kappaleita, joita olisi 
hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta tehdä käsin. 

Tutkinto pian kouluissa
odotettavissa on, että 3D-tulostus yleistyy myös työelämässä ja 
Suomen vientiteollisuus tulee hyötymään tästä uudesta tekno-
logiasta. Vaikka teknologinen kehitys saattaisi alkuun hieman 
lisätä rakennusalan työttömyyttä, pidemmän päälle tämä toden-
näköisesti merkitsee raskaimpien ja yksinkertaisimpien raken-
nustöiden muuttumista valvonta- ja asiantuntijapainotteisiksi.
 näihin tuleviin valvonta- ja asiantuntija tehtäviin voi 
jo nyt kouluttautua Suomessa. Muutaman vuoden kulut-
tua tarjoaa muun muassa outokummun ammattikoulu  
3D-tulostustutkintoa. 

HANNU HUUPPONEN, MARKO KARVONEN  JA TOMMy NIEMELä
12  Raksanuoret 02/2015

ALEKSI AUER

Tulostusmateriaali on nauhamaista ja si-
tä syötetään kelasta tulostuspäälle, joka 
sulattaa ja asettelee tuotteen haluttuun 
muotoon.

Tulostin tekee valmiin kappaleen 3D-tietokonemallista.

KUVAT ALEKSI AUER

Tyttöystävä ei alkuun ollut kovin innoissaan täs-
tä pienestä ja sievästä sisustuselementistä olo-
huoneen parketilla.

Eiffel-torni tulostui kerros kerrokselta.

TäTä LAVASTUSKUVAA VARTEN EI KENELLEKääN HANKITTU POTKUJA.
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Kärsim
ysten tie

Mediassa puhutaan nykyisin usein siitä, etteivät nuoret halua 
mennä töihin, vaan mieluummin laiskotella kotona ja nostaa 
tukia. Raksanuorissa ja rakentajissa on varmasti monia, jot-
ka ovat tämän todenneet olevan täyttä puppua. työnantajat 
väittävät, ettei osaavaa työvoimaa löydy ja samaan aikaan ra-
kentajista oli heinäkuussakin työttöminä noin 14 prosenttia.
 Kirvesmieheksi valmistunut Saija Kuivala teki kouluaika-
na monipuolista työharjoittelua isossa firmassa pääkaupunki-
seudulla. ammattikoulussa puhuttiin, että rakennusalalla on 
odotettavissa töitä valmistumisen aikaan. näin ei kuitenkaan 
käynyt, vaan Saija jäi valmistumisen jälkeen ilman työpaikkaa.

Naiskirvesmiestä hämmästellään
eri alan töiden jälkeen Saija päätti vaihtaa paikkakuntaa, jos 
vaikka työnhaku helpottuisi. Valitettavasti uudellakaan paik-
kakunnalla ei töitä ollut heti tarjolla. nyt töitä on haettu puoli 
vuotta, eikä helpotusta vieläkään näy.
 Saijasta tuntuu, että naiskirvesmiehet ovat Savossa vielä 
melko uusi ilmestys. te-toimistosta ei niin ikään ole työpaik-
kaa löytynyt, vaikka erilaisia kursseja onkin järjestetty liitty-
en työnhakuun ja hakemusten tekoon. Sieltä on myös saanut 
vinkkejä, mistä kannattaisi töitä olla etsimässä. tällä hetkellä 
mietinnässä on jatkokoulutus, mikäli oman alan töitä ei löydy.

