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Toiminnansuunnittelu sujui musiik
illisissa merkeissä

Jyrkkä ei aktiivimallille

Raksanuoret mukana poliittisessa
mielenilmauksessa
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Oikaisu:
Raksanuoret-lehden
numerossa
02/2017 sivulla 13 kerrottiin laidoituskirvesmies Samista. Sami on kuitenkin perinteiseen
tapaan laudoituskirvesmies.

aan?
in ay-liikettä tarvit

Mih

Liityin liiton jäseneksi, vaikkei
minulla varsinaisesti ollut mitään hajua sen
tarkoituksesta.
Peruskoulun
yhteiskuntaopin
tunnit vietin nukkuen, eikä asiasta kotonakaan koskaan puhuttu. Joku Haikolan Lauri ahdisteli
vuosia tekstiviesteillä, että tule
Raksanuorten kanssa pelaamaan
splättistä tai viettämään saunailtaa. En mennyt. Tiesin ainoastaan,
että siitä keltaisesta kirjasta näkyi
mitä palkkaa kuuluu vähintään
saada. Ammattiliitto ei ollut minulle mitään todellista, ei ennen
kuin työpaikalla tuli ongelmia.

Me olemme sitä sukupolvea, jonka ei ole juuri tarvinnut
kamppailla oikeuksiensa eteen.
Merkittävimmät saavutukset duunareiden oloihin on taisteltu jo
ennen 90-lukua. Sen takia voi tuntua, että ay-liike on harmaahapsisten setien ja tätien touhua, joka
on auttamattomasti jäänyt ajastaan jälkeen. Ammattiliittojen
merkitys on ehkä jäänyt viime
vuosina etenkin nuorten mielissä
taka-alalle, mutta nyt kun työelämä on epävarmaa ja poliitikot tekevät järjettömiä päätöksiä, se on
noussut taas pintaan.
Ay-liike ei ole ainoastaan
ikääntyvien
pilkkikisoja
tai
nuorten hurvitteluja. Se ei ole

Pääkirjoitus

Mette Nissinen

myöskään parin ahneen pampun
mafia, vaan ay-liike on sen tavallisten jäsenten summa. Meillä on
joukkovoimaa, jonka avulla voimme laittaa valtiovallalle kampoihin silloin, kun siihen on tarve.
Helmikuussa ay-liikkeen merkitys
konkretisoitui monelle käsinkosketeltavaksi, kun nousimme puolustamaan työttömien oikeuksia
lakon ja mielenosoituksen avulla.
Meidän uuden sukupolven tehtävä on varmistaa, ettei meiltä viedä
sitä, mitä edeltäjämme ovat meille rakentaneet, eli hyvinvointia ja
tasa-arvoa.

Raksanuoret 19 • 01/2018 3

Teemu Holopainen, 24
Rakennusammattimies,
Sonkajärvi

Mikko Lehto, 27
Talonrakentaja,
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Lassi Mesilaakso, 28
Talonrakentaja,
Tornio

Salla-Maarit Tarvainen, 28
Maalari,
Kuopio

Moro! Päädyin rakennusalalle
kahden isoveljen jälkiä seuraten. Peruskoulun käytyäni menin ammattikouluun, jossa suoritin talonrakentajan perustutkinnon. Vuonna 2012 valmistumisen jälkeen pääsin kesätöihin saneerauskohteeseen ja samaisessa firmassa olen edelleen töissä päästyäni vakkariksi! Tykkään
työni fyysisyydestä sekä alan monipuolisuudesta, sillä lähes päivittäin siinä oppii uusia asioita
tulevaisuutta varten.
Vapaa-aika kuluu kavereiden
kanssa hengaillen. Kesäisin yritän viettää mahdollisimman paljon aikaa kalastuksen merkeissä.
Raksanuoriin ensikosketukseni
sain vuonna 2015 Tahkolla, kun
luokkakaverini pyysi mukaansa
toiminnansuunnittelureissulle.
Se reissu oli kaikkine aktiviteetteineen ja porukoineen niin
huikea, että aina kun on tullut
mahdollisuus lähteä uudestaan
Raksanuorten matkaan, niin
olen ilmottautunut!

Jo ala-asteen alkuaikoina kiinnostuin rakentamisesta, joka
lähti kohdallani puumajojen rakentamisesta. Kymppiluokan aikana olin työharjoittelussa omakotitalotyömaalla alusta loppuun
asti eli talopaketin asennuksesta
muuttopäivään. Siitä sai hyvän
näkemyksen talonrakentamisesta. Työmaan mestarina toimi
talon isäntä, eläkkeellä oleva
rakennusmestari. Kyseisellä työmaalla kiinnostuin vielä enemmän rakennusalasta.
Yhteishaussa päätavoitteeni
oli rakennusala ja sinne pääsinkin, Vallilan talonrakentajalinjalle.
Valmistuttuani vuonna 2011 olin
ensin vuokrafirmassa töissä, sitten hain TE-toimiston kautta korjausrakentajakoulutukseen. Sen
jälkeen pääsin maalausfirmaan,
jossa tein maalarin aputöitä.
Jäätyäni työttömäksi päätin
hakea uudestaan korjausrakentajakoulutukseen. Pääsin vuokrafirmaan töihin. Raksanuoriin
päädyin ammattikoulun ekan
vuoden aikana, kun ammattikoululla kävi nuorisotoimitsija
kertomassa Rakennusliitosta.
Liityin heti liittoon ja osallistuin
ensimmäiseen Raksanuorten tapahtumaan. Raksanuorten toiminassa olen ollut mukana noin
seitsemän vuotta.

Kaikenlainen rakentelu on kiinnostanut minua jo lapsesta
asti. Sen vuoksi menin rakennuspuolelle ammattikouluun ja
päivääkään en ole katunut. Ammattikoulusta valmistuin vuonna
2008 ja sen jälkeen ei ole tarvinnut olla työttömänä.
Sain heti koulun jälkeen töitä elementtitalotehtaalta, koska
olin ollut siellä kaikki kouluni
työharjoittelut ja kesälomat. Olin
tehtaalla töissä noin seitsemän
vuotta ja sen jälkeen vaihdoin firmaan, joka tekee enimmäkseen
saneeraushommia.
Harrastuksiini kuuluvat metsästys ja kalastus. Raksanuoriin
päädyin kaverini kautta. Kun hän
kertoi minulle reissuista ja tapahtumista, mitä heillä on ollut, niin
minuakin alkoi kiinnostaa. Olen
ollut nyt ollut Raksanuorten toiminnassa mukana vasta muutaman kuukauden, mutta meinaan
osallistua seuraaviinkin tapahtumiin, koska minulla on ollut todella hauskaa näillä reissuilla.

Oltuani muutaman vuoden myyjänä pakkasin kimpsut ja kampsut kotikulmilta Joensuusta ja
muutin Kuopioon. Siinä vähän
aikaa mietin, että mitä haluaisin
tehdä ja hain opiskelemaan sisustajaksi. Koulun jälkeen, päädyin maalarin hommiin vuonna
2014. Päivääkään en ole katunut muuttoa taikka sitä, että lähdin opiskelemaan rakennusalaa.
Aivojen nollaamiseksi ja
oman hyvinvointini tukemiseksi
kulutan vapaa-aikani melko tehokkaasti kuntosalilla. Tanssia
olen muutaman vuoden harrastanut ja aloitin alkuvuodesta
nykytanssin. Tälle kaikelle mukavana vastapainona tulee jooga
sekä musisointi koskettimien
parissa. Kotoa löytyy myös kissa,
joka päättyi luokseni löytöeläinkodista.
Eksyin hieman jännittäen
Raksanuorten kalenterin kuvauksiin Jyväskylään ja mie tykästyin toimintaan toden teolla.
Samanhenkinen porukka imaisi
heti mukaansa ja tässä onkin
tullut käytyä vaikka mimmosissa
tapahtumissa Kolilla vaeltamisesta Tukholman valokuvauskurssiin. Varmasti tulee vietettyä vielä monta hauskaa hetkeä
Raksanuorten tapahtumissa,
kunnes mittariin pamahtaa ikä
vastaan.
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mika töttö

Haetko töitä? Useasta kymmenestä hakemuksesta ja haastattelusta
huolimatta et tule valituksi. Oletko aktiivinen työnhakija? Aktiivimallin mukaan et ole!

Toinen helmikuuta 2018 järjestettin
SAK:n poliittinen mielenilmaus ja sitä
tukevia useiden ammattiliittojen lakkoja. Mielenilmaisun pääpaikkana toimi
Senaatintori Helsingissä. Senaatintorilla
järjestettyyn mielenilmaukseen osallistui arvioiden mukaan yli 10 000 henkilöä joka puolelta Suomea.
Myös muissa kaupungeissa järjestettiin mielenilmauksia. Tapahtuma
järjestettiin hallituksen ajaman ja eduskunnan hyväksymän lakiuudistuksen eli
niin sanotun aktiivimallin vuoksi ja solidaarisuudesta työttömiä kohtaan.

