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Vääntöä kentällä
Raksanuoret ovat saavuttaneet ensimmäisen näkyvän ja
makean voittonsa. Me emme ymmärtäneet maksuja, joita koulut perivät suojavälineistä. Maksut olivat lainvastaisia
ja loukkasivat suomalaista ilmaisen
koulutuksen periaatetta. Rakennusliitto ryhtyi toimiin opiskelijoiden ilmaisten suojavälineiden puolesta ja
opiskelijat saivat maksamiaan maksuja takaisin. Opetusministeriöstäkin

ohjeistettiin kouluja jättämään maksut perimättä.
Maksuja seurataan ja tarkkaillaan jatkossakin, mutta muutos asiassa osoittaa voimamme. Raksanuorten tärkein tehtävä on parantaa työoloja ja etuja niin koulussa kuin työmaalla. Se onnistuu vain reagoimalla ja kuuntelemalla Rakennusliiton
nuoria jäseniä. Tulkaa keskustelemaan nettiin, lähettäkää sähköpostia ja soittakaa!
Tätä kirjoittaessa on lämmin ilma ja lomat päällä. Ei ole huolta huomisesta, kun vain tänään on haus-

kalle leponiemi

kaa. Todellisuudessa nuorisotyöttömyys on suurempaa kuin ikinä. Eivätkä ennusteet tulevaisuudelle ole sen
paremmat. Päinvastoin, Suomen hallitus ei ole riittävästi tukenut remonttikohteiden investointeja. Tämä tulee
ennestään lisäämään rakennusalan
nuorisotyöttömyyttä ensi vuonna.
Kesän alussa olimme eduskuntatalon edessä muistuttamassa
päättäjiä tästä ja viemässä terveisiä
kentältä. Asia kun on tähän mennessä ollut jäissä kuin järvi talvella. Voi
kai vain todeta, ettei se rakentajanuori ole sisällä kabineteissa ja saleissa.
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Kuka, mitä, häh?

Pauli Järvinen
19 vuotta, Lohja

Kaisa Tiri
30 vuotta, Hämeenlinna

Lauri Haikola
26 vuotta, Siilinjärvi

Jarno Holappa
25 vuotta, Oulu

Valmistuin 2008 keväällä
Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen pintakäsittelyn perustutkintolinjalta. Olen toiminut rakennusmaalarina vuodesta 2006.
Ensikosketukseni Raksaliittoon sain tietenkin koulussa.
Todellinen toiminta alkoi ensimmäisestä lehdentekokurssista, jonka jälkeen olen ollut
nuorisokurssilla. Aion käydä
kursseilla jatkossakin.
Maalarin töideni ohessa
olen harrastanut valokuvaamista. Muita harrastuksiani
ovat paintball, lumilautailu ja
yleinen hauskanpito. Tulevaisuudessa aion jatkaa maalarina ja kenties perustaa oman
valokuvausstudion.

Sattumien kautta päädyin
mukaan Raksanuorten lehtiprojektiin viime jouluna. Vastaan lehden taitosta.
Olen valokuvaaja ja graafinen suunnittelija. Tällä hetkellä opiskelen kuvajournalismia Tampereen yliopistossa ja
teen siinä ohessa työkeikkoja.
Rakennusala on auennut
hiukan enemmän lehtiprojektin myötä. Käväisin myös toukokuussa Etelä-Afrikassa tutustumassa ensi kesän jalkapallon MM-kisojen stadioneiden rakennusprojektiin. Alalta
löytyy monenlaista kirjoitettavaa ja kuvattavaa, mihin tarttua. On ollut mielenkiintoista
tutustua raksamaailmaan.
Vapaa-ajalla ehdin oikeastaan vain lenkkeillä koirani
kanssa. Tällä hetkellä opiskelu
vie suurimman osan ajastani.

Tjena, olen Lauri, siilinjärveläinen projektityöntekijä Rakennusliitosta. Viimeiset kaksi
vuotta olen työskennellyt Hyvät Eväät -projektissa valistamassa terveistä ruokailutottumuksista ja liikunnan merkityksestä.
Olen myös herätellyt nuorisotyötä reviirilläni Itä-Suomen
suuralueella. Olen suorittanut
rakennusalan perustutkinnon
ja pari muutakin tutkintoa.
Ennen pestiäni liitossa ehdin
työskennellä raudoitus-, saneeraus- ja muissa alan hommissa kuusi vuotta. Ay-toimintaan ajauduin luottamusmiespestin kautta, jota kerkesin hoitamaan pari vuotta.
Vapaa-ajan harrastuksiini
kuuluu kuntosali, lenkkeily,
sukellus, uinti, golf, musiikki
ja käytännössä kaikki lajit, jotka saavat liikkumaan.

Opiskelin vuosina 1999–
2001 logistiikan perustutkintoa. Koulu ei kuitenkaan liiemmin kiinnostanut, joten
lähdin rakennuksille töihin.
Nyt olen tehnyt saneeraushommia kahdeksan vuotta eri
firmoissa. Tällä hetkellä olen
töissä oululaisessa RakennusKoskela -firmassa.
Ensimmäisen kokemukseni Rakennusliitosta sain vuoden 2008 Rakentajien kesäpäiviltä, kun olin mukana pelaamassa Oulun alueen salibandyjoukkueessa. Kuulun
nykyisin Oulun nuorisojaostoon. Olen ollut mukana tekemässä Raksanuoret-lehteä ja
nuorisokurssilla Siikarannassa. Nuorisokurssilla sain paljon tietoa Rakennusliiton tarjoamista eduista. Olin myös
Vuokatissa Pohjois-Suomen
suuralueen nuorisokurssilla.
Harrastuksiini kuuluu salibandy ja kesäisin myös rullaluistelu.

paulin, LAURIN JA jarnon
kuvat: pauli järvinen
KAISAN kuva: kaisa tiri

Rakennusliiton nuorten jäsenlehti 02/2009
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry Nuorisojaosto PÄÄTOIMITTAJA Kalle Leponiemi TOIMITUSSIHTEERI Emilia Kukkala ULKOASU JA
TAITTO Kaisa Tiri KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Mikko Aho, Sari Alho, Lauri Haikola, Jarno Holappa, Kati Holmström, Pauli Järvinen, Emilia Kukkala, Petri Kumpulainen, Kalle Leponiemi, Mikko Lindstedt, Marko Näykki, Jukka Rautiainen, Seppo Ruokolainen,
Jatta Salmi, Jarmo Salo, Sami Tenhonen, Jouni Tikkanen ja Kaisa Tiri SARJAKUVA Miia Herranen KANNEN KUVA Pauli Järvinen
ILMOITUSMYYNTI Kalle Leponiemi, kalle.leponiemi@kolumbus.fi PAINO Kalevaprint, www.kalevaprint.fi
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EMILIA KuKKALA

Tehotärpit

Samassa veneessä
Siikarannassa

Koulun haalarit ovat
yhä ilmaiset

Siikaranta-opisto on Rakennusliiton
oma hotelli ja kurssikeskus. Se sijaitsee
35 kilometrin päässä Helsingistä, Siikajärven rannalla lähellä nuuksion kansallispuistoa.
Siikarannassa koulutetaan rakentajia
yllättävän monessa asiassa. Opisto tarjoaa Rakennusliiton jäsenille ja muille
kiinnostuneille laajasti erilaisia kursseja,
tieto- ja mittaustekniikan linjan sekä rakennusalan ammattitutkintoja. Kursseja
on tanssikursseista lakitietoon. Kesällä
ja lomien aikaan on toimintaa myös lapsille ja koko perheelle.
Siikarannassa ollaan samassa veneessä ja opiskellaan sulassa sovussa
iästä ja sukupuolesta riippumatta.
– Parin tunnin jälkeen tunsin oloni kotoisaksi. Harrastusmahdollisuuksia tuntuu löytyvän joka lähtöön. Ruoka on erittäin hyvää ja sitä näyttää olevan riittävästi, eräskin ensikertalainen
kommentoi.
Kokeneemmat kävijät puhuvat jo toisesta kodista.
– Jokainen kurssi on myös vahvistanut vatsalihaksia, kun juttu on lentänyt
ja nauru raikunut. Tulee mietittyä, saako
opiskelu edes olla näin hauskaa?
Lisätietoa toiminnasta:
www.siikaranta.fi