”Projektinjohtomalli” vei duunit
Suvi Partisella on kokemusta rakennusalalta seitsemän vuoden 
ajalta. töitä riitti keskisuuressa firmassa valmistumisen jäl-

keen lähes viisi vuotta, kunnes kevättalvella 2015 firma päätti 
lomauttaa kaikki työntekijät siirtyessään ”projektinjohtomalli-
seen toimintataktiikkaan”, joka on eräänlainen alihankkijuu-
den ja ketjuttamisen huipentuma.
 Suvi haki heti lomautuksen alettua jatkokoulutukseen, 
mutta tulokset sisäänpääsystä tulivat vasta heinäkuussa, jo-
ten edessä oli työnhakurumba. tähän kuului paljon soittoja 
ja sähköposteja eri firmoihin. haku ei pariin ensimmäiseen 
kuukauteen tuottanut tulosta, mutta Suvi laajensi hakua isom-
malle alueelle ja lopulta töitä löytyi tampereelta, 80 kilometrin 
päästä kotoa. tosin työ ei ollut kirvesmiehen ja palkkauskin oli 
hieman huonompi, mutta tässä vaiheessa kirvesmies oli tyy-
tyväinen myös maalaustyöhön. lopulta työpaikasta jäi todella 
hyvä fiilis.

Vuokrafirmat yrittävät kusettaa
Molemmat ovat saaneet työtarjouksia vuokrafirmoista, mutta 
koska nämä firmat tahtovat tehdä asioita hiukan erilailla kuin 
työehtosopimuksissa määrätään, niin yhteisymmärrykseen so-
pimuksista ei ole päästy. tarjolla on ollut nollatyösopimuksia, 
kummallisia käytäntöjä työterveyden suhteen sekä muita ih-
meellisyyksiä, jotka eivät rakennuksille kuulu.
 Molemmilla on myös kokemusta, ettei puheluihin vastata 
tai ei soiteta takaisin, vaikka näin on aikaisemmin luvattu. osa 
työnantajista on kertonut, että töitä olisi, jos hakijat tulisivat 
käymään työmailla suoraan. Kannattaa kuitenkin olla aktiivi-
nen eikä lannistua ensimmäisestä pettymyksestä. työnhaku ei 
ole koskaan helppoa.

TEKSTI HENRI KARVINEN, KUVAT PAAVO NIEMI

Kun töitä ei saa, vaikka haluaisi

Vinkkejä työnhakuun:
• Käytä verkostoja ja suhteita: Rakennusliitto, osastot, 
 sukulaiset, työkaverit, koulukaverit. hanki suositte- 
 lijoita heidän luvallaan, kysele kaikkialta ja etsi ”pii-
 lotyöpaikkoja”.
• Käytä TE-toimiston palveluja ja koulutuksia.
• Ole aktiivinen! Soittele, laita sähköpostia, käy työ- 
 mailla kyselemässä ja etsi netistä firmoja, joihin soi-
 tella.
• Ole ajallaan paikalla, asiallinen ja motivoitunut  
 haastatteluissa.
• Älä luovuta.

Kun nuori ei meinaa päästä töihin

Työttömän elämä on toisinaan yhtä paperisotaa.

TäTä LAVASTUSKUVAA VARTEN EI KENELLEKääN HANKITTU POTKUJA.
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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:

Tessit ja työaikakirjanpito 
puhelimeen

Nuoret otetaan hyvin vastaan 
syyskokouksissa 

Rakennusliitto julkaisi edelläkävijänä 
keväällä 2015 ilmaisen mobiilisovelluk-
sen, joka käy androidille, iPhonelle ja 
nokialle. Sovelluksen tarkoitus on helpot-
taa rakentajan arkea. Pääominaisuuksia 
ovat työaikakirjanpito sekä kaikkien alo-
jen työehtosopimukset.
 nyt ei tarvitse enää etsiä paperista 
työehtosopimusta, vaan se kulkee kai-
killa taskussa. Myös perinteisen sisällys-
luettelon voi unohtaa, sillä sovelluksen 
avulla tessistä voi etsiä oikean kohdan 
sanahakua käyttäen.
 Myös omien työtuntien ja -matko-
jen kirjaaminen onnistuu vaivattomasti. 
lisäksi kannattaa lähettää työaikakirjauk-

