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Hiki pinnassa
Pesäpalloa, rallia, futista ja juoksentelua

Riemu repesi Espoossa
Kesän suurtapahtuman teemana oli positiivisuus
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Syyskuu
10.9.  DJ Sampl
17.9.  Lazy Days -opiskelijaristeily
24.9.  JS16
 
Lokakuu
1.10.  Joonas Hahmo
8.10.  DJ Milla Lehto
15.10.  DJ Sampl
29.10.  DJ Probaker

Marraskuu
5.11.  Joonas Hahmo
12.11. Lazy Days -opiskelijaristeily
19.11.  JS16
26.11.  DJ Milla Lehto
 
Joulukuu 
3.12.  DJ Seb
10.12.  JS16
17.12.  DJ Probaker

 

© Jouni Väänänen

Lauantailähdöillä Helsingistä Tukholmaan Suomen kovimmat DJ:t 
ottavat haltuunsa yökerho Club Marin. I Love DJs tarjoilee sekä 
meno- että paluuiltana klubimusiikin uusimpia hittejä ja kovimpia 
biittejä aina aamuyöhön saakka. Lähde mukaan huippu-DJ:iden 
matkaan – tunnelma merellä on kuin Ibizalla!

Varaa syksyn bilematkasi vikingline.fi, tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577  
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.). Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Sisältö
2/2016

Elämme outoja 
aikoja, kun hei-
komman puolus-
taminen, syrjin-
nän ja rasismin 
tuomitseminen 

leimataan ääriajatteluksi. Ay-
liikkeessä toimiminen rinnaste-
taan osassa mediaa lähes kommu-
nismiin tai sitä pidetään vähin-
täänkin jonkinasteisena työnanta-
jaan kohdistuvana kiusantekona. 
Ihmiset usutetaan toistensa kimp-
puun luomalla epäsopua kiky-so-
pimuksilla ja muulla tavallisen 
tallaajan olojen kurjistamiseen 
tähtäävällä politiikalla. 
 Kun soppaan sotketaan mu-
kaan kaikenlaista, lähtien pako-

laispolitiikasta, pitkäaikaistyöt-
tömistä, autoverosta, kauppojen 
aukioloajoista ja ammattikoulu-
tuksen laadusta, on keitoksesta 
tullut niin sakea, että pohjaa ei 
enää näe. Ei ole ihme, jos keski-
vertoihmisellä ei riitä aika, mie-
lenkiinto tai jaksaminen siihen, 
että selvittäisi, mistä kaikessa on 
kyse ja minkä puolen keskustelus-
sa valitsisi. 
 Samalla on luotu kuvaa siitä, 
että omasta asemasta ja hyvin-
voinnista voi pitää kiinni vain it-
sekkäällä minä ensin -ajattelulla 
ja että kaverin jeesaaminen onkin 
yllättäen pois omien tarpeiden 
täyttämiseltä. Tämä on täyttä he-
vonkukkua! 

 Elämästä tulee todella raskas-
ta, jos näkee työkaverin kilpailija-
na, eri äidinkieltä puhuvan ihmi-
sen vihollisena tai duunia etsivän 
kaverin uhkana. 
 Niin kuin wanha sanonta kuu-
luu, karma is a bitch. Solidaa-
risuudella, reilulla meiningillä ja 
kaverin auttamisella on varmasti 
lopulta huomattavasti paremmat 
seuraukset kuin sillä, jos kyynär-
päätaktiikalla runnoo toisia ku-
moon oman onnensa tieltä.

Ollaanko ihmisiksi?
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Jussi-Tapio Selkälä
33, Oulu

Olen juuri aloittanut opiske-
lut työmaajohtajaksi Oulun 
Aikuiskoulutuskeskuksessa. 
Suurimmaksi osaksi oman 
ammattitaidon parantamisen 
vuoksi.
 Alunperin kouluttauduin 
suunnitteluasistentiksi ja 
vartijaksi. Mutta 2012 päätin 
alkaa opiskella maarakenta-
jaksi, koska työ on fyysistä. 
Valmistuin seuraavana vuon-
na, ja olen sen jälkeen ollut 
maarakennusalan töissä – ke-
säisin. Talvella kun Oulun 
suunnalla tahtoo olla vähän 
nihkeätä päästä alan töihin. 
Monenlaisia työmaita on tullu 
vastaan. Parhaiten on jäänyt 
mieleen kuitukaapelin veto, 
maisemien puolesta.  
 Vapaa-aikani menee fris-
beegolfin parissa kesäisin. 
Talvisin pelaan sulista ja 
rocketballia ja käyn salilla.
 Raksanuoriin lähdin mu-
kaan vasta viime jouluna. 
Mutta helkatin hauskaa on 
ollut, ja nautitaan vielä nämä 
jäljellä olevat vuodet. 

Juho Heiskari
24, Oulu

Ensimmäinen Raksanuorten 
tapahtuma, mihin lähdin 
mukaan, oli sählyturnaus 
Kuopiossa. Tutustuin mo-
niin uusiin naamoihin, ja 
sitä myötä olen jatkanut 
toimintaa Raksanuorissa.     
Vaikuttaminen asioihin mah-
dollistuu osallistumalla toi-
mintaan. 
 Rakennusliiton jäsen olen 
ollut koko työurani. Olin tie-
toinen Rakennusliiton ja 
Raksanuorten järjestämistä 
tapahtumista, mutta jotenkin 
oli vaikea päästä lähtemään 
mukaan. Kunnes kaverini pu-
hui minut ympäri ensimmäi-
sille Raksanuorten reissuille.
 Valmistuin ammattikou-
lusta 2012 talonrakentajaksi. 
Koulun sekä armeijan jälkeen 
olen ollut betonointifirmassa 
töissä Oulussa. Viime kesän 
työskentelin Tukholmassa. 
Kiinnostus alaa kohtaan on 
kasvanut erilaisten työkoke-
musten kautta, ja tällä het-
kellä opiskelen rakennusinsi-
nööriksi Oulussa.  

Jan Särkkä
27, Rovaniemi

Morjesta pöytään! Olen Ro-
vaniemeläinen IV-asentaja. 
Aloitin opiskelut datanomi-
koulutuksella, mutta ei se 
ollut minun hommia. Op-
pisopimuksen kautta pää-
dyin nykyiseen ammattiini ja 
liittoon liityin siinä samalla.
 Vapaa-ajat harrastan eri 
urheilulajeja jalkapallosta 
jääkiekkoon. Tällä hetkellä 
olen lomautettuna, mutta 
horisontissa näkyy valoa, 
kun hommasin itselleni töitä 
Salosta lomautuksen ajaksi. 
Kyseessä on melkein kuin 
paluu juurille. Olen pienenä 
poikana muuttanut Salosta 
Rovaniemelle.
 Raksanuorten toimintaan 
ensikosketukseni oli 2015 
keväällä jääkartingin muo-
dossa. Olisihan noita tapah-
tumia, mihin olisin voinut 
osallistua, ollut vaikka muille 
jakaa, mutta ujona poikana ei 
sitä aiemmin tullut lähettyä. 
Nyt on tullut sitten pyörittyä 
vähän joka tapahtumassa, 
koska porukka on mitä mah-
tavin. 