Edellisessä Raksanuorten lehdessä kirjoitettiin, että koulut rikkovat lakia
periessään maksuja suojavarusteista eli
niin sanotuista henkilösuojaimista. Asiasta on tullut paljon yhteydenottoja Rakennusliittoon ja toimiin on ryhdytty asian korjaamiseksi.
Rakennusliitto alkoi ottaa yhteyttä
kouluihin ja koulut ovat jo maksaneet perimiään maksuja takaisin. Syksyllä 2009
aloittavien uusien opiskelijoiden kannattaa kieltäytyä kokonaan maksamasta
henkilösuojaimista. Jos koulut kuitenkin
vielä perivät maksuja, niin opiskelijoiden
tulisi ottaa yhteyttä Rakennusliittoon.
Henkilösuojaimiin kuuluvat suojavaatteet, turvakengät, kypärä, suojahansikkaat, kuulo- ja silmäsuojaimet. Erityisesti kirjavuutta oppilaitosten käytännöissä havaittiin henkilösuojaimien
kustannusten jakamisessa. Osa oppilaitoksista perii oppilailtaan niin sanottuja omavastuuosuuksia kattaakseen osan
hankintakustannuksista.
Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus
ovat tehneet yhdessä tiedotteen kouluille
rakennusalan opiskelijoiden henkilösuojaimista. Sen liitteenä on myös opetusministeriön tiedote, jonka mukaan opetusministeriön ja -hallituksen kanta on,
että henkilösuojainten on oltava maksuttomia oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla.

MIKKO AHO, JARMO SALO
JA JOunI TIKKAnEn

Rakennusliiton mielestä opetusministeriön tiedotteessa kerrotaan virheellisesti, että työssäoppimisjaksoilla henkilösuojainten hankinnasta ja käytöstä
vastaisi työnantaja. Työssäoppimisjaksolla oppijan ja oppimispaikan tarjoajan välille ei kuitenkaan automaattisesti synny
työsuhdetta. Sen vuoksi työnantajalle ei
synny myöskään velvoitetta suojavälineiden hankkimiseen, vaan asiasta on sovittava työssäoppimissopimuksessa.
Tämän lisäksi tiedotteessa kouluille
työmarkkinajärjestöt haluavat muistuttaa, että työmailla työskennellessä täytyy olla työturvallisuuskortti. uudet perustutkinnot, jotka ovat olleet voimassa
elokuun 2008 alusta alkaen, sisältävät
työturvallisuuskortin lisäksi myös tulityökortin ja ensiavun perustaidot.
JARMO SALO

Työvoimakoulutus
vaihtoehto työttömyydelle

PAuLI JäRVInEn

Mikäli olet työtön tai jäämässä työttömäksi, on työvoimakoulutus hyvä vaihtoehto sängynpohjalla makaamiselle. Itseään kannattaa kouluttaa lisää ja erikoistua johonkin tiettyyn alaan. Työvoimakoulutuksesta löytyy varmasti hyviä
vaihtoehtoja kaikille, joilla on intoa lähteä kouluttautumaan.
Aina on parempi tehdä kuin olla tekemättä, sillä kokemuksista on apua työn
saannissa. Koulutukseen osallistuvalle
voidaan maksaa koulutuksen ajalta koulutustukea ja ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutuksen aikaisista tuista saa tietoa
Rakennusliitosta ja työvoimatoimistosta.
Betonimies Jouni Tikkanen jäi vuoden
vaihteessa työttömäksi, mutta lähti kouluttautumaan työvoimakoulutuksen kautta.
– Olin pari vuotta miettinyt hakevani
opiskelemaan torninosturinkuljettajaksi ja
nyt siihen tuli loistava tilaisuus työvoimakoulutuksen kautta. Yllätyin tukien suuruudesta, koska betonimiehen palkkaan
verrattuna en häviä opiskeluajan toimeentulossani juuri lainkaan. Mikä parasta, ei
koulutuksen ajalta tarvinnut täyttää ainoatakaan ”työtön, työtön, työtön” -lappua,
ja rahat tulevat automaattisesti tilille.
Lisätietoa työvoimakoulutuksesta:
www.mol.fi
MIKKO AHO

Raksanuoret 02/2009

5

kuvat: kati holmström

(r)Actionia

Pesäpalloilua Lapissa

Pesistiimi: vasemmalta takaa Reeta Mustajärvi, Eevi
Hallikainen, Leena Kangas, Niko Seppänen, Jarno Lohi,
Karoliina Haapala ja edessä makoilee Elina Kauppila.
lauri haikola

Meri-Lapin ja Tornion osastojen raksanuoret järjestivät aurinkoisena toukokuun päivänä vauhdikkaan ja hengästyttävän tiukan pesäpallopelin Kemi–Tornio
alueen nuorille rakentajille. Paikalle saapui mukavan kokoinen porukka, ja joukkueet saatiin kasattua. Mikä parasta, mukana oli sekä naisia että miehiä.
Peli oli niin jännittävä, että pelaajat
eivät halunneet lopettaa, vaikka heidän
täytyi siirtyä jalkapalloharjoitusten vuoksi
pois kentältä. Niinpä porukka päätti siirtyä toisaalle jatkamaan peliä. Parin–kol-

men tunnin hikoilun jälkeen peli saatiin
päätökseen tuloksin 37–39.
Urheilun jälkeen istuuduttiin kentälle vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan tulevista tapahtumista sekä muista mietityttävistä aiheista. Päivästä muistoksi otetut kuvat löytyvät osastojen että
Rakennusliiton nettisivuilta.
Mukaan haluavat saavat tietoa seuraavista peleistä ja tapahtumista nettisivujen lisäksi alueen aktiivinuorilta. Niin uudet kuin jo tutuksi tulleet kasvotkin ovat
aina tervetulleita kaikkiin tapahtumiin!
Kati Holmström

Sakki-risteilyllä
Ammattiin opiskelevien oma etujärjestö Sakki järjesti keväällä perinteikkään risteilyn koulunsa päättäville. Laivaan sullottiin lähes tuhat Sakki-nuorta.
Bussit kuljettivat Turun satamaan nuoria
lähes jokaisesta ammattioppilaitoksesta
ja miltei jokaiselta alalta.
Raksanuoria ei tarvinnut kahdesti kysyä matkaan. Kaikki sata meille varattua
paikkaa täyttyivätkin hetkessä. Matkaan
pystyi ilmoittautumaan ja mukaan pääsemään myös suoraan Sakin kautta.
Ennen risteilyä kokoonnuimme Marine Palacen kokoustiloihin, missä pi-

Sakki-risteilyn iloista tunnelmaa.
sari alho

Lahden nuorisojaoston porukka Vesijärvellä.
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dimme koulutustilaisuuden. Sitten seurasi hauskanpito-osuuden vuoro. On sanomattakin selvää, että kun tuhat koulunsa päättävää seilaa samoilla laineilla,
niin mitä vain voi tapahtua.
Kukaan ei kuitenkaan pudonnut mereen ja risteily sujui muutenkin mallikkaasti edellisvuosien tapaan. Todennäköisesti ensi vuonnakin päättävillä on mahdollisuus osallistua reissuun. Sitä silmällä pitäen kannattaa koulunsa päättävien seurata aktiivisesti Sakin kotisivuja.
www.sakki.fi
Lauri Haikola

Lahden nuorisotoiminta
pyörähti käyntiin
Lahdessa on tämän vuoden puolella
kutsuttu pariin otteeseen nuoria rakentajia saunailtoihin ideoimaan toimintaa
alueelle. Loistavia ideoita onkin tullut
paljon.
Ensimmäisen kerran porukka tapasi helmikuussa Amanden saunatiloissa.
Osanotto oli kiitettävä ja ilta poiki uusia
innokkaita aktiiveja.
Toisella tapaamiskerralla huhtikuun
alussa perustettiin Lahteen nuorisojaosto ja hikoiltiin Alex Parkin lauteilla.
Paikalla oli reilut kymmenkunta henkeä ja mukaan mahtui muutama uusikin kasvo.

