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Työpaikka hakusessa?
Aktiivisuus on valttia työmarkkinoilla
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Toimituksesta päivää!
Raksanuoret-lehti syntyy viikonlopussa



RAKSANUORTEN 
TAPAHTUMAKALENTERI 

2017

Helmikuu 10.-12. * Lehdentekokurssi, Espoo
Maaliskuu 18.-19. * Säbäturnaus, Seinäjoki
Huhtikuu 21.-23. * Nuorisokurssi + risteily SuPerin

kanssa, Hki-Sto-Hki
Toukokuu 6.-7. * Splättisturnaus

20.-21. * SAK Nuorten seminaari, Vantaa
Kesäkuu xx.xx * Etelä-Suomen vaellus/melonta

16.-18 * Kalajoki beachfutis Keski- ja
Pohjois-Suomelle

Elokuu xx.xx * Pohjois/Väli-Suomen vaellus
Syyskuu 2.-3. * Lehdentekokurssi, Espoo
Marraskuu xx.xx * Nuorisokurssi
Joulukuu 1.-3. * Valtakunnallinen 

toiminnansuunnittelu, Tahko
xx.xx * Alueellisia pikkujouluja

Tästä kalenterista löydät tämän vuoden 
valtakunnalliset tapahtumat.

Näiden lisäksi alueet järjestävät pienempimuotoista 
toimintaa pitkin vuotta kysynnän mukaan. 

Tapahtumista tulee mainokset nettisivuille ja 
Facebookin Raksanuoret ryhmään 1-2kk ennen 
tapahtumaa.

Mikäli kalenterista puuttuu jotain oleellista, esitä 
toiveesi oman alueesi nuorisovastaavalle! :)

Raksanuorten nettisivu: raksanuoret.rakennusliitto.net
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Sisältö
1/2017

Opinto-ohjaa-
jamme yritti pe-
ruskoulun vii-
meisillä luokilla 
patistaa jokai-
sen vähintään-

kin välttävästi koulussa pärjän-
neen lukio-opintojen kimppuun. 
Ammattikoulu ja etenkin perin-
teisten duunarialojen koulutuk-
set nähtiin vain rimaa hipoen op-
pivelvollisuutensa suorittavien 
takapulpetin poikien tulevaisuu-
tena. Niihin ennemminkin jou-
duttiin, ei päästy. 
 Reilun vuosikymmenen aika-
na amikset ja samalla raksa ovat 
kirineet lukion kiinni halutuim-

pien peruskoulun jälkeisten opis-
kelupaikkojen listalla. Monilla 
paikkakunnilla rakennusaloille 
ja etenkin talotekniikkapuolelle 
on hakijoita reilusti enemmän 
kuin aloituspaikkoja. Nykyään ra-
kennusala vetää puoleensa sekä 
kympin tyttöjä että ruotsin tun-
neilla ainoastaan lausahduksen 
jag talar inte svenska oppineita. 
 Siinä missä vielä pari vuo-
sikymmentä sitten perinteisiä 
asuinkerrostaloja pyrittiin raken-
tamaan saman standardimallin 
mukaan rahaa, aikaa ja materiaa-
leja säästäen, on nykypäivän ra-
kentaminen siirtymässä selkeästi 
yksilöllisempiä toteutustapoja ja 

nykyajan tekniikkaa suosivaan 
suuntaan. Ennakkoluulottomuus, 
uusien asioiden nopea omaksu-
minen ja monimuotoisen joukon 
kanssa yhteistyössä toimiminen 
ovat nykypäivän rakentamista 
parhaimmillaan. Tähän meillä 
some-sukupolven edustajilla on 
ehdottomasti hyvät eväät. 
 Rakennusalalle päätyminen ei 
myöskään sulje ovia jatkokoulut-
tautumisen suhteen. Tämän leh-
den sivuilta voit lukea neljän rak-
sanuoren kokemuksia siitä, miten 
työmaatausta on auttanut omalla 
uralla eteenpäin. Onhan tässä tul-
lut huomattua sekin, että raksalta 
voi päätyä vaikka lääkikseen!

Raksanuoresta on moneksi
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  4 Kuka, mitä, häh?
  5 Ajankohtainen kakkonen
  Kokosimme vinkkilistan työnhakijalle.

  6 (r)Actionia
  Rukalla suunnistettiin rastien perässä ja Tahkolla hevosteltiin.

 7 Elämää työpäivän jälkeen?
  Marius Toire viettää vapaa-aikaa tatamilla ja Jimi Järvinen  
  kitara kaulassa.

 8 –10 Vasara vaihtui kynään
  Raksanuoret-lehden aiheet päätetään ennakkoon,   
  mutta jutut kirjoitetaan yhden viikonlopun aikana.

11 –12  Mun juttu
  Mette Nissisen Mosambikin-matkaan mahtui niin 
  seminaari kuin safari. 

 13 Työmaa-aitojen sisäpuolella
  Koulutus kannattaa – myös jatkokoulutus.

 14 –15 KVG, Raksajekku ja sarjis
 16 –17 Tuunari 
  Alla on Toyota Land Cruiser ja ympärillä metsä.   
  Erno Alanko harrastaa offroadia. 

 18 Sattuuhan sitä
  ... vaikka ei pitäisi.   
 Epoksin vaarat tunnetaan. Onkin tärkeää hallita kemikaalin  
 turvallinen käyttö.

M
ARTTi JuONOJA

8 Raksanuoret kirjoitushommissa
NiKO SEppäNEN

6 Rukalla laskettiin – leikkiä
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Saana Seppänen, 22
Eläintenhoitaja/raken-
nusapulainen, Kuopio

Kiinnostus rakennusalaan tuli 
käytännön kautta. Valmistuin 
Kajaanissa eläintenhoitajak-
si, mutta päädyin kuitenkin 
heti valmistumisen jälkeen 
töihin rakennustyömaalle 
Suomussalmelle. 
 Oli mahtava päästä mu-
kaan rakentamaan omako-
titaloa ja nähdä rakennus-
vaiheet alusta loppuun asti. 
Olin mukana niin kivijalan 
muottitöissä, maalaamisessa 
kuin laminaatin asentami-
sessa. Ala tuntui melko heti 
omalta, koska tykkään tehdä 
fyysistä työtä ja nähdä oman 
kädenjäljen.
 Tällä hetkellä olen hoitova-
paalla kotona poikani kanssa, 
ja tarkoituksena on keväällä 
hakea rakennusalalle opiske-
lemaan.
 Raksanuoriin lähdin mu-
kaan vasta viime vuonna. 
Tulevaisuudessa haluan olla 
toiminnassa mukana, koska 
tämä porukka ja tapahtumat 
ovat mahtavia.

Pyry Kasurinen, 24
Talonrakentaja, Joensuu

Moi Oon talonrakentaja Joen-
suusta. Työnantajana toimii 
paikallinen yritys, joka raken-
taa pääasiassa kerrostaloja. 
Pääsen tekemään lähes kaik-
kia työvaiheita runkovaihees-
ta viimeistelyyn.
 Vapaa-ajalla pyörin paljon 
kaverien kanssa: käydään 
päästelemässä höyryjä sul-
kapallovuorolla ja lenkillä. 
Kesäisin tulee ajettua tuhan-
sia kilometrejä moottoripyö-
rän mittariin. 
 Ensikosketus Raksanuor-
ten toimintaan oli pari vuotta 
sitten Joensuussa järjestetty 
värikuulasota. Sinne tuli läh-
dettyä ex tempore, kun ka-
verin piti saada joukkue täy-
teen. Hyvä, että lähdin, sillä 
porukka on mitä parhainta! 
 Toimin työsuojeluvaltuu-
tettuna ja olen käynyt liiton 
järjestämissä koulutuksissa. 
On mukavaa päästä vaikutta-
maan työmaan asioihin, vaik-
ka kaikki työkaverit ei jaksai-
si turvallisuuskysymyksistä 
aluksi välittääkään.

Ilja Toivainen, 24 
Putkiasentaja, Helsinki

Jo ala-asteelta lähtien olen 
tykännyt teknisistä töistä. 
Yläasteella kävin tutustu-
massa putkialaan Vallilan 
ammattikoulussa ja tajusin 
alan sopivan minulle. Pääsin 
heti näkemään, mitä saan kä-
silläni aikaan. 
 Valmistuin 2011. Nyt 
olen kärkimiehenä helsinki-
läisen ravintolakeskittymän, 
Mummotunnelin, työmaalla. 
Ennen työpäivää käyn kunto-
salilla.
 Olen kiinnostunut jatko-
opiskelusta, mutta haluan 
ensin kerätä runsaasti alan 
kokemusta. Myös opettajaksi 
ryhtymistä vanhempana olen 
miettinyt, sillä tykkään opet-
taa työharjoittelijoille alan 
töitä ja kikkoja.
 Raksanuorten toimintaan 
tutustuin ensimmäisen ker-
ran, kun Raksanuoret-lehti 
tipahti postiluukusta. Hyvä 
porukka, yhdessä puuhailu ja 
rakennusalan ihmisiin tutus-
tuminen ympäri Suomea ovat 
saaneet käymään tapahtumis-
sa uudestaan ja uudestaan.

