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vuotta

Kahden liiton väkeä

SuperRaksa limitti asiaa ja hupia
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huomisen
Eilisen murheet ja
Raksanuoretlehti juhlii tänä
syksynä
kymmenvuotista taivaltaan, joten on
hyvä luoda pieni
katse taaksepäin ja miettiä, mikä
on säilynyt entisellään ja mitkä
asiat ovat muuttuneet?
Vuosien vieriessä monet tämän aviisin parissa ahertaneet
nuoret ovat vaihtuneet useaan
otteeseen, kun taas muutaman
vakiokasvon otsalle on vaivihkaa
hiipinyt muutama ryppy lisää.
Pohjimmainen ajatus hauskasta
ja turhaa tiukkapipoilua välttelevästä lehdestä ja sen tekemises-

haasteet

tä lienee pysynyt samana, mutta
rakennusala ja yhteiskunta sen
ympärillä näyttävät hivenen erilaisilta kuin aiemmin.
Kymmenen vuotta sitten maailmantalouden notkahdettua rakentaminen ajautui Suomessa
pitkään syöksykierteeseen, kun
taas tänä päivänä maassamme
uurastetaan uudisrakentamisen
parissa kuin viimeistä päivää.
Työpaikkoja siis on, mutta työsuhteiden muoto on kasvanut
koko ajan kirjavammaksi ja epävarmemmaksi, kun esimerkiksi vuokratyöfirmat ovat työnantajien keskuudessa suosittuja.
Ammattiliitoilla on nykypäivänä

Pääkirjoitus

Mette Nissinen

täysi työ pitää pintansa maamme
hallituksen mielivaltaisen päätöksenteon tiimellyksessä, ja niihin talkoisiin tarvitaan kaikkia.
Tuleva liittokokous on erinomainen väylä päästä vaikuttamaan siihen, miltä Rakennusliitto
ja sen toiminta tulevaisuudessa
näyttävät. Kannustan ehdottomasti kaikkia asian omakseen tuntevia asettumaan rohkeasti ehdolle
liittokokousvaaleihin tai ainakin
äänestämään itselleen sopivinta
ehdokasta.
Kuka toimii kapellimestarina,
kun tulevien vuosien suuntaviivoista päätetään?
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Kosti Kittelä, 23
Talonrakentaja, Lahti

Ukko Törmänen, 24
Rovaniemi

Anne Lukkari, 21
Maalari, Jyväskylä

Marko Vendla, 34
Rakennusmies, Vilppula

Terve!
Jo ala-asteella tuli tehtyä kaikenlaista ja puuhattua majojen rakentelun kanssa. Tiesin
jo ennen ylä-astetta, että tulen
tekemään rakentamiseen liittyvää työtä. Ratkaiseva vaihe
oli, kun pääsin ammattikouluun talonrakennuspuolelle.
Koulussa suoritin harjoittelut
ja kesätyöt saneerausfirmassa,
johon pääsin loppujen lopuksi
töihin.
Nykyään olen eri firmassa
töissä. Kävin parissakin eri yrityksessä eri hommissa, joten
olen tehnyt vähän kaikkea.
Vapaa-aikana olen kavereiden kanssa tai laskemassa
alamäkeä pyörällä. Sitä olen
nyt harrastanut pari vuotta
enemmän aktiivisesti.
Raksanuoriin lähdin, kun
puhelimeen tuli viesti, että
Tahkolla olisi tapahtuma, johon pääsee mukaan ilmoittautumalla. Ilmoittauduin mukaan
heti. Reissulla oli sen verran
kivaa, että lähdin toimintaan
mukaan ja tapahtumia järkkäämään. Nyt olen mukana myös
liiton nuorisotyöryhmässä.
Olen kohta vuoden ollut
mukana Raksanuorissa, eikä
kaduta päiväkään.