Huhtikuun puolessa välissä käytiin
Tallinnan risteilyllä, johon mahtui asiapitoisen osion ja kiihkeiden keskustelujen
lisäksi myös hauskanpitoa. Toukokuun
lopulla risteiltiin jälleen, tosin kotoisimmilla vesillä Vesijärvellä Kyösti Suokkaan
EU-vaaliristeilyn merkeissä. Ennen risteilyä nuorisojaosto sai pohdittua tämän
vuoden toimintasuunnitelman valmiiksi.
Nuorisojaoston voimin Lahdessa lähdetään viemään toimintaa eteenpäin.
Lahden nuorisojaosto toivoo kaikkia ottamaan rohkeasti yhteyttä ja osallistumaan tuleviin tapahtumiin.
Sari Alho

tero rissanen

Elämää työpäivän jälkeen?

seppo ruokolainen

Äijille sopivaa

Nikula ja Hynynenkin olivat sitä kokeilleet. Olivat sitä mieltä,
että se on äijähommaa. Pitihän se käydä testaamassa, ovatko kaverit sanojensa mittaisia. Nimittäin, kun on puhe ratsastuksesta.
Soitto hevosia harrastavalle serkulle. Pienen alkujärkytyksen
ja kikattelun jälkeen serkku alkoi uskoa minun olevan tosissani.
Sitten vain sopimaan ajankohdasta, milloin mies pääsisi tutustumaan ratsastuksen saloihin. Eikös vain kalentereista löytynytkin tyhjä kohta, joka sopi kummallekin.
Se tyhjä kohta vain sattui olemaan sunnuntai ja aamupäivä. Äijämäiseen tapaan tallille saavuttiin pari tuntia myöhässä –
muutaman tunnin yöunilla ja vuosisadan darrassa.
Tallin perällä jo odottelikin suomenhevonen Unski, joka oli valittu ukkelille ratsuksi. Ensin polle piti tietysti harjata. Unski söi
tyytyväisenä heiniä pilttuunsa lattialta ja nautiskeli harjauksesta mulkoillen välillä suuntaani isoilla silmillään. Satula selkään,
ratsu ulos pilttuusta, ratsastajalle kypärä päähän ja hanskat käteen. Noin minuutin opastuksen jälkeen olin jo ratsun selässä.
En tiedä tuntiko Unski olonsa kotoisaksi, mutta minä en ainakaan tuntenut. Jalkani ja käteni tärisivät jännityksestä tai viime yön sankariteoista. Ensimmäiseksi mentiin rauhallisesti käyntiä tietä ja muutaman sadan metrin jälkeen alkoi ukkokin selässä rentoutua.
Seuraavaksi suunnattiin maneesiin, jossa oli tarkoitus antaa ratsastajalle vähän enemmän kyytiä. Lyhyen rohkaisun ja opastuksen jälkeen painoin jaloillani Unskin kylkiä. Unski teki työtä käskettyä ja niin olimme jo ravissa. Unski antoi mennä, mutta mies selässä oli kun eloton jauhosäkki pomppien hallitsemattomasti ilmassa. Onneksi opas oli lähellä ja esti katastrofin synnyn. Oli todella lähellä, ettei tuore hevostelija tutustunut maneesin pintaan lähemmin!
Uusi yritys ravata sujui samaan malliin: hevonen vei miestä
eikä mies hevosta. Muutaman yrityksen jälkeen aloin saamaan
rytmistä kiinni ja ratsastus alkoi tuntua mukavalta puuhalta. Sitten olikin aika jo lopetella siltä kertaa, koska ensikertalaisella
menevät helposti paikat kipeiksi. No, hauskaa oli ainakin sivustaseuraajilla.
Kokemani jälkeen voin todeta, että ratsastus on mukavaa ajanvietettä niin tytöille kuin pojillekin. Pojilta se vain vaatii, että heittää kaikki entiset ennakkoluulot tyttömäisestä harrastuksesta romukoppaan ja raahaa itsensä tallille. Miesratsastajia muuten on
todella vähän Suomessa!
Aamupäivä ratsastuksen parissa oli vallan mainio alkutärinää
lukuun ottamatta. Voinkin suositella harrastusta ihan kaikille, sekä pojille ja tytöille. Paitsi tietysti omalle tytölle, sillä hevoshulluus on sairaus, joka ei vielä kuulu sosiaaliturvan piiriin ja lasku
siitä lankeaa tietysti isille.
Mitä taas Nikulaan ja Hynyseen tulee – he ovat äijiä!

Kahvakuula eli girya ball tai kettlebell on muutaman kymmenen vuoden ikäisen voimalumuodon väline. Laji on lähtöisin Venäjältä ja kehitetty siellä sotilaiden käyttöön. Kuulaharjoittelu on
erittäin tehokasta treeniä koko kehon lihaksille ja kuulilla saa todella helposti peruskunnon kohoamaan.
Kuulia on joka lähtöön, eli jokainen varmasti löytää itselleen
sopivan kuulan. Valurautaisten kuulien paino vaihtelee neljästä
kilosta ylöspäin aina 50 kilon kuulaan saakka.
Erilaisia kuulilla tehtäviä liikkeitä on olemassa mielettömän
paljon, joten treenin ei tarvitse jäädä perusharjoitteisiin, joista
treenin pohja ja aloitus koostuvat. Perusliikkeet ovat yhden ja
kahden käden heilautukset, rinnalle veto, tempaukset sekä kyykyt eri variaationa.
Sarjoja voi myös yhdistää monella tavalla. Kuulaharjoitteissa
parasta on juuri se, että lähes kaikissa liikkeissä on koko keho
jollain tavalla mukana ja treeni on siten hyvin tehokasta ja intensiivistä. Jo parissakymmenessä minuutissa kokeneempikin treenaaja saa harjoittelulla itsensä läähättämään.
Mukaan harjoitteluun pääsee helposti. Netistä löytyy ohjeita eri liikkeisiin ja Youtubesta paljon videoita aiheeseen liittyen.
Kuulia myydään urheiluliikkeissä, ja jos ei myydä, niin kannattaa
kysyä, voisiko niitä sinne tilata. Toki kuulat voi tilata itsekin netin
kautta. Nykyään valikoimaa alkaa löytyä jo suhteellisen hyvin monilta kuntosaleiltakin. Kuulakauppiaalta ja kuntosaleilta kannattaa kysellä mahdollisista ohjatuista leireistä paikkakunnalla. Ainakin Porissa pidetään leiri Yyterissä jo toisena vuotena peräkkäin.
Allekirjoittanut osti juuri itselleen setin kuulia, 8-, 12- ja
20-kiloiset sekä kaksi 16-kiloista. Setti maksoi 250, ja alkuun
maksu kuulosti itsestänikin isolta. Mutta kun pitää mielessä, että
asianmukaisella käytöllä kuulasta saa itselleen elinikäisen kumppanin ihan ilman seremonioita, niin hinta ei sitten enää esimerkiksi kuukautta kohden laskettuna ole kovin suuri.
Ei muuta kuin kuulia heiluttelemaan ja kuntoa kohisten kasvattamaan!

jouni tikkanen

Seppo Ruokolainen

Kunto kohoaa kahvakuulilla
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omalla alalla, oiK
Harjoituskaveri on saanut Juuso Rajalan mattoon.
TEKSTI: EMILIA KuKKALA
KuVAT: PAuLI JäRVInEn

Harjoituskaveri on saanut
Juuso Rajalan mattoon.