Raksanuoret messissä
Myös joukko raksanuoria ympäri Suomea
osallistui #Äänityöttömälle -mielenilmaisuun. Paikalla olleiden raksanuorten
mielestä tunnelma mielenilmauksessa
oli yhdistävä, mutta myös kysymyksiä
herättävä.

Esimerkiksi mielenilmauksen poliittinen keskustelu-osio oli hieman pettymys.
Paikalle kutsutut hallituksen edustajat
eivät pystyneet kertomaan sanomaansa,
koska osa väkijoukosta huuteli ja buuasi
heidän puheenvuorojensa aikana.

Mustamaalausta mediassa
Mediassa mielenilmausta, ay-liikettä,
lakkoja ja niiden vaikutuksia kritisoitiin
rankasti. Media ei suinkaan kirjoita siitä,
miten ammattiliitot puolustavat heikommassa asemassa olevia kansalaisia, vaan
mediassa uutisoidaan siitä, miten lakko
vaikeuttaa muun muassa koululaisten,
vanhusten ja työssäkäyvien arkea.
Median tulisi muistaa, ettei ay-liike
ole yhtä kuin SAK eikä yhtä kuin sen
johtajat. Ay-liike olemme me, tavalliset
järjestäytyneet työläiset, täysin tavalliset
ihmiset. Paine lakon järjestämiseksi on
tullut suoraan ay-liikkeen jäsenistöltä.

Lakko on perusoikeus
mika töttö

Lakon järjestäminen on lailla turvattu
perusoikeus. Lakkoon voidaan täysin
laillisesti ryhtyä, mikäli lakko kohdistuu
esimerkiksi johonkin selvästi työehtosopimuksen ulkopuoliseen asiaan. Tällaisia
lakkoja voivat olla esimerkiksi poliittiset
lakot, kuten tässä tapauksessa.
	Jo lähes vakiintuneeksi suomalaiseksi ilmiöksi muodostuneet ilmaiset ämpärit näkyivät mielenilmauksessa ja niitä
jaettiin tuhansille osallistujille. Jaetut
ämpäri toimivat tapahtuman aikana kätevästi rumpuina.
Mette Nissinen, Sami Tenhonen, Ilja Toivainen,
Alexander Sibakow

Aktiivimalli pähkinänkuoressa
Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson
aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan
täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa
seuraavat 65 maksupäivää.
Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko:
• tehtävä 18 tuntia palkkatyötä
• ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän
työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta
• oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa
Mikäli mainitut edellytykset eivät täyty,
työttömän työnhakijan työttömyysetuudesta leikataan 4,65 prosenttia. Tuo
summa on pienimmilläänkin 30-40
euroa kuukaudessa.
	Aktiivisuusedellytyksen täyttymistä
arvioi työttömyysetuuden maksaja eli
Kela tai työttömyyskassa. Aktiivimallin
väitetty tavoite on estää työttömyyden
pitkittymistä ja lisätä työllisyyttä.
	Ehkä kovin kritiikki on kohdistunut
siihen, ettei työttömillä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua palveluihin, joilla vältetään työttömyysturvan alenema. Muun muassa tästä
syystä yhdenvertaisuutta työnhakijoiden kesken ei voida saavuttaa.
	Aktiivimallissa sataa työpaikkaa
hakenutta työntekijää ei lasketa aktiiviseksi, jos hän ei tule valituksi. Myös
hänen työttömyysturvaansa leikataan
4,65 prosenttia.
Mallin kumoamiseksi on tehty kansalaisaloite, jonka allekirjoitti yli 140
000 suomalaista.
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Ajankohtainen kakkonen

juhani lohikoski

#Äänityöttömälle on ääni työläiselle

(r)Actionia

This is amazing!

raksanuoret

Miltä kuulostaa ryhmä, reitti, kuitti, museo,
huijaaminen, poro ja kilpailu yhdistettynä?
Suljetulta osastolta, jos minulta kysytään,
mutta saa siitä jotain järkevääkin, kunhan
lähtee Raksanuorten mukaan. Tällä kertaa
leikkimielisen amazing racen kaupunkina
toimi joulukuinen Rovaniemi.
Kun Raksanuorista ja SuPerilaisista
koostuva sekamelska oli saatu lähtöpaikalle
Rovaniemen keskustaan, se pilkottiin kolmeen ryhmään, jaettiin tehtävien ohjeet,
jotka tulisivat viemään poppoon ympäri kaupunkia, potkittiin jokaiseen hieman kilpailuhenkeä ja lähetettiin matkaan. Tapahtuman
järjestäjät taas lähtivät ahertamaan saunatiloja valmiiksi.

Race!
Superilaiset ja raksanuoret valmiina lähtöön.

Ihan ensimmäinen asia jokaisen ryhmän
mielessä on tietenkin voittaminen, keinolla
millä hyvänsä. Siispä moni päätyi kokeilemaan huijaamista, koska sitä ei ollut erikseen huomattu kieltää. Eikä siinä tosiaankaan menty siitä, mistä aita on matalin, vaan
siitä, missä aitaa ei ole ollenkaan!
	Oikeasti, se huijaamisen määrä ja luovuus olisi lyönyt ällikällä jopa Venäjän olym-

piajoukkueen, vaan ei meidän kisanjärjestäjiä, jotka huomasivat huijausyritykset ja tekivät ohjeiden tarkentamisella
rehellisyydestä kannattavampaa. Tämän
jälkeen kisa käytiin sääntöjen puitteissa
loppuun. Kaikki alussa mainitut asiat tuli
nähtyä muodossa tai toisessa kisan aikana ja bonustehtäväkin annettiin kisan
puolivälissä, tekemistä siis riitti.

Finished!
Koska kisa käytiin pääosin ulkoliikuntana, lopussa lämpimänä odottava sauna
oli tervetullut. Saunatiloilla käytiin myös
vielä viimeinen rasti ja selvitettiin voittajajoukkue. Haluan huomauttaa, etten
ole katkera joukkueemme kakkossijasta,
vaikka pyysinkin pisteiden uudelleen tarkistusta, epäilin tuomaripeliä ja kiukuttelin loppuillan itkien lattialla.
	Hyvän ruoan jälkeen kuitenkin loppui
itku ja hammasten kiristys ja ilta sujui
hyvässä hengessä. Vaikka kisa olikin leikkimielinen, eivätkä palkinnot olleet miljoonaluokkaa… Oli se silti aika amazing!
Erno Alanko, Ukko törmänen

Ei mitään nallikarkkeja

eerik kuukkanen

Karkkikaupan valikoima.

Jyväskylän ja Tampereen alueen raksanuoret suuntasivat loppuvuodesta Armoria
Training Centeriin Jyväskylän Kanavuoreen
harrastamaan ohjattua ampumista. Kohde
sijaitsee armeijan vanhalla varikolla ja itse
liike on Kanavuoren kallion sisällä.
	Iltapäivä alkoi noin puoli tuntia kestävällä koulutuksella säännöistä ja turvallisuudesta. Siitä siirryimme suojavarusteaseman kautta rata-alueelle. Ohjatulla
paketilla ammuttiin viisi kertaa viiden
ammuksen sarjoja, joista kaksi ensimmäistä kierrosta pienpistooleilla.

Karkkikaupassa

eerik kuukkanen

Kuka sai parhaimman tuloksen?

6 Raksanuoret
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Pienpistoolikierrosten jälkeen aseet esiteltiin ja niitä haettiin ”karkkikauppa”tyylillä pöydältä ja kyllähän siinä vesi
kielelle tuli, kun näki millainen arsenaali Armorialla on. Vaikka aseita oli
paljon, niin melkein juoksujalkaa piti
hakea, jos jotain tiettyä halusi seuraavalle sarjalle, ettei jäänyt nuolemaan näppejään.
	Kierrosten välissä kävimme tarkastamassa tulokset taululta ja
vertailemassa naapurin tauluja.
Viimeisillä kieroksilla jo kisattiin
kaveria vastaan pistemääristä.
Hurjimmat saivat valita yhden
sarjan .500 S&W Magnumilla, jolla sai ampua vain yhden ammuk-

sen per kierros. Aseella ammuttiin sarjojen lopussa kouluttajan varmistaessa,
että ampuma-asento on oikea. Muuten
saattoi lentää tai pussata asetta.
– Jännitti tarttua kiinni siihen Magnumiin, kun ei oo hirveesti aseita ennen
käyttäny. Kyllä siinä touhussa pulssi hakkas, kertoi mukana ollut Jani Hiltunen.