Jasmi Myllylahti, 25 
Maalari, Jyväskylä

Kotoisin Lahest!
 Olin jo yläasteen alussa 
päättänyt, että minusta tu-
lee maalari. Innostus lähti 
siitä, kun sain auttaa isääni 
talomme laajennustöissä. En 
kuitenkaan ensimmäisellä 
kerralla päässyt haluamaani 
opiskelumestaan. Vasta seu-
raavana vuonna tärppäsi.
 Opiskellessani osallistuin 
Taitaja-kisan semifinaaliin. 
Voitin sen reiluilla pisteillä, 
mutta finaalissa pääsi ai-
vopieru ja kaikki meni met-
sään. Häviö häiritsee vieläkin 
mun mieltä.
 Opiskelujen jälkeen pääsin 
vakkariksi hyvään firmaan. 
Siinä meni kolmisen vuotta, 
ja sen jälkeen olen ollut eri 
firmoissa töissä. Nyt haen 
duunia Jyväskylästä.
 Raksanuorista on tullut 
kuin toinen perhe… hyvässä 
ja pahassa. Parin vuoden aika-
na olen ollut mukana jokaises-
sa valtakunnallisessa tapahtu-
massa. Olen myös järjestänyt 
tapahtumia Lahden alueella.
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uuden työpaikan saaminen voi olla 
haastavaa, mutta ei kannata lannistua. 
kokosimme muutamia vinkkejä autta-
maan urakassa.
 kaikki työpaikat eivät välttämättä näy 
netissä esimerkiksi te-palveluiden yllä-
pitämällä mol.fi-sivustolla. kannattaa 
miettiä, voisiko paikan saada tutun 
kautta. Myös ammattiosastojen kautta 
voit saada tietoa, millainen työtilanne 
eri yrityksillä on. oman ammattiosaston 
hallituksen kokous on hyvä paikka lähteä 
verkostoitumaan eri yritysten työntekijöi-
den kanssa. 
 töitä voi hakea monella eri tavalla. 
ota rohkeasti puhelin käteen ja soittele 
työnantajille. jos raksalle haluaa töihin, 
kannattaa ulkona liikkuessa pitää silmät 
auki rakennustyömaiden varalta. näin 
voi huomata, mihin päin tai mihin yrityk-
seen töitä kannattaa lähteä hakemaan.

Aktiivisuutta arvostetaan
Raksalla monet työnantajat arvostavat 
omaa aktiivisuutta. nettihakemuksen 
täyttämisen lisäksi voi olla jopa hyvä käy-
dä työmaalla kyselemässä, olisiko töitä. 
hyvällä tuurilla paikan voi saada heti! 
ja jos ei heti tärppää, kannattaa kysyä, 
tietääkö työmaamestari firmastaan toista 
työmaata, jonne ottaa yhteyttä.
 töitä voi hakea myös vuokrafirmois-
ta. näin pääsee tutustumaan eri työn-
antajiin. Muista kuitenkin tarkistaa, että 
vuokrafirma noudattaa työehtosopimus-
ta. jos on uskallusta, töitä voi hakea 
toiselta paikkakunnalta. Monilla työn-

antajilla on työsuhdeasuntoja, joihin on 
mahdollista muuttaa työsuhteen ajaksi. 
 Rakennusliitto on avannut yhteis-
työssä palkkaus.fi:n kanssa Duunimylly-
palvelun, jonne voit luoda oman profiili-
si. työnantaja voi löytää sinut myös sen 
kautta. 

Huomioi työhakemuksessa… 
työhakemuksessa pitää kertoa oma työ-
historia, osaaminen ja vahvuudet. Myös 
voimassa olevat kortit, esimerkiksi työ-
turvallisuus- ja tulityökortit, on hyvä 
mainita. 
 tarkista, että cv on ajan tasalla, ja pyy-
dä työtodistus myös ammattikoulun työ-
harjoittelusta. tekemällä työharjoittelun 
hyvin voit saada myöhemmin työpaikan.
 Monilla työnantajilla on työnhakulo-
make netissä. Sivuilta löytyvät myös yh-
teystiedot. Soittamalla perään hakemus 
tulee paremmin huomioiduksi. 

… ja työhaastattelussa
ennen haastatteluun menoa olisi hyvä 
lukea läpi, mitä työnantaja on kirjoitta-
nut työpaikkailmoitukseen. Firmaan voi 
halutessaan tutustua laajemminkin, niin 
tietää etukäteen yrityksen käytäntöjä. 
 haastattelua kannattaa harjoitella 
vaikka kaverin kanssa, että se ei jännit-
täisi niin paljoa. Pyri antamaan mahdol-
lisimman hyvä ensivaikutelma. Muista 
tarkistaa, että tarvittavat todistukset 
ovat mukana, ja osoita mielenkiintoa 
hakemaasi paikkaa kohtaan. 

 työnantajat voivat kysyä entisiltä 
työnantajilta, millainen työntekijä olet. 
älä siis polta siltoja takanasi. hoida työsi 
hyvin ja ammattitaidolla. 
 Muista lukea työsopimus huolel-
la läpi ennen kuin allekirjoitat sen! 
työsopimuksen voit halutessasi käy-
dä tarkistuttamassa myös esimerkiksi 
Rakennusliiton toimitsijalla.

iLKKA KiViMäKi, SAiJA KuiVALA, MiKKO LEHTO

Ajankohtainen kakkonen

Vinkkipakki työnhakuun

AKi KETTuNEN

Kun saat työpaikan, 
muista nämä:
• Tee työsopimus aina kirjallisena. 
Sana sanaa vastaan mahdollisissa 
riitatilanteissa tekee asioista usein 
hankalia.
• Kun palkka kilahtaa tilille, pitäisi 
myös tilinauhan kolahtaa postilaatik-
koon, verkkopankkiin tai sähköpos-
tiin. Palkkakuitista on hyvä tarkistaa, 
että tunnit ja muut korvaukset on 
maksettu oikein.
• Selvitä ensimmäisten työpäiviesi ai-
kana työmaan luottamusmies ja työ-
suojeluvaltuutettu, jotta tiedät, kenen 
puoleen kääntyä, jos jokin askarruttaa 
mieltä.
• Selvitä, miten työpaikallasi toimi-
taan muun muassa sairaslomien ja 
pekkaspäivien suhteen. 
• Hoida liiton jäsenmaksuasiat kun-
toon, kun työsuhde alkaa.

SuVi pARTiNEN

Hakemuksen perään kannattaa soittaa.Tutustu firman nettisivuihin.

Älä valehtele äläkä vähättele itseäsi. Ehkä jo seuraava hakemus     tuottaa tulosta! 
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Pohjoisen alueen raksanuoret suuntasivat 
tänäkin vuonna Ruka-tunturin huikeaan 
miljööhön. huikea oli majapaikkakin, ai-
nakin kokonsa puolesta: majoitus tapahtui 
noin 600 neliön kokoisessa hirsimökissä. 
 Viikonlopun tärkeimpänä tarkoituksena 
oli suunnitella pohjoisen alueella vuonna 
2017 järjestettävät tapahtumat. jokainen 
paikallaolija pääsisi vaikuttamaan oman 
asuinalueensa tapahtumiin. 
 lauantaiaamu startattiin kuitenkin 
Fröbelin Palikoiden tahtiin aamujum-
palla. Mielet virkeinä ja kroppa herätet-
tynä alettiin töihin. 

Amazing Race of Ruka
Päivä kului iloisesti ryhmätöiden paris-
sa, joiden lomassa valittiin myös parit 
illan ohjelmaa, Amazing Race of Ruka 
-kisaa varten. ensikertalaiset pantiin 
yhteen kokeneempien konkareiden 
kanssa. koulutuksen jälkeen suun-
nattiin mökille pukeutumaan lämpi-
miin vaatteisiin kilpailua varten.
 Amazing Race of Ruka -rastiradan 
järjestelyistä vastasi Raksanuorten 
pitkän linjan aktiivi Elli-Ilona 
Mäkelä. Parit lähetettiin viiden 
minuutin välein kohti suurta seik-
kailua. ensimmäinen etappi oli 
Ravintola Coloradossa, josta suun-

nistettiin ristiin rastiin ympäri Rukan 
keskustaa seuraavia rasteja metsästäen. 
 Viimeinen etappi piti sisällään ratti-
kelkalla laskua, jossa pisteitä ei jaettu 
vauhdista vaan tyylistä. Voi pojat, mitä 
tyylejä Rukan pimenevässä pakkasillassa 
näkyikään!