SEInäJOKELAInEn
JuuSO
RAJALA
On PuTKIMIES
JA HARRASTAA
VAPAAOTTELuA. TYöTään
SEInäJOKELAInEn
JuuSO
RAJALA
On PuTKIMIES
JA HARRASTAA
VAPAA-OTTELuA.
Hän LuOnnEHTII
VAIHTELEVAKSI
JA IHMISLäHEISEKSI,
HARRASTuSTAAn
MOnIPuOLISEKSI
TYöTään
Hän LuOnnEHTII
VAIHTELEVAKSI
JA IHMISLäHEISEKSI,
HARRASTuSTAAn
JA HAASTAVAKSI.
MOnIPuOLISEKSI
JA HAASTAVAKSI.
TYöPäIVän
PääLLE
RAnKKOIHIn
TREEnEIHIn
MEnEMInEn
KYSYY
ITSEKuRIA, MuTTA LAJISTYöPäIVän
PääLLE
RAnKKOIHIn
TREEnEIHIn
MEnEMInEn
KYSYY
ITSEKuRIA,
SA KEHITTYMInEn
On SEn HARRASTAJALLE
PARAS PALKInTO.
MuTTA
LAJISSA KEHITTYMInEn
On SEn HARRASTAJALLE
PARAS PALKInTO.

J

uuso Rajala on ollut töissä Pohjanmaan Putkella lvi-asentajana reilut
kaksi vuotta.
– Suoraan intistä tulin tänne töihin
ja olen viihtynyt todella hyvin. Työkaverit ovat mukavia, samanhenkisiä. Aamulla on mukava mennä töihin, ja se on mielestäni jo paljon se, kehuu Rajala työporukkansa ryhmähenkeä.

kaa. Tuolloin hän asui vielä syntymäpaikkakunnallaan Kurikassa.

R

jansa Olli-Jaakko uiton kautta, kun tämä
piti armeijassa lukkopainiharjoituksia.
– En tiennyt lajista ennestään yhtään mitään. Ensin kävimme kavereiden
kanssa katsomassa muutamia kisoja ja
lopulta syksyllä 2008 kaveri houkutteli
mukaansa alkeiskurssille, Rajala kertoo.

ajala sanoo, että voisi hyvin kuvitella
tekevänsä putkimiehen töitä vaikka
eläkkeelle jäämiseen asti.
– Työssäni parasta on, ettei yksikään
päivä ole samanlainen. Olen niin sanotulla
keikkapuolella, käyn korjaamassa esimerlkeiskurssi oli kamppailu-urheikiksi vuotavan hanan
jonkun asiakkaanELI
luo- AKA On
RAPIn SuOMEnMESTARI 2008 SEBASTIAn
HäMäLäInEn
luseura MMA Seinäjoen, Rajalan
na. Saan olla tekemisissä ihmisten kanslun perin Rajalasta
piti tulla menykyisen seuran, pitämä. Mies jäi
HAASTATTELun
AIKOIHIn
TEKEMäSSä
OMAKuSTAnnE-CD:Tä,
JOKA
sa ja työtehtävät vaihtelevat paljon. Koko
koukkuun monipuoliseen lajiin ja käy nytallimies, jollainen hänen isänsäajan oppii uutta,
Rajala kuvailee.
JuLKAISTAAn
TuRun
AMMATTI-InSTITuuTISSA
kin on. nuoriMAALISKuuSSA.
mies ei halunnut
kyisin treeneissä vähintään kolme–neljä
kuitenkaan tehdä kaikkea samalla tavalkertaa viikossa.
apaaotteluun
Rajala
tutustui
arAMMATTISTARTTI-PROJEKTISSA OPISKELEVA RäPPäRI On MuSIIKIn
la kuin isänsä, ja haki Kurikan ammatti– Parasta lajissa on, että aina on uutmeija-aikana Säkylässä silloisen
LISäKSI
KIInnOSTunuT
HuOnEKALuPuuSEPän
AMMATISTA.
oppilaitokseen
opiskelemaan talotekniikta opittavaa.
inttikaverin ja nykyisen
valmenta-
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Keassa poRUKassa
TEKSTI: EMILIA KuKKALA
KuVAT: PAuLI JäRVInEn

Juuson työssä yksikään
päivä ei ole samanlainen.

Heittoyritys tulossa.

Vapaaottelun villi maine on Rajalan
mukaan jossain määrin turha. Hän kutsuukin lajia herrasmieslajiksi.
– Se on kamppailulaji siinä missä
muutkin. Ei vapaaottelu ole mikään väkivaltalaji.

R

ajalan mukaan laji sopii kaikille,
eikä aiempaa kamppailulajitaustaa vaadita. Ainoa selkeä vaatimus
on 15 vuoden ikäraja. Vapaaottelun aloittaakseen ei tarvitse olla valmis aktiiviurheilija, vaikka kuntoa laji kysyykin. Rajalan treeniporukasta osa on entisiä painijoita, osa on harrastanut muita kamppailulajeja ja osa, kuten Rajalakin, täysin tyhjän päältä aloittaneita.

Suojauksen läpi voi olla hankala päästä.

– Junnuna pelasin lentopalloa ja nykyisin tulee käytyä salilla, hän valottaa
urheilutaustaansa.
Seinäjokelainen on ehtinyt kuitenkin
otella jo kaksissa vapaaottelukisoissa ja
yksissä lukkopainikisoissa. Hän aikoo jatkaa kilpailua taas seuraavalla kaudella,
joka alkaa syksyllä.

S

yksy on myös Rajalan toisen harrastuksen aikaa. Hän nimittäin
harrastaa pienriistan metsästystä,
ja monen pienriistaeläimen metsästysajat
alkavat syyskuussa. Metsälle mies arvelee oppineensa kavereidensa ja kummisetänsä kautta jo pienenä.

K

avereiden kautta Rajala on lähtenyt mukaan liitonkin toimintaan.
Hän on kuulunut Rakennusliittoon
opiskeluajoista asti.
– Liityimme silloin isolla porukalla
opiskelijajäseneksi, hän muistelee.
Rajala sanoo työkavereistaan monen
olevan aktiivinen jäsen ja vetäneen hänetkin mukaan liiton toimintaan. Pohjalainen putkimies on ehtinyt käymään jo
nuorisokurssilla Siikarannassa ja Yyteri
Beach Futis -kisoissa.
– nuorisojäsenporukka on tosi hyvää ja on kiva häärätä samanikäisten
kanssa.
Raksanuoret 02/2009
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Kuvauspäivänä
treenattiin pääasiassa pystyottelua ja mattoon vientiä.

Kaikki
voimat
käytössä

Tekniikan aloista Sebastian Hämäläistä kiinnostaa eniten puuala ja huonekalupuusepän
ammatti.

teksti:Emilia Kukkala
n
kuva: pauli järvine

teksti:Emilia Kukkala
kuva: pauli järvinen

Kaikki voimat käytössä
M

MA Seinäjoen toisella treenipaikalla aivan keskustan tuntumassa on kahvakuulia jumppapalloja ja nyrkkeilysäkkejä. Näistä vapaaottelijat käyttävät oheisharjoituksissaan joskus kahvakuulia ja nyrkkeilysäkkejä.
– Tänään treenataan lähinnä pystyottelua ja vähän mattoon vientiä, hän jatkaa kääriessään suojia käsiinsä.

T

reeneissä käytetään erilaisia hanskoja ja hammassuojia, mutta kilpailussa vapaaottelija tarvitsee lisäksi alasuojat ja jalkasuojat. Ammattilaisotteluissa ei jalkasuojia käytetä ja
hanskat ovat kevyemmin pehmustettuja.