Olen varmaan ainut puuseppä
Raksanuorissa. Puusepän koulun olen käynyt Rovaniemellä,
ja puusepän hommia on jonkun
verran tehty vapaa-ajallakin.
Ensimmäistä kertaa osallistuin liiton kesäpäiville 2013,
vaikka en edes kuulunut vielä
liittoon. Liityin mukaan koulun
viimeisellä vuodella. Liityin
liittoon, kun siellä on niin hyvät edut ja reissut ja sieltä saa
paljon kiinnostavaa asiaa.
Kesti muutan vuoden ennen
kuin aloin käymään tapahtumissa. Raksanuorissa olen nyt
kiertänyt tapahtumia jo kolme
vuotta.
Teen harrastuksenani puukkoja. Olen tehnyt niitä noin
kolme kappaletta vuodessa, tai
tilausmäärästä riippuen. Tällä
hetkellä teen puukkoja myös
työaikana. Tehtäviini kuuluu
terän teroittamista, hiomista,
kahvan kiillottamista, kokoamista ja vahausta.
Syksyisin aika kuluu metsällä ja kalastamalla. Kalaa
on tänä syksynä tullut jo aika
paljon, metsällä en ole vielä käynyt. Frisbeegolfia käyn
pelaamassa jonkun verran, ja
keilaamassakin käyn silloin
tällöin.

En ole ikinä harkinnut, että istuisin lukion penkillä tai tekisin
istumatyötä. Yhteishaun aikana
pohdin sosiaali- ja terveysalaa,
mutta sitten löysin maalausalan,
enkä ole katunut. Kouluaikoina
osallistuin nuorten ammattitaidon suomenmestaruuskisoihin
ja pääsin finaaleihin asti.
Yrittäjyys kiinnosti minua jo
kouluaikoina, joten perustin luokkakaverini kanssa NY-yrityksen.
Se on nuorille suunnattu kouluaikana perustettava yritys, jonka
liikevaihto saa olla maksimissaan
10 000 euroa vuodessa ja josta ei
lähde veroja. Teimme paljon erilaisia työmaita sen kautta. Se oli
todella opettavainen kokemus.
En tiedä, uskallanko koskaan
perustaa omaa yritystä. Kerään
nyt ainakin ensiksi enemmän
työkokemusta.
Valmistumisen jälkeen olen
ollut töissä neljässä eri firmassa. Olen tehnyt saneeraus- sekä
uudiskohteita ja voin sanoa, että
uudisrakennus on enemmän
mun juttu!
Päädyin
Raksanuorten
lehdentekokurssille työkaverini houkuttelemana. Tämä
on eka kerta, kun osallistun
Raksanuorten tapahtumaan.
Täällä on tosi mukavaa porukkaa
ja rento meininki. Aion jatkossakin osallistua tapahtumiin!

Halusin lapsena avaruuslentäjäksi. Olin asian suhteen ihan
tosissani. Luin aiheesta kirjoja
ja keräsin tietoa. Kaveri murskasi unelmani kertomalla, että
avaruuslentäjien pitäisi olla
superfiksuja. Minä olin vain
fiksu.
Lopulta menin saman kaverin jäljissä rakennusalan
kouluun. Valmistuin rakennusviimeistelijäksi. Kouluni kävin
Virossa, mutta pari kuukautta
sen päättymisen jälkeen tulin
Suomeen. Muiden puheiden
mukaan Suomessa ruoho oli
vihreämpää ja aurinko keltaisempi – ja tilitkin isommat.
Työpaikan hankkimisessa
seurasin toista kaveria. Päädyin
puusepäksi Vilppulaan. Seitsemän puunpölyisen vuoden
jälkeen hommat firmassa loppuivat, mutta paikka betonielementtitehtaalla aukesi. Nyt
menossa on kuudes vuosi betonipölyssä.
Sain vieraasta numerosta
tekstiviestin, jossa pyydettiin
pelaamaan beachfutista. Viesti
tuli Raksanuorilta. Futiksen
pelaajana ajattelin, why not!
Kuusi vuotta on jo saatu hiekkaterapiaa varpaille Kalajoen
rannoilla.
Jos olisin jo lapsena saanut
käsiini kirjoja perusduunarin
hommasta, ehkä silloin ei olisi
kaveri tuhonnut unelmiani.
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Nuoret napataan jo koulun penkiltä
Rakennusliitto alkoi kehittää nykyisen
muotoista nuorisotyötä ensimmäisenä
Uudellamaalla. Sittemmin toiminta on
laajentunut maanlaajuiseksi.
Liiton nuorisotyöntekijöiden työnkuva
on muuttunut ja muovautunut vuosien
varrella. Nykyään työ painottuu entistä
vahvemmin koulukiertoihin ja opiskelijoiden asioihin. Projektin tärkeimpinä
tavoitteina on kuitenkin alusta alkaen ollut vakuuttaa nuorille, että rakennusalan
työntekijät kuuluvat Rakennusliittoon,
sekä samalla parantaa alalle opiskelevien työelämätietoutta.
Nykyiset ammattioppilaitostiedottajat kertovat omat fiiliksensä kentältä.