Kylmä sauna odottaa
kisan jälkeen suunnistettiin takaisin 
mökille lämpimän saunan ja poreal-
taan toivossa, mutta toive ei toteutunut. 
Ryytyneiden kilpailijoiden pettymys oli 
suuri, kun saunan todettiin olevan kylmä 
ja porealtaan veden lämpötilan lähente-
levän nollaa. loppujen lopuksi saunakin 
kuitenkin lämpeni yhteishengen ja te-
hokkaan kiukaan ansiosta. 
 Matalapaineinen sunnuntai koitti 
liian aikaisin. haikein mielin hyväste-
limme taistelutoverimme, pakkasimme 
kimpsut ja kampsut ja lähdimme kotiin. 
 Mitä kirjoituksessa mainitsematta 
jääneisiin tapahtumiin tulee, leviltä 
opittu lause toimii myös Rukalla: mitä 
tapahtui Rukalla, jää Rukalle. 

SAANA SEppäNEN, JuSSi-TApiO SELKäLä, 

ELLi-iLONA MäKELä, JAN SäRKKä, MARKO KARVONEN

Ristiin rastiin Rukaa

(r)Actionia
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Raksanuoret ei järjestänyt vuoden 2016 
puolella pikkujouluja kuopiossa. tämän 
korvaukseksi suuntasimme perinteisiin kuu-
senkaatajaisiin tahkolle. Paikalle saavuttiin 
tammikuun puolessavälissä, sopivasti per-
jantaina 13. päivä.

Kisailua ja kokoustamista 
tahko-reissulle saatiin kasaan 16 valioyk-
silöä, joiden joukkoon mahtui miltei puo-
let uusia naamoja ja myös vahvistuksia 
joensuusta. Perjantai-iltana pidettiin tutus-
tumismielessä ryhmätietovisa, jonka teema-
na oli RaksAppin ja teSin tuntemus. 
 Viikonlopun ohjelmaan kuului myös 
muun muassa Itä-Suomen nuorisotoimin-
taryhmän kokous, jossa mietittiin tulevia 
tapahtumia ja käytiin läpi jäsenistön etuja, 
kuten kuntosali- ja majoitusetuuksia. 
 lauantaipäivän urheilulajeja olivat rat-
sastus ja laskettelu. kelit suosivat molempia 
lajeja, rinteet olivat loistokunnossa, ja aurin-
ko paistoi myös ratsastuksen lomassa, vaikka 
välillä metsän siimeksessä mentiinkin. 

Iltaohjelmana ysärijytää
Mäenlaskun ja hevostelun jälkeen suun-
tasimme kylpylöimään tahko Spahan, 
jossa pesimme urheilusta saadut hiet. 
Aktiviteeteista ei ollut pulaa kylpyläs-
säkään, sillä siellä haasteena oli to-
della iso ilmatäytteinen temppurata. 
temppuilussa säästyttiin haavereilta, 
vaikka komeita ilmalentoja nähtiinkin 
kisailijoiden ottaessa mittaa toisistaan. 
 kylpylän jälkeen otimme span yh-
teydessä olevasta pizzapaikasta ruokaa 
mukaan ja lähdimme majoituspaikkaan 
valmistautumaan illan 90’s-teemabilei-
siin. Pirskeissä menoa riitti aamuyöhön 
saakka, ja uusia kontakteja solmittiin 
jälleen kerran sekä raksanuorten että 
”ulkopuolisten” kesken. 
 Vaikka saapumispäivä olikin perjantai 
13. päivä, haavereitta selvittiin.

pETRi KuMpuLAiNEN, JuHO pASANEN

Kirous ei päde Tahkolla

Väsyneet mutta onnelliset kotiinlähtijät.

Matkalla huipulle. Kuvassa Juho Pasanen 
ja Pyry Kärkkäinen.

Suunnitteluhetki ennen kisailua.

Rukalla ajatukset ja Mikko lensi.

M
ARKO RiSSANEN

piiA LuOSTARiNEN

NiKO SEppäNEN

NiKO SEppäNEN
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Raksalta rokkiin
hämeenlinnalaisella Marius Toirella ei ole tekemisestä puute, 
kun hän palaa maarakennushommista kotiin: kamppailula-
jeihin hurahtanut mies treenailee useamman kerran viikossa 
paikallisen kushin-kan-seuran mukana. 
 norsunluurannikolta alun perin kotoisin oleva Marius oli 
ollut vajaan vuoden verran Suomessa, kun kavereita ja te-
kemistä kaipailleen miehen silmiin osui kamppailuseuran 
mainos. kolmen kuukauden wadokai-karaten peruskurssin 
käytyään hän päätti jatkaa harrastusta, jonka parissa on nyt 
kulunut jo yli seitsemän vuotta. 
 Vuosien varrella mukaan on tullut muitakin seuran tarjoa-
mia lajeja, kuten brasilian jujutsu, potkunyrkkeily ja kenjutsu, 
joiden harjoituksissa näkee niin miehiä kuin naisiakin. 

Perinteikäs laji
Wadokai-karate on perinteinen japanilainen kamppailulaji, 
joka saapui hämeenlinnaan 70-luvulla. lajia pääsee harrasta-
maan seurassa jo viisivuotiaasta lähtien, mutta aikuisille tar-
koitettuihin treeneihin voi osallistua vasta kuusitoista vuotta 
täytettyään. Valtakunnallisesti lajilla on paljon harrastajia, ja 
harjoitusleirejä järjestetään ympäri Suomen useamman kerran 
vuodessa.
 Wadokain ytimessä on itsepuolustus, jossa harjoitellaan 
paitsi potkuja, lyöntejä sekä kehonhallintaa, myös erilaisia 
hengitystekniikoita. lajissa suoritetaan vyötasokokeita, joiden 
kautta edetään valkoisesta mustaan vyöhön. Mariuksen vyö on 
väriltään sininen. Mustaan väriin on enää kaksi tasokoetta.

Tovereita tatamin ulkopuolella
Mariuksen mielestä parasta Wadokaissa on se, että kehoaan 
pääsee käyttämään kokonaisvaltaisesti. treenikavereilta saa-
dun palautteen avulla pystyy kehittymään, ja palautetta pää-
see myös itse antamaan. harrastajien keskinäinen kunnioitus 
tekee wadokain treenaamisesta miellyttävää.
 Marius on tyytyväinen harrastusvalintaansa, sillä seuran 
jäsenyyden myötä vapaa-ajalle on löytynyt mielekästä teke-
mistä ja uusia tuttavuuksia. Yhdessä on vietetty muun muassa 
pikkujouluja. Seuran sosiaalinen toiminta ei siis rajoitu ai-
noastaan tatamin reunalle.

MiLJA KOppEROiNEN, METTE NiSSiNEN JA MARiuS TOiRE 

AKi KETTuNEN

eläm
ää työpäivän jälkeen?

Jimi Järvinen aloitti kitaransoiton noin seitsemänvuotiaana. 
lopullinen kipinä syttyi vasta, kun hänen isänsä mätkäsi Iron 
Maiden -levyn kouraan ja vei silloin kymmenvuotiaan nuo-
ren Maidenin keikalle asti. kun jimi oli nähnyt Dave Murrayn 
kumppaneineen kitarasooloissa, roihahti palo soittamiseen 
lopullisesti. 
 nyt jimi on soittanut 11 vuotta kitaraa, vähän myös pianoa 
sekä eri kielisoittimia ja rumpuja. ennen Iron Maidenia ja 
sähkökitaraa treenaaminen tapahtui parin vuoden ajan akus-
tisella kitaralla, jolla jimin pappa neuvoi pari perussointua.

Keikkakunnossa
ensimmäinen keikka oli kuudennen luokan kevätjuhlassa, 
jossa opettajan pienen painostuksen ansiosta jimi ja kaverit 
vetivät instrumentaaliversion Metallican ”For Whom the Bell 
tolls” -biisistä. 
 jimi on myös keikkaillut puolenkymmentä kertaa duo-
na kaverinsa kanssa. keikat ovat sijoittuneet pääasiassa 
Varkauden seudulle. jossain vaiheessa kokoonpanoon liittyy 
luultavammin yksi herra lisää paukuttelemaan cajonia, va-
nerista laatikkorumpua. Akustisilla keikoilla soitetaan heidän 
omia biisejään ja cover-versioita, pääosin grunge-, rock- ja 
irlantilaisten juomalaulujen tyyliin. 