S

alilla ei vielä viittätoista minuuttia
ennen vuoron alkua kuhise.
– Wilsonin terassi on auki, Rajala naurahtaa. Hän alkaa ottaa lämpöä
itsekseen, potkaisee nyrkkeilysäkkiä pariin otteeseen ja tekee venyttelyliikkeitä. Rajalan toinen valmentaja Katja Kalliokoski selostaa lajia tuntemattomille
toimittajalle ja kuvaajalle lajin perussääntöjä.
– Voittaja on se, kumpi hoitaa tilanteet paremmin. Amatöörisäännöistä
eli D-säännöillä ottelevat eivät saa lyödä enää silloin, kun kaveri on matossa. C-säännöillä ottelevat saavat tyrmätä, vaikkei otteluissa varsinaisesti haeta tyrmäyksiä.
10 Raksanuoret 02/2009

T

uomarin tehtävänä on katkaista kovin vaaralliseksi käynyt tilanne, eikä harjoituksissakaan satu yleensä mitään, kun treeniporukalla pysyy järki päässä.
– Tuomaritoiminta on Suomessa hyvää, Kalliokoski toteaa.

V

apaaottelun juuret ovat monen
muun urheilulajin tavoin antiikin
Kreikassa. Lajin kantamuoto on
muinaisissa olympialaisissa harjoitettu
pankration, joka jo nimenä kuvaa vapaaottelua hyvin osuvasti. Pan nimittäin tarkoittaa vapaasti suomennettuna kaikkea
ja kratos voimaa. Kaikilla voimilla todella on käyttöä tässä nyrkkeilyn ja painin
sekamuodossa, jossa annetaan ja väistellään iskuja, painitaan ja lukotetaan. Länsimaissa kymmenkunta vuotta sitten läpimurtonsa tehnyt laji on kehittynyt erilaiseksi eri puolilla maailmaa, mutta nykymuotoinen länsimainen vapaaottelu
muistuttaa paljon brasilialaista ju-jutsua.
– Tässä on aika paljon samaa kuin
potkunyrkkeilyssä, kuvailee Kalliokoski.
Suomessa vapaaottelukilpailuja on
järjestetty vuodesta 1997 lähtien. Suomen Vapaaotteluliitto perustettiin 1994.

R

ajalan ehdittyä lämmitellä jo jonkun aikaa pölähtää saliin yhtäkkiä
kymmenkunta muutakin harrastajaa. Valmentaja Olli-Jaakko Uitto laittaa
joukon juoksemaan, ryömimään ja teke-

mään erilaisia lämmittelyliikkeitä. Lämmittelyosuus kestää varttitunnin, jonka
jälkeen aloitetaan pystyottelusta.

U

itto selostaa ensin harjoiteltavan
tilanteen ja demonstroi sen jonkun
treenaajista kanssa. Sitten ryhmä
tekee harjoitukset pareittain. Valmentaja
kiertää kommentoimassa ja korjaamassa
tekniikoita. Kello käy, parit vaihtuvat ja
hiki virtaa. Puolen tunnin päästä salissa
on jokseenkin tiivis tunnelma. Jokainen
vaikuttaa keskittyvän suoritukseensa täysillä, huulenheitolle ja tyhjän naureskelulle ei jää aikaa.

L

epotaukoja puolitoista tuntia kestäviin harjoituksiin ei varsinaisesti
kuulu. Välillä on hörpättävä vettä,
mutta pitkäksi ei aika ehdi kenelläkään
juomatauoilla tulla. Pystyottelutekniikoiden hiomisen jälkeen tehdään niin sanottua alasvientiä, mennään jalkoihin. Eriikäiset pojat ja miehet – Kalliokoski on
tällä kertaa salin ainoa nainen – yrittävät selättää ja lukottaa toisiaan. Homma
näyttää totiselta ja vauhdikkaalta, muttei väkivaltaiselta.

T

reenin jälkeen kysyn Rajalan mielipidettä tämänkertaisista harjoituksista.
– Tosi hyvä treeni, käytiin läpi kaikkia
osa-alueita, hän puhisee ja suuntaa pikaisesti ulko-ovea kohti. Toista tuntia kestäneen äheltämisen jälkeen ei paljoa palele.

SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Hellettä,
hikeä ja
pitkää
päivää
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Tietyömailla kannattaa noudattaa nopeusrajoituksia ja ajella niiden läpi tarkkaavaisena, jotta asfalttityöntekijät voisivat tehdä työtään turvallisesti.

On hurjan kaunis ja kuuma kesäpäivä. Ajelet moottoritiellä komealla bemarillasi lähestulkoon laillista nopeutta. Taustalla pauhaa tietenkin Poker Face ja fiilis on loistava. Kunnes – siinä ne
tientukot taas ovat! Vauhti on pudotettava alle puoleen ja usein myös pysähdyttävä kokonaan letkan jatkeeksi. Edessä näkyy höyryä, työkoneita ja duunareita huomiovaatteissaan.
Mitä päässäsi liikkuu nyt? ”Helvetti, kun mulla ois pikkasen kiire!” ”Mikä
tossa nyt kestää?” ”Eikö noikin vois tehä
tota vaikka yöllä?” Ehkä tämänkaltaisia
ajatuksia höystettynä tolkuttomalla määrällä kiukkua ja kiroamista.
Vai osaatko ajatella positiivisemmin?
”Jee, nyt mun kivasti madalletun humppabiilin pohja ei kopsahda maahan. Säilyy muuten noi matalaprofiilisin renkain
varustetut 17 tuuman aluvanteetkin hyvinä.” ”Onpa muuten komiaa päästellä
pian uutta asfalttia pitkin!”
Rakennusala on yleisesti ottaen vaaroja täynnä. Talonrakennustyömailla suurin osa onnettomuuksista tapahtuu oman
huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden takia, joten useat niistä olisivat vältettävissä. Tietyömailla puolestaan altistutaan enemmän ulkoisille vaaratekijöille.
Ei taida olla päivääkään, ettei joku
asfalttityöntekijä olisi tuntenut auton sivupeiliä kehossaan tai vaihtoehtoisesti autoilijan vihan niskassaan. Näin käy
etenkin kaupunkialueella, jossa tilaa on
vähemmän ja meno kovin hektistä. Vaikka nopeuksien pitäisi olla pieniä, ne ovat
silti todella kovia silloin, auto ja ihminen
sen ulkopuolella kohtaavat.
Asfalttiduunarit ovat täysin säiden armoilla. Kylmää pystyy välttämään lisäämällä vaatteita, sateella taas auttavat sadevaatteet. Mutta pahinta ovat helteet,
kun työ on jo itsessään raskasta. Ihan
kaikille ala ei sovi, sillä työ vaatii kovaa
fyysistä kuntoa, joka osaltaan auttaa kestämään myös kuumuutta paremmin.
12 Raksanuoret 02/2009