Kysymykset
1. Miksi hait oppilaitostiedottajaksi?
2. Mitkä ovat työfiilikset?
3. Entä työn huippuhetki ?

Ida Kuikka, itäinen toiminta-alue,
aloitti 2013
1. Olin jo liiton nuorisoprojektissa
työntekijänä, kun pakkaa sekoitettiin ja
työnkuva vaihtui oppilaitostiedottajaksi.
Ilmoitin, että olen jatkossakin käytettävissä.
2. Koen työni tärkeänä ja haluan
nähdä sen kokonaisuutena. On tärkeää
tavoittaa nuoret jo kouluissa ja myös saada heidät mukaan vaikuttamaan omiin
asioihinsa. Haluan myös tukea ja kannustaa nuoria aktiivisia oppilaita.
3. Huippuhetkiä on ollut monia näiden vuosien aikana. Ehkä parhaiten on
jäänyt mieleen nuorisokurssit ja isot tapahtumat. On hienoa saada jotain päätökseen, esimerkiksi, jos ja kun tämä
lehti saadaan pakettiin. Tapahtumien
jälkeen on mahtava nähdä se lopputulos,

mitä on saatu aikaiseksi, ja jos lisäksi
palautteista huomaa, että porukka on
oikeasti viihtynyt. Koulutiedottamisen
puolella mukavaa on, kun joku nuori tulee kertomaan, että muistaa mun höpötykset ja on niistä jotain hyötynytkin.

Anniina Kangas, eteläinen toiminta-

alue, aloitti 2018
1. Hain paikkaa, koska minulla on
palo ay-toimintaan. Olen aikaisemmin
tehnyt sitä vapaa-ajalla. Minulla on ollut
monta vuotta haave, että pääsisin töihin
ammattiliittoon.
2. Totta kai alkuunsa jännitti, kun oli
paljon uutta opittavaa. Oli mukavaa, kun
työnkuva vastasi odotuksia. Hyvillä fiiliksillä.
3. Mieleen on painunut hetki, kun
opettaja kysyi, että onko sinulla koira
haudattuna tässä, kun olet niin kiva ja
kun hommaat opiskelijoille harjoitteluja työpaikkoja.

Niko Seppänen, pohjoinen toimintaalue, aloitti 2013
1. Olin ollut niin paljon näissä reissuissa mukana. Jotenkin tuntui siltä, että
tämä voisi olla oma homma. Jotenkin
olen ollut aina vähän esillä ja järjestänyt
näitä tapahtumia aikaisemminkin.
2. Hyvillä fiiliksillä. On toki ollut
haasteitakin ja on joutunut mukautumaan. Maailma muuttuu ympärillä ja
varsinkin tuo koulumaailma. Se on toki
ollut hyvä, kun ei ole päässyt jämähtämään yhteen asiaan.
3. Viime vuoden toiminnansuunnittelu Tahkolla oli sellainen huipentuma,
kun kaikki onnistui ja toimi ja samalla
tehtiin tämän nykyisen nuorisoprojektin
aikakauden tapahtumaennätys kävijämäärältään.