sistaan yhteenvetoraportti omaan sähkö-
postiin, jotta se pysyy tallessa myös, mi-
käli puhelin rikkoontuu tai menee huk-
kaan. Muita ominaisuuksia ovat muun 
muassa tärkeät tiedot Rakennusliitosta 
ja jäsenyyden hyödyistä sekä ajankohtai-
set rakentajia koskevat uutiset.
 Raksapp:in löydät omasta sovellus-
kaupastasi. Sovellusta kehitetään jat-
kuvasti ja ensimmäisen isomman päivi-
tyksen odotetaan ilmestyvän jo vuosien 
2015 ja 2016 vaihteessa. Kehitysideoita 
ja palautetta otetaan edelleen vastaan 
sähköpostilla: palaute@raksapp.fi

NIKO SEPPäNEN

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.

ammattiosastot pitävät sääntöjen mää-
räämän syyskokouksen lokakuun ja jou-
lukuun välisenä aikana. osastot tiedotta-
vat kokouksen ajankohdasta Rakentaja-
lehdessä sekä kotisivuillaan.
Syyskokouksissaan osastot päättävät 
seuraavalle vuodelle muun muassa 
puheenjohtajan, sihteerin, talouden-
hoitajan ja hallituksen jäsenet sekä va-
rajäsenet. Kokouksessa valitaan myös  
tarvittavat jaostot, työryhmät, edustajat 
aluejärjestön edustajakokoukseen sekä 
mahdolliset osaston luottamusmiehet.
osaston syyskokous on siis ihanteellinen 
paikka lähteä mukaan osastotoimin-

taan ja saada alkusysäys ay-toimintaan  
-  Raksanuorten tapahtumien lisäksi tie-
tenkin. Monessa osastossa kaivataan jo 
uusia kahvikupin pitelijöitä ja uudet naa-
mat otetaankin yleensä ilolla vastaan. 
Voi olla, että heti ensimmäisessä koko-
uksessa jokin pieni nakki napsahtaakin. 
Monessa osastossa on myös oma nuoriso-
jaosto, joka järkkäilee omia tapahtumia 
osaston nuoremmille jäsenille. Yleensä 
osasto myös antaa aika kivuttomasti tä-
hän muutaman setelin, kunhan toiminta 
on hyvän maun rajoissa eikä keskity pel-
kästään nesteiden nauttimiseen.

SAMI TENHONEN

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.
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Liian pitkät lahkeet
Pienikokoisten raksalaisten on helppo samaistua seuraavaan 
tilanteeseen: uudet työvaatteet ovat saapuneet työmaalle ja 
taas on lahkeissa mittaa ylimääräiset 20 senttiä. jos ne rullaa, 
niin kohta mukana kulkee kipsilevy, sähkömies ja puoli kiloa 
hiekkaa. tältä vältyt, kun käännät lahkeet sisäpuolelle teipillä! 
jesari kestää ehjänä vieläpä kauemmin kuin housut itse.

SINI PARTINEN

TUOM
O SOHLM

AN

Timpurin kolmio
Kuinka saada esimerkiksi terassin runko tai anturalaudoituksen 
nurkat suoraan kulmaan? Vastaus on 3, 4, 5! timpurin kolmion 
ideana on se, että kolmion lyhin sivu on jaollinen kolmella, toi-
siksi lyhin neljällä ja pisin sivu viidellä jolloin kaikkien näiden 
jakolaskujen tuloksena on sama luku. testaa vaikka itse:  aseta 
kaksi lautaa suoraan kulmaan, mittaa nurkasta toiseen lautaan 
1200 millimetriä ja toiseen 1600 millimetriä, jonka jälkeen 
siirrä toista lautaa niin kauan, kunnes näiden pisteiden väli on 
tasan kaksi metriä.

SUVI PARTINEN

PAAVO NIEM
I

PAAVO NIEM
I
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Veneessä voi vaikka nukkua.