Rakennusalalla on olemassa pakkasrajat, mutta kuumuudelle ei ole asetettu
ylärajaa. Juurikin tästä syystä hyvä fyysinen kunto, terveellinen ruokavalio, hyvä
yöuni ja riittävä nesteiden juominen ovat
kullanarvoisia työssä jaksamisen ja turvallisuuden kannalta.
Näillä eväillä pystytään välttämään
muun muassa tuupertumisia kuumuudessa. Pahimmassa tapauksessa kuumuuteen voisi sattua pökertymään vaikkapa
jyrän tai muun vastaavan koneen lähellä, jolloin seuraukset olisivat järkyttävät.
Tietyömaalla melu on koneiden läheisyydessä melkoinen, joten jos haluaa vielä vuosienkin päästä kuulla lintujen laulelua ja lempibändin keikan kunnolla, kannattaa käyttää kuulosuojaimia.
Hyvä työvaatetus on myös korvaamaton
turvallisuuden ja työskentelymukavuuden kannalta.
Tienpäällystystyömaalla suoritetaan
myös työturvallisuusmittauksia, joissa tarkistetaan muun muassa työntekijän turvavarustus, riskinotto sekä koneiden ja laitteiden toimivuus. Työturvallisuustaso mitataan Asfaltti-mittarilla, joka on vastaava kuin talonrakennusalan
TR-mittari. TR-mittari puolestaan on viikoittainen työsuojeluvaltuutetun suorittama työturvallisuuden havainnointimenetelmä. Mittauksilla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia. Asfalttiduunareiden työturvallisuuteen voi tosin jokainen autoileva vaikuttaa omalta osaltaan.
Kannattaa noudattaa nopeusrajoituksia tietyömailla ja ajella niiden läpi tarkkaavaisena, jotta asfalttityöntekijät voisivat tehdä työtään turvallisesti. Vaihteeksi voisi myös keskisormen noston sijaan
ihan vain hymyillä ja vaikka tervehtiäkin.
Se on ehkä helpompaa jos muistaa, että
asflattiduunarit tekevät kovasti töitä, jotta me muut voisimme ajella mukavasti ja
turvallisesti jatkossakin.
teksti ja kuvat: Jatta Salmi

Vaarallista touhua
Rakennusala on työtapaturmina mitattuna maamme vaarallisin ala. Tilastollisesti joka viidennelle meistä tapahtuu
työtapaturma, joka vaatii vähintään kolmen päivän poissaoloa töistä.
Erityisen usein tapaturmia sattuu ulkomaalaisille sekä aliurakoitsijoiden ja
vuokrayritysten työntekijöille. Tämä johtuu usein siitä, että nykyään töitä ketjutetaan ja työmaalla ollaan vähemmän aikaa kuin vakituiset työntekijät. Pääurakoitsijan lisäksi työmailla on monia aliurakoitsijoita samaan aikaan. Outo ja
muuttuva työympäristö- ja porukka lisäävät huomattavasti työtapaturmariskiä.
Työtapaturmia on yritetty vähentää järjestämällä työntekijöille työturvallisuuskoulutuksia. Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa,
jonka tavoitteena on parantaa yhteisten
työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikäytäntö otettiin laajamittaisesti käyttöön vuoden 2003 alusta. Voimassa olevia työturvallisuuskortteja on
puoli miljoonaa.
Suomessa tapahtuu vuosittain noin
120 000 työtapaturmaa, joista viime
vuonna 40 johti kuolemaan. Kolmannes
näistä oli rakennusalalla. Tänä vuonna
rakennusalalla ei tosin ole ehtinyt tapahtua yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Sairaseläkkeelle rakennusalalta lähdetään keskimäärin 52-vuotiaana.
Puutteellisista työoloista koituu kansantaloudellemme noin kolmen miljardin
euron vuotuiset menetykset. Tällä kolmella miljardilla palkkaisi vuodeksi noin
170 400 työntekijää töihin, jos summa
lasketaan keskituntiansion (10,50 euroa)
mukaan.
Sami Tenhonen,
Petri Kumpulainen

Kesähelteillä asfalttiduunarin työ on raskasta. On tärkeää muistaa juoda tarpeeksi nestettä.

Tietyömaan työvaatteiden
väri on työympäristöstä
hyvin erottuva väri.

Meluisalla tetyömaalla kannattaa käyttää kuulosuojaimia.

Asfalttijyrä tiivistää asfaltin.

Välillä saattaa tuntua, ettei nuoren rakennustyömiehen väärinkohtelulla ole rajaa. Usko ja luottamus työnantajiin ja mestareihinkin katoaa täysin, jos omalle kohdalle sattuu tarpeeksi vääryyttä. Oululaiselle 23-vuotiaalle kirvesmiehelle Antille (nimi muutettu) näin on käynyt.
– Itselläni on ollut toinen toistaan ketterämpiä työnantajia, mitä
tulee sovituista säännöistä luistamiseen. Töihin otetaan mielellään
pimeällä palkalla ja hyvin pienellä semmoisella, hän sanoo.
Antti kertoo huomanneensa pian, että ensimmäinen virhe oli sokea luottamus työnantajaan. Pomo lupasi pitää työtunnit ylhäällä Antin puolesta ja maksaa niiden perusteella palkan. Summa, joka seteleinä tuli kouraan, tuntui sillä hetkellä isolta. Kuitenkaan ilman loppukuun kottauksia ei pärjännyt koskaan.
– Loppujen lopuksi sitä oli kotannut koko kuukauden palkan, ja
työnantajaa hymyilytti, Antti päivittelee. Siitä eteenpäin hän ei luottanut sokeasti esimieheen, vaan kirjasi työtunnit ylös myös itse. Kun
palkka maksettiin todella tehtyjen työtuntien mukaan, se jopa riittikin koko kuukaudeksi.
Samainen työnantaja ei myöskään suostunut maksamaan kaikista tunneista.
– Joskus käytiin sadan kilometrin päässä laskemassa urakka, johon työnantaja jostain kumman syystä tarvitsi kuskia. Näistä reissuista ei kuulemma kuulunutkaan saada palkkaa, koska silloin ei tehdä töitä, Antti kertaa pomon sanoja. Nämäkin reissut jäivät jatkossa pois, kun 18-vuotias nuori mies uskalsi rohkeasti avata suunsa.
– Monesti olen miettinyt, tekisivätkö nämä niin sanotut pienet
firmat edes voittoa ilman nuoria heittopusseja. Ottavat urakoita poljettuihin hintoihin ja laitettavat halvimman miehen niitä tekemään.
Joutoaikanaan esimies käy kertomassa, kuinka urakka kusee jos ei
kiristetä tahtia, Antti muistelee.
– Tahdin kiristäminen tarkoittaa työntekijälle ylitöitä, joista ei
makseta ylityökorvausta. Urakka valmistuu ajallaan ja rahat jaetaan
jotakuinkin näin: työntekijälle viisi prosenttia, työnantajalle 95. Ja
taas työnantajaa hymyilyttää, Antti lataa.
Muutaman kerran työnantaja on käskenyt Antin laskea työlle urakkahinnan, jolla nuoret tekijät rupeaisivat kyseisen homman tekemään.
Työnantajalla on kohtuullisen selvä kuva työmäärästä ja sen hinnasta. Kokematon nuori työläinen ei välttämättä osaa laskea urakkaa oikein ja kertoo haluamansa summan. Tätäkin summaa toki vielä vähän
poljetaan. Urakkahinnasta päästään sopuun, ja työt pääsevät alkuun.
– Urakan jälkeen sitä sitten laskee tuntipalkkansa pyörivän kolmen euron hujakoilla, Antti päivittelee.
– Tällaiset työnantajat eivät myöskään hommaa työvaatteita. Joskus saatoin saada työkohteen sponsorilla varustetun t-paidan. Matkat työkohteisiin kulki monesti varaston kautta, josta haettiin omalla autolla työvälineet ja työnantaja. Työntekijän autolla ajettiin kohteesta toiseen ja päivän palkka valuikin sitten bensana tankkiin, jatkaa Antti. Pakkaspäivinä, kun muut viettivät pakkasrokulia, siivosi
nuori työntekijä työmaan perusteellisesti.
Työturvallisuuskin unohdettiin välillä, koska siitä huolehtiminen
maksoi. Kehumalla nuori pojankloppi ketteräksi kiipeilijäksi hänet
saatiin kiipeämään harjakorkeuteen tikkailla ja tekemään töitä lankun syrjältä lähes kymmenen metrin korkeudessa.
– Turvallisten työtasojen tai valjaiden hankkiminen olisi vienyt
aikaa sekä rahaa, kertaa Antti syitä pomon piittaamattomuudelle.
Vuosia tästä eteenpäin hanttihommiin kypsynyt nuori päätti ottaa asioista selvää ja samalla kouluttautua alalle.
– Työehtosopimuksesta löytyi yllättäviä pykäliä, joista minulla ei
aikaisemmin ollut mitään tietoa. Kyllä siinä heräsi pieni kostonhimo
työnantajia kohtaan, sanoo Antti.
Koulun tarjoaman työharjoittelun puitteissa Antti sai kokeilla, miltä tuntuu tehdä töitä isommassa firmassa ja isommalla työmaalla.
Henkilökohtaiset suojaimet, työvaatteet, valjaat, kaiteet ja sen sellaiset olivat Antille lähestulkoon uusia asioita.
– Ei enää tarvinnut kärsiä kipinöistä silmissä tai jalkapohjiin uponneista nauloista, hän toteaa ja jatkaa, että liiton miehet työmaalla ne
vasta hämmästyttivätkin.
– Ensimmäisen työehtosopimuksen mukaisen palkan tullessa tilille oli olo kuin miljonäärillä.
Antti sanoo, ettei halua kenenkään joutuvan kärsimään samoista vääryyksistä kuin hän.
– Pidetään toisistamme ja oikeuksistamme huolta sekä ennen
kaikkea puututaan vääryyksiin, hän kehottaa ja sanoo ainakin oppineensa kokemuksistaan.
– Kun huomaa tulleensa kohdelluksi väärin, osaa jatkossa ottaa
asioista selvää ja puuttua näihin tilanteisiin.
teksti: Jarno Holappa, kuva: kaisa Tiri