Kymmenen kitaran mies
jimillä on tällä hetkellä menossa myös bändiprojekti, joka on 
vasta alullaan ja jonka musiikkityylikin on vielä vähän auki. 
luultavimmin grunge/alternative/metal-tyylillä mennään. 
Bändin biisit tehdään alusta loppuun kaverusten omilla tai-
doilla. kitarapohjat hoitaa enimmäkseen jimi, mutta kaikki 
biisit toteutetaan aina koko bändinä. kitaran soittamisen li-
säksi jimi tulee luultavasti toimimaan keikoilla taustalaula-
jana. 
 kotoa löytyy likemmäksi kymmenen kitaraa. ne ovat lähes 
kaikki eri valmistajan, mutta sähkökitaroissa jimi suuntautuu 
enimmäkseen jackson- ja eSP-kitaroihin.
 tulevaisuuden unelmissa jimillä on paitsi oma bändi myös 
maailmankiertue. Pääasia olisi kuitenkin, että hän voisi elät-
tää itsensä tehden musiikkia haluamallaan tavalla. 

JuHO HEiSKARi, THOMAS FORSANdER

AKi KETTuNEN

Rytmiä arkeen
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KÄdESSÄSI OLEVA JULKAISU VALMISTUI 
RAKSANUORTEN LEHdENTEKOKURSSILLA.  

ennätys! Paikalla on 28 lehden tekemi-
sestä innostunutta raksanuorta ja kolme 
vetäjää, enemmän kuin koskaan aiem-
min. osallistujia on akselilta Rovaniemi–
helsinki. Peräti yhdeksän on paikalla en-
simmäistä kertaa.
 ensikertalaisten jännitystä ei lauan-
taiaamuna ole aistittavissa. useimmat 
osallistujat tuntevat toisensa jo etukä-

teen muista Raksanuorten riennoista, 
vaikka eivät olisi lehdenteossa aiemmin 
mukana olleetkaan.
 esittelykierros käydään kaikesta huo-
limatta. nimensä, ammattinsa ja asuin-
paikkakuntansa lisäksi jokainen saa ker-
toa lempiruokansa ja toteemieläimensä.
 tähänkin juttuun valokuvia ottanut 
Martti Juonoja pyytää feminismin henges-

sä, ettei ammattinimikkeissä käytettäisi 
vakiintunutta ”mies”-loppuosaa. niinpä 
edustettuina ovat sukupuolineutraalisti 
muun muassa putki-, sukka-, yleis- ja 
kirveshenkilö. 
 toteemieläimiä puolestaan löytyy po-
rosta puudeliin, mutta lempiruokien sa-
ralla kärki on kahden kauppa: lasagne ja 
makaronilaatikko saavat molemmat neljä 
ääntä. 

Harjoitus ja hommiin!
lehdentekoviikonloppu sijoittuu täl-
lä kertaa helmikuun alkupuolelle ja 
espooseen hotelli korpilammen tiloihin. 
lehdentekoa vetävät nuorisotoimitsijat  
Ida Kuikka ja Sini Partinen sekä tämän ju-
tun kirjoittanut toimittaja, mutta varsinai-
sen työn tekevät raksanuoret itse.
 luvassa on tiukkaa työntekoa, sillä 
koko lehden jutut puristetaan kasaan 
yhdessä viikonlopussa. Siinä olisi teke-
mistä ammattilaisporukallekin. 
 ennen varsinaisia kirjoitushommia 
osallistujat kuuntelevat alustuksen leh-

Martti Juonojan toteemieläin on alaskanma-
lamuutti, josta Erno Alanko piirsi oman Mart-
ti-versionsa.

Making of RaksanuoRet-lehti

Making of RaksanuoRet-lehti
NiKO SEppäNEN

M
ARTTi JuONOJA

M
ARTTi JuONOJA

< Elli-Ilona Mäkelä maskeeraa Jimi Järvistä epoksi-juttuun. 

Marius Toire ja Sami Tenhonen kirjoittavat kilpaa.
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TEKSTi KAiSu TERVONEN

tijutun rakentamisesta. Alustukseen 
kuuluu myös pieni otsikko-harjoitus. 
osallistujat jakautuvat pienryhmiin ja 
keksivät otsikon keksitylle uutiselle, jon-
ka mukaan espoolaisilta työmailta on vii-
konlopun aikana varastettu kypäriä, po-
rakoneita ja pressuja. otsikkoehdotukset 
ovat kirjavia: yhdet arvelevat espoon nyt 
vieneen Suomen Chicago -lempinimen 
lahdelta, toiset kehottavat katsomaan 
kuvat varastetuista pressuista. Samaan 
juttuun löytyy monta näkökulmaa. 
 Raksanuoret-lehdessä näkökulma 
on ennen kaikkea raksanuorten oma. 
lukijat ja tekijät ovat samaa porukkaa. 
tämä onkin lehden vahvuus: vaikka te-
kijät ovat toimittajina amatöörejä, oman 
alansa ammattilaisina he tietävät, mistä 
kertovat. 
 koska osallistujia on niin paljon, 
juttuja on usein kirjoittamassa useampi 
toimittaja. Muun muassa lehden alku-
puolen kuka Mitä häh? -jutut hoidetaan 
kuitenkin yksin. tällä kertaa kolme nel-
jästä palstan kirjoittajasta on ensikerta-
laisia kurssilla, vain Jasmi Myllylahdelle 
lehden tekeminen on ennestään tuttua. 
 Samalta palstalta selviää, että 
Raksanuoret-lehti voi myös toimia in-
noituksena lähteä mukaan liiton toimin-
taan. näin kävi Ilja Toivaiselle. 

Historia ja nykyisyys
kahdesti vuodessa ilmestyvä Raksa-
nuoret-lehti perustettiin vuonna 2008. 
tämänkertainen lehdentekokurssi on jär-
jestyksessä jo seitsemästoista, sillä lehti 
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 
 ensimmäistä 15 kurssia – siis kahta 
lukuun ottamatta kaikkia tähän men-
nessä – oli vetämässä toimittaja Emilia 
Kukkala, joka teki lehdestä myös lop-
putyönsä. kukkalan vuonna 2013 jul-
kaistu tiedotusopin gradu on nimeltään 
”Sellanen rähee” – Nuoren rakennus-
työläisen identiteetin rakentuminen 
Raksanuoret-lehdessä. Siinä kukkala 
kuvaa raksanuoria näin: 
 ”työntekijänä raksanuori on ahkera ja 
tarkka, vapaa-ajalla hän etsii jännitystä 
ja kokeilee mielellään uusia aktiviteet-
teja. Raksanuori nauttii yhdessä tekemi-
sestä ja olemisesta.”
 kaikki huomiot pätevät toimitus-
hommiin. kun nakit on jaettu ja työt 
alkavat, osallistujien silmät nauliutuvat 
läppäreiden näytöille. osa kirmaa lavas-
tamaan kuvaustilanteita muun muassa 
Raksajekku- ja Sattuuhan sitä -palstoille. 
 lauantain aikana ei nimittäin vain 
kirjoiteta kaikkia juttuja, silloin otetaan 
myös iso osa lehden kuvista. tehdäänpä 
työtilaan pieni studionurkkakin, jossa 

Jimi Järvinen käy poseeraamassa ukule-
len kanssa ja Marius Toire potkimassa 
karatepotkuja ilmaan. näiden kuvausten 
tulokset näkyvät elämää työpäivän jäl-
keen -palstalla.

Jälkipelit
Raskaan työpäivän jälkeen porukka pää-
see viettämään ansaittua vapaa-aikaa. 
Päivällisen jälkeen suuntana on riihi, 
savusauna ja sen edustalla oleva palju. 
Saunomisen lisäksi iltaohjelmaan kuu-
luu ainakin kortinpeluuta ja avannossa 
pulahtelua.
 Illan saldona on ainakin leopardiku-
vioinen kokouimapuku, jonka yksi mies-
puolinen raksanuori on saanut lahjaksi 
toiselta, ja kuusi saunalta löytynyttä 
sukkaa. Sen kummempia yksityiskohtia 
ei riennoista jälkeenpäin heru.

Making of RaksanuoRet-lehti

Making of RaksanuoRet-lehti

M
ARTTi JuONOJA

M
ARTTi JuONOJA

AKi KETTuNEN

Alalaidan Martti-kuva on syntymässä. 

Päätoimittaja Suvi Partinen pohtii pääkirjoitusta.