Milja Kopperoinen
26, Tampere

Yläasteen loppusuoralla pai-
nitaan usein vaikeiden pää-
tösten kanssa: lukio, ammat-
tikoulu, työelämä vai mikä? 
Omalla kohdalla lukio ei ollut 
vaihtoehto. Jopa äitini totesi, 
että ihan sama mihin haet, 
kunhan et hae lukioon.
 Marssiessani opinto-oh-
jaajan juttusille olin 80-pro-
senttisen varma, mikä tu-
leva koulutusalani olisi. 
Puhuessani aikeistani hakeu-
tua talonrakentajaksi, opo 
naurahti ja toisti kysymyk-
sen ”mihin aiot hakeutua”. 
Paniikkivastauksen ajamana 
eksyin parturi-kampaajaksi.
 Monien eri ammattikokei-
lujen ja kotona vietettyjen 
vanhempainvapaiden jäl-
keen työelämä kuulosti jo 
sanana möröltä, joten koin 
helpommaksi lähteä maa-
lailemaan koulun seiniä. 
Persaukisena opiskelijana in-
nostuin Rakennusliitosta ja 
Raksanuorten järjestämistä 
tapahtumista, mut eihän tip-
pa tapa eikä ämpäriin huku. 
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Vuonna 2014 tuupattiin käyntiin 
Rakennusliiton aktiiveille tarkoitettu 
koulutus, Vaikuttaja. Kouluttajien Juhani 
Lohikosken ja Maarit Fredin johdolla maa-
ilmaan saatellussa konseptissa on kyse 
sisäänheittokurssista vaikuttamisen 
maailmaan. 
 Vuoden päivät kestävässä koulutuk-
sessa kehitellään kampanjoita, edis-
tetään esiintymistaitoja, vihkiydytään 
viestintään ja opitaan porukalla yleissi-
vistävien lähijaksojen myötä. Kirsikkana 
kakun päällä on koulutuksen päättävä 
opintomatka opiskelijoiden yhdessä va-
litsemaan kohteeseen. 
 Vaikuttajan lyhyen historian aika-
na on vierailtu Wienissä ja Genevessä. 
Wienissä ei ainoastaan juotu viiniä vaan 
päästiin tutustumaan muun muassa pai-
kallisen rakentajien liiton pääkonttoriin, 
kun taas Genevessä piipahdettiin kan-
sainvälisen työjärjestön Ilo:n tiloissa. 

Ensikokemuksia
ensimmäiseen koulutukseen osallistu-
nut Suvi Partinen muistelee vaikuttaja-
vuottaan.
 ”Raksanuorten tapahtumissa ollaan 
usein suurin piirtein samanikäisten kes-
ken ja ollaan liikuttavan samanmielisiä 
muun muassa työelämään ja ay-liik-
keeseen liittyvistä asioista. Vaikuttaja-
ryhmään oli kuitenkin valittu osallistujia 
erilaisilla taustoilla ja kokemuspohjilla. 
Ikäjakaumakin oli huomattavasti laajem-
pi kuin Raksanuorten touhuissa. tämä 
toi uusia näkökulmia ja syvyyttä keskus-
teluihin ay-liikkeen kehittämisestä.”
 ”Monen kurssilaisen kanssa löytyi 
yhteinen sävel, eivätkä siellä solmitut 
ystävyyssuhteet päättyneet kurssin lop-
pumiseen.” 

 Mette Nissinen oli toisen vaikuttaja-
kurssin kuopus. hän summaa Sveitsin 
reissulla kruunattua koulutusta.
 ”opintovuoden kuluessa ja etenkin 
sen jälkeen on ollut mukava seurata 
kurssikavereiden kehittymistä ay-toimi-
joina. tämä koulutus on selkeästi anta-
nut pohjaa sekä kannustanut toimimaan 
ja ideoimaan uusia kujeita edunvalvon-
taa varten.”

”Raksanuoret edition”
nyt jo kolmas vuosikurssi vaikuttajanal-
kuja on vallannut nuuksion luokkahuo-
neet. tämänkertaista koulutusta voisi 
jopa kutsua nimellä ”Raksanuoret edi-
tion”, sillä kurssille on löytänyt tiensä 
ennätysmäärä nuoria rakentajia. 
 Raksanuorten toiminnassa aktiivises-
ti jo jonkin aikaa olleet Eerik Kuukkanen 
ja Saija Kuivala sekä konkarin statuksen 
saavuttanut Martti Juonoja päätyivät sa-
maan Vaikuttaja-ryhmään. 
 Parin ensimmäisen lähijakson perus-
teella kolmikko kiittelee mielenkiintoisia 
aihepiirejä, joita tapaamisissa on ruodit-
tu. he odottavat koulutukselta eritoten 
ryhmäytymistä ja verkostoitumista. Myös 
hyvät eväät työelämän vaikuttamiseen ja 
toimimiseen työpaikalla mainitaan.  
 Kolmosryhmä odottaa vielä jännit-
tyneinä päätöstä oman opintomatkansa 
kohdemaasta, mutta ehdotus reissusta 
Pattayalle on virallisesti torpattu.

SuVI PARTINEN, METTE NISSINEN, SAIJA KuIVALA, 
MARTTI JuONOJA, EERIK KuuKKANEN

ajankohtainen kakkonen

KOLMEN KURSSIN VAIKUTTAJIA...

… ja kolmen liiton nuoria 
nuorten Voimalla -klubien ajatus on antaa eri liittojen nuorille tilaa keskustella 
ammattiliittoihin ja työelämään liittyvistä aiheista keskenään ja yhdessä asian-
tuntijoiden kanssa. Syyskuussa helsingin Café Mascotissa klubin järjestivät 
Raksanuoret sekä pääkaupunkiseudun jhl-nuoret ja PaM:n nuoret.
 Pääteemaa ”Yhtenäinen ay-liike” pohdittiin monelta kantilta liittojen edusta-
jien sekä yhteistyöjärjestö joukkovoiman kanssa. oman näkökulmansa keskuste-
luun toi Suomen ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SaSK. Raksanuorten tänä 
vuonna keräämät hyväntekeväisyyskalenterirahat lahjoitettiin samassa yhteydes-
sä eteenpäin: SaSK:n toimintaa tuettiin 5 000 eurolla! Illan aikana pystyi myös 
allekirjoittamaan kansalaisaloitteen työttömyysetuudella opiskelun mahdollista-
miseksi.
 huumoriakaan ei unohdettu. Porukan nauruhermoon iski illan päätteeksi 
stand up -koomikko Niko Kivelä. jatkoa on luvassa.

SINI PARTINEN

Aktivoidu 
ja osallistu!

Koulutus tarjosi eväitä ay-toimintaan

JANNE GREN

JuHANI LOHIKOSKI
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lenkkeily on kivaa, mutta raksanuorten po-
rukassa se on todennäköisesti parasta, mitä 
voit tehdä vaatteet päällä.
 Parikymmentä urheaa raksanuorta ke-
rääntyi syyskuussa Peurungan kylpylän ur-
heilulliseen ympäristöön aikomuksenaan 
ottaa itsestään mittaa haastavassa juoksu-
tapahtumassa Peurunka extremeRun. Koko 
viikonlopun mittaisen urotyön alkulämmöt 
otettiin heti porukan saavuttua kylpylän sau-
nallisiin huoneistoihin. taktiikat ja maaston 
kartoittaminen oli osalle juoksijoista erikoi-
sen tärkeää jo ennen aamukahvia.

Esteitä ja hidasteita
Sumuinen ja kostea aamu alkoi aluetoi-
mitsijan teS-jatkokauden selvityksellä. 
Seuraavaksi vedettiin jo sankarikuosit ylle ja 
kokoonnuttiin extremeRunin lähtöalueelle 
valokuvattavaksi radiotähtien kanssa ja vas-
taanottamaan kisafiilistä.  
 hyvien alkulämpöjen jälkeen tuhatpäi-
nen joukko säntäsi yhteislähdöstä Peurungan 
metsään. alkutaipaleen loputtomalta tuntuva 
nousu laittoi hikikarpalot otsalle ja uskon koe-
tukselle. Ison harjanteen päällä maisemat vii-

mein palkitsivat rämpimisen, ja reitin maasto 
vaihtui isoiksi hiekkatöyräiksi. hiekkakasalta 
toiselle loikkiessa oli vaarana ruhjoa nilkkansa 
louhikossa, joten lujaa ei menty. 
 luonnon omien esteiden lisäksi reitin 
varrelle osuivat raksanuorille liiankin helpot 
teline-esteet, ja matkalla eteen tuli muitakin 
hidasteita vedestä pahanmakuiseen vaahtoon.

Palkintoja ei, virvokkeita kyllä
Raksanuorten uljaasta ja kovatasoisesta po-
rukasta muutama hurja juoksi kaksi kierrosta 
loppujen rykäistessä yhden seitsemän kilo-
metrin pituisen lenkin. hikisen pyrähdyksen 
jälkeen tunnelma maalialueella oli hurmioi-
tunut, ja kaikki olivat valmiit juoksun jälkei-
siin allasbileisiin. 
 altaalla kisat jatkuivat virvokkeiden naut-
timisen ohessa. urheat raksanuoret eivät 
päässeet palkinnoille, mutta sitäkin haus-
kempaa oli hyvän joukkuehengen nimissä. 
 Illan tulikuumien tilanteiden jälkeen aa-
mulla käytiin vielä viikonlopun parhaat palat 
läpi. tapahtuma todettiin timanttiseksi. 
 