Kärsimysten tie

Kantapään kautta
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KVG
EMILIA KuKKALA

Jos jäät työttömäksi,
näillä pääset alkuun
Täytä hakemuksesi kaikki kohdat huolellisesti, ettei se
tule bumerangina takaisin.

netissä
Omat sivut
Raksanuorten nettisivuilta löytyvät
ajankohtaiset tapahtumat; niin alueelliset kuin valtakunnallisetkin. nettisivuilla on myös kuvagalleria, johon tulee kuvia tapahtumista.
Sivuilta voi lukea sekä perustietoja ammattiyhdistyksestä että Raksanuoriin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
http://www.rakennusliitto.fi/raksanuoret/

Liiton extranetti
Extranetistä löytyy tietoa työehtosopimuksista, monia tärkeitä lomakkeita,
keskustelufoorumi ja kuvia järjestetyistä tapahtumista.
Extrasta löytyy myös paljon hyödyllistä yleistietoa muun muassa seuraavista asioista:
• jäseneduista
• edunvalvonnasta
• työsuojelusta
• verovähennyksistä
Kun kirjaudut extranettiin, tarvitset
jäsennumerosi (joka löytyy jäsenkortista).
http://www.rakennusliitto.fi/kirjaudu_sisaan/

Facebook
Facebookista löytyy Raksanuorille suunnattu oma yhteisö Raksanuoret.
Yhteisön sivuilta löytyy ajankohtaisia tapahtumia, joita järjestetään nuorille rakentajille.
Keskustelupalstoilla voit myös keskustella, ystävystyä ja kysyä neuvoa muilta kiperiin tilanteisiin. Sivuilla on kuvia
tapahtumista, työmailta ja illanvietoista.
SAMI TEnHOnEn
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Ilmoittaudu heti työvoimatoimistoon
jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi,
koska ansiosidonnainen päiväraha alkaa
vasta siitä päivästä, jona olet ilmoittautunut. Voit ilmoittautua myös ennen irtisanomis- tai lomautuspäivää. Mukaan
työvoimatoimistoon tarvitset irtisanomistai lomautuslapun, palkkatodistuksen ja
työtodistuksen.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen
voit lähettää jo kolmen viikon työttömyyden jälkeen. Sen jälkeen voit lähettää
sen neljän viikon jaksoissa. Muista, että
hakemuksen tulee päättyä aina sunnuntaihin. Hae päivärahaa viimeistään kol-

men kuukauden kuluttua siitä, kun jäät
työttömäksi.
Hakulomakkeita saat työvoimatoimistosta tai Rakennusliiton aluetoimistosta. Jatkohakemukset tulevat postitse maksuilmoituksen mukana. Lapsikorotusta voit hakea
alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.
Lähetä hakemus aluetoimistoosi
tai Rakennusliiton päätoimistolle: Rakennusalan työttömyyskassa, PL 308,
00531 Helsinki. Tarkempia ohjeita löydät Rakentaja-lehdestä sekä Rakennusliiton nettisivuilta: http://www.rakennusliitto.fi/tyottomyyskassa/
JOunI TIKKAnEn

Opiskelijan ja uuden
työntekijän muistilista
Rakennusliittoon kuuluminen turvaa
myös opiskelijan tulevaisuuden työelämässä. Liiton jäsenenä opiskelija on oikeutettu muun muassa saamaan apua
työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä,
rahanarvoisia jäsenetuja sekä mahdollisuuden käydä Siikaranta-opiston järjestämillä kursseilla.
Opiskelijajäsenen kannattaa liittyä
työttömyyskassaan heti kesätöihin mennessään. Kesätyöstä kertyy normaalisti
työssäoloviikkoja, joita tarvitaan työttömyysturvan työssäoloehtoon. Kun viikkoja on tarkastelujakson aikana kertynyt 43,
voi työttömyyskassan kautta saada ansiopäivärahaa, jos opiskelun jälkeen jää työttömäksi. Työssäoloehdon 28 kuukauden
tarkastelujaksoa pidennetään sillä ajalla, jolloin henkilö opiskelee päätoimisesti, joten yleensä loma-aikana tehdyt työt
mahtuvat tarkastelujakson sisään.
Opiskelun päätyttyä kaikki jäsenedut säilyvät, kun muistaa täyttää uudestaan jäsenhakemuskaavakkeen. Tämän jälkeen työnantaja perii jäsenmak-

sun, 1,7 prosenttia, suoraan palkasta ja
tilittää sen Rakennusliitolle. Vaihtoehtoisesti liiton jäsenrekisteristä voi tilata itse maksavan jäsenen tilisiirtolomakkeita
ja huolehtia itse jäsenmaksun kuukausittaisesta maksamisesta.
uuden työsuhteen alussa pitää muistaa seuraavat asiat:
• Tee työsopimus kirjallisena.
• Selvitä, kuka on työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.
• Jos epäilet, etteivät työsuhteesi ehdot
ole kaikilta osin kunnossa, ota yhteyttä luottamusmieheen, ammattiosastoon tai liittoon.
• Huolehdi työturvallisuudesta
• Huomioi omat velvollisuutesi
työsuhteessa.
Jos jatkat opiskeluasi tai menet armeijaan, niin ilmoita siitä lähimpään
aluetoimistoon, jotta jäsenyytesi säilyy
katkeamattomana.
JuKKA RAuTIAInEn

pauli järvinen

Sankarit

1. Oletko törmännyt työtapaturmaan?
2. Oletko lyönyt vasaralla sormeen?
3. Pelkäätkö sirkkeliä?

Jukka Pesu

Jani Siponen

Ville Mansikka

Petri Kumpulainen

Ikä: 18 vuotta
Ammatti: Rakennusmies
Paikkakunta: Lappeenranta

Ikä: 23 vuotta
Ammatti: Rakennusmies
Paikkakunta: Espoo

Ikä: 23 vuotta
Ammatti: Raudoittaja
Paikkakunta: Pori

Ikä: 24 vuotta
Ammatti: Lapiomies
Paikkakunta: Kuopio

1. Koulussa tipuin kolme
metriä korkealta telineeltä,
koska kaide oli irti.
2. Tottakai, kukapa ei.
3. En pelkää muuta kuin
anoppia.