Vadim Nekhaev, läntinen toiminta-

alue, aloitti 2018
1. Alun perin oli unelma toimitsijan hommista: kun paikka sitten aukesi
Rakennusliittoon, ei auttanut kuin hakea.
2. On ollut ihan mahtavaa.
3. En oikein osaa sanoa vielä, koska
olen ollut hommassa vasta niin vähän
aikaa. No varmaan se, kun käy noita kouluja kiertämässä ja saa ihmisen
pään kääntymään ja liittymään mukaan.
Tykkään auttaa ihmisiä.
Saija Kuivala, Anne Lukkari, Teemu Leinonen

Faktaboksi:
• 2006: Toiminta alkoi yhteistyössä te-keskuksen kanssa kohteena vain talonrakennusala. Toiminnassa oli yksi työntekijä, joka
teki samalla selvityksen työllistymisestä ja työttömistä.
• 2007: Mukaan tuli maalausala
ja vuotta myöhemmin 2008 LVIsekä maarakennusala.
• 2009: Ensimmäiset nuorisotoimitsijat aloittivat. Työntekijöitä oli
kolme.
• 2014: Uudet kolme työntekijää
vaihtuivat pestiin. Kouluinfojen
materiaalit yhtenäistettiin.
• 2018: Ammattinimike muuttui
oppilaitostiedottajaksi, ja tällä
hetkellä työntekijöitä on neljä.
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Ajankohtainen kakkonen

Projektin uudet ja vanhat tekijät kohtasivat Tahkolla joulukuussa 2017.
Kuvassa Vadim Nekhaev, Anniina Kangas, Ida Kuikka, Sini Partinen ja Niko Seppänen.

(r)Actionia

niko seppänen

Kalajoen hiekoilla otettiin osumaa
mutta osuttiin myös.

Verta, hikeä ja hiekkaa
Beachfutisturnaus on selvä kesän merkki
rakennusalan nuorille. Avoin turnaus kasaa
höntsäjalkapallon ”mestarit” pitkin Suomea
Kalajoelle.
Raksanuoret lähtivät hamuilemaan voittoa hupisarjassa joukkueilla Dream Team
ja Cream Team. Dream Teamiin pääsivät
innokkaimmat ”verenmaku suussa” -pelaajat. Cream Teamissa oli hiukan kermaisempi
kosketus palloon.
Dream Teamin kapteeni Marko Vendla kertoi kohokohdan peleistä: ”Toisessa pelissä
olimme vastustajia selvästi parempia, Koska
me pelattiin rennolla fiiliksellä, päätimme antaa vastustajalle yhden maalin. Heittäydyttiin
maahan mahalleen tutusta inttihuudosta:
’Suojatkaa kuulonne!’ ja vastustaja sai kuljetettua pallon tyhjään maaliin.”

Mustelmien kautta voittoon
Kalajoen hiekkaisessa maastossa ei tapaturmilta säästytty. Maalivahti lähetettiin tikattavaksi, kun vastustajan polvi
iski häntä silmäkulmaan. Pelien jälkeen
yksi pelaajista kävi sairaalassa, jossa
huomattiin varpaan murtuma.
Viimeisetkin pelit olivat tapahtumarikkaita. Järjestäjät olivat ilmoittaneet
vastustajajoukkueelle väärän kentän,
joten Dream Team sai luovutusvoiton.
Dream Team oli kuitenkin reilu ja yhdisti
hävinneen joukkueen raksanuorten joukkueeseen.
”Oon ylpeä koko joukkueesta, jokainen jätti kentälle 110 prosenttia”, Marko
kertoo.
Jasmi Myllylahti, Eerik Kuukkanen

Kumin katkua ja kovia osumia
Marko rissanen

Nyrkkeilymittari keräsi kokeilijoita ja katsojia.

Lauri Kinnunen

Joensuussa koettiin vauhdin hurmaa.