HANNu HuuPPONEN

Hiki otsalla ja usko koetuksella(r)Actionia
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Kalajoki Beachfutiksessa pikku raksalainen 
pääsee ihan luvan kanssa potkimaan muu-
takin kuin kompastumisvaaraa aiheuttavia 
esineitä työmaalla. tapahtuma tarkoittaa 
monelle raksanuorelle Kalajoen juhannus-
takin tärkeämpää ja hauskempaa viikon-
loppua.
 tuttuun tapaan aurinko oli pakannut 
laukkunsa, nostanut kytkintä ja paen-
nut mahdollisimman kauas pelipaikas-
ta, mutta sateesta huolimatta pelitun-
nelma oli korkealla. Perjantain pitkien 
bussimatkojen ja aloituspelien jälkeen 
osa porukkaa marssi Ravintola Dyyniin 
palautumaan koitoksista. huolimatta 
jälkipuintien venymisestä aamun tun-
neille, kaikki olivat lauantaina suht 
sporttisina ja ajoissa kentillä. 

Kroppa koetuksella
hupisarjaa oli jälleen tahkoamas-
sa useampi raksanuorten joukkue, 
mutta mitalipaikkoja ei päästy tällä 
kertaa hätyyttämään. toista ker-
taa tapahtumaan osallistuneen Jan 
Särkän joukkue oli raksanuorten 
koboltinkovaa kärkeä edustanut 
Dreamteam. joukkueen hyvästä 
pelistä ja jantsun upeasta, maali-
vahdin pään kautta kimmonneesta 

maalista huolimatta Dreamteam ei selvinnyt 
alkusarjaa pidemmälle. 
 Pelin hengen koettiin olevan hieman va-
kava verrattuna edellisvuoteen, ja muutama 
vastaan tullut joukkue tuntui ymmärtäneen 
sanan ”hupi” väärin. toisaalta kyseisessä 
lajissa kilpailuhenki iskee salakavalasti iloi-
sellakin mielellä pelaavaan. 
 Muutenkin ryminää oli välillä enemmän 
kuin jokereiden maalilla, ja törmäyskurssille 
päätyi parikin raksanuorta. toiset onnistuivat 
kolaroimaan tiimikumppaninsa kanssa sen 
verran näyttävästi, että tilanteen olisi voinut 
kuvitella olleen suoraan Michael Bayn leffas-
ta. 

Jälkipelit
turnauksen jälkeen syötiin hyvin, saunottiin 
ja suihkuteltiin uskomattomat määrät hiek-
kaa pois ja lähdettiin kisailemaan mölkky-
mestaruudesta. 
 Illalla Merisärkän valtasi futaajien lisäk-
si jVG, ja juhlat jatkuivat Sandy Keltissä. 
Perinteinen lähtöpäivän hampurilaisateria 
kruunasi raskaan mutta hauskana mieleen 
muistuvan futisreissun. tulevana kesänä 
halukkailla on taas mahdollisuus osallistua 
tähän futareiden romuralliin.

HEIdI ERHOLTz, ERNO ALANKO, METTE NISSINEN 

Kalajoella potkittiin taas!

KuVAT: PAAVO NIEM
I

KuVAT: NIKO SEPPäNEN

Kukaan ei eksynyt maastoon.

Maalissa odotti mitalisade.

Hiekka toimi hidasteena.

Osumaa ottivat muutkin kuin pallo.
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Ex-junnu jatkaa palloilua
Aki Hanhela tunnetaan Kempeleen Kirin väriläiskänä ja ratkai-
supelaajana. omien sanojensa mukaan hän viettää kuitenkin 
pukukoppihetket keskittyen ja säästää räiskymisen kentälle.
 26-vuotias insinööriopiskelija on KeKin pitkäaikainen luot-
topelaaja. Pesäpalloharrastus alkoi jo 7-vuotiaana Kempeleen 
joukkueessa, eikä aki ole ikinä pelannut pitkiä aikoja muissa 
seuroissa. uraa alkaa olla kotiseurassa takana pian parikym-
mentä vuotta, mutta kova motivaatio ajaa harjoittelemaan ja 
kehittämään itseä sekä joukkuetta edelleen.

Voittoisa vuosi
Kempeleen Kiri on ollut Supersarja-karsinnoissa jo useita 
vuosia. Vuonna 2014 nouseminen Superiin oli äärimmäisen 
lähellä, mutta Kankaanpään Maila sai ratkaisevassa ottelussa 
lyötyä yhden juoksun enemmän. 
 ”Pukukoppi ei ole ollut ikinä niin hiljainen kuin kyseisen 
tappion jälkeen”, hanhela toteaa. 
tästä sisuuntuneena lähdettiin uusin eväin kaudelle 2015, 
ja voitokkaan kesän jälkeen alkoivat vihdoin ja viimein koko 
kylän nousujuhlat. tämä oli iso asia Kempeleen kokoiselle 
kunnalle.

Tunne peli
ulkopelissä ykköspesävahtina täytyy löytyä räjähtävyyttä 
koko kehosta, samoin sisäpelin puolella kärkietenijän roolis-
sa. Pesäpallo on tunnepeli ja henkisellä tasolla vaativa laji. 
Ykköspesällä akilla onkin hyvä paikka pureutua vastustajan 
tunteisiin ja sekoittaa tämän peliä. 
 treenipuolella lihashuolto on äärimmäisen tärkeää lajitree-
nin lisäksi, sillä palautumiskyky kesän tiiviissä pelirytmissä 
saattaa jopa ratkaista pelejä. harjoitustunteja kertyykin vii-
kossa jopa yli 20: voidaan siis puhua ammattiurheilusta. 
 Supersarjaan nousun myötä lajin suosio ja junioriharrasta-
jien määrä Kempeleessä on selkeästi noussut. 
 ”Vielä kun superpesis-otteluita alettaisiin näyttää ilmais-
kanavilla, niin laji saisi enemmän näkyvyyttä”, hanhela toi-
voo. näin laji nousisi jälleen marginaalista omaan arvoonsa 
jalkapallon ja jääkiekon rinnalle.
 

JAN SäRKKä, MIKKO PAKANEN, JuHO PASANEN

RAIdO AROSALu

eläm
ää työpäivän jälkeen?

Saija Kuivala lähti 8-vuotiaana kokeilemaan siipiään jalka-
pallon parissa. nuori neiti löysi joukkueekseen Puistolan 
urheilijat eli Puiun. alussa tyttöä mietitytti, onko jalkapallon 
pelaaminen sittenkään se oma juttu, mutta pelaamisen myötä 
innostus lajia kohtaan kasvoi. 
 Parin vuoden etsiskelyn jälkeen Saija löysi paikkansa maa-
livahtina. Pelipaikalla kuluikin seitsemän vuotta. 

Paluu tauon jälkeen
Kuivala siirtyi 17-vuotiaana pelaamaan kakkosdivaria Pohjois-
haagan urheilijoiden eli Pohun riveihin. Kolmen vuoden jäl-
keen polvet eivät kestäneet kovaa vauhtia, ja harrastukseen 
tuli reilu vuoden tauko. 
 Samaan aikaan kun paluu kentille alkoi kiinnostaa, 
Kuivalan entinen valmentaja oli perustamassa uutta joukku-
etta ja kyseli häntä mukaan. ensi kaudella vitosdivarissa pe-
laava joukkue harjoittelee tällä hetkellä hiekkakentillä mutta 
pelaa nurmella. haasteita harjoitteluun tuo joukkuelaisten 
työ- ja perhe-elämä, sillä välillä yhteisten harjoitusten sopi-
minen on hankalaa.
 jalkapallossa on tärkeää, että kunto on kohdillaan, ja har-
joituksissa keskitytäänkin sekä tekniikkaan että fysiikkaan. 
Vuonna 2011 Pohun joukkue kävi Barcelonassa pelaamas-
sa paikallista naisjoukkuetta vastaan voittaen nämä 7–0. 
Samalla reissulla paikallisen miesjoukkueen valmentaja veti 
Kuivalan joukkueelle treenit. tämän pelaaja kokee yhdeksi 
kohokohdaksi jalkapallourallaan. 