1. Olen kävelevä työtapaturma.
2. Päivittäin.
3. Jos pelkäisin, olisin väärällä alalla.

1. Valuseinää valmistellessa
tuli vähän kiire ja siinä hässäkässä vuolin puukolla käteen.
Sen verran syvälle puukko
upposi, että jouduin lääkäriin
ommeltavaksi.
2. Useammankin kerran
sekä koulussa että työmailla.
Usein tulee naulattua pieniä
raudoitustukia valuun, ja siinä hommassa sormet ja naula kohtaavat joskus toisensa.
3. En toki pelkää, mutta sen
laitteen kanssa pidän varani,
ettei satu tapaturmaa. Tiedän,
että laite on vaarallinen ja moni
menettänyt siihen sormensa.

1. Törmäsin työmaalla kulmahiomakoneeseen peukalo edellä, jonka seurauksena
sain kuusi tikkiä ja kolme viikkoa sairaslomaa. Sen jälkeen
on tullut katsottua, mihin kätensä työntää.
2. Pikkupoikana löin ukin
työmaalla samaiseen peukaloon.
3. En ole ehtinyt vielä tutustua kyseiseen laitteeseen.

AUTS!

VARO!

Maanantai

Miia Herranen
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Tuunari: Arto Värinen
Ikä: 23 vuotta
Ammatti:
LVI-asentaja Kurikasta
Työnantaja:
Pohjanmaan Putki
Tuunattava katuauto:
TOYOTA MR2,
vuosimallia 1994
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Mun juttu
Pacifique Lumiére – Raksanuoret bilettämässä
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Bileiden alkaessa kannattaa valmistautua jonottamaan
portilla pitkään, eli pelkät bikinit tai shortsit päällä jonon
jatkeeksi ei kannata lähteä.
Raksanuorten poppoomme seisoi jonossa noin tunnin, vaikka
olimme paikalla hyvissä ajoin
ennen bileiden alkamista.
Mutta voi sitä tunnetta,
kun jonotus loppui ja pääsimme ohi gorillan kokoisesta ovimiehestä. Sisällä vallitsi järjetön meininki. Lapsiperheitä ei vesiliukumäissä näkynyt – vain pelkkää bilekansaa
silmänkantamattomiin. Kyllä siinä raksanuoren silmä lepäsi!
Esiintymässä Pacifique-bileissä oli
noin kolmekymmentä dj:tä Alex Kunnarista Proteukseen. Joka nurkka ja allas
oli täynnä ihmisiä, kaikilla oli hyvä mieli,
eikä kukaan urpo ollut rinnuksissa kiinni.
Nestehukan koittaessa paikalta löytyi
useita rantabaareja janoisimmille. Rantabaareihin ei tosin käynyt maksuvälineeksi
euro vaan poletit, joita pystyi vaihtamaan
pukuhuoneiden vieressä kassalla. Poletteja ei muuten pystynyt palauttamaan, joten kannattaa olla leikkimättä rockefelleriä niitä ostaessaan.
Bileiden päätyttyä porukkamme suunnisti kohti hotellia, joka sijaitsi puolen kilometrin päässä vesihuvipuistosta. Matka
oli lyhyt, mutta tuntui kovan bileillan jälkeen yllättävän pitkältä. Jos siis arvelee,
ettei siitäkään matkasta selviä, niin vesipuiston pihalta saa myös taksin. Sillä ainakin suhauttaa nopeasti hotellin pihaan.
Kokemuksen perusteella sanoisin, että hotellilla voi varautua siihen, ettei nukkumaan pääse ennen aamuseitsemää.
Jatkobileitä löytyy monista huoneista ja
niitä kiertäessä voi yö venyä yllättävänkin aikaiseksi – siis aamupala voi tulla
järjestyksessä ennen nukkumaanmenoa.
Nämä ovat parhaimmat bileet mitä
Suomessa järjestetään!
Ensi vuotta odotellessa,

Mikko Lindstedt aka Leif Lindeman

kuvat: mikko lindstedt

Raksanuoren vapaa-aika voi kulua
monenlaisissa merkeissä. Muutamat
meistä käyvät keikoilla kuuntelemassa
heviä, jotkut jammaavat suomirokin tahdissa. Mutta löytyy raksanuorista meitäkin, jotka pitävät konemusiikista.
Keväällä Pacifique-viikonloppuna Serenassa porukkamme raksanuoret huomasivat, ettemme suinkaan olleet paikan ainoita raksanuoria. Monet muutkin
olivat vaihtaneet naulareppunsa shortseihin, ja tapahtuman aikana tulikin vaihdettua kuulumisia raksanuorten kesken.
Pacifique-bileitä on järjestetty Korpilammen vesihuvipuisto Serenassa 2004
vuodesta lähtien. Bileet järjestetään kerran vuodessa, joten harvinainen tapahtuma on hyvin suosittu bilettäjien keskuudessa. Viimeisin niin sanottu pool party,
johon mekin osallistuimme, järjestettiin
maaliskuussa. Paikalla oli parisentuhatta juhlijaa ja liput myytiin loppuun hyvissä ajoin ennen bilepäivää. Allasbileisiin haluavien kannattaakin tilata lippunsa etukäteen muutamaa kuukautta ennen
tapahtumaa.
Myös majoitus kannattaa hoitaa hyvissä ajoin kuntoon. Ainakin vesipuiston
viereiseen hotelliin kannattaa ilmoittaa
kaikki huoneeseen tulevat, koska juhlien
päätyttyä ja bilemiesten ja -naisten raahautuessa hotellille odottaa aulassa yllätys. Hotellin henkilökunta nimittäin katsoo kaikkien hotelliin pyrkijöiden henkilötiedot tarkastaakseen, löytyvätkö he hotellin kirjoista.
Vesihuvipuisto Serena sijaitsee noin
30 kilometrin päässä Helsingistä. Kyydit
juhlapaikalta kulkevat bileiden jälkeen
Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin. Valitessasi bussikyydin missaat kuitenkin
hotellin loistavat alkubileet ja loppuyön
jatkot. Hotellissa bilettäjät valmistautuvat illan koitokseen pienellä kuntoilulla,
sillä bileiden pukeutumiskoodi on sama
kun uimarannalla. Tietysti he myös tankkaavat huoneissaan isoissa porukoissa,
ettei nestehukka pääse yllättämään kesken juhlinnan.

VAUHDIKASTA PIKKUJOULUMEININKIÄ BALTIC PRINCESSILLÄ!
Baltic Princessillä Helsingistä Tallinnaan ei pikkujouluista puutu vauhtia ja säihkettä. Upea risteilyalus tarjoaa loisteliaat puitteet ja monipuolisen
viihdeohjelmiston iloisen pikkujoulujuhlan viettoon.
Lähtekää porukalla viihtymään Itämeren parhaisiin
pikkujouluihin!
Alkuviikon risteilyllä saavat tanssikengät kyytiä
Tähtitansseissa maamme suosituimpien kotimaisten
artistien tahdissa. Iskelmän omat lähdöt keskiviikkoisin kaksi kertaa kuukaudessa tuovat lavalle
Suomi-Iskelmän suuruuksia. Loppuviikon Torstailauantai-lähdöillä juhlitaan Itämeren vauhdikkaimmissabileissä, joissa Suomen parhaat bilebändit
tykittävät keskiyöstä aamuun asti. Unohtaa ei pidä
myöskään laivan säkenöivää Keskiyön Show:ta Love,
Money and Rock’n Roll, joka päivä 1.9.-31.12.2009.

Viihderisteily
Baltic Princessillä

alk.

22

50

€/hlö

Hinta sisältää risteilyn neljän hengen B-hytissä.
Hinta voimassa su–ke -lähdöillä 1.9.–20.12.2009
(poikkeus ei voimassa 11.10. ja 14.–28.10).

Lisätiedot ja varaukset
Tallinkilta, puh. 0600 157 00
(1,64 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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