Joensuun seudun raksanuoret toivoivat vauhdikasta kevätaktiviteettia, ja kuten keskuudessamme on tapana sanoa: ”Sitä saa, mitä
tilaa.” Alueen aktiivit järjestivät kevään korvilla karting-ajot Joensuun Karting Centerillä
ja jatkot Juhlahumuilla. Mukaan uskaltautui
16 raksanuorta Itä-Suomen alueelta.
	Kello 17.00 – AJA! Autot ampaisivat
matkaan. Aika-ajojen nopein pääsi suoraan
A-finaaliin, loput karsivat A- ja B-finaaleihin alkuerien kautta. A-finaalin nopeimmalle ei tällä
kertaa valitettavasti muistettu hankkia pokaalia, joten hänet kruunattiin vaatimattomasti
tittelillä: Itä-Suomen nopein raksanuori.
Karting-ajojen päätyttyä nuorisojoukko
siirtyi kimppakyydeillä jatkojen viettoon.

jasmi myllylahti

Vartaista nyytteihin
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Kati Kuusisto, Marius Toire, Pyry Kasurinen

Grillitikusta asiaa
Ensimmäisestä Superraksa-tapahtumasta lähtien olemme tehneet SuPerliiton nuorten kanssa yhteistyötä, joka on
poikinut alueellisen jo perinteeksi muodostuneen tapahtuman Keski-Suomen
kesäkauden avajaiset. Tapahtuma on
järjestetty jo kolme kertaa.
Tapahtumapaikkana toimi tälläkin
kertaa Jyväskylässä Könkkölän rantasauna, joka tarjosi hienot puitteet järven rannalla. Pekka Pouta oli ennustanut aurinkoisen sään, ja ennustus piti
onneksi hyvin kutinsa.

Jyväskylässä ehdittiin grillaamisen ohella
poseeraamaan.

Jatkopaikalla syötiin possua ja kuunneltiin Joensuun aluetoimitsijan Matti
Leinosen tes-aiheinen ajankohtaisinfo.
Asiaohjelman jälkeen oli vuorossa muun
muassa saunomista, biljardia ja nyrkkeilysäkin pieksämistä. Nyrkkeilymittari oli
varsinkin naisosallistujien mieleen, ja
heidän skabaamistaan seurattiin innolla
vierestä.
Kaiken hurjastelun ja huvittelun jälkeen osa porukasta jatkoi vielä kaupungin yöelämään sulattelemaan tes-asiaa
– sekä possun rippeitä.

Alun tes-kierros-infon jälkeen sauna
oli jo löylyvalmis.

Ruoaksi valikoituivat vartaat: jokainen sai koota haluamansa. Ensimmäiset
onnistuivat halutulla tavalla, minkä jälkeen grilli rupesi temppuilemaan. Puilla
lämmitettävän mallin hienouksiin ei
kuulu hienovarainen lämmönsäätö. Kun
muutama varrastikku oli poltettu, päätettiin turvautua nyytteihin, joista tulikin
suurella määrällä mausteöljyä yllättävän
hyviä.
Ilta kului nopeasti saunomisen ja
seurustelun merkeissä. Lopuksi hurjimmat osallistujat suunnistivat vielä keskustaan.
Teemu Leinonen, Jasmi Myllylahti,
Eerik Kuukkanen

Elämää työpäivän jälkeen?

jenna soidinmäki

Henna Kinnunen on harrastanut ratsastusta lapsesta asti.
Lukiossa luokkakaveri pyysi mukaan tallille, joka sattui olemaan western-talli. Henna kiinnostui lännenratsastuslajista,
koska se ei ole pelkkää ratsastusta: yhtä suuressa osassa on
hevosen käsittely maasta käsin. Rakennusmaalaria kiehtoi
myös lajin erilaisuus muihin hevoslajeihin verrattuna sekä se,
että hevoset kulkivat löysin ohjin, pysähtyivät pelkällä äänellä
ja painoavulla.
Lukion jälkeen Hennalle tuli useamman vuoden tauko,
kunnes hän löysi lajin pariin jälleen vuonna 2014. Harrastus
on vienyt sen verran mennessään, että Henna teki omasta hevosesta kaupat vuosi sitten. Aikaa ja rahaa menee niin paljon
kuin sitä on antaa. Henna käy tallilla päivittäin ja viettää siellä
keskimäärin kolme tuntia kerralla.