Futis on parasta pelattuna
töiden rinnalla jalkapallo on rentouttavaa. Mutta vaikka 
Kuivala tykkää pelata jalkapalloa, hän ei seuraa sitä televisi-
osta tai katsomosta. Se on hänen mielestään pitkästyttävää. 
toisin kuin sohvalla, kentällä kolhuilta ei kuitenkaan säästy. 
eräässä pelissä Kuivalalla murtui kylkiluu, kun vastustajan 
maalivahti tuli kyynärpäätaktiikalla vastaan. osumat eivät 
kuitenkaan lannista vaan pistävät treenaamaan entistä ko-
vempaa. 
 Kolhujen lisäksi myös sääolosuhteet voivat koetella. 
Pelkääkö Kuivala sadetta? 
 “en! en ole sokerista! Ihan sama, mitä sieltä taivaalta 
tulee, pelit pelataan silti.” 
 Poikkeuksellisen kova asenne!

HANNu HuuPPONEN, ELLI-ILONA MäKELä, MILJA KOPPEROINEN

M
ARKKu KOVALAINEN

Ykkösestä Superiin
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TEKSTI KAISu TERVONEN KuVAT PAAVO NIEMI

hotelli Korpilahden aula vilisee kirk-
kaanoransseja t-paitoja. Raksanuorten 
talkoolaisten paidat erottuvat superi-
laisten sinisiä paitoja paremmin, mutta 
tapahtuma on järjestetty yhdessä. joka 
toinen vuosi järjestettävä SuPerRaksa on 
Raksanuorten ja SuPerin, Suomen lähi- 
ja perushoitajaliiton, yhteinen voimain-
ponnistus. tänä vuonna tapahtumapai-
kaksi valikoitui espoo ja ajankohdaksi 
20.–21. elokuuta.
 tapahtuman teemana on positiivi-
suus. auditorioon kerääntyvän porukan 
osoittama jälleennäkemisen ilo ja toveril-
linen kettuilu istuvat teemaan mainios-

SUPERRAKSA-TAPAHTUMASSA 
VIESTITTIIN, VERKOSTOIdUTTIIN 
JA TEHTIIN 70 bENJIHYPPYÄ.

ti. Kun ensikertalaisia pyydetään nosta-
maan kätensä ylös, käy ilmi, että heitä 
on iso osa noin 160 hengen porukasta. 
 tilaisuuden avaavat kuitenkin konka-
rit. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan 
viesti tulee videolta. Rakennusliittoa pai-
kalla edustaa varapuheenjohtaja Kyösti 
Suokas. hän painottaa positiivisuuden 
tärkeyttä työelämässä: elämänasenteel-
la voi vaikuttaa omaan jaksamiseen. 
Suokas muistuttaa myös, ettei kyynisyy-
teen edes ole syytä, sillä työllisyysnäky-
mät ovat hyvät. ”näitä hommia ei vie ro-
botit. Kukaan ei muuraa digitaalisesti.”
 Vaikka SuPerRaksan teemana onkin 
positiivisuus, myös negatiivisuudelle on 
varattu pieni tila. osallistujille kerrotaan 
”negatiivisuuden oksennusseinästä”.  
 Se on pala hotellikäytävän seinää, 
jonka vierellä on post it -lappuja ja tus-
seja ja jonne jokainen voi käydä purka-
massa ärsytyksen aiheitaan. 
 ensimmäisissä lapuissa lukee ”juha 
Sipilä” ja ”liian hyvä keli”. ulkona au-
rinko paistaa pilvettömältä taivaalta.

Missä mennään?
Rakennusliitto on jäsenistöltään nuori ja 
miesvaltainen liitto. naisjäseniä liittoon 
kuuluu vain 6 000, kun miesjäseniä on 
80 000. nuoria jäseniä liitossa on 33 
500. 
 ensikokoontumisen jälkeen superilai-
set ja raksanuoret jakautuvat omiin ryh-
miinsä. Sini Partinen, yksi Rakennusliiton 
kolmesta nuorisotoimitsijasta pitää rak-
sanuorille alustuksen liiton toiminnasta. 
Isoin ajankohtainen asia rakennusliit-
tolaisille on teS-kauden päättyminen 
2017 helmikuussa. Sitäkin lähestytään 
positiivisen kautta. Partinen muistuttaa, 
että myös nuoret saavat äänensä kuulu-
viin ja asioita muutettua. 
 hänellä on myös konkreettinen esi-
merkki. jos työnantaja ei ole järjestä-
nyt tai osoittanut työterveyshuoltoa, 
saa työntekijä olla omalla ilmoituksella 
kolme vuorokautta pois sairaana. tämä 
pykälä ajettiin läpi yhden liiton nuoren 
jäsenen aloitteesta.
 Rakennusliiton uusien tulokkai-
den tilanne näyttää Partisen esityk-
sen valossa muutenkin valoisalta. 
Vastavalmistuneiden työttömyys alalla 

Negatiivisuusseinän anti jäi laihaksi – mikä 
oli positiivista.

Positiivisen kautta
Positiivisen kautta

 Välijumppa auditoriossa. Elin yllätti. SuPer vs. Raksanuoret Singstarissa.

Rimanalitusten sijaan tehtiin narun ylityksiä.
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on laskenut edellisvuoden 33 prosentis-
ta 26 prosenttiin ja työttömyys yleensä 
13,7 prosentista 11,8 prosenttiin. 
 Kun asiallinen asia on saatu käsi-
teltyä, saliin kokoontunut sakki huutaa: 
”tillsammans är vi starkare!” huuto 
tallentuu videolle, joka lähtee terveh-
dyksenä lahden taakse unga Byggare 
-nuorisojärjestölle. Se on Raksanuorten 
ruotsalaisvastine. Viesti ”yhdessä olem-
me vahvempia” kiteyttää ammattiliitto-
jen koko idean. 

Oivalluksia ja iltamenoja
Suurin osa SuPerRaksan lauantaista 
kuluu ryhmätöiden parissa. Rasteja on 
kuusi, ja superilaisista ja raksalaisista 
koostuvat ryhmät joutuvat käyttämään 
sekä aivojaan että kroppaansa. 
 Ryhmä 4:n johtajaksi valitaan rak-
salaisista lahtelainen Kirsi Laakko, am-
matiltaan maalari. laakolla on yllään 
talkoolaisten oranssi paita, sillä hän on 
ollut opastamassa SuPerRaksan osallis-
tujia Rautatieasemalta busseihin. Vaikka 
hän ei kutsukaan itseään varsinaisesti 
Raksanuorten aktiiviksi, on laakko ollut 

monenlaisessa liiton toiminnassa muka-
na. SuPerRaksassa hän on tosin vasta 
toista kertaa.
 ”täällä tapaa muita nuoria, ja yleen-
sä vielä samanhenkisiä. onpahan jotain 
tekemistä. ja näin saa liiton rahalle vas-
tinetta. Kyllä mä enemmän saan kuin 
mitä maksan.”
 laakon johdolla ryhmä 4 nostaa toi-
siaan vuorotellen puiden väliin viritetyn 
narun yli, heittää mölkkyä ja juoksee 
viestimatkan yhteen sidottuina. tai no, 
viimeksi mainitulla rastilla kyse on en-
nemmin taapertamisesta kuin juokse-
misesta. Rasteista suoriudutaan ryhmä-
työnä, omille hurraten ja muille ryhmille 
kevyesti kuittaillen.
 toisilla rasteilla vakavoidutaan puhu-
maan ammattiliiton merkityksestä, hy-
västä työyhteisöstä ja omista motiiveista 
hakeutua alalle. Raksalaiset ovat selvästi 
superilaisia enemmän äänessä, ja kes-
kustelu on suorapuheista. osa keskus-
telijoista kertoo harkitsevansa alan vaih-
toa, osa myöntää rahan olevan suurin 
motiivi työn tekemiselle. Vaikka moni on 
ajautunut alalle sattumalta, yhtä moni 
kertoo jo aiemmin haaveilleensa moni-
puolisesta käytännön hommasta.