Tuunari: 
Jari Verhilä
Ammatti: IV-asentaja

Tuunattavana: 
Terhi 520 HT

na sekä plotteri. Karttaplotteri on tärkeä 
varuste, joka kertoo, missä vene menee 
ja millainen vesistö on, siis eräänlainen 
navigaattori vesille.
 Vakuutusmaksuihin menee noin 250 
euroa vuodessa, mutta tulevaisuudessa 
isompien veneiden verotusta saatetaan 
korottaa.
 Kalalle kun lähdetään, niin vedossa 
voi olla yhtä aikaa 20 vapaa, mutta silloin 
tarvitaan plaanarikelkkoja levittämään 
siimoja. Yksinään pystyy kuulemma vielä 
menestyksekkäästi käsittelemään 12-14 
vapaa, mutta silloin ei ole asiaa kapeisiin 
väyliin, joissa kääntyminen ei onnistu il-
man siimasotkuja.

Veneily on enemmän kuin vesillä liikkumista

leppävirralla asuva IV-asentaja Jari 
Verhilä esitteli hieman yli 30 vuotta van-
haa venettään ja kalastusharrastustaan. 
jarin vene on terhi 520 ht, joka on va-
rustettu 50 hevosvoimaisella nelitahti-
sella Yamaha-perämoottorilla.
 Venettä jari on muokannut mielei-
sekseen nyt parin vuoden ajan. Vene on 
5,2 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä, jo-
ten alkuperäisen suunnitelman mukaan 
matkaan piti mahtua koko perhe ja ve-
neessä pystyä nukkumaan tarvittaessa. 
täydessä lastissa veneen syväys on jopa 
70 senttiä, joten pienille lammille ei ole 
asiaa, vaan vene lasketaan mielummin 
laajoille vesistöille.

 Vene soveltuu siis hyvin myös pidem-
mille retkille, mutta 26 litran polttoaine-
tankki ei riitä matkavauhdilla ajoon kovin 
pitkäksi aikaa kulutuksen takia, joka on 
12-13 litraa tunnissa. Varakanistereita 
kannattaa siis ottaa mukaan. Yön ylikin 
kestäviä kalareissuja jari on tehnyt poi-
kaporukassa.

Plotterit, kaiut ja 
plaanarikelkat
Veneen ylläpitokulut ovat kohtuullisia, 
mutta varustehankintoihin saa rahaa 
palamaan helposti. esimerkiksi jarin ve-
neessä on kaikuluotaimet edessä ja taka-

Vapoja tähän paattiin mahtuu.
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ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: ida.kuikka@rakennusliitto.fi

ennätyskala, 12,5 kilon lohi, on tullut 
tornionjoelta. joka vuosi onkin käytävä 
kokeilemassa 20 kilon rajan rikkomista 
samalla joella.
 toki välillä tulee niitä siimanpesu-
reissujakin. järvelle kun lähdetään, niin 
aikaa menee se 10-12 tuntia. Kotiväki 
onkin joskus maininnut, että halvemmal-

Veneily on enemmän kuin vesillä liikkumista

lakin saisi kalaa ruokapöytään. Veneily 
on kuitenkin paljon enemmän kuin ka-
lastusta. jari suositteleekin tutustumista 
harrastukseen lähtemällä jonkun kaverin 
kanssa vesille.