Oppia ja yhteisö
”Hevosten kanssa toimiessa oppii joka päivä jotain uutta,
niin itsestä kuin hevosestakin”, Henna toteaa. ”Tallilla olo
on terapiaa, missä voi ja täytyy unohtaa kaikki muut kiireet
ja murheet ja keskittyä vain siinä hetkessä ja hevosen kanssa
olemiseen.”
Lännenratsastus on tuonut Hennalle myös yhteisön, johon kuuluvat ihmiset auttavat ja tsemppaavat harrastuksessa
eteenpäin.
Hennan mielestä harrastuksessa parasta on hevosen kanssa yhdessä tekeminen ja ”onnistumisen hetket, kun yhteistyö
toimii saumattomasti, kun hevonen osoittaa kiintymyksensä
ja kun voittaa sen luottamuksen”.
Ukko Törmänen, Mikko Lehto, Martti Juonoja

Lännenratsastus
• Laji perustuu karjapaimenten työn perinteisiin, ja
se onkin kehittynyt Pohjois-Amerikassa. Se korostaa
hevosen ja ihmisen yhteistyötä.
• Sitä voi harrastaa minkä rotuisella hevosella tahansa.
• Lännenratsastukseen kuuluu useita eri lajeja, joissa
myös kilpaillaan. ”Kuningaslajina” pidetään reiningiä,
jossa ratsukot esittävät ennalta määrätyn ohjelman.
• Lännenratsastus on kuulunut Suomen Ratsastajainliiton (SRL) virallisesti hyväksymiin lajeihin vuodesta 1994.
Lähteet: lannenratsastus.fi, www.ratsastus.fi

satu jeulonen

Lännenhevostelua

Höröpalloharrastus
Kello lähentelee neljää. Mies pesee pikeä kasvoiltansa, heittää työkaluliivin narikkaan, laskee haalarinsa ja painaa sosiaalitilan oven kiinni. Edessä on raksatyöpäivään verrattuna hieman erilainen työmaa. Tai siis, aivan tavallinen, mikäli tältä
savolaiselta vedeneristäjältä kysytään.
Kotona vedeneristäjä Juho Pasasta odottelee innoissaan
kaksi siperianhuskya: Hukka ja Hannibal. Tuttavien kesken neljä- ja kolmevuotiaat Hukka ja Hane ovat “höröpalloja”. Nämä
suloiset höröpallot ovat aktiivisia ja vaativat paljon liikuntaa.
Kesäisin ne tykkäävätkin juosta metsässä, vähän liikaakin.
Normaalilla juoksulenkillä isäntä määrää suunnan ja koirat
tahdin. Jos hihnat nappaa irti, tunnin lenkki muuttuu helposti
pidemmäksi, sillä turret hilpaisevat hajujen perään yhdessä
hujauksessa.

Meno päällä kesät talvet
Hukka ja erityisesti Hane tykkäävät myös veneilystä.
”Jos sitä ei mukkaan ota, se jää pihhaan huutamaan. Aina
kun lähdetään veneilemään, se menee ihan veneen keulaan
kattelemaan maisemia. Siellä se nenä pystyssä törröttää ja
naattii.”
Talvisin aktiviteettejä löytyy myös. Joskus laitetaan valjaiden perään isäntä, joskus auton rengas tai kettinkiä. Siinä saa
hyvin purettua energiat ja samalla lihasmassa kehittyy.
No mitä nämä sitten kuluttavat satasella? Hukka ja
Hannibal syövät energiapitoisia nappuloita vapaalla ruokinnalla: nappuloita on koko ajan kupissa, ja koirat saavat käydä
syömässä, kun polttoainevalo syttyy. Karvakuonojen ruokavaliota täydentää lisäksi joko kana- tai riistajauheliha.