Illalla aivoja lepuutettiin korttia läiskimällä.
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 Sunnuntaiaamuna osallistujat ovat 
joka tapauksessa kokoontuneet jo kel-
lo kymmeneltä työryhmän kokouk-
seen. lounaan jälkeen lehden jutut 
käydään vielä yhdessä läpi: ne luetaan 
ja kommentoidaan yksi kerrallaan. 
kirjoitusvirheisiin tai kielioppiin ei 
puututa, tärkeämpää on sisältö ja tyyli, 
joka vaihtelee kVG-palstan asiatekstistä 
”ernomaisen” notkeaan ilmaisuun (katso 
tuunari).
 Viikonloppu päätyy aplodeihin. 
takana on onnistunut kurssi – ja kädes-
säsi sen lopputulos.

tien eteenpäin, joskus menee se kaksi 
tuntia, ettei tule mitään, ei vaan lähde 
käyntiin.”
 Mikä on saanut tenhosen palaamaan 
kerta kerran jälkeen?
 ”Se on nämä ihmiset. onhan tätä 
lehteä tietysti kiva tehdä, mutta tämä 
porukka on se juttu. eikä täältä oikein 
uskalla olla pois, kun on ollut alusta asti 
mukana.”

Piia Luostarinen

Piia on kurssilla ensimmäistä kertaa. 
Raksanuorissa hän ollut kuitenkin mu-
kana jo puolitoista vuotta, eli kurssilla 
piisaa tuttuja. 
 Sitä paitsi julkaisukin oli entuudes-
taan tuttu.
 ”lehdessä on hyvin rento ote, niin 
kuin pitääkin.”

Koko tehotiimi ehti myös poseerata kameralle.

Sami Tenhonen

helmikuinen lehdentekokurssi on 
Samille seitsemästoista. hän on siis ai-
noana ollut mukana joka kerta, ensim-
mäisestä kurssista saakka.
 ”Se eka kerta oli aika sähellystä, 
mutta meillä ei ollutkaan vielä mitään 
valmiina. Silloin vasta keksittiin kaikki 
osiot ja suunniteltiin koko lehti.”
 Silloisella kurssilla hahmotellut 
suuntaviivat pätevät edelleen.
 ”lehden runko on pysynyt aika lailla 
samana. Se on vähän pakkokin. eihän 
tätä pystyisi tekemään, jos joka lehti 
muuttuisi.”
 tenhosen oma kirjoittaminen sen si-
jaan on sujuvoitunut. nykyään hän pys-
tyy kirjoittamaan aiheesta kuin aiheesta.
 ”jokainen juttu on kuitenkin aina 
omansa. jotkut jutut lähtee aina saman-

Vanha kettu ja keltanokka
kaksi osallistujaa kertoo oman näkemyksensä lehdentekokurssista.

Kansikuvaa varten tarvitaan lavastajan, näyttelijän ja kuvaajan taitoja.

 Piian omat odotukset viikonlopun 
suhteen liittyivät yhtä lailla yhdessä ole-
miseen kuin yhdessä tekemiseen. 
 ”ootin mukavia ihmisiä ja sitä, että 
saa oppia jotain uutta siitä, miten tämä 
lehdenteko käytännössä toteutuu.”
 jotain kokemusta Piialla oli ennak-
koon, sillä hän pitää omaa elämä kuvas-
sa -blogia. Vaikka blogi on kuvapainot-
teinen, on kuvien ohessa myös tekstiä.
 Piia kertoo tosin saaneensa viikonlo-
pun aikana uudelleen innostuksen myös 
kirjoittamiseen. 
 ”tuli semmoinen läheisempi tatsi 
tuohon lehdentekohommaan ylipäätään, 
kun se on aiemmin tuntunut niin kaukai-
selta.”

Piian blogi löytyy osoitteesta elämäkuvas-
sa.wordpress.com
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Mette Nissinen lähti marraskuus-
sa kahdeksi viikoksi Mosambikiin. 
kyseessä oli Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskuksen SASk:n järjes-
tämä opintomatka, jonka tarkoituksena 
oli tutustua paikallisiin ammattijärjes-
töihin, työskentelyoloihin sekä tietenkin 
kohdemaan kulttuuriin ja elämänme-
noon. Matkaseurana reissussa oli kah-
den raksalaisen lisäksi kolmetoista ak-
tiivia muista suomalaisista liitoista. 

Raksanuoret 01/2017 11

AURINKOA JA AY-VÄKEÄ
 Vieraassa maassa ei tarvinnut jäädä 
oman onnensa nojaan, sillä lentokentällä 
oli vastassa SASk:n paikallinen työnte-
kijä Simiao Simbine (kavereiden kesken 
Simppa). hän kulki ryhmän mukana op-
paana koko opintomatkan ajan. 

ENSIN TYÖT…
Matkaohjelma jakautui kahtia. 
ensimmäinen viikko tehtiin intensiivises-
ti töitä, pidettiin muun muassa kaksipäi-
väinen seminaari, jossa suomalaiset ja 
paikalliset ay-aktiivit pääsivät jakamaan 
ajatuksia omasta työelämästään ja sii-
hen liittyvistä haasteista. Seminaarissa 
oli mukana tulkki, jotta keskustelu olisi 
mahdollisimman sujuvaa ja antoisaa. 
 Seminaarin lisäksi ohjelmassa oli 
työpaikkavierailuja rahtisatamaan, voi-
malaitokseen, hotelliin ja banaanivil-
jelmälle. näissä kohteissa tutustuttiin 
paikallisten työntekijöiden asemaan ja 
arkeen. 
 Voimalaitoksen vierailu meni tosin 
päin prinkkalaa, koska ennakkotiedoista 
poiketen laitokselle pääsyyn vaadittiin-
kin omasta takaa riittävä suojavaatetus. 
Ryhmästä vain muutama pääsikin sisään 
muiden jäädessä porttien ulkopuolelle 
nuolemaan näppejään. kokeilipa joku ve-
nyttää sukatkin aavistuksen lyhyempien 
lahkeiden päälle, jotta pääsisi tutustu-
maan voimalan toimintaan. 
 onnetar ei lopulta suosinut sisään-
pääsijöitäkään, sillä tämä tarkoin vali-
koitu iskuryhmä istutettiin ilmastoimat-
tomaan kokoushuoneeseen katselemaan 

KuVAT: METTE NiSSiNEN

Työpaikkavierailuille sonnustauduttiin 
huomioliiveihin kuten Suomessakin.

Torielämää Mosambikissa.

Paikalliset lapset poseerasivat mielellään 
kuvaajille.

Lounastauko banaaniviljelmällä. >
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Powerpoint-esitystä, eikä varsinaista 
voimalaitosta nähty juuri ollenkaan.

… SITTEN HUPI
Reissun toisella viikolla päästiin löy-
säämään kravattia, ja retkikunta käytti 
tehokkaasti aikansa vapaampien ak-
tiviteettien parissa. ensimmäinen va-
paapäivä kului rantaelämän merkeissä. 
Mosambikin pääkaupungin Maputon 
lähirannat ovat roskaisia ja epäsiiste-
jä, joten auringonpalvontaa ja uimista 
varten oli matkustettava pitkän matkaa 
kauemmas kaupungista.
 Itsenäisyyspäivän aattona matkattiin 
puolestaan kokonaan toiseen maahan, 
sillä suunta otettiin kohti etelä-Afrikkaa. 
Matkaohjelmaan kuului kaksipäiväi-
nen safari, jonka anti oli kuin suoraan 
Leijonakuninkaan kuvastosta: matkalai-
set pääsivät bongailemaan jeepin kyy-
distä leijonia, kirahveja, elefantteja ja 
muita Afrikan luonnonpuistoissa eläviä 
eläimiä. 
 naapurimaan puolella majoituttiin 
pieneen Stenbok-nimiseen kylään, jon-
ka syntyhistoria ajoittuu etelä-Afrikan 
apartheid-hallinnon aikaan, kun tum-
maihoista väestöä siirrettiin lähimmistä 
kaupungeista maaseudulle eristyksiin. 
Stenbokin asukkaille vitivalkoinen seu-
rue oli yhtä iso nähtävyys kuin heidän 
kylänsä suomalaisille, sillä ohi kulkies-

saan ihmiset jättivät puuhansa, kääntyi-
vät katsomaan ja vilkuttamaan iloisesti.
  Mosambikiin palattuaan seurue 
pääsi vielä haastamaan itsensä, sillä 
matkaohjelmaan oli kirjattu tanssitunti. 
Paikallisen tanssikoulun puitteet vas-
tasivat totuttua linjaa, eli ilmastointia 
tiloissa ei ollut. Perinteisen marraben-
ta-tanssin alkeiden opettelussa oli siis 
varsinaista urheilujuhlan tuntua, kun ul-
kolämpötila oli jo muutenkin lähempänä 
neljääkymmentä astetta. 
 uusia tanssiaskeleita päästiin tes-
taamaan heti seuraavana päivänä. 
opintomatka päättyi läksiäisbileisiin, 
jonne paikalliset ay-aktiivit tulivat hy-
västelemään suomalaiskollegansa. 

MARTTi JuONOJA, EERiK KuuKKANEN, 
pyRy KASuRiNEN, METTE NiSSiNEN
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Kun pohjoinen ja etelä kohtaavat. Ville Saarinen intoutui pelaamaan jalkapalloa paikallistasolla.