Strömsössä
Tiivistunnelmaisen ampumasession jälkeen siirryimme Jyväskylän keskustaan
syömään italialaishenkiseen ravintolaan,
jonka alakertaan meille oli varattu saunatilat. Kaikki ei kuitenkaan sujunut
ihan kuin Strömsössä. Eräs tamperelainen osallistuja esimerkiksi ei saanut
ruokiaan, ennen kuin me loput olimme
siirtyneet saunatiloille.
	Eikä siinä vielä kaikki. Saunatilat oli
suunniteltu niin, että suihkuihin näki
kulkureitiltä. Siinä sitten likat keksi, että
kastellaan peflettejä ja läimästään lasioveen näkyvyyden estämiseksi. Kuitenkin
loppujen lopuksi koko reissusta jäi mahtava fiilis. Saunatilan varauksen loputtua
kaikki lähtivät kiltisti nukkumaan, osa
kotiin ja tamperelaiset hotelliin.
Eerik Kuukkanen, Jasmi Myllylahti

Keho ja mieli
Treenatessani olen huomannut katojen olevan alkuun hieman
hankalahkoja ja vaativan keskittymistä. Monet katat vaativat
käyttämään useita lihasryhmiä samaan aikaan ja parhaillaan
eri suuntiin. Monissa katoissa ajatellaan olevan kaksintaistelu, joten mielen on oltava hiljainen ja valpas ympäristölle.
Tämä on auttanut myös arkielämässä huomioimaan erilaisia
yksityiskohtia ulkona liikkuessani.

Tärkeä tappio
Tyylisuunnan on perustanut Mima Yôichizaemon Kagenobu
aivan Sengoku-kauden lopulla noin vuonna 1600. Perustaja
koki nuorena suuresti elämäänsä vaikuttaneen ystävällismielisen kaksintaistelun, jossa hän kenjutsu-tekniikallaan hävisi
yamabushi Sakurai Gorôsaemon Naomitsun käyttämälle iaitekniikalle.
	Häviön jälkeen Naomitsu jäi opettamaan kolmeksi kuukaudeksi Yôichizaemonille Hayashisaki-ryûta. Myöhemmin
vetäydyttyään temppeliin meditoimaan hän sai näyn lokeista
kellumassa aalloilla ilman tietoisesti tehtyä työtä.
	Hän ryntäsi ulos puumiekan kanssa ja tajusi voivansa
käyttää myös sitä ilman tietoista ajatusta. Tämän periaatteen
mukaan hän loi tyylin perustaksi 64 tekniikkaa, joihin sisältyi
iaijutsu, kenjutsu, naginata, kogusoku ja jojutsu.
	Katsuse Yoshimitsu Kagehiro (s. 1941) on koulun nykyinen päämies (vuodesta 1982 lähtien).
	Suomessa Suiô-ryûta voi harjoitella seuraavissa kaupungeissa Helsinki, Kouvola, Turku, Tampere, Kotka, Jyväskylä,
Kuopio ja Savonlinna.
Jari Kapanen

Iai = yksin tehtäviä miekkatekniikoita
Dojo = Harjoittelusali
Kata = liikesarja
Soke = koulukunnan päämies
Shihanke = Soken valtuuttama pääopettaja
Koryû = koulukunta joka perustettu ennen Meijirestauraatiota (1867) ja katkeamaton soke- tai shihanke-linja

kim peltonen

Kiinnostukseni Japania kohtaan heräsi jo nuorena. Animen
ja länsimaisen median luoma romantisoitu kuva samuraista
sai minut etsimään jotain, mitä innostuisin harjoittelemaan.
Löysinkin Savonlinnasta paikallisen seuran (Masurawo), jossa
pystyi treenaamaan iaita.
	Harjoittelin seurassa muutaman vuoden ja jouduin jäämään pois vähäksi aikaa. Kuulin dojolle lajinäytökseen palattuani seurassa nykyisin harjoitettavan Suiô-ryûta. Pääsin
käymään muutamissa harjoituksissa, joissa aloitettiin ZNKR
iaidolla ja pikku hiljaa pääsimme tutustumaan myös Suiôryûhun. Jonkun ajan kuluttua saimme valita, jatkaisimmeko
pelkän Suiô-ryûn treenaamista. Itselleni oli jo itsestäänselvyys pysyä vain koryûssa.

Paksu poika ja paksu pyörä
Työmaan aidat kaatuu päälle, aikataulut ahdistaa ja kotonakin
emäntä nalkuttaa niin mikäs sen parempaa kuin lähteä metsään? Lähteä metsään maastopyörällä! Jo muutaman tunnin
pyrähdys ja hermopinteet on laukaistu.
	Olen harrastellut pyöräilyä joskus nuorempana, mutta innostus heräsi uudestaan, kun työkaveri osti maastopyörän ja
houkutteli mukaansa lenkille. Kauppaan siis piti matkata, ja
mukaan tarttui etujousilla varustettu Stevens-merkkinen pyörä, jolla tulikin ajeltua ensimmäiset 1000 kilometriä.
Porukkalenkillä tuli kokeiltua kaverin fatbikeä ja siitä se
ajatus sitten lähti. Kauppaan oli taas mentävä, ja oma fatbike
tuli ostettua. Aluksi oli muutos suuri, kun enää ei ollutkaan
jousitusta ja leveiden renkaiden kanssa vierintävastus kasvoi.

Helposti alkuun
Harrastus on jokaisen helppo aloittaa kunhan vain hommaa
pyörän ja lähtee metsään polkemaan. Alkuun pärjää kyllä halvemmallakin pyörällä, mutta seinä tulee aika äkkiä vastaan,
kun halvemmat osasarjat eivät välttämättä kestä juurakon
tuomaa rynkytystä.
	Alkuun voi myös olla vaikeaa löytää polkuja ja reittejä metsissä. Tässä kohtaa nousevat kavereiden tietämys ja karttojen
tulkintataito merkityksellisiksi. Myös periaatteella ”eksy ja
löydä” pärjää, kunhan muistaa kohtuuden. Puhelin on hyvä
pitää matkassa, jotta voi tarvittaessa soittaa apua tai tarkistella sijaintia. Aktiiviharrastajien Facebook-ryhmistä saa vinkkejä reiteille tai kimppalenkeille.
	Oma peruslenkki on noin 25 kilometrin mittainen, mutta viikonloppuisin ehtii tekemään pidempiäkin lenkkejä.
Reppuun voi pakata vaikkapa kuumalla kahvilla ladatun termarin.

Tahkolta Syötteelle
Maastopyöräilytapahtumia järjestetään ympäri Suomea läpi
vuoden, kuitenkin painottuen kesään.
	Näistä tärkeimpiä on Tahko MTB, jolla olin itsekin ensi kertaa mukana viime kesänä 60 kilometrin matkalla. Ensi kesänä
osallistun Syötteellä järjestettävään kilpailuun.
	Kypärä on varusteista pyörän jälkeen tärkein. Itse käytän
näiden lisäksi vielä lukkopolkimia ja niille tarvitaan kaveriksi
kengät, joihin klossit kiinnitetään. Talvisin pimeässä tarvitaan
paljon valoa, eli omat lamput tankoon ja kypärään.
Mukavuutta pystyy lisäämään kunnollisilla vaatteilla ja
housuilla, joissa on pehmike perseen puutumisen ja hitsaamisen ehkäisemiseksi. Hanskat ja ajolasit ovat myöskin suositeltavia risuilta ja pikkupörriäisiltä suojautumiseen.
Martti Juonoja

Lähteet: www.suioryu.fi, www.koryu.fi, Wikipedia
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Elämää työpäivän jälkeen?

MARKO HAVERINEN

Suiō-ryū iai kenpo

Kokouseväät.

Tässä poseerataan Rakentaja-lehteen.

Musapainotteinen ILTAOhjelma
houkutteli aivan uusia naamoja mukaan
suunnittelemaan Raksanuorten
toimintaa tulevalle vuodelle. Luvassa on
ainakin vaeltamista, aselajikokeiluja ja
moottorikelkkasafari.
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Toistasataa raksanuorta kokoontui suunnittelemaan kuluvan vuoden toimintaa
Tahkolle viime joulukuussa. Osallistujia
oli Rovaniemeltä, Kemistä, Oulusta,
Iisalmesta, Kajaanista, Kuopiosta, Joensuusta, Hämeenlinnasta, Tampereelta,
Turusta, Helsingistä, Lahdesta, Mikkelistä, Savonlinnasta, Ylivieskasta… Ja
meno sen mukaista.
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a

niin. Silloin ollaan enemmän yhtä porukkaa kuin oltaisiin oltu pareittain.