HANNU HUUPPONEN JA MARTTI JUONOJA

Kunnostus on tärkeä osa 
harrastusta
Kalavehkeissä ja veneessä jarilla on kiin-
ni yli 10 000 euroa, mutta kilpailutasol-
la liikutaan yli 50 000 eurossa. Siksi jari 
on toistaiseksi pysytellyt harrastetasolla. 
jari panostaa kalastukseen myös valmis-
tamalla itse uistimia. hänen suosikki-
vieheensä on tintin järväripelti, joka on 
järvilohelle suunniteltu lusikkauistin. 
 harrastukseen kuuluu myös kunnos-
sapitoa, joka tehdään veneilykauden 
päätyttyä. Kunnossapito aloitetaan vie-
mällä vene vähintään viikoksi kuivaan 
halliin, ettei mikään jäädy ja vene saa-
daan kuivaksi. Samalla on hyvä vaihtaa 
muun muassa peräöljyt ja tehdä muuta 
fiksausta. Sitten vene tuodaan pihalle 
pressujen alle odottamaan jäiden lähtöä.

Oma ennätyskala rontti   
12 kiloa
harrastus lähti jarilla jo kymmenen vuot-
ta sitten pulpettiveneestä ja varustetaso 
on siitä vain kasvanut. Saalistakin tie-
tysti tulee ja pääosin kalat ovat pääty-
neet ruokapöytään ja jopa pakkaseen. 
Myyntiin asti kalaa ei ole vielä pyydetty, 
vaikka isojakin vonkaleita on tullut.
 Suurin vetokala on ollut hieman 
alle kymmenen kilon hauki ja jarin Karttaplotteri on vähän kuin veneen navigaattori.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

”Kiinnostaisiko pikku iltakeikka työn 
ohella, olisi helppoa rahaa tarjolla?” 
”tuletko viikonloppuna rakentamaan 
terassia meitsin naapurille? Palkka 
tulisi ruokana, juomana ja rahana kä-
teen.” tuttua puhetta monilla raksoilla. 
Mahtaako alalla olla yhtäkään sankaria, 
jolle ei jossain vaiheessa työuraa tulla 
heittämään näitä kommentteja?
 harmaa talous eli pimeät keikat ovat 
enemmän sääntö kuin poikkeus raken-
nusalalla, suuressa ja pienessä mittakaa-
vassa. Isoimmillaan siellä liikkuvat mil-
joonat, pienimmillään kyse on naapurin 
mummon peilin kiinnittämisestä kymppiä 
vastaan. Verottajan käsityksen mukaan 
summa ei ole olennaista: jos raha vaihtaa 
omistajaa, silloin siitä pitää maksaa verot. 
talkoohommat ovat siis asia erikseen.

Saamatonta palkkaa ei voi 
periä
on helppo ajatella, että kyllähän sitä nyt 
yhden iltahomman voi käydä silloin täl-
löin tekemässä ja vähän täyttää lompak-
koa, mutta mitä jos keikasta ei jääkään 
kuin känsät käsiin ja paska maku suu-
hun? Pimeänä työskentelevä ottaa aina 
riskin siitä, että maksaako iltakeikan ti-
laaja sovitun summan, jos mitään.
 jos rahat jäävätkin saamatta, kukaan 
ei seiso pettyneen duunarin puolella ja 
palkkaa on mahdoton lähteä perimään 
minkään viranomaisen avulla. tämä on 

vain yksi esimerkki siitä, millaisia riskejä 
duunari ottaa päättäessään tehdä hom-
mat ilman verokorttia.

Kallista säästöä – korkojen 
kera
Pimeä työ ottaa aina enemmän kuin 
antaa. Muutama sata euroa taskussa ei 
lämmitä, kun verottaja muistaa muuta-
man vuoden päästä sakkolapulla korkojen 
kera, kun terveys menee iltakeikkapaikan 
telineiltä alas kieriessä, tai kun päiväduu-
nista tulee irtosanomisilmoitus työnanta-
jan tuskaillessa huonoa työtilannetta.
 Pimeä työ ei myöskään kerrytä eläket-
tä, eikä mikään vakuutus korvaa mahdol-
lista tapaturmaa. lisäksi pimeät keikat 
syövät ensimmäisenä juuri vasta alalle 
tulleiden duuneja, joten pahimmillaan 
nuori iltakeikkaaja sahaa omaa oksaansa 
työelämässä.