Opel Vectra on ajettu lommoille, mutta ei 
Ollikaisen toimesta.

Vectran keulakuva sen sijaan on Ollikaisen kädenjälkeä.

Kiinnostaisiko osallistua SASK:n opin-
tomatkalle? Kohde vaihtuu joka vuosi, ja 
haku on päällä alkuvuodesta. Matkalle 
tulee yleensä hintaa reilu pari tonnia, 
jonka opintomatkalle lähtijä maksaa 
ensisijaisesti itse. Matka-avustusta voi 
kuitenkin hakea esimerkiksi omalta 
ammattiosastolta tai liitolta.

Gnu tepastelee tien yli muina miehinä. Kirahvin lounastauko Etelä-Afrikassa.Elefantteja pääsi näkemään lähietäisyydeltä.

Itsenäisyyspäivän yllätysesiintyjäksi saatiin 
eteläafrikkalaisia naistanssijoita.

Parturi Mosambikin tyyliin.
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Työm
aa-aitojen sisäpuolella

jatkokouluttautumaan voi päätyä monesta syystä, 
niin omasta aloitteesta kuin esimerkiksi terveydelli-
sistä syistä. kouluttautumisvaihtoehtoja ovat esimer-
kiksi erikoisammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. 
haastattelimme muutamia jatkokoulutukseen hakeutu-
neita.

Hannu Huupponen, 32, Lahti
Mattomestariopiskelija

kymmenen vuotta mattoasentajana työskennelleelle Hannulle 
on vuosien aikana siunaantunut lisänimi Mattokeisari. hannu 
lähti 15 muun joukossa hakemaan mattomestarin virallista 
pätevyyttä helsingin maalariammattikoulun järjestämälle 
kurssille. 
 työnäyttöjen ja ammatinohjauksen lisäksi kurssilla on sy-
vennytty materiaalituntemukseen, urakkatarjouksiin ja tehtiin 
tutuiksi työehtosopimusasiat. 
 kurssin suorittaminen on hannulta toistaiseksi luonnistu-
nut töiden ohessa.
 ”lahtelaisin silmin työmatkan ja työpäivän jälkeen kou-
lun penkki tuntuu yllättävän mukavalta ja ramaisevalta, mut-
ta houkutteleva tulevaisuus mattomestarina auttaa pitämään 
älyn hereillä ja silmät raollaan.” 
 hannu näkee hyvät mahdollisuudet jatkaa opintoja raken-
nusmestariksi tai opettajaksi. tulevalle ammattinimikkeelle 
hän ei näe enää nousuporrasta. 
 ”Mattotieteiden tohtorin arvoa ei taida vielä kenelläkään 
olla.”

Heikki Rämä, 30, Oulu
Rakennusarkkitehtiopiskelija

Heikki vaihtoi kirvesmiehen alan rakennusarkkitehdin opin-
toihin lääkärin määräyksestä molempien polvien ja ranteen 
huonon kunnon vuoksi. ensimmäisen vuoden opinnot ovat 
sisältäneet pääasiassa tekniikan ja rakentamisen perusteita, 
mutta itse suunnitteluunkin on päästy käsiksi erilaisten pro-
jektien kautta. 
 ”Paljon uusia työkaluja ja tietoa sekä täysin uusi näkökul-
ma rakentamiseen. Paljon on opittavaa, ja jokainen päivä on 
kullan arvoinen. Motivaatio opiskeluun on korkealla.”
 Aiempi kokemus tukee opiskelua, myös mallintamista, jossa 
talo rakennetaan osa kerrallaan ohjelmistoon. Säännöt, määrä-
ykset ja tilasuunnittelu ovat heikille kuitenkin uusia asioita. 
 hämmennystä opiskelijatovereissa on aiheuttanut työmaal-
ta peritty kärkäs kielenkäyttö sekä suorapuheisuus. 
 ”eiköhän sekin muuntaudu ajan myötä suunnittelijalle so-
pivaksi.”

Suvi Partinen, 27, Hämeenlinna
Rakennusmestariopiskelija 

Suvi valmistui talonrakentajaksi 2010, ja hän on työskennellyt 
kirvesmiehen ja maalarin töissä noin kuusi vuotta. jatkuvat 
lomautukset vahvistivat ajatusta jatkokouluttautumisesta. 
 ”koulutusalaksi valikoitui sitten kuitenkin se ’ei muuten 
ikinä’ -ala, koska mistäpä raksaduunari lopulta sen enempää 
tietäisi, kuin itse rakentamisesta.” 
 toista vuotta rakennusmestarin koulutusta on nyt takana. 
Yleisten aineiden lisäksi opinnoissa syvennytään aikataulu- ja 
kustannuslaskentaan ja rakennuslupaprosessin kiemuroihin. 
 olennainen osa opiskelua ovat työharjoittelut ja käytännön 
harjoitukset, esimerkiksi raudoittaminen ja palkkien valami-
nen. Viime kesänä Suvi oli ensimmäistä kertaa valkoinen kypä-
rä päässä työmaalla. Pienissä firmoissa työskentely oli antanut 
Suville hyvää pohjaa vastuullisista tehtävistä, sillä niissä työn-
johto oli enemmän tai vähemmän myös työntekijöiden harteilla.
 työmaataustasta on muutenkin etunsa. Mestarin hommissa 
se on antanut näkemystä monesta eri kulmasta, ja Suvi pyrkiikin 
hoitamaan työnsä hyvässä yhteisymmärryksessä muiden kanssa.
 ”harjoittelupaikassani työntekijät arvostivat paljonkin sitä, 
että vaikka kypärän väri on nyt valkoinen, niin myös se perus-
duunarin väri on ollut tuolla pipon päällä keikkumassa.”

Laura Paloniemi, 27, Konnevesi
Rakennusmestariopiskelija

Laura kuvailee opintoaikaansa kiireiseksi. 
 ”teoriaa on paljon, ja ripeällä tahdilla mennään eteenpäin.” 
 Maalarintyöt hän lopetti olkapäävamman vuoksi. Into alaa 
kohtaan ei ole kuitenkaan hiipunut, minkä takia jatkokoulut-
tautuminen tuntui houkuttelevalta. työmaalta saatua käytän-
nön näkemystä laura pitää hyödyllisenä. 
 ”olihan se hassua, kun ihka ensimmäisessä kurssikokees-
sa oli kuvantunnistustehtävä rakennustyömaakoneista ja työ-
kaluista.”

piiA LuOSTARiNEN, THOMAS FORSANdER

Ville Saarinen intoutui pelaamaan jalkapalloa paikallistasolla. Takaisin koulunpenkille

Kiinnostuitko jatko-opinnoista?
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishakuaika 
on 15.3.–5.4. Samalla haulla voit hakea viiteen eri kou-
lutukseen ja niin suomen- kuin ruotsinkieliselle linjalle. 
 osaajia kaivataan myös rakennusalan työnjohtopuo-
lelle! esimerkiksi rakennusmestarin koulutuksessa ra-
kennusalan työkokemus tuo lisäpisteitä hakutilanteessa. 
 lisätietoa ja hakuohjeita löytyy osoitteesta www.opin-
topolku.fi. 

SiNi pARTiNEN

Hannu Huupponen Suvi Partinen Laura PaloniemiHeikki Rämä

Kirahvin lounastauko Etelä-Afrikassa.
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Raksanuorten kotisivuilta löydät tietoa 
ja apua olit sitten opiskelija tai jo työelä-
mässä oleva jäsen. Sivuilta löytyy muun 
muassa toimitsijoiden yhteystietoja, alu-
eelliset tapahtumakalenterit, kuvia men-
neistä tapahtumista ja aiemmin ilmesty-
neet 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 01/2017

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 pelk-
kä tapahtumakutsuun vastaaminen ei 
riitä, vaan halutessasi mukaan tapahtu-
miin ota yhteyttä kutsussa ilmoitettuun 
oman alueesi yhteyshenkilöön! kuvagal-
lerian kautta pääset vakoilemaan, miltä 
meno on näyttänyt aiemmissa tapahtu-
missa ja seinällä voit kysyä, keskustella 
ja kommentoida.

Go kuntavaalit!
Mistä on kyse?
kuntavaaleissa valitaan valtuutetut ja 
varavaltuutetut kaupunginvaltuustoihin 
ja kunnanvaltuustoihin. kaikki  18 vuot-
ta täyttäneet ovat äänioikeutettuja.