Etelästä paljon uusia mukana

Poikkeuksellinen ryhmähenki

– Tahkolla oli tosi paljon uusia osallistujia, se oli yli sadan hengen kokoontuminen. Toiminnansuunnitteluun on uuden
helppo tulla. Kaikki eivät tykkää urheiluaktiviteeteista, mitä meillä monesti on,

Etelän ryhmänvetäjä Ilja Toivainen kiitteli ryhmähenkeä ja ilahtui uusista naamoista.
– Reissu oli oikein mukava, jotenkin
siellä ryhmähenki korostui. Mulla on ideakin, mistä se johtui. Luulen, että aiemmista reissuista poikennut majoitus vaikutti siihen. Kahden hengen huoneissa
ei synny semmoisia porukoita kuin nyt
viiden-kuuden hengen huoneissa.
	Nyt ei käynyt niin, että entiset tutut
sulautuivat yhdeksi isommaksi jengiksi,
vaan tuli enemmän pienempiä porukoita, mikä mahdollisti sen, että useammat
pienet porukat alkoivat kaveeraamaan ja
siitä syntyi hyvää ryhmähenkeä. Kaikki
eivät tietysti millään tule kaikille tutuiksi, mutta tosi viihtyisää oli.
	Tulen jatkossakin ehdottamaan, että
järjestetään majoitus näin, jos mahdollista. Aiemmin näin on ollut ainakin
Kolilla, kun vaellettiin ja oltiin kahdessa
mökissä. Uusien integroituminen isompaan porukkaan onnistuu paremmin

Nuorisotoimitsija Niko Seppänen palkitsee
Taro Ahlforsin bilepaketilla.

sini partinen

Eteläisen toiminta-alueen ryhmänvetäjä Ilja
Toivainen.

Paitsi vuoden 2018 toiminnan suunittelua, reissu sisälsi hauskanpitoa
muun muassa keilauksen, kylpylässä
pulikoinnin ja räppäri Asteen vetämän
yksityiskeikan muodossa. ”Miten osallistujat liiton eri toiminta-alueilta kokivat
reissun? Mitä jäi käteen?

: Ida kuikk
oret, Kuvat

Martti Juonojan (Turku) ja Jari Kapasen
(Savonlinna) tukkimiehen kirjanpito
tapahtumista.

splättistä tai muuta. Jos ei pidä urheilusta, on vaikea lähteä mukaan.
	Luulen, että tämä vaikutti uusien
osallistujien määrään nyt. Toiminnansuunnittelussa huomasin, että pienryhmissä oli ihmisiä, jotka eivät niin urheilusta piittaa. Pienten äänestysten kautta
selviteltiin, mikä porukkaa kiinnostaa.
Omassa ryhmässäni huomasin, että
vaihtelevammalla toiminnalla saataisiin
varmasti enemmän porukkaa mukaan.
	Tosin yksi kaikkia kiinnostava oli aselajikokeilu. Se kiinnosti jopa ei-urheilullisia ja itselleni yllätyksenä myös naisia
yhtä lailla, tosin oma ajatteluni on ehkä
hieman vanhanaikainen ”pojat leikkii
pyssyillä”.
	Tulevalle vuodelle mietittiin syksylle Nuuksion vaellusta. Sinne ei vaadita
aiempaa vaelluskokemusta eikä huippukuntoa, vaan mennään ja tehdään porukassa ja edetään hitaimman ehdoilla.
Mistään himotrekkauksesta ei ole kyse,
vaan elämyksestä.
Etelä-Suomessa aiemmin on ollut
vaikeutta saada väkeä mukaan toimintaan, varsinkin uusia. Nyt on kyllä meininki kirkastunut, että heitä on alkanut
taas näkyä. Tahkollakin Etelä-Suomen
osallistujista oli yllättäen noin neljä viidestä mulle ennalta tuntemattomia.
Varmaan se liikunta-aktiviteettien
määrä on osaltaan vaikuttanut siihen,
miten meillä on ollut osallistujia. Täällä
on kuitenkin liikuntaseuroja ja vastaavia
halukkaille runsaasti tarjolla.

Omannäköistä toimintaa
– Tahkon kokemus todellakin vaikuttaa
myös siihen, mitä tulevaisuudessa järjestetään. Pyrimme luomaan ihmisläheistä toimintaa, Raksanuorten näköistä
toimintaa. Ei siten, että yksi tai kaksi
tyyppiä päättää keskenään, mitä halutaan tehdä.

Rakennusliiton Kova juttu -kampanja muistuttaa järjestäytymisen tärkeydestä.

Raksanuorille Syvärin Kunkussa yksityisesti esiintynyt Aste ei ollut ihan mun
musaa, mutta ihmiset olivat hyvin mukana. Loppuillasta oli ainakin tanssilattialla tosi kova meininki.
	Emme toimi niin, että yksi keksii ja
päättää, vaan mennään demokraattisesti, eikä suljeta ketään ulos. Yritettiin etsiä mahdollisimman monia miellyttävä
artisti.
Raksanuorten toiminnassa juuri se on
siistiä, että pääsee kokemaan semmoisia
juttuja, mitä ei normaalisti tulisia kokeiltua. Nuorisotoiminnan kautta se on mahdollista.

Ay-liike saisi olla vahvempikin
Mikä on luottamusmiehenäkin toimivan
Iljan näkemys ay-liikkeen tilasta tällä
hetkellä?
– Tuossa syksyn puolella oli havaittavissa hieman toimettomuutta suhteessa
hallituksen toimiin. Olen törmännyt siihen, että luottaritehtävissä ja perehdytyksissä puhuttu ei aina näyttäydy toimintana. Että aika näyttää, pystytäänkö
esimerkiksi pitämään tavoitteet tulevissa
TES-neuvotteluissa vai joudutaanko taipumaan. Alkuvuodesta se nähdään.
Nuorisotoiminta on mun nähdäkseni
kasvussa. Johtuisiko siitä, että ay-liikkeen rooli on kasvanut ja nuoret ymmärtävät sen.
Super-Raksa-yhteistyön tilannekin
on ihan eloisa, taas suunniteltiin SuperRaksa-viikonloppua. Meininki on sillä
saralla yhtä vahva kuin aiemminkin.

SuPer-liiton Tanja Oksanen muistaa ”eläkkeelle” jäävää Sini Partista.

erilainen reissu. Täällä päin Suomea ei
hirveästi ole mitään toimintaa, niin nyt
saatiin vähän omaa ääntä kuuluviin.
	Seinäjoella on joskus ollut jotain,
mutta ei täällä Honkajoella mitään ole.
Poriin ei tosin aja kuin tunnin, sielläkin
on välillä ollut toimintaa.
Viimeksi, kun olin Porissa käymässä,
kävi niin, että siellä tuli puhelinyhteyksiin
joku viba. Asuin itse silloin Pomarkussa
vielä. Tapahtumaan oli ilmoittautunut
20, mutta paikalle tuli vain seitsemän.
Piti mennä pelaamaan splättistä, sitten
saunomaan ja työturvallisuudestakin oli
asiaa.

Läntisen toiminta-alueen ryhmätyöt käynnissä.

Vähän omaa ääntä kuuluviin
Honkajokelaisen Mikael Haapalan mukaan Tahkon reissu oli pitkälti sellainen
kuin odotettiinkin.
– Olen ollut aiemmin Serenassa ja
Super-Raksa-päivillä, olihan tämä vähän
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Uusia ystävyyksiä syntyi.

Meitä meni sitten lopulta kolme saunomaan, se ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Tarjoiltavia oli varattu 20 henkilölle...
	Tahkon reissussa parasta oli varmaan
ilmaiskeikka. Olen aika kaikkiruokainen
musiikin suhteen. Astettakin on tullut
kuunneltua, mutta enemmän menee
death metallista power metalliin oma
maku.

Parolasta Tahkolle ja takaisin
Kouvolalainen Taro Ahlfros vastaa puhelimeen Haminan maasotakoulusta. Hän
Asiallista asiaa.

Iltabileissä oli tunnelmaa.

Aste villitsi kansaa.

on silti samalla Karjalan prikaatia, koska
kuuluu valmiusyksikköön.
– Ihan hyvä päivä ollut, tänään ollaan
opeteltu, miten panssarivaunuja voidaan
tuhota. Ohjuksilla, toisilla vaunuilla, yläkautta, alakautta...
Tahkolle menin suoraan isolta hyökkäys- ja puolustusammuntaleiriltä Parolasta. Kävin pesulla ja juoksin junaan, olin
noin kello 23 Kuopion keskustassa, josta
Seppäsen Niko tuli hakemaan. Paikan
päällä kaikki olivat jo nukkumassa.
	Ihan hyvin pääsin seuraavana päivänä kuitenkin jengiin mukaan ja auttamaan suunnittelussa. Meillä oli paljon
yhteistoimintaa.

sin ehkä enemmän liikunnallisia tapahtumia.

Demokraattisia päätöksiä
– Raksanuorissa meininki oli aika erilaista, mihin olen tottunut ollessani
Kouvolan nuorisovaltuustossa ja kaupungin nuorisotoiminnassa.
Toiminnansuunnittelussa oli paljon
rennompaa ja pystyi sanomaan vastaankin. Pystyi myös vain heittelemään ideoita ilman hirveitä paineita.
	Olin nuorisovaltuustossa lähinnä rahan takia. Päätökset ja äänestykset tuntuivat ennalta sovituilta. Ihan niin kuin
eduskunnassakin.
Tahkon reissu oli kolmas tai neljäs
Raksanuorten reissuni, lähdin viime
vuonna mukaan toimintaan. Itse olen
ollut mukana enemmän action-jutuissa,
kuten säbäturnauksessa.