Tilaaja ei saa mitään takeita 
laadusta
työn tilaajan kannalta ongelmallista on, 
että kuka tahansa voi kertoa olevansa 
kokenut ammattilainen, vaikka oikeasti 
työmaaelämä olisi tuttua ainoastaan ai-
tojen ulkopuolelta.
 ammattitaidoton tekijä voi tehdä 
minkälaista sutta ja sekundaa tahansa 
takuun loppuessa siihen paikkaan, kun 
transitin perävalot häipyvät horisonttiin. 

Pimeää keikkaa tekevä ottaa 

isoja riskejä

Siinä saattaa miettiä kerran jos toisen-
kin, että kannattiko ”säästää” se muuta-
ma satanen sen sijaan, että olisi ottanut 
hommaan oikeasti ammattilaisen.

Valtiota eivät miljardien 
menetykset kiinnosta
Isoimmillaan harmaa talous tarkoittaa 
monien miljardien eurojen lovea val-
tion kassassa. Vaikka rakennusalalla on 
Suomessa käytössä yksi kehittyneimpiä 
harmaan talounden torjunta- ja valvon-
tajärjestelmiä, jostain kummasta syystä 
tämäkin asia on valtion leikkauslistalla.
 Yksi malliesimerkki, miten harmaa 
talous näkyy isossa kuvassa, on aliura-
kointi. Isoimmat rakennusfirmat käyt-
tävät usein montaa aliurakointifirmaa, 
jotka puolestaan myyvät työn vielä mo-
neen kertaan eteenpäin. näin saadaan 
valvominen tehtyä todella vaikeaksi ja 
vastuuta siirrettyä eteenpäin. Itsessään 
aliurakointi ei kerro harmaasta talou-
desta, mutta pitkä ketjutus epäilemättä 
mahdollistaa hämärähommat.

Ketjutus on 
työturvallisuusongelma
joskus pienemmät aliurakointifirmat ei-
vät hoida lakisääteisiä velvollisuuksiaan 
kovin hyvin ja käyttävät sellaisia ulko-
maalaisia työntekijöitä, jotka eivät tunne 
oikeuksiaan suomalaisessa työelämässä 
tai tiedä työehtosopimusjärjestelmästä.
 Varsinkin työturvallisuuteen liittyvät 
laiminlyönnit huomataan usein vasta, kun 
pahin on jo tapahtunut ja työntekijä lou-
kannut itsensä työmaalla. työntekijällä ei 
esimerkiksi ole työterveyshuoltoa ja hän 
tulee töihin kipeänä, koska pelkää työn-
antajan ”kostavan” sairastumisen.
 aina ”pimeitä” tapaturmia ei listata 
firmojen tapaturmatilastoihin ja näin ol-
len niitä saadaan kaunisteltua esimerkik-
si tapaturmakilpailujen ja tR-mittauksien 
osalta.
 jos mietityttää, onko jokin työ tai pro-
jekti harmaata taloutta, niin maalaisjärjen 
käyttö on hyvin suositeltavaa. Iltakeikat 
voi tehdä myös laillisesti esimerkiksi 
palkkaus.fi -palvelun kautta. legendaa 
hyvistä kuutamokeikoista heitetään työ-
mailla aina, mutta kannattaa muistaa, 
että niissä on aina mukana värikynää.

HENRI KARVINEN, SINI PARTINEN, MARI UITTO 
JA JUSSI RäINä

KUVIEN LAVASTUKSEEN EI KäyTETTy PIMEää TyöVOIMAA.

PAAVO NIEM
I
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Toiminnansuunnittelut

16.-18.10.2015 Tallinna

Tehdään hyvästä vielä parempaa! 

Lähde reissuun sunnittelemaan 

ensi vuoden nuorisotoimintaa.