Positiivisen kautta
Positiivisen kautta

SuPer vs. Raksanuoret Singstarissa. Keskustelunvetäjä vakavoituu. Raksa-voileipä.

Ken on heistä kaikkein kaunein? 

Seilorikin päätyi potrettiin.

Poseeraukset ovat hallussa.

Tatuoinnit hohtavat uutuuttaan.

Raamit melkein kaulassa.
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 laakko on iloisesti yllättynyt ryhmä-
töistä. 
 ”nämä rastit oli tänä vuonna kyllä ki-
vemmat kuin viime vuonna. Keskustelut 
ovat olleet tänä vuonna myös tosi hyviä.”
 ennakolta laakko tunnisti kokonais-
porukasta nimeltä ehkä kymmenen, vii-
sitoista ihmistä. tapahtumassa tutustuu 
aina kuitenkin myös uusiin naamoihin. 
Sitä voisi kutsua verkostoitumiseksi. 
laakon mukaan yhteistapaamisilla ja 
liiton tapahtumilla onkin muutakin mer-
kitystä kuin hauskanpito.
 ”Sain ekan työpaikkani raksalla nuo-
risotoiminnan kautta. on tästä hyötyä. 
Porukalta voi kysellä, onko kellään hom-
mia. Meidän yhteisiltä FB-sivulta näkee 
myös, että täällä ja täällä etsitään raken-
tajaa ja ota tähän firmaan yhteyttä.”
 Ryhmätöiden jälkeen verkostoitu-
minen jatkuu epävirallisissa merkeissä. 
hotellin pihalle rakentuu benjihyppy-

paikka, ja tanssiliikkeet on harjoiteltu 
ennakkoon. ennen muita aktiviteetteja 
porukka suuntaa kuitenkin päivälliselle.

Toinen päivä
hotellin baaritiskillä on tarjoiltu edel-
lisillan mittaan kolmea uutta drinkkiä. 
SuPer on hempeä ja makea yhdistel-
mä sour apple -likööriä ja Russchiania. 
Rommista ja Batterystä koostuva Raksa 
on energisempi ja vahvempi. Monsteri 
taas tarjoillaan shottina, joka koostuu 
värikkäiden turkinpippureiden mausta-
masta kossusta.
 Ilta on venynyt pitkäksi. aamuyh-
deksältä sunnuntaina osallistujien va-
rusteena näkee aurinkolaseja, ja osalla 
ihoa värittävät eilen maalatut uv-maalit. 
niitä benjihyppyjäkin on tehty yhteensä 
noin 70 kappaletta. 
 edellispäivän ilonpidosta huolimatta 
porukka kokoontuu jälleen kuuliaisesti 
auditorioon. Raksanuoria motivoi se-
kin, että matkalaskujen täyttäminen on 
viisaasti ajoitettu sunnuntai-aamuun. 
Sitäkin tärkeämpää ohjelmaa ovat kui-
tenkin vapaaehtoisten palkitseminen ja 
edellispäivän rastien purkaminen.
 Rastien vetäjät kertovat muun muas-
sa, kuinka osallistujat kuvailivat hyvää 
esimiestä ja hyvää työyhteisöä. joku on 
keksinyt, että ”ammattiliitto on äitihah-
mo”. hyvän esimiehen ominaisuuksia 
puolestaan kertyy semmoinen lista, että 
yleisöstä karkaa kommentti: ”jos tuollai-
sen löytää työmaalta, se on vähän sama 
kuin löytäisi yksisarvisen”. 
 Krapulaa tai ei krapulaa, tunnel-
ma on edelleen positiivisen puolella. 
negatiivisuusseinääkään ei enää ole. 

Kisailuista väsyneitä vartaloita liotettiin uima-altaassa.

Moni teki hypyn tuntemattomaan.

Viikonlopun kruunasi auringonpaiste.

KuVAT: IdA KuIKKA
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”ainahan se on mielessä!” tokaisi Ollikaisen Mikko kysyttäessä 
rokkirallista. Moottoroiduista vehkeistä pienestä pitäen kiin-
nostuneen ollikaisen innostus on vain kasvanut ropailutilojen 
parannuttua. 
 Rokkirallin pyörteeseen ollikainen ajautui vuonna 2013, 
kun hän kävi katsomassa työkaverinsa ajoa hirvensalmella jär-
jestetyissä kisoissa. Kisoista syttyi kipinä, joka jäi kytemään 
niin voimakkaasti, että lajia oli pakko kokeilla myös itse. 
 Rokkiralli on rallicrossia liikenteestä poistetuilla autoil-
la. Kisaluokkia ovat super, vetari, kardaani, ladyt ja junnut. 
Kaikissa luokissa pakollisia turvavarusteita ovat turvakaaret, 
kuppipenkki ja nelipistevyöt (superissa 6-pistevyöt). Kuljettajan 
henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluvat kypärä, hanskat ja raajat 
peittävä vaatetus.  
 Superluokassa autojen viritysaste on vapaa (ilokaasuja ei saa 
käyttää) ja autot ovat etu- tai takavetoisia, mutta takamoottorit 
ovat kiellettyjä. Muissakin luokissa autoja saa virittää, mutta 
moottorin täytyy olla vapaasti hengittävä ja renkaiden täytyy olla 
katuliikenteeseen hyväksytyt. 
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Herrasmies ja nappilakki
Kulkupelit kiertoon

”jos auto menee nutulleen, täytyy auto viedä kaatumiskatsas-
tukseen”, ollikainen kertoo. Sen jälkeen pääsee hyvällä tuurilla 
jatkamaan kisaa seuraavasta lähdöstä. Kaikkiaan on mahdollis-
ta ”joutua” ajamaan kymmenen lähtöä. 
 Vetari-, kardaani-, lady- ja junnuluokan finaaliin päässeet 
autot ovat myyntivelvotteisia. autojen kiinteät myyntihinnat 
ovat 650 euroa. Myyntitilanteessa autoista saa poistaa penkit, 
vyöt, akun, henkilökohtaiset turvavarusteet ja renkaat, kunhan 
tilalle laitetaan toiset renkaat. Myynti tapahtuu arpomalla, ja 
arpoja saavat 20 euron hintaan ostaa kuluvalla tai edellisellä 
kaudella ajaneet kuskit. Suurimpia haasteita myyntiluokissa on 
rakentaa mahdollisimman tehokas, hyvin ajettava auto pysytel-
len 650 euron hinnassa. 
 Mieleenpainuvin muisto rokkirallin maailmasta on viime-
vuotinen kisamatka hyvinkäälle. Siellä Mikko ajoi parhaan si-
joituksensa: alkuerästä lunastettiin suoraan semifinaalipaikka, 
semifinaalilähtö voitettiin ja finaalissa oltiin kolmannella sijalla. 

Mikko Ollikainen säästää kaasujalkaa siviilissä, 
mutta painaa täysiä ralliradalla.

KuVAT: IdA KuIKKA
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Merkistä toiseen
Mikon ensimmäinen auto oli itse rakennettu, huikea opel 
Vectra. Sillä ei tosin ajettu yhtään kisaa, sillä ollikainen myi 
auton kaverilleen. Vuonna 2014 Mikko ajoi kisat opel tigralla, 
moottorina 1,4 litran ”voimapesä”. Sillä autolla ei tuloksia 
saatu, lähinnä kausi meni lajiin tutustumisessa. Sekin auto 
myytiin kaverille. 
 talvella 2015 ollikainen osti VR6-moottorisen WV Golfin, 
josta oli alun perin tarkoitus tehdä superluokan auto. Vaan 
toisin kävi. aika loppui kesken ja kauden ensimmäiset kisat 
painoivat päälle, joten Golfilla ajettiin vetariluokkaa. tuolla au-
tolla ajettiinkin muutamia finaalipaikkoja, ja kauden lopputu-
loksissa Mikko oli sijalla 15. jämsän talvikisoissa 2016 Golfin 
vaihdelaatikko päätti antautua, ja kun ehjää askia ei tuntunut 
löytyvän mistään, jäi auto pihan perälle seisomaan. 
 Kun talvella ei tallissa tapahtunut juuri mitään ja ke-
sän ensimmäiset kisat kolkuttelivat jo ovella, täksi kaudeksi 
ollikainen osti valmiiksi rakennetun Volvo 850:n. tällä het-

kellä tallissa odottelee vuoroaan välikoppa escort, jolla olisi 
tarkoitus ajaa ensi kaudella kardaaniluokkaa.
 tulevaisuuden haaveissa Mikolla on rakentaa superluokan 
auto, mutta kilpailukykyisen auton rakentamiseen kuluu rut-
kasti rahaa. Se onkin pitempiaikainen projekti.