Yhteistyötä suunnitteilla

Pohjoisen ryhmänvetäjä Jan Särkkä.
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– Parasta reissussa oli ehkä, että voitin
arvonnassa Tahko-bilepaketin. Siihen
kuuluu majoitus Tahko Apartmentissa ja
joku keikka Syvärin Kunkussa.
Toiminnansuunnitteluista jäi päällimmäisenä käteen se, että pääsi vähän
tunnustelemaan Itä-Suomen toimintaa.
Mikkelin kanssa meille saattaa tulla yhteisiä tapahtumia. Lahden toimintaan on
jo aiemmin Huupposen Hannu pyytänyt
useasti mukaan.
	Kouvola on kuollut paikka. Täällä
on järjestetty putkimiehille jotain atkjuttua, mutta en muista muuta.
Nuorisotoiminta on mun mielestä
menossa hyvään suuntaan. Itse kaipai-

Talvipäiviltä suoraan aktiiviksi
Pohjoisen ryhmänvetäjä Jan Särkkä oli
myös tyytyväinen uusien osallistujien
määrään.
– Oli paljon uusia naamoja, ja itse
olen käynyt aika monissa valtakunnallisissa tapahtumissa. Ehkä tapahtuman
markkinointi oli onnistunut hyvin.
Minusta me saatiin oman ryhmän
kanssa hyvin suunniteltua pohjoisen
vuosi. On tulossa ainakin jää- ja sisäkartingia Oulun kanssa sekä moottorikelkkasafari Rovaniemellä.
Oma ensimmäinen tapahtumani oli
Rakennusliiton talvipäivät. Siitä lähtien
olen ollut aktiivi. Parasta oli nytkin uusien ihmisten näkeminen ja heihin tutustuminen, ainahan se verkostoituminen
on.
Myös muiden aktiivien näkeminen
pitkästä aikaa ja kuulumisten vaihto oli
mukavaa. Viimeksi taisi olla Tampereen
lehdenteko, missä kaikki nuorisotyöryhmäläiset olivat mukana.
Minut otettiin Super-Raksa-nakkikoneeksi myös. On vähän rukattu aikataulua paremmaksi, poistettu päällekkäisyyksiä ja benji vaihtui linkoon, eli nyt
ammutaankin osallistuja ylös.

Koskaan ei tarvitse olla yksin
– Toivottavasti Raksanuorten toiminta
jatkuu samankaltaisena kuin tähänkin
asti. Siksihän siinä on itsekin jaksanut
pyöriä, kun on mielenkiintoista tekemistä ja hyviä nämä päävetäjät.
Raksanuorten parhaita piirteitä on,
että koskaan ei tarvitse olla yksin. Kaikki
otetaan mukaan, eikä ketään lähdetä
vieroksumaan. Se on aina ollut numero
yksi, että kaveria ei jätetä. Jos on joku
hiljaisempi, niin koitetaan ottaa mukaan.
	Itsekin olin ja olen edelleen ujo poika,
etten helposti tutustu uusiin naamoihin,
mutta pitää vain itsekin ottaa se asenne.
Täällä ei ketään syrjitä eikä vieroksuta,
kaikki saavat olla omia itsejään. Eikun
sinne vain mukaan tutustumaan! Itseä
ei tarvitse hävetä, eikä omia asioita.

Miestä mattoon
Betonielementin viimeistelijä Jami
Merenmies Forssasta on harrastanut kuusi vuotta brasilialaista jujutsua. Aiempaa
taistelulajitaustaa hänellä on judosta ja
taekwondosta kuusi vuotta, kolme vuotta kummastakin.
	Jami löysi lajin pariin, kun halusi
kokeilla jotain uutta ja löysi ilmoituksen
kaupan seinältä. Hän katseli vapaaotteluvideoita brassijutjutsusta ja koska laji
näytti hauskalta, sitä piti päästä kokeilemaan.
Juuri nyt Jamilla ollut hieman taukoa
kilpailemisesta työn ja armeijan vuoksi,
mutta kuluvana vuonna on tarkoitus
päästä takaisin kilpailemaan.

tukset ja maahanviennit ovat sallittuja.
Myös heittoja voidaan nähdä.
Yhdet salit painottavat itsepuolustukseen ja toiset kilpailuihin. Monet salit
myös kannustavat treenaajia kokeilemaan rajojaan kilpailuissa.
	Kilpailuissa puvuille on määrätty tietyt kriteerit. Puvun on oltava ehyt ja sen
väri voi olla musta, sininen tai valkoinen,
mutta värejä ei saa sekoittaa. Pukuja on
saatavissa myös eripainoisina ja käytettävien pukujen paino määräytyy treenaajan mieltymysten mukaan.

Kymmenen tuntia viikossa

Laji pohjautuu pääasiassa maassakamppailuun. Jos verrataan vaikkapa potkunyrkkeilyyn, ei BJJ-kilpailuissa saa
potkia tai lyödä, vaan pelkästään kuris-

Viikossa on 3–4 tuntia ohjattuja treenejä
ja viikonloppuisin niin sanotut openmatvuorot, joilla voi vapaasti kerrata opittuja
tekniikoita tai valmistautua kilpailuihin.
Viikonlopun treenivuorot mukaan lukien
voi viikossa vierähtää treenien parissa
kymmenenkin tuntia.

Spider guard.

Sweep X guardista.

Ei potkuja eikä lyöntejä

Ottelut alkavat aina pystystä, josta ne päättyvät
mattoon joko alasvienillä, vetämällä guardiin
tai lopetukseen.

Mustat kohdat vyössä on tarkoitettu natsoille,
joita voi olla enintään neljä per vyöarvo.
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Jalan hallintaan otto...

Lopetus tapahtuu yleensä sivusidonnasta nimeltään
americana.

...josta voidaan tehdä vaikka alasvienti single leg takedown.

Seura- ja harjoittelumaksut vaihtelevat
paikkakunnittain, Jami maksaa kolmen
kuukauden jaksoissa omat treenimaksut, jolloin ne ovat noin 180 euroa. Sen
lisäksi kuluja tulee puvusta, ”Gi”, niiden
hinnat liikkuvat 50 ja 200 euron välillä.
Kilpaillessa täytyy maksaa kilpailulisenssi, joka on 25 euroa vuosi sekä
kilpailumaksut, jotka ovat kilpailujen
suuruudesta riippuen 10–60 euroa per
kilpailu.
	Lisäksi kuluja tulee vakuutuksesta,
jonka saatavuus on varmistettava omasta vakuutusyhtiöstä. Jamilla on ollut
vakuutus koko kamppailulajihistoriansa
ajan. Hän sai vakuutuksensa aikoinaan
vaikeuksitta ja on pysynyt samassa yhtiössä koko ajan.

Vetreyttä ja nöyryyttä

BJJ:n ehkä yleisin guard eli closed guard.

Lopetuksena nilkkalukko.
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Laji soveltuu kaikenikäisille joista Jamin
treenaamalla salilla nuorimmat ovat
5-vuotiaita ja vanhimmat eläkeikäisiä.
Jamin treenaamalla salilla alkeiskursseja järjestetään keväällä ja syksyllä.
	Lajin parista Jami on saanut hyviä
kavereita ja kisojen myötä uusia tuttavuuksia. Jamin sanoin myös hänen peruskuntonsa ”on parantunut aivan hemmetisti”.
Harrastuksessa hänen mielestään parasta on, että kehon vetreys ja liikkuvuus
on parantunut säännöllisen venyttelyn
myötä.
Jamin mukaan lajin harrastaminen
antaa myös jotain, mitä on vaikea selittää. Lisäksi se opettaa nöyryyttä.
Parhaimpia muistoja lajin parissa
on syntynyt kisamatkoilla, joille monesti
mennään kimppakyydeillä.
Erityisesti Jamin mieleen on jäänyt
Portugalin kisamatka. Portugalin treenikulttuuri vaikutti mukavalta, merkil-

lepantavaa oli ystävällisyys kaikkia kohtaan.
Kaiken kaikkiaan laji tuntuu omalta
ja tuo sisältöä elämään. Jos treenit jäävät väliin, tuntuu olo tyhjältä. Tunnetta
on vaikea kuvata.
Mutta treeneissä on laumafiilis.
Jari Kapanen, Henna Kinnunen, Paavo Niemi,
Jussi-Tapio Selkälä
KUVAT VERA MARTOMAA