Miksi äänestää?
äänestämällä pääset vaikuttamaan sii-
hen, mitä omassa kunnassasi tapah-
tuu. Mihin kunnan säästöt kohdistuvat? 
entä kunnan varojen käyttö – mihin 
investoidaan? Yhdistetäänkö kouluja? 
kuinka terveydenhuoltoa parannetaan? 
äänestämällä voit vaikuttaa myös työlli-
syysasioihisi rakennusalalla, esimerkiksi 
siihen, mihin rakennushankkeisiin kun-
tasi ryhtyy.

Miten äänestää?
ennakkoäänestää voit 29.3.–4.4. missä 
vain ennakkoäänestyspaikassa paikka-
kunnasta riippumatta. Varsinaisena vaa-
lipäivänä 9.4. voit äänestää vain omalla 
paikkakunnallasi. Silloin äänestyspaikat 
ovat auki kello 9–20.
 Puolueiden ehdokkaat löydät puolu-
eiden nettisivuilta. 

SAiJA KuiVALA, ELLi-iLONA MäKELä, iLJA TOiVAiNEN

Ehdokas voi löytyä vaalikoneista: 
www.2017kuntavaalit.fi/vaalikoneet 

SAK:lla on myös oma Ääni työlle -nettisi-
vu, jolta löytyy alle 35-vuotiaita SAK:n am-
mattiliittoihin kuuluvia ehdokkaita: https://
aanityolle.fi/

opiskelun ajan Rakennusliiton jäsenyys 
on ilmaista, mikä takaa liiton turvan ja 
mahdollisuuden osallistua erilaisiin ta-
pahtumiin. opintojen päätyttyä on hyvä 
muistaa, ettei jäsenyys jatku automaatio-
na: mikäli siirryt työelämään, on tehtävä 
jäsenmaksusopimus. 
 Pääsääntöinen tapa hoidella maksuja 
on työnantajaperintä. Mikäli maksat mak-
susi mielummin itse, liiton eAsiointipal-
velu netissä on tähän oiva työkalu. Sieltä 
löytyy jäsenmaksulaskuri, linkki oman 
pankin maksupalveluun ja mahdollisuus 
päivittää joitakin omia tietojasi.
 Yleisesti isoimmat ja järjestäytyneet 
firmat suosivat myös itse työnantajape-
rintää, mutta muutaman ukkelin reppu-
reissufirmat eivät aina innostu tilittämään 
työntekijän ay-jäsenmaksuja. tilinauhasta 
tarkistat näppärästi sen, että työnantaja 
on muistanut napsia pienen siivun pal-
kasta siihen jäsenmaksuun. 

Näin pysyt mukana!
Tiedot ajan tasalle
Mahdollisista muutoksista tulee aina 
ja viipymättä ilmoittaa liittoon, olipa 
kyseessä sitten työttömyys, asevelvol-
lisuuden kutsu tai jääminen äitiys- tai 
isyyslomalle. Muuten voi tulla ikävänä 
yllätyksenä, että et olekaan oikeutettu 
esimerkiksi työttömyyspäivärahaan en-
nen kuin jäsenyysasiat on selvitetty. on 
hyvä muistaa, että liitto ei ole mikään 
selvännäkijä tai kristallipallon tulkitsija.
 Mikäli on käynyt niin ikävästi, että 
maksut ovat jääneet syystä tai toises-
ta rästiin, jäsenyyden katkeaminen on 
mahdollista. Yleisesti ottaen yli kolmen 
kuukauden aukkoja jäsenmaksuissa ei 
saisi olla. tästä syystä onkin ensiarvoi-
sen tärkeää pitää huoli, että kaikki jä-
senmaksut on tullut tilitettyä ajallaan. 

SAMi TENHONEN

Ilmoittaudu heti jäätyäsi työttömäksi tai 
lomautetuksi työ- ja elinkeinotoimistoon 
sen nettisivuilla tai puhelimitse, koska 
ansiosidonnainen päiväraha lasketaan 
alkavaksi vasta ilmoittautumispäivästä. 

 lue lisää ansiosidonnaisen edelly-
tyksistä ja hakemisesta Rakentajasta, 
rakennusalan työttömyyskassan netti-
sivuilta tai työ- ja elinkeinotoimiston 
nettisivuilta, joilla on lisätietoa myös 
muutosturvasta irtisanomistilanteessa.

Mitteepä sitä sitte, jos jiät työttömäks

Keneen otan 
yhteyttä:
jos jokin työelämään liittyvä asia askar-
ruttaa, 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
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käytännön pilat kuuluvat raksa-alalle kuin tai konerasva kaivuri-
kuskille. Allekirjoittaneen kahvikuppi on aikoinaan liimattu pika-
liimalla pöytään ja täytetty kahvilla. onnekseni juon kahvini mus-
tana, sillä toinen jekku kuuluu, että maitopurkin kaatonokan alle 
tehdään pieni viilto, joka tiputtaa maidon ikävästi kaatajan syliin. 
 Pilailla kannattaa vain hyvien kavereiden kesken ja taukojen 
aikana!

SiNi pARTiNEN

TuOM
O SOHLM

AN

Putkimiehelle on mukava tehdä pieni pila. teippaa kaasuhit-
sauslasien linsseihin sisäpuolelle mustaa teippiä ja leikkaa 
teipit siististi linssin muotoon. ulospäin lasit näyttävät ta-
vallisilta, mutta kun putkimies vetää ne päähänsä, näkyvyys 
on nolla.

ERNO ALANKO

 AKi KETTuNEN

ERNO ALANKO
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Tuunari: Erno Alanko, 

Rovaniemi
Ikä: 31 vuotta
Ammatti: IV-asentaja

Työnantaja: LVI Lämsä

Harrasteväline: 
Toyota Land Cruiser 

vm. 1983 HJ60

vosoimansa turvin mikään tykki. noin 
12–18 litran polttoainekulutus satasella 
voi myös aiheuttaa heikkosydämiselle 
hiippakunnan vaihdon. 
 Auto on kuitenkin alunperinkin teh-
ty todella kovaan käyttöön, ja sitä on jo 
edellisen omistajan toimesta rakennettu 
kattavasti. 33 x 12 -tuumaiset renkaat, 
lukolliset akselit, palkkihelmat, katto 
täynnä lisävaloja, korotettu alusta ja 
keskivertomiehen painoinen etupuskuri 
vinssillä takaavat, etteivät huonot tiet 
ole ongelma. näin huolella rakennetun 
auton maantieominaisuudet huomioon 
ottaen on parempi, kun maantietä ei ole 
ollenkaan.

Auto joka menee metsään
kuvittele tilanne: olet menossa mökille. 
Matkalla täytyy pysähtyä kauppaan ostok-
sille, mutta tietyö on kesken ja liittymän 
kohdalla on metrin leveä oja. tarvikkeet 
jäävät ostamatta, ja joudut suuntaamaan 
mökille ilman evästä. Mökkitien alussa 
huomaat, että avaimet jäivät kotiin, ja 
näin ollen sinun ja rauhallisen mökki-
viikonlopun välissä on lukittu puomi ja 
hehtaarin verran kivikkoista risukkoa. 
Monen matkanteko päättyisi tähän.
 jos autona ei kuitenkaan ole ”kau-
punkimaasturi” honda Cr-V, voit ajaa 
kaikista edellä mainituista esteistä 
joko yli, ohi tai läpi – valinta on vapaa. 
Riittävän maavaran turvin nimittäin pää-
set vaivattomasti kauppaan. ja koska 

keulassa on outokummun vuosituotan-
non verran rautaa, eivät naapuritontin 
omistajan puutkaan ole mikään este: 
kierrät puomin yllättävän vaivattomasti 
hyödyntämällä alennusvaihdetta ja ta-
sauspyörästön lukkoja.

Vanhassa vara parempi
olihan tuo hieman romantisoitu tilanne, 
mutta edellä kuvailtujen kaltaisista syis-
tä ja punaniskaperimästä johtuen han-
kin itselleni hj60 toyota land Cruiserin 
vuosimallia 1983. lentotukialuksen 
verran painava, iältään jo vanha auto ei 
ole neljälitraisen dieselin ja sadan he-

Vinssin asennus sujuu hyvin kunnon 
työkaluilla.

N. 60 cm maavara riittää useimpiin 
tilanteisiin.

KuVAT: ERNO ALANKO

Keskikonsolista voi vaivattomasti kytkeä 
tasauspyörästön lukon.
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ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: ida.kuikka@rakennusliitto.fi

Auto joka menee metsään  kuten kaikki moottorilajit on tämäkin 
kallis aloittaa. Suomen hintatasolla off-
roadin autokanta rajoittuu lähinnä maas-
tureihin, jotka ovat vuosimallia 1990 
vanhempia. tässä on myös puolensa: 
vanhan koulukunnan autoissa on huo-
mattavasti parempi lähtökohta raken-
teluun ja auton muutoskatsastamiseen. 
lisäksi edellä mainittu varusteläjä mak-
saisi uutena autokohtaisesti vähintään 
noin 4 000 euroa. Voinkin suositella os-
tamaan valmiiksi suht hyvin varustellun 
auton.  