Malttia ja adrenaliinia
Millainen kuski Mikko ollikainen oikein on? joskus hän on 
miettinyt, että olisi hauska saada sykemittari päälle silloin, 
kun hän vetää kamat päälle ja istuu ratin taakse. lähtövalojen 
sammuessa adrenaliiniryöppy valtaa koko miehen. 
 Kuskina ollikainen kertoo olevansa herrasmies; pienes-
tä millin raosta on turha yrittää väkisin mennä ohitse eikä 
kilpatoveria viitsi tyrkätä jorpakkoon. Siviilissä Mikko sanoo  
olevansa se kuuluisa nappilakki liikenteessä. Satasen alueella 
körötellään hissukseen Mersulla, ettei nyt vaan sattuis mitään!

ELLI-ILONA MäKELä, HANNu HuuPPONEN, JuHO PASANEN
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Ruuhkaa on, sillä autot lähtevät maaliviivalta yhtä aikaa. Ensimmäiset rokkirallikisat järjestettiin Suomessa vuonna 2000. 

Opel Vectra on ajettu lommoille, mutta ei 
Ollikaisen toimesta.

Vectran keulakuva sen sijaan on Ollikaisen kädenjälkeä.
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Työm
aa-aitojen sisäpuolella

Markon työmaalla kroppa liikkuu sulavasti, sillä työpäivät aloi-
tetaan jumppaamalla. Skanskalla asfalttimiehenä työskente-
levän Markon mielestä on hyvä juttu, että työnantaja huolehtii 
työntekijöistä. osa työntekijöistä ei jumpasta välittäisi, mutta 
koska se tapahtuu työajalla, kaikkien on osallistuttava oman 
kuntonsa mukaan. jumppa sopiikin kaikenkuntoisille.
 jo neljän vuoden ajan järjestetty jumppa pidetään korjaa-
molla jokaisen työvuoron alussa, ja se kestää noin 15 minuut-
tia. Vetäjät ovat vapaaehtoisia työntekijöitä, joka ovat käyneet 
perehdyttävän koulutuksen. Palkkioksi he saavat firman kerran 
vuodessa jakamat liikunta- ja kulttuurisetelit ilmaiseksi. Muut 
maksavat seteleistä puolikkaan hinnan. 
 jumpalla Skanska pyrkii vähentämään työtapaturmia. 
lämmittelyllä ja venyttelyllä käydään läpi suurin osa työpäivän 
aikana käytössä olevista lihaksista. jumppa vähentää venäh-
dyksiä, ja lämpimillä lihaksilla on kivempi lähteä töihin. 
 Vaikka Marko on pitänyt jumppaa hyvänä ideana, hän ei 
syty ideasta, että lähtisi itse vetämään sitä.

Mitä työnantaja hyötyy?
Yritykset ovat heränneet työkyvyn ylläpitämiseen aiempaa 
enemmän. työpaikkaliikunta vähentää sairauspoissaoloja sekä 
toimii myös porkkanana työnhaussa. 
 Riku Aallon kirjoittaman, vuonna 2006 ilmestyneen 
työelämän selviytymisoppaan mukaan työnantajat käyttivät   
kymmenisen vuotta sitten liikuntaan vuosittain noin 280 mil-
joonaa euroa. Se on paljon, kun summaa vertaa esimerkiksi 
valtion liikuntabudjettiin, joka on nykyään vuosittain noin 150 
miljoonaa euroa.
 liian moni suomalainen harrastaa terveytensä kannalta lii-
an vähän liikuntaa. terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 
2009 laatimien arvioiden mukaan työikäisistä suomalaisista 

yli kaksi kolmannesta liikkuu terveyden näkökulmasta riittä-
mättömästi. aikuisten vapaa-ajan liikuntaharrastukset ovat 
yleistyneet viimeisten 30 vuoden aikana, mutta työmatkoihin 
ja itse työhön liittyvän liikunnan määrä on laskenut. 
 Rakennusalalla yleinen käsitys on, että koska työ on fyy-
sistä, sen lisäksi ei tarvitse enää liikkua, vaikka juurikin fyysi-
sessä työssä kunnostaan pitäisi huolehtia työtapaturmien vält-
tämiseksi. Rakennuksilla tehdään raskaita nostoja, kannetaan 
painavia taakkoja, kiipeillään tikkailla ja noustaan telineille. 
 Skanskan lisäksi muutkin alan työnantajat tarjoavat liikun-
taa työpaikoillaan. Puutteitakin on. esimerkiksi aliurakoitsijat 
eivät osallistu jumppaan – vaikka haluja voisi ollakin – koska 
eivät saa siitä korvausta. 
 tutkimusten mukaan liikunnallisesti aktiivinen työntekijä 
tulee työnantajalle halvemmaksi verrattuna henkilöön, joka 
ei harrasta liikuntaa. tämän lisäksi työntekijä saa paremman 
kunnon, virkeän fiiliksen, terveemmän kropan ja lisääntyneen 
työtehon. työnantajan ja työntekijän lisäksi näistä hyötyvät 
työkaverit ja läheiset.

Mieli terveenä
Myös Kuntoliikuntaliiton mukaan liikunnan vaikutukset tervey-
teen ja sen kautta työkykyyn ovat merkittäviä. lisäksi hyvälaa-
tuinen ja henkilöstön arvostama työpaikkaliikuntaohjelma tu-
kee työpaikan ilmapiiriä ja esimies–alaissuhteita sekä edistää 
asiakastuntemusta ja yrityskuvaa. harrastajalleen liikunta voi 
myös lisätä itsearvostusta ja kohentaa mielialaa.
 jos työpaikallasi ei ole vielä taukoliikuntaa, lähde pomon 
juttusille ja nosta asia pöydälle. ehkä teillekin suodaan liikun-
tamahdollisuus työpaikan puolesta.

JASMI MyLLyLAHTI, EERIK KuuKKANEN, MARKO KARVONEN, EMAd BOTROS

Lämpimin lihaksin työpäivään

KuVAT: MARTTI JuONOJAÄlä kokeile tätä kotona – vaan työpaikalla.
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Raksanuorten kotisivuilta löydät tietoa ja 
apua olit sitten opiskelija tai jo työelämäs-
sä oleva jäsen. Sivuilta löytyy muun mu-
assa toimitsijoiden yhteystietoja, alueel-
liset tapahtumakalenterit, kuvia menneis-
tä tapahtumista kuin myös jo aiemmin il-
mestyneet 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:

14 Raksanuoret 02/2016

Facebook:

Raksanuorilla on myös aktiivisesti toimi-
va ja päivittyvä ryhmä Facebookissa. Ryh-
mään liittymällä pysyt helpoiten selvillä 
siitä, mitä missäkin tapahtuu ja milloin. 
huomioithan kuitenkin sen, että pelkkä 
tapahtumakutsuun vastaaminen ei riitä, 
vaan halutessasi mukaan tapahtumiin ota 
yhteyttä kutsussa ilmoitettuun oman alu-
eesi yhteyshenkilöön! Kuvagallerian kautta 
pääset vakoilemaan, miltä meno on näyt-
tänyt aiemmissa tapahtumissa ja seinäl-
lä voit kysyä, keskustella ja kommentoida.

Sitte ku eijjoo ennee töetä tehhä asti
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.

KVG

Päätöksenteon anatomiaa

Keneen otan yhteyttä:
jos jokin työelämään liittyvä asia askarruttaa, ota aina ensimmäisenä yhteyttä 
työpaikkasi luottamusmieheen. jos asia ei selviä työpaikalla, voit ottaa yhteyttä 
alueesi toimitsijaan. Käytössäsi ovat myös Rakennusliiton palvelunumerot: 
   jäsenyysasiat  020 690 231 
   työehtoasiat  020 690 232 
   työttömyyskassa  020 690 230

Rakennusliiton päätöksenteossa on mon-
ta tasoa. helpoimmin yksittäinen jäsen 
pääsee mukaan vaikuttamaan osastojen 
syyskokousten ja maakokousten kautta.