Vyöarvot BJJ:ssä
BJJ on perustettu Brasiliassa 1925
Gracien perheen toimesta.
Läpimurto maailmalla tapahtui 1990-luvun puolivälissä kun
84-kiloinen Royce Gracie voitti kaikki vastustajansa kolmessa
UFC-turnauksessa ylivoimaisesti.
Suomeen laji rantautui 1997.
Brassijujutsun jakautuvat alle
16-vuotiaisten junnuarvoihin ja aikuisten arvoihin.
	Junnujen vyöt ovat valkoinen,
harmaa, keltainen, oranssi ja vihreä.
Aikuisten vyöarvot ovat valkoinen,
sininen, purppura, ruskea ja musta.
Punaista vyötä käyttää koulukunnan
johtaja.
	Jokainen vyöarvo sisältää neljä
natsaa. Vyöarvoissa nousutapaan
vaikuttaa kunkin salin oma tapa.
Salilla, jossa Jami treenaa, voi
vyöarvoissa etenemistä nopeuttaa
osallistumalla seuran asioihin sekä
käymällä treeneissä ja kisoissa.
	Jami on saavuttanut purppuran
vyön. Se on nykyisin yleinen arvo,
mutta Jamin aloittaessa vain muutamalla oli purppura vyö.
Lähteet: Wikipedia, bjjliitto.fi

Työpaikkaohjaaja on todella tärkeässä
asemassa, kun oppilas tulee ensimmäisiä kertoja työmaalle. Oppilasta
voi jännittää, koska työelämästä ei
välttämättä ole paljoa kokemusta ja
uusilla työkohteilla on yleensä uudet
työtoverit sekä uudet työtehtävät.
Mutta myös ohjaajaa voi jännittää,
millainen oppilas sieltä tulee ja mikä
on hänen taitotasonsa sekä motivaationsa tuleviin työtehtäviin.
Tullessasi uudelle kohteelle sinun
tulisi vaatia itsellesi työpaikkaohjaaja, mutta valitettavan monella työpaikalla ei ole erikseen koulutettuja
ohjaajia. Tällaisessa tapauksessa
voit vaatia pääseväsi kokeneemman
ammattilaisen matkaan joko työpariksi tai muunlaiseen opastukseen.

Roiku sitkeästi kiinni puntissa
Perehdytyksessä ja ensimmäisinä
päivinä työmaalla, muista kertoa
ohjaajallesi mitä olet aikaisemmin
tehnyt ja mitä sinun tulisi tehdä
tällä harjoittelujaksolla, mahdolliset näyttötyöt sekä muut tavoitteet.
Näin pääset todennäköisemmin tekemään sitä, mitä on tarkoituskin.
Jos käy kehnosti ja et saa ohjaajaa, ole aktiivinen työmaalla ja käy
kyselemässä mitä muut tekevät ja

voitko olla jotenkin avuksi. Joskus
työmailla voi olla vaikea päästä
porukkaan mukaan, varsinkin jos
työt on jaettu urakkaporukoille.
Sinnikkäästi mukana roikkumalla se
kuitenkin onnistuu varmasti ja pääset tekemään muutakin kuin lakaisemaan roskia mesukopista.

Kysele ”tyhmiä”
Työn tiimellyksessä varmasti tulee kysymyksiä kaikesta kahvikupin ja vasaran
välillä, joten älä pelkää kysyä ja leikkiä
vähän tyhmää. Työpaikkaohjaajan tehtävä on opettaa työn tekemisen lisäksi
esimerkiksi työmaan tavat, palkka-asiat,
Rakennusliiton rooli työmailla, luottamustehtävien tarkoitus, työturvallisuus
ja tietenkin vastaaminen ”tyhmiin” kysymyksiin, vaikkei sellaisia olekaan. Vain
kysymällä ja tekemällä oppii!

Opettele myös kuuntelemaan
työpaikkaohjaajan neuvoja ja vinkkejä. Vaikka joku asia olisikin tuttua
ja helppoa sinulle, niin kokemus
tuo aina lisää pieniä kikkoja, joilla nopeuttaa ja parantaa työjälkeä.
Kaikkea ei tarvitse oppia ”perse
edellä puuhun”-taktiikalla.

Siirrä myös pullaperinteet
Työpaikkaohjaaja on myös yhtenä
osapuolena opiskelijan näyttöjen ja
harjoittelujen arvioinnissa. Tässä
toivoisimme rehellisyyttä kaikilta
osapuolilta, mutta turhan vähättelyn
voi jättää pois. Jos vaikka kahvitauot
venyvät tai puhelin pysyy liian tiiviisti kädessä, asiasta kannattaa huomauttaa, mutta sitten kun hommat
sujuvat, niin kehut eivät ikinä tee
pahaa kenenkään ammattitaidolle.
Älä myöskään tiputa pommia
opiskelijan osaamisesta vasta arviointitilaisuudessa, että kaikki välttyvät yllättäviltä ikäviltä uutisilta.
Keskustelkaa töistä ja kehitettävistä
asioista pitkin harjoittelua. Aina on
kehitettävää.
Muista myös opettaa vähintään
nämä perinteet: synttärikakut, nimipäiväbagelit, akselikahvit, varpajaiskahvit, vaalipullat, tulopullat, läksiäispullat sekä pullaa aina kun työmaa alkaa tai loppuu, eli pullaa (saa
tuoda) aina – perinteisiä sarvipulloja
unohtamatta, mikä tosin saattaa olla
nykyisin jo niin kuollut perinne, että
se kannattaa semmoisena pitääkin.
Henri Karvinen, Saija Kuivala, Elli-Ilona Mäkelä

Ole kiinnostunut, ota mukaan
Jos olet itse työpaikkaohjaaja, niin
ole kiinnostunut opiskelijan tekemiRaksanuoret 19 • 01/2018 13

Työmaa-aitojen sisäpuolella

Vinkkejä uuteen duuniin
– sekä oppilaalle että ohjaajalle

sistä ja osaamisesta sekä mahdollisuuksien mukaan anna mahdollisuus
vanhojen taitojen kertaamiseen.
Opiskelijalle ei ole tarkoituksenmukaista antaa niitä ”paskaduuneja”,
siinä ei tule kuin mestareille hyvä
mieli.
	Osalle opiskelijoista voivat myös
sinulle yleiset työkoneet olla vieraita,
joten niiden läpikäynti ei välttämättä
ole pahasta. Pidä avoin mieli ja ole
valmiina vastailemaan kysymyksiin
ja neuvomaan kädestä pitäen uudet
työtavat ja käytänteet.
Vaikka rakennusalalla osa porukasta onkin aikamoisia rääväsuita,
niin osa opiskelijoista voi olla melko
ujoja uusien tilanteiden ja ihmisten
edessä. Ota nuori mukaan porukkaan ja varmista, ettei opiskelijalle tule ulkopuolinen olo työmaalla.
Saatat myös olla opiskelijan ensikosketus työelämään, joten jätetään
oppilaille hyvä kuva rakennusalasta
ja sen ammattilaisista!

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

http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

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

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

Työehtosopimukset katkolla
Rakennusliitton neuvottelemien kahdeksan eri sopimusalan työehtosopimuksien
voimassaolo päättyy 28. helmikuuta. Eli
1. maaliskuuta alkaen olemme sopimuksettomassa tilassa, mikäli kompromissia
ei löydy.
	Ty ö e h t o s o p i m u s n e u v o t t e l u i s s a
Rakennusliitto ja työnantajapuolen edustajat neuvottelevat muun muassa palkankorotuksista. Tätä juttua kirjoittaessa (3.
helmikuuta) liitto on julistanut ylityökiellon 1. maaliskuuta alkaen, koska neuvottelut eivät ole edenneet riittävästi.
Ylityökielto tarkoittaa, että Rakennusliittoon kuuluvat työntekijät tekevät töitä vain kello 7-16 välisenä aikana
ja kaikki tästä poikkeavat työaikajärjestelyt, jotka eivät ole olleet voimassa ennen

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
14 Raksanuoret 19 • 01/2018

Mikko Ollikainen

Talveksi lämpimään
Osaatko täyttää veroilmoituksen oikein
ja vaatia kaikkia sinulle kuuluvia vähennyksiä? Jos osaat, niin tämä juttu ei välttämättä ole sinulle. Mutta jos et osaa tai
haluat verestää muistia, niin tässä muutama vinkki jokavuotiseen verottajan rahahakemukseen.
Veroilmoitus on se iso moniosainen
lappunen, joka ilmestyy postilaatikkoihin vuoden alussa. Siinä on paljon erilaisia lukuja ja summia, sekä laatikoita,
joihin tietoja voi täyttää. Veroilmoituksen
voi nykyään täyttää myös verkossa.
Rakennusliiton sivuilta löytyvät valmiit kaavakkeet, vuosittaiset summat ja
ohjeet ilmoituksen täyttöön. Ohjeet löydät
kirjoittamalla Googleen ”Rakennusliitto”
ja ”verovähennyskaavake”.

Ateriat ja matkat

Keneen otan
yhteyttä:

1. helmikuuta, ovat kiellettyjä ilman liiton nimenomaista suostumusta.
Mikäli neuvottelut eivät etene, on
mahdollista että Rakennusliitto edistää neuvotteluja lakolla. Jos lakkoon
päädytään, saat siitä lisää tietoa liiton
nettisivuilta, aluetoimistoilta, yrityksesi
luottamusmieheltä ja alueesi ammattiosastolta.
Kun uudet sopimukset on saatu
neuvoteltua ja julkaistua, tarkasta uusi
palkkasi ja muut työhösi liittyvät muutokset uudesta työehtosopimuksesta.
Muutokset erottaa mustasta pystyviivasta tekstin vieressä. Muista myös tarkastaa palkkalaskelmastasi, että mahdolliset korotukset on maksettu.