Mikä sitten on maasturi?
Voihan sitä lähteä metsään millä ta-
hansa nelivedolla, jossa on maavaraa, 
mutta citymaasturilla kikkailu loppuu 

hyvin äkkiä, kun poistutaan tieltä. Puoli 
metriä syvän ojan ylitys honda Cr-V:llä 
mahtaa jäädä yritykseksi. Auton alustaan 
ja koriin tulee myös osumia maastossa, 
joten muovi ei ikinä korvaa rautaa, jota 
uusissa autoissa tai citymaastureissa on 
kovin vähän.
 Maastokelpoiselle autolle on muuta-
mia kriteereitä: Mielellään jäykät akselit 
eikä mikään risukeula, mikä tarkoittaisi 
erillisjousitusta edessä. jäykkä akseli 
nimittäin sallii isomman ulosjouston 
sekä takaa paremman pidon ja vakau-
den ääritilanteissa. Alennusvaihteisto on 
pakollinen kovassa maastossa. Vinssillä 
pääsee pois pahastakin paikasta – tai 
huomattavasti pahempaan paikkaan. 
tasauspyörästön lukot puolestaan huo-

Konepellin scuuppi piilottaa alleen 
ilmanpoistoaukot. Lavamalliksi auto on itse rakennettu.

lehtivat, ettei meno lopu, vaikka puolet 
renkaista olisivat ilmassa.

Mikä siinä kiehtoo?
en itse ole aktiivinen offroadin harras-
taja, mutta moottorivehkeistä kiinnostu-
neena minulle tärkeää on se itse teke-
misen riemu ja turhanpäiväinen äijäily. 
kummallisia kiksejä antaa myös tieto 
siitä, että lähes aina uskallus loppuu 
kesken ennemmin kuin auton etenemis-
kyky maastossa. 
 harrastajayhteisö on myös monelle 
tärkeä asia. kaveria autetaan, ja kaikki 
tehdään yhdessä. 
 Maastoautoilun hintavuudesta huo-
limatta kannustan kaikkia halukkaita 
aloittamaan autojen tai moottoripyörien 
rakentelun. useiden mielestä se on ra-
hanhukkaa, minusta se on itse tekemi-
sen oppimista ja oivaltamista. Sille ei voi 
laittaa hintaa. jos voisikin, se olisi joka 
euron väärti. 

ERNO ALANKO

Ohjaamo on suhteellisen pieni mutta 
kolmepaikkainen.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

kukapa ei tietäisi asbestia. Rakenta-
misessa käytetty aine aiheuttaa syö-
pää, ja se kiellettiin Suomessa 1994. 
Asbestia ehdittiin kuitenkin käyttää suu-
rin osa 1900-luvusta. ja etenkin pur-
kutöissä sille voi altistua edelleen, sillä 
huonosti hoidetuissa remonttihommissa 
asbestipölyä saattaa pölähtää vanhoista 
rakenteista. 
 todennäköisempää nykyään on kui-
tenkin altistua epoksille. Se on muovi-
yhdiste, jonka vaarallisuus ei ole samalla 
tavalla yleistä tietoa kuin asbestin riskit. 
epoksia on käytetty kymmenien vuosien 
ajan muun muassa erilaisten materiaali-
en pinnoittamiseen. 
 epoksia käytetään myös sukittamises-
sa, kovasti yleistymässä olevassa viemä-
risaneeraustavassa. Sukittamisessa van-
han viemäriputkiston sisään syötetään 
epoksoitu sukka, joka kovettuu ja korjaa 
putkistossa olevat reiät. Sukitus on en-
tistä suositumpaa, koska se on nopea ja 
halpa tapa linjasaneerata. Asunnon pinta-
rakenteita ei tarvitse repiä hajalle, minkä 
takia sukittaminen on yleensä mieleinen 
valinta myös asukkaille. 

Erilaisia oireita
Se mikä asukkaalle ja taloyhtiölle näyt-
täytyy kätevänä, saattaa sukituksen 
tekevälle työntekijälle olla haitallista. 
Vuonna 2015 työterveyslaitos julkaisi 
nettisivuillaan uutisen “hälyttävä mää-
rä epoksi-ihottumia putkiasentajilla”. 
uutisen mukaan epoksit ovat allergisten 

Onko epoksi uusi asbesti?

 työterveyslaitos toteutti hank-
keen, jonka pohjalta nettiin tehtiin 
epoksikansio-sivusto. Se neuvoo epok-
sin kanssa työtä tekeviä siinä, miten 
myrkyltä voi suojautua. täydellinen suo-
jautuminen on tosin hankalaa – jos ei 
mahdotonta. 
 epoksityössä tulisi ainakin käyttää 
kemikaalisuojakäsineitä, joiden var-
si on riittävän pitkä. tavallinen kangas 
ei riitä suojaamaan epoksiyhdisteiltä. 
näppylähanskat ovat siis melkoisen hyö-
dyttömät tässä tapauksessa. Ihon olisi 
hyvä olla ehjä, vaikka suojahanskat kä-
dessä olisivatkin.
 Suojakäsineiden päällä voidaan vielä 
käyttää useita kerroksia kertakäyttökäsi-
neitä. kun kertakäyttöhanskoja riisutaan 
kerros kerrallaan, estetään myös ympäris-
tön likaantuminen. Pahimmassa tapauk-
sessa epoksiyhdistettä kun leviää myös 
työpisteen ulkopuolelle, kun hanskakäsil-
lä kosketellaan ovenkahvoja ja -karmeja.
 omalla käyttäytymisellään voi vähen-
tää riskejä. koruja tai rannekelloja ei saa 
käyttää, ja epoksihommissa käytetyt työ-
välineet sekä astiat pitää hävittää asian-
mukaisesti. 
 jos kaikesta huolimatta oireita kui-
tenkin ilmenee, on hakeuduttava heti 
työterveyshuollon puheille.

JuHO HEiSKARi, AKi KETTuNEN, KAiSu TERVONEN

Jutun lähteenä on käytetty Epoksikansio-
sivustoa ja raporttia Epoksit rakennus-
alalla – ammatti-ihotautien ehkäisy.

kosketusihottumien suurin aiheuttaja. 
Allergiat voivat olla niin hankalia, että 
asentaja ei pysty töihinsä.  toinen ylei-
nen ammatti ihottumatapausten joukos-
sa on maalari.
 epoksiallergian saavat usein nuoret 
työntekijät ja usein aika pian työnteon 
aloittamisen jälkeen. jos epoksille altis-
tuminen loppuu heti alkuunsa, iho-oireet 
usein paranevat. toisaalta joskus oireet 
voivat palata, vaikka altistus olisi pieni. 
epoksipöly voi myös aiheuttaa hengitys-
teiden ärsytystä. Vähäisempi haitta on 
sen haju. 
 Mitä pidempään epoksi on saanut 
kovettua, sitä vähemmän haitallisia läh-
töaineita on jäljellä. 

Suojautumiskeinoja
epoksin haittavaikutukset on tiedetty 
pitkään, mutta se ei ole näillä näkymin 
poistumasta käytöstä lähitulevaisuudes-
sa. Siksi on tärkeää, että työpaikoilla ja 
työterveyshuollossa tiedetään epoksin 
vaaroista ja osataan hoitaa epoksista 
johtuvia oireita.
 etenkin työmaajohtajilla tulee olla 
tiedot ajan tasalla, koska johdon pitää 
perehdyttää myös työntekijät turvalli-
seen epoksin käyttöön ja järjestää vä-
lineet siltä suojautumiseen. turvalliset 
toimintatavat ja suojautumisvälineet 
ovat kaikkien etu, sillä epoksin aiheut-
tamista iho-oireista johtuvat sairaspois-
saolot maksavat rahaa työnantajalle ja 
myös työntekijälle. 

Epoksin haittavaikutuksiin kuuluvat erilaiset iho-oireet.

Paperinen hengityssuoja tai 

näppylähanskat eivät suojele 

altistumiselta. 

kuvauksissa ei altistettu kehnosti 

suojautuneita Raksanuoria epoksille
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Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu  
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi

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

Uuden 
liikennevakuutuksen 
maksimibonus on nyt

80 %

Sinä ja 
autosi olette 
arvokkaita

Turvasta saat  
suorastaan ylellisen  

kattavan Liittokaskon ja 
 uuden liikennevakuutuksen, 
sillä jokainen kuski ansaitsee 

reilua turvaa.
takaa käyttöösi vara-auton 

jopa tunnissa, kun oma 
ajopelisi saa kohtalokkaan 
kolhun kesken matkan tai 

simahtaa teknisen vian takia.

Liittokaskon laaja 
sijaisautoetu