Tallinnaan kokoontuu viikonlo-

puksi puoli Suomea, joten tä-

mä on loistava tilaisuus verkos-

toitua ja kehitellä yhteistyökuvi-

oita alueiden välille.

Ilmoittautuminen:

https://my.surveypal.com/

Tallinna2015

Lisätiedot: Sini Partinen 

040 630 3285

Pohjoisessa järjestetään lop-

puvuodesta oma toiminnan-

suunnittelu. Pohjoisen il-

moittautuminen ja lisätie-

dot: Niko Seppänen  

040 630 2885

Lehdentekokurssi
Tammi-helmikuu 2016
Siikaranta

Vuorossa jo 15. kurssi! Raksa-
nuoret ovat tuottaneet jo mon-
ta sataa sivua tiukkaa asiaa. Jos 
et vielä ole ollut mukana koke-
massa tätä tekemisen riemua, 
nyt on aika! Osallistumiseen 
ei ole tiukkaa vaatimustasoa, 
vaan kaikki ovat tervetulleita 
mukaan, sillä kurssilla saat tar-
vittavat tiedot ja koulutuksen.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset:
Ida Kuikka 
040 630 2740

Pikkujoulut
Marras-joulukuu 2015

Eri paikkakunnat

Alueet, joilla on aktiivisia jä-

seniä, järkkäilevät mieleisen-

sä vuoden lopetuksen. Raksa-

nuoret ovat yleensä viettäneet 

perinteistä vauhdikkaampia 

pikkujouluja, joten kyse ei 

ole pelkästä kinkun naamaan 

lappamisesta, vaan illanviet-

tona on ollut kartingia, splät-

tistä ynnä muuta. Rohkeasti 

mukaan kinkereihin!

Seuraa tapahtumailmoit-

telua raksanuorten netti-

sivuilla ja Facebook-ryh-

mässä.

REKISTERÖIDY JA KÄYTÄ ILMAISEKSI OSOITTEESSA: WWW.PALKKAUS.FI 
 

1.  
Rekisteröidy ilmaiseksi 

2.  
Lähetä palkkalaskelma 

3.  
Työnantajat löytävät sinut 

Palkkaus.fi–palvelulla sinulle jää 
noin 30 % enemmän verrattuna 

laskutuspalveluihin tai oman 
yritykseen. 

Voit tehdä palkkalaskelman 
valmiiksi itse ja lähettää 

työnantajalle palvelun kautta. 
Palkka on helppo maksaa ja 

kaikki velvoitteet tulevat 
hoidetuiksi.  

 

Markkinoi ja myy osaamistasi 
entistä näkyvämmin 

osaajaprofiililla.  
Kotitalouksien on helppo 

löytää sinut! 

Rakennusliitto tarjoaa jäsenilleen Palkkaus.fi-palvelun palkkalaskurin, jolla voit helposti tehdä 
palkkalaskelman ja lähettää sen yksityiselle työnantajalle maksettavaksi. 
 
Tehdystä työstä ei jää epäselvyyttä, kun lähetät palkkalaskelman itse työnantajalle Palkkaus.fi-
palvelun avulla. Palkkalaskuri ottaa huomioon TESin erät ja voit liittää laskelmaan myös kulut 
ja kilometrikorvaukset.  
 
Palvelu on ilmainen työntekijälle, eikä palvelun käyttö sido tai velvoita mihinkään. Muutaman 
euron palvelumaksun maksaa työnantaja.  

KOKEILE UUTTA PALKKALASKURIA! 
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Höylää liittosi kortilla jopa
17 % alennus vakuutuksista

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme 
erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme 
numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi

Ammattiliittosi jäsenkortti on mitä parhain etukortti. Meillä et muita tarvitse. 
Säästät heti selvää rahaa jopa 17 % vapaaehtoisten vakuutusten maksuista, 
kun kuulut liittoon ja keskität meille vakuutuksesi. Lue lisää eduista turva.fi/ 
rakennusliitto