Jos työmaalla ei ole järjestetty työmaaruokalaa ja työmaa ei ole pysyvä, saatat
olla oikeutettu hakemaan ateriakorvausta. Summa koostuu vuoden työpäivien
määrästä ja haettavan vuoden ateriakorvaussummasta. Helppo kertolasku siis,
työpäivät kertaa korvaus.

Matkakorvauksia ei parane unohtaa,
koska rakennusala on suurilta osin määritelty erityisalaksi, jolla työntekijät on
oikeutettu käyttämään omaa autoaan.
Laske etäisyyden koti-työmaa-koti kilometrit ja kerro sen vuoden kilometrikorvauksella ja vähennät sen, mitä työnantaja on vuoden aikana korvauksia jo
maksanut.

Pari vinkkiä
Kaikki summat laitetaan veroilmoituksessa
kohtaan TULONHANKKIMISVÄHENNYS,
ei esimerkiksi matkakorvaus-kohtaan.
Varaudu myös todistamaan työaikakirjanpito, eli missä olet ollut töissä ja mikä on
ollut päivittäinen työmatka.
	Nämä yllämainitut korvaukset hyväksytään pääsääntöisesti ainakin talonrakennus- ja maalausalalla. Jos et ole
varma miten sopimusalallasi, vaikkapa
talotekniikassa tai maarakennuksessa,
toimitaan, muista, että tässäkin asiassa
luottamusmiehet ja liiton työntekijät auttavat.
Henri Karvinen

Van mitästä sitte ku iliman töetä jäi
Ilmoittaudu heti jäätyäsi työttömäksi tai
lomautetuksi työ- ja elinkeinotoimistoon
sen nettisivuilla tai puhelimitse, koska
ansiosidonnainen päiväraha lasketaan
alkavaksi vasta ilmoittautumispäivästä.

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

Palkka ei kysymättä
nouse

Salla-Maarit Tarvainen

Mörö! Jotta saisit omaa ammattitaitoa vastaavaa
liksaa, niin ennen kuin marssit pystymettästä mestarin koppiin vaatimaan lisää liksaa, niin huomioipa
muutama asia.
Millainen on nykyinen asemasi työssä? Onko
sinulla pohjana alasi perustutkinto vai oletko jopa
paremmin kouluttautunut? Pystytkö ennakoimaan
töiden kulkua työmailla ja opastamaan muita esimerkiksi sairaustapauksissa? Onko sinulla jotain
eritysosaamisia, josta voisi olla hyötyä työssäsi?
Tärkeintä on, että tutustut oman alasi tessiin. Siten
tiedät esimerkiksi, millainen on oma palkkaluokkasi
ja millaisia lisiä sinun kuuluisi saada.
Thomas Forsander, Jere Laine, Jasmi Myllylahti

Tuomo Sohlman
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Tuunari: Teemu Kettula
Ikä:25 vuotta
Ammatti: putkiasentaja
Kotipaikka: Koria
Ajokki: Super Twin Top
Fuel -moottoripyörä

Pyörän tiedot:
- SuperTwin TopFuel -moottoripyörä
- Moottori: 45*2.2L V2
- Polttoaine : 97% nitrometaani,
3% metanoli
- Voimansiirto : Kytkin Bentec Big
1 stage, monilevykytkin, Bentec
2-vaihteinen paineilmaplaneetta
- Teho : n. 700 - 900 hv säädöistä
riippuen
- Runko ja katteet: omavalmisteiset
- Kiihtyvyys: 0 - 100 km/h n. 1 s,
0 - 200 n. 3,5 s, 0 - 300 6 s.

Nitrometaania tankkiin!
lämpötila voi nousta jopa 400 c° asteeseen. Kytkimeen ruiskutetaan kylmää
vettä ja kuljettaja pyörittää konetta veivillä, ettei ensiövetoremmi sulaisi kytkimeen kiinni.
Super Twin Top Fuel -pyörän ajettavuus on lähempänä moottorikelkalla
ajamista kuin tavallista moottoripyörää.
Kuljettaja joutuu todella kovalle rasitukselle ja altistuu g-voimille.
– Ajaminen on kuin yhtä selviytymistä, kuvailee Teemu.

Teemu Kettula innostui kiihdytystouhuista
isänsä kautta vuonna 2005 ja aloitti itse
2011 aktiivisena mekaanikkona. Viiden
vuoden harjoittelun jälkeen Teemu tarttui itsekin pärrän tankoon ajojen muodossa.
	Kesällä 2017 Teemu ajoi ensimmäisen täyden sarjansa. Alastaron EMkisoista tuli Teemulle voitto 2017.
	Lajissa kiehtoo vauhti sekä ”järjetön voima”. Polttoaine tuo myös oman
haasteensa. Vaatii koko tiimiltä suurta
tarkkuutta ja tietotaitoa, että ajaminen
onnistuu.

Nollasta satoihin ja takaisin
Pyörä on käynnistäessä takapyörä ilmassa. Kampiakselista pyöritetään helikopterin startilla moottoria. Kuljettaja
laittaa sytytysjärjestelmän päälle ja alkaa
suihkuttamaan metanolia imutorveen ja
odottaa, että kierrokset nousevat riittävästi, että voidaan avata ”nitrohana”.
	Kun pyörä on saatu käyntiin, takapyörä lasketaan maahan, minkä jälkeen
kuljettaja ajaa pyörän renkaanlämmityspaikalle. Kuski lämmittää takapyörää
viitisen sekuntia ”renkaanlämmitysmontussa”, mikä maksimoi takapyörän pidon. Ennen lähtöä kuski tarkistaa vielä
pyörän moottorin säädöt ja asettuu lähtövaloihin.
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Huolto lähdön jälkeen
Moottori.

	Lähdössä valon vaihtuessa vihreäksi
kuljettaja kääntää ”hanat kaakkoon” ja
pyörä singahtaa liikkeelle, jolloin g-voimat nousevat noin 2,5 G:n suuruisiksi.
Ajo kestää 6-7 sekuntia per laaki varttimaililla (402 metriä), jos kaikki menee
ennalta suunnitellusti. Huippunopeudet
nousevat parhaimmillaan 350 km/h tietämiin.

Kun pyörä on saatu varikolle, suoritetaan
ensin moottorin tuuletus, jossa poistetaan kaikki polttoainejäämät ja vaihdetaan moottoriin öljyt. Kytkin puretaan
ja vaihdetaan uudet kytkinlevyt, minkä
jälkeen kytkin säädetään haluttuun lähtöasetelmaan.

Ajettavuus ”moottorikelkka”
Ajon jälkeen kuljettaja irroittaa kaikkien
sytytystulppien hatut ja katkaisee sytytyksen. Kytkimen jäähdytys ajon jälkeen
kuuluu myös asiaan, koska kytkimen

Varaosia, ja niitähän menee.

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

voi syntyä metallisirpaleita. Tämän kaiken päälle tulee vielä yhtenäinen nahkapuku.
– Eipä tule kylmä näillä, Teemu toteaa.

250 km/h mahallaan

Muhkea takakumi.

	Sytytystulppien vaihto kuuluu myös
huoltoon, koska ne sulavat jokaisessa
lähdössä. Kuljettaja sekoittaa polttoaineen itse seuraavaa lähtöä varten.
Kompromisseja ei huollossa tehdä.
Jokainen osa on oltava priimakunnossa
riskien minimoimiseksi.
Lopuksi suoritetaan moottorin lämminkäyttö, jossa pyörä käynnistetään ja
tarkastetaan, että kaikki toimii kuten pitääkin. Tämän jälkeen pyörä tarkistetaan
jälleen kauttaaltaan ja jäädään odottamaan käskyä lähtöviivaa kohti.

Suurista nopeuksista ja tehoista huolimatta onnettomuuksia sattuu hyvin vähän. Riskit ovat kaikilla tiedossa ja niitä
pyritään välttämään kaikin mahdollisin
keinoin. Viimeisen sanan sanoo kuitenkin kuljettaja, jonka vastuulla turvallisuus viime kädessä on.
Teemullakin on kokemusta tiukoista
tilanteista.
– Olimme norjassa Gardemåenissa
kolmannessa osakilpaulussa. Olosuhteet
olivat täydelliset kovaan aikaan. Lähtö
sujui hyvin ja pyörä toimi ihanteellisesti. Oli tulossa uusi ennätys, kunnes
250 metrin kohdalla takarenkaan pito
irtosi. Sitten mentiin kohti seinää. Juuri
ennen kuin tärähti, sain nostettua jalan
pois pyörän ja seinän välistä. Vauhtia oli
aikakortin mukaan 250 km/h. Maalin
jälkeen pyörä heitti kuitenkin selästä ja
sitten mentiin mahallaan pyörä ja ukko

Tulenkestävä aluspuku
Kypärän kuuluu olla SE2015-direktiivin
mukainen moottoripyöräkypärä tuplaD-lenkkikiinnityksellä. Kuljettajalla on
tulenkestävä aluspuku. Myös selkäpanssari on pakollinen.
Kuljettajan etupuolella suojaa antaa
pehmeä luotiliivi, koska moottoririkossa

Tulevaisuus.