Osastojen syyskokoukset 
Kaikille avoimessa kokouksessa valitaan 
osastolle puheenjohtaja, sihteeri, raha-
kirstun omistaja ja hallitus varajäseni-
neen. Samalla päätetään myös toimin-
tasuunnitelmasta, talousarviosta ja tar-
vittavista jaostoista. Kokous on pidettävä 
15.10.–15.12. välisenä aikana. 
 Syyskokous on oivallinen paikka läh-
teä vaeltamaan ay-toiminnan ihmeelli-
seen laaksoon. Sitä paitsi tilaisuudessa 
tarjotaan yleensä kahvia ja pullaa.
 Syyskokouksen päivämäärät selviävät 
Rakentaja-lehdestä.

Maakokous
tämä on se paikka, jossa yksittäinen 
puuha-Pete pystyy vaikuttamaan työeh-
tosopimuksiin. Maakokouksessa ammat-
tialaryhmät miettivät kimpassa, kuinka 
työehtosopimusta tulisi muuttaa tai ke-
hittää. 

Liiton hallitus ja liittokokous
Rakennusliiton hallitus johtaa liiton toi-
mintaa. Se miettii sekä päättää isoista 
linjoista ja on päätösvaltainen niissä 
asioissa, jotka eivät sääntöjen tai yhdis-
tyslain mukaan kuulu liittovaltuuston tai 
liittokokouksen päätettäviin. 
 hallitus kokoontuu kerran kuukau-
dessa. Sen jäsenet valitaan vaaleilla 
liittokokouksessa. hallituksen puheen-
johtaja on samalla koko liiton puheen-
johtaja.
 Rakennusliiton liittokokous on nel-
jän vuoden välein järjestettävä kokous. 
Se on myös samalla liiton ylin päättävä 
elin. Kokousedustajat valitaan liittoko-
kousvaaleissa, johon jokaisella jäsenellä 
on oikeus lähteä ehdolle. Kokouksessa 
valitaan hallituksen lisäksi liitolle pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 
valtuusto. Kokouksessa valitaan aallot, 
millä surffaillaan seuraavat neljä vuotta. 
 liittokokouskauden välissä aalto-
ja tarkkailee valtuusto, joka kokoontuu 
kerran vuodessa. Rakennusliiton hallitus 
kutsuu tarvittaessa valtuuston koolle. 

SAMI TENHONEN, ILKKA KIVIMäKI
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lv-asentajat ovat tunnetusti parhaita 
rakastajia, mutta putken suoraan leik-
kaaminen ei tunnu heiltä onnistuvan. 
Yksinkertainen ratkaisu on kääräistä 
paperiarkki ilmastointiputken ympäril-
le ja piirtää sen reunaa vasten kynällä 
viiva. näin leikkaaminen sujuu kuin 
tanssi ja lopputulos on taatusti siisti.

METTE NISSINEN

akryylit, silikonit ja muut massat ovat 
tahraavaa tavaraa. Sen sijaan, että 
sotkisit jo heti aamusta tassusi, kan-
nattaa käydä nätisti pyytämässä säh-
käriltä pätkä sähköjohtoa ja vetää sillä 
massa siistiksi. Pysyvät työvaatteet ja 
työmaan pinnatkin siistimpinä!

SINI PARTINEN

TuOM
O SOHLM

AN
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Tuunari: Mikko Merelä

Ikä: 25 vuotta
Ammatti: Kirvesmies

Työpaikka: Lahnuksen  

talo- ja puurakennus Oy

Tuunattavana: Suzuki 

Intruder M800 vm 2005

van: messuilla ja näyttelyissä pyörää on 
luultu oikeaksi harrikaksi. 
 näyttelyihin Mikko osallistuu aina, 
kun ajankohta sopii ja pyörän saa näytil-
le. tänä vuonna käyty on jo MP-messut, 
american Car Show ja helsinki Bike 
Show. 

Ideoita ja inspiraatioita
Ideointi on alkanut nettiä selailemalla 
ja kuvia katselemalla. Merelä huomasi 
nettiä selaillessaan, että Suomesta ei 
löydy yhtään tämäntyyppistä bopperiksi 
muutettua pyörää. Kun viime syksynä 
osia alkoi löytyä jenkeistä, pyörä laitet-
tiin osiin. tyyli rupesi pikkuhiljaa muo-
dostumaan. 
 ensimmäisiä hankintoja olivat uudet 
lokarit ja penkit. netin kautta löytää hy-
vin osia ja pystyy vertailemaan, mitkä 
niistä sopivat parhaiten yhteen. Iso osa 

Suzuki joka näyttää Harrikalta

Vantaalla asusteleva vasaranheiluttelija 
Mikko Merelä kiinnostui kaksipyöräisistä 
jo pienenä poikana. ensin kuvioon tulivat 
monelle tutut mallit, kuten Suzuki PV ja 
honda Monkey. Myöhemmin mukaan tuli 
muutama crossipyöräkin, honda CR250, 
2-tahtinen malli, ja 125cc, 4-tahtinen 
minicrossi. nykyisin pyllyn alla hyri-
see Suzuki Intruder M800, vuosimallia 
2005.
 Merelä päätti hommata nykyisen 
pyöränsä jälkikasvun tullessa mukaan 
perhekuvioihin. Muutoin hankinta olisi 
mennyt varmuudella parinkymmenen 
vuoden päähän, siihen kun lapsi len-
tää pois ”pesästä”. tilillä oli sen verran 
rahaa, että pyörän sai hyvin ostettua. 
Puolisolla olisi tosin ehkä ollut muita 
suunnitelmia rahan varalle. 

Harrastus maksaa
Merelä on ehtinyt tehdä paljon nykyi-
selle pyörälleen. alkuperäistä kalustoa 
pyörässä on moottori, lukuun ottamatta 
ohjelmointia ja putkistoa. Runkokin on 
osittain alkuperäinen, kaikki vaihdetut 
osat on joko muokattu alkuperäisestä tai 
ostettu ja muokattu sopiviksi. 
 harrastukseen saa kulumaan paljon 
rahaa. tällä hetkellä korjailuun on men-
nyt jo saman verran pätäkkää kuin mitä 
pyörä maksoi: noin 4 500 euroa. 
 ”toivottavasti emäntä ei lue lehteä”, 
Merelä naureskelee. 

Korjauksiin menneillä rahoilla olisi saa-
nut ostettua vaikka kaksi pyörää. Pyörän 
laittaminen lähtee kuulemma aina vähän 
lapasesta. 
 Mielenkiintoisin projekti pyörän 
tuunaamisessa on koko takaosan muu-
tos. Merelä on yrittänyt saada takaosan 
näyttämään mahdollisimman paljon 
samanlaiselta kuin harrikassa (harley 
Davidson). hyvin on näyttänyt onnistu- Bensaa suonissa ja vauhti kallossa.

Osia on etsitty läheltä ja kauempaa.

KuVAT: MARTTI JuONOJA
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ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: ida.kuikka@rakennusliitto.fiSuzuki joka näyttää Harrikalta

rahoista on mennyt pieniin yksityiskoh-
tiin, kuten takavaloihin, jarruvaloihin ja 
vilkkuihin, jotka maksoivat sata euroa 
per setti. näitä settejä tulee pyörään 
kaksi kappaletta. joitain pikkuosia, ku-
ten kytkin- ja jarrukahvat ja käsigripit, 
on tullut hommattua eBaysta. 
 ”Pelkästään osien metsästykseen 
on kulunut aikaa varmaan 100 tuntia”, 
Merelä kertoi. 
 Suzukia kun rakennellaan huomatta-
vasti vähemmän kuin harrikoita, valmiita 
osia on lähes mahdotonta löytää. tämä 
tarkoittaa siis sitä, että melkeinpä jokai-
nen ostettu osa pitää muokata sopivaksi.