Kisojen välinen huolto.

peräkkäin yli 200 km/h rataa pitkin.
Tästä selvittiin kuitenkin pienin vaurioin
ja varikolla tehtiin päätös, että tunnin
päästä mennään taas.
Kirjoittajat: Thomas Forsander,
Arto Henttonen ja Mikko Lehto

Drag Racing
Kisa perustuu kahteen osa-alueeseen. Lajitteluajossa pyritään ajamaan mahdollisimman hyvä aika
itse kisaa varten, koska se määrää
kisassa vastaan asetetun vastustajan.
Kisa ajetaan heads up -tyyliin
kuljettaja kuljettajaa vastaan ja pari
kerrallaan. Voittaja menee jatkoon
seuraavalle kierrokselle.
Pro-luokissa kisaan valitaan kahdeksan parasta lajittelutuloksen ajanutta kuskia. Erilaisille autoille ja
moottoripyörille on erilaisia luokkia.
Kisamatka on 402 metriä kumiliima-pinnoitetulla radalla.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

.
goitettu kuvauksissa
Raksanuorta ei vahin

Lähteet: rakennusliitto.fi, tvk.fi,
Henkilövahinkoasiain
neuvottelukunnan suositukset
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ottaa vakavasti
Työtapaturman sattuessa kuulee liian usein vähättelyä asianosaiselta.
Murtuneet kylkiluut kuitataan särkylääkkeellä ja tikkausta vaativat vammat laastarilla. Työntekijä voi vältellä
lääkäriin menemistä viimeiseen asti
joko itsepäisyyttään tai miellyttääkseen
työnantajaansa. Jos työmaalla tulee
kommellettua, pitää lääkäriin hakeutua
välittömästi. Esimerkiksi tilanne, jossa
duunari vahingossa viiltää itseään sormeen, saatetaan toisinaan kuitata vilkaisulla ”näkikö kukaan?” ja teippiä päälle.
Tälläisissäkin vähäpätöisiltä tuntuvissa
tapauksissa, voi kuitenkin piillä vakava
tulehdusriski. Työtapaturmailmoituksen
tekeminen on tarpeellista, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa ja osoittautua vakavammaksi kuin alkujaan tuntui.

Osuma päähän on parempi
tsekata
”Ei voi sattuu kun ei tuu ees verta” –ajattelutapa ei kannata, sillä vaikka ulkoisia
vammoja ei näy, on lekurikäynti aina
paikallaan. Jos pää paukahtaa telineen
kulmaan, pitää lanttu käydä tarkastuttamassa.
Pidä huoli, että lääkäri merkkaa
tapahtuneen työtapaturmaksi, ja että
loukkaantumiseen johtaneet tapahtumat
merkataan riittävän tarkasti ylös, jotta
myös ulkopuolinen arvioija saa tilanteesta riittävän selkeän kuvan. Muuten saat18 Raksanuoret 19 • 01/2018

taa olla edessä paljon ikävää kinastelua
vakuutusyhtiön kanssa korvauksista.

Korvaavasta työstä saa
pidättäytyä
Työkyvyttömänä jokaisella on oikeus olla
pois töistä, vaikka se aiheuttaisi pomolle
hampaiden kiristelyä. Ilman lääkärin lupaa ei sorvin ääreen ole mitään asiaa.
Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä on
painavampi kuin työnantajan tai työntekijän itsensä tekemä diagnoosi.
Monesti työntekijää yritetään maanitella takaisin työmaalle tekemään korvaavia töitä, esimerkiksi lähtemään jalka
kipsissä toimistolle mapittamaan kuitteja. Tähän ei kuitenkaan tarvitse eikä kannata suostua, sillä omaa terveyttään ja
kuntoutumistaan ei pidä vaarantaa edes
esimiehen pyynnöstä.

Turvallinen työmaa on selvää
säästöä
Korvauksen määrä voi vaihdella paljonkin
riippuen siitä, miten paljon työntekijästä riippumattomat olosuhteet, kuten sää,
tapaturmaan vaikuttivat. Vakuutusyhtiön
kukkaron nyörit aukeavat vaikkapa sellaisissa tapauksissa, jossa tapaturma on
sattunut sääolosuhteiden vuoksi.
	Esimerkiksi talvikeleillä voi sattua
liukastumisia, jotka johtavat pahimmissa
tapauksissa murtumiin, venähdyksiin tai
revähdyksiin. Myös muut työntekijästä

riippumattomat tapaturman
syyt kuuluvat korvauksen piiriin.
	Työtapaturmat tulevat kalliiksi myös työnantajalle, varsinkin jos hän on on räikeästi rikkonut velvollisuuttaan
valvoa työn turvallisuutta.
Siksi turvallisuushavaintojen tekeminen, pienienkin
haavereiden ilmoittaminen
ja niistä oppiminen säästää
myös työnantajan rahaa.
Esimerkiksi puutteelliset kaiteet työmaalla voivat johtaa
putoamisiin ja vakaviin vammoihin tai jopa kuolemiin.
Näin ollen on sekä duunarin, että pomon yhteinen
asia, että työskentelyvälineet
ja -olosuhteet ovat kunnossa
tapaturmien välttämiseksi.

Vaarallista työtä ei tule tehdä
Työntekijän on hyvä muistaa, että vaarallisesta työstä on oikeus pidättäytyä ja
työnantajalle on ilmoitettava viipymättä
puutteellisista työturvallisuusjärjestelyistä. Vakavimpien tapaturmien sattuessa niiden syitä tutkii poliisi ja aluehallintovirasto. Joskus asiaa joudutaan
puimaan raastuvassa asti.

Oikeuksistaan on hyvä olla
perillä
Hyvistäkin varotoimista huolimatta tapaturmia pääsee joskus sattumaan, joten
työntekijän on hyvä tietää oikeuksistaan
korvausten suhteen. Haitat voivat olla
väliaikaisia tai pysyviä, joka vaikuttaa
korvauksen luonteeseen, joka voi olla
kertaluontoinen tai jatkuva.
Vaikka laki on kaikille sama, tilanteet
ja tapatumat ovat aina yksilöllisiä, jolloin
korvausten määrittelyt voivat joskus tuntua epämääräisiltä tai sekavilta. Onneksi
liiton jäsenille on tarjolla asiantuntevaa
apua, niin lakiosastolta, kuin vakuutusasioihin perehtyneeltä sosiaalisihteeriltä. Mikään summa ei tietenkään korvaa
henkistä traumaa, pysyvää vammaa tai
menetettyä ihmishenkeä, joten pidetäänhän työturvallisuudesta huolta eikä
tingitä siitä!
Kosti Kittelä, Saija Kuivala, Jere Laine,
Paavo Niemi, Mette Nissinen, Saana Seppänen

Rakennusliiton kesäpäivät
Turussa 15.-17.6.2018
Rakentajamotoristit kokoontuvat Turkuun jo perjantaina.
Lauantaina on luvassa koko perheen päiväohjelmaa Turun linnassa ja
Forum Marinumissa, jossa hauskat teemakierrokset, museolaivat ja
ruoka ovat keskeisessä roolissa.
Lauantain iltajuhla huippuesiintyjineen sijoittuu Logomoon,
jonka Rakennusliiton 3000 ihmisen tapahtuma valtaa kokonaan.
Sunnuntaina kesäpäivävierailla on mahdollisuus vierailla
Naantalin Muumimaailmassa tai/ja Turun SuperParkissa.
Majoitusvaraukset ja lisätietoa:
http://www.visitturku.fi/rakennusliiton-kesapaivat
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Kasko, joka ei
jätä tien päälle
*NYT
Liittokasko,
Turvakasko tai
Peruskasko

- 50 %

Me olemme turvasi tien päällä – joka ikisellä kilometrillä. Liikennevakuutuksen lisäksi löydät meiltä kattavimmat kaskot autollesi. Ammattiliittojen
jäsenille räätälöity Liittokasko ei jätä sinua pulaan: sen laaja sijaisautoetu
takaa vara-auton käyttöösi parhaimmillaan jopa tunnissa, jos oma ajopelisi
saa kohtalokkaan kolhun tai simahtaa teknisen vian takia kesken matkan.

Kurvaa osoitteeseen turva.fi ja päivitä kaskovakuutus ajan tasalle.
* Etu on voimassa verkkokaupassa ja koskee yksityisasiakkaan henkilö- tai pakettiauton uutta Liittokasko-, Turvakasko- tai Peruskaskovakuutusta, jonka alkamispäivä
on 5.1.-31.3.2018. Edun saa ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.
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