Katsastushenkilöstölle 
terveisiä!
Merelä pitää turvallisuutta ja sitä kaut-
ta rakennettujen pyörien katsastusta 
hyvänä asiana, mutta kritisoi sitä, että 

monesti pienistä, tarkkaan mietityis-
tä yksityiskohdista tulee sanomista. 
esimerkkinä hän letkauttaa katsastusuk-
kelin valittaneen rekisterikilven takapuo-
len maalaamisesta mustaksi, vaikka se 
tuskin vaikuttaa pyörän tai kanssakulki-
jan turvallisuuteen. 
 Suomessa vaaditaan myös tyyppi-
hyväksytty istuin, vaikka on vain aja-
jan omassa harkinnassa, millainen 
istuin kurvaillessa tuntuu parhaalta. 
Virkavallan puolelta moitteita ei ole tul-
lut, ainakaan vielä. Positiivista palautet-
ta ja isoja peukkuja sen sijaan kyllä.

Elämää pyörän ohella
tulevaisuudessa Merelä haluaisi ostaa 
isomman version nykyisestä pyörästään, 
eli haaveissa siintää 1800 Intruder. 
tämän pyörän hän olisi halunnut ostaa 
jo edelliskerralla, mutta se osoittautui 
liian kalliiksi hankinnaksi. jälkeenpäin 

ajateltuna nykyisen pyörän laittamiseen 
menneet rahat olisivat kuitenkin riittää-
neet isompaakin – silloin ei toki olisi ol-
lut varaa tuunailuun. 
 Merelä käy ajelemassa aina kun mah-
dollista, mutta elämään mahtuu muuta-
kin kuin vain moottoripyöräilyharrastus. 
aikaa kuluu muun muassa frisbeegolfiin, 
kavereiden kanssa hengailuun ja perhe-
elämään, johon kuuluvat olennaisesti 
esikoistytär Kira ja puoliso Mari. 
 liiton toiminta on jäänyt melko vä-
häiseksi, mutta Merelä on aktiivisesti 
mukana paikallispolitiikassa SDP:n ri-
veissä. hän on ollut ehdolla sekä edus-
kuntavaaleissa että kunnallisvaaleissa, 
joista myös seuraaviin hän aikoo asettua 
ehdolle. näiden lisäksi Merelä vaikuttaa 
Vantaan rakennuslupajaoksessa ollen 
toimielimessä ainoa, jolla on kokemusta 
rakennusalalta.

SAMI TENHONEN, SAIJA KuIVALA

Pääkalloyksityiskohtia on useampia.

Tyyli pitää säilyttää myös varusteissa.

Mies ja moottoripyörä – komea kombo.

M
IKKO M

ERELä
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

tapaturmia sattuu, ammattilaisille ja 
kesätyöläisille, nuorille ja vanhoille. 
työturvallisuutta ei voi ikinä korostaa 
liikaa. 
 on tärkeä pitää mielessä, minkä takia 
työturvallisuudesta puhutaan rakennus-
työmailla jatkuvasti. Rakennusliiton mu-
kaan viime vuonna työmailla sai surman-
sa 13 henkilöä. numerosta olisi varmasti 
voitu karsia turvallisuutta ajattelevalla 
tavalla. 

Duunari jolle ei koskaan 
tapahdu mitään…
Suuri osa tapaturmista johtuu omasta 
asenteesta. telineramboilu voi tappaa! 
Inhimillisiä erehdyksiä sattuu, mutta 
mutta työmaiden epäjärjestys, huolimat-
tomuus, väsymys ja kiire ovat päätekijät 
työtapaturmissa. 
 turvavarusteet ja huomiovärit tun-
tuvat epämukavilta ja epämuodikkailta, 
mutta tärkeintä meille kaikille on päästä 
ehjänä kotiin. Räiskyvä persoona ei ikävä 
kyllä erotu pimeässä. 
 Kukaan muu ei voi tehdä asenne-
muutosta puolestasi, mutta voit miettiä 
vaikkapa sitä, mitä omaisesi ajattelisivat 
vakavan tapaturman sattuessa. eli ota 
silmä käteen ja funtsi! 

Se viimeinen työtapaturma

 louhintatyömaalla espoossa neljä 
miestä aloitti työpäiväänsä. he aikoivat 
siirtää paineilmakompressorin pyörä-
kuormaajan avulla lähelle kallion reu-
naa ja puhaltaa räjähdysreiät puhtaiksi. 
Pyöräkuormaajan kuljettaja laski kom-
pressorin alas, jolloin se alkoi liukua 
kohti rintauksen reunaa. Kompressorin 
ja rintauksen välissä työskennellyt pa-
nostajan apulainen valitettavasti tipahti 
louhokseen kompressorin työntämänä. 
huolellisemmalla suunnittelulla olisi ta-
paturmalta ehkä voitu välttyä. 
 Kuolemaan johtaneet tapaukset ovat 
työpaikkaonnettomuustutkinta-tietojär-
jestelmän (tot) sivuilta.  

Vastuu on jokaisen
työnjohtajan vastuulla on korjata puut-
teet, epäkohdat ja muut riskiteki-
jät, joita työntekijä hänelle ilmoittaa. 
työntekijöiden täytyy puolestaan ilmoit-
taa tapaturmista vastaavalle mestarille. 
 Pelkästään työmaan siistinä pitämi-
nen auttaa ehkäisemään mahdollisia 
tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita. 
Yksikin tapaturma on liikaa. 

JuHO HEISKARI, HANNu HuuPPONEN, THOMAS 
FORSANdER, MILJA KOPPEROINEN, SINI PARTINEN

Vakavimmat mahdolliset 
seuraukset 
Maalarimestari oli hiekkapuhaltamassa 
uudisrakennuksen hissikuilun valumuot-
tia sisäpuolelta. hän kompastui käsityö-
kaluihin ja kaatui, jolloin puhallussuutin 
jäi hänen alleen. hiekkapuhallussuihku 
osui häneen aiheuttaen lopulta kohta-
lokkaan putoamisen muotin reunalta 
maahan noin metrin korkeudelta. tämän 
tapaturman olisi voinut välttää esimer-
kiksi työparin läsnäololla tai pitämällä 
työkohteen siistinä. 
 lauantai-iltapäivänä rakennustyö-
maalle saapui ylikuormassa ollut, puu-
tavaraa kuljettanut yhdistelmärekka. 
Rekka peruutti parkkiin seinän viereen 
jättäen seinän ja auton väliin noin puoli 
metriä tilaa. Väsynyt kuljettaja nousi au-
tosta loskaiselle ja liukkaalle maalle ja 
meni seinän ja auton väliin irrottaakseen 
kuormasiteet. toista sidettä irrotettaes-
sa päällimmäinen puunippu liukui auton 
laidan yli ja putosi auton ja seinän väliin. 
auton renkaan kohdalla seissyt kuljetta-
ja jäi noin tonnin painoisen nipun alle. 
Kuormaa irrottaessa olisi tullut huomioi-
da liukas keli sekä varmistaa tuenta puu-
nipuille. Myös turvallisista etäisyyksistä 
tulisi pitää huolta.

KuVA: M
ARTTI JuONOJA

Vakavat onnettomuudet koskettavat koko työyhteisöä.
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Se viimeinen työtapaturma

• Helppokäyttöinen

• Yksinkertainen

• Maksuton

• Ei kirjautumista

• Uutiset

• Työaikakirjanpito

• Palkat ja korvaukset

• TES taskussa – Kaikilla! 

Lataa älypuhelimeesi - Helpottaa rakentajan arkea!

Toimii myös ilman nettiyhteyttä.

2.0
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koti-irtaimisto-
vakuutuksesta

-50 %

Nyt

Vakuutukset 
näppärästi verkosta

Turvan verkkosivuilla voit klikkailla kaikessa rauhassa 
vakuutusasiat kuntoon juuri silloin, kun sinulle sopii.

Ota koti-irtaimistovakuutus nyt, saat 50 % alennuksen ensimmäisen vuoden 
vakuutusmaksusta.  Etu koskee uutta koti-irtaimistovakuutusta, jonka alkamis-
päivä on 1.9.–31.12.2016. Ammattiliiton jäsen saa lisäksi pysyvän 10 % liitto-
alennuksen sekä vuosien myötä kasvavan omistaja-asiakasalennuksen 5–10 %.

Klikkaa itsesi Turvaan: turva.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 
www.turva.fi • puh. 01019 5110
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