Lisää elukoita
Anopin huomassa odottaa vielä kirjavampi karvajengi. Ja mahtuupa mukaan muutama karvatonkin.
Pasanen listaa pitkän litanian eläimiä: suomenhevonen
Tupsu, kolme ponia, kissoja irlanninsusikoira Nemo, chilenpunapolvitarantella sekä uusin tulokas viljakäärme. Tarantella,
jota kutsutaan nimellä Hämis, asustelee sisätiloissa terraariossa.
”Se on joko uros, joka on unohtanut kuolla. Tai sitten se
on todella pieneksi jäänyt naaras. Se ei myöskään tykkää rapsutuksista. Joskus olen yrittänyt vähän pepun päältä sormella
hipsuttaa, mutta karkuun se juoksee.”
Elli-Ilona Mäkelä ja Niko Seppänen
Raksanuoret 20 • 02/2018 7

Kulisseissa on vuosien mittaan tapahtunut kummia.

Kokeiluna alkanutta
Raksanuoret-lehteä on nyt
tehty kymmenen vuoden ajan.
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Teksti: ka

Muutama minuutti viestin lähettämisen jälkeen Samin käsi tärisi.
Nuorisotyöryhmän vetäjälle lähtenyt
teksti oli virallisesti Sami Tenhosen ilmoittautuminen lehdentekokurssille,
mutta oikeasti yli sivun mittaiseksi kasvanut viesti oli jäähyväiskirje. Kymmenen
vuotta eli lehden koko historian mukana
ollut aktiivi jäi tämän lehden myötä sivuun Raksanuorten toiminnasta.
”Nyt ei vaan yksinkertaisesti enää kerkeä, vaikka haluaisikin. Tämä kurssi tulee
olemaan mun viimeinen Raksanuorettapahtuma ylipäänsä”, Tenhonen kertoo
ja myöntää, että fiilis on haikea.
Käsissäsi onkin yhtä aikaa juhlanumero ja toimituksen ainoan alusta asti mukana olleen jäsenen jäähyväisnumero.
Toimituksella ei kuitenkaan ollut aikaa iloita tai surra, sillä lehti kirjoitettiin
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tervonen

, Kuvat: Rak

sanuoret

ja suureksi osaksi myös kuvattiin yhden
päivän aikana. Töitä paiskittiin aamuyhdeksästä iltakuuteen.

Innostunutta sekoilua
Vaikka kirjoitushommat venyvät pitkälle
iltapäivään, nykyisellään lehti syntyy jouhevasti. Alku oli tahmeampaa.
Ensimmäinen Raksanuoret-lehti julkaistiin vuonna 2009. Silloin järjestettiin
ensimmäinen lehtikurssi, joka kesti kolme päivää ja jonka aikana päätettiin niin
lehden muoto kuin kirjoitettiin sen jutut.
”Se eka kurssi tai parikin ekaa kurssia oli aika räpellystä. Lähdettiin liikkeelle ihan nollasta”, Tenhonen muistelee. Hän aloitti silloisessa Raksanuorten
nuorisojaostossa loppuvuodesta 2008,
tosin virallisesti vasta seuraavan vuoden
alusta.

Raksanuori osaa valita varusteet lehtikurssille.

Lavastuksiin on vuosien mittaan heittäydytty.

Lehtikurssi vuonna 2011. Taustalla Emilia Kukkala.

Ei ole ihme, että ensimmäisille kursseille mahtui ”räpellystä”. Tekemisen
lähtökohdat olivat poikkeukselliset, suorastaan häkellyttävät: kourallinen rakennustyöläisiä piti opettaa kolmen päivän
aikana tekemään lehteä, ja opastajana
toimi toimittajaopiskelija. Ensimmäiset
kurssit olivat huhujen mukaan jokseenkin stressaavia. Aikatauluista pidettiin
kuitenkin kiinni.
Projektia vetänyt toimittajaopiskelija, nykyinen toimittaja Emilia Kukkala
värvättiin pestiin sattumalta.
”Se oli joku tämmöinen parin tyypin
kautta tapahtunut asia: joku oli kysynyt
joltain, joka oli kysynyt joltain, ja se joku
satuin olemaan mä.”
Vaikka Kukkala oli vasta opiskelija,
ei hän miettinyt kahta kertaa hommaan
ryhtymistä.
”Olikohan liian suuret luulot itsestä”,
hän sanoo ja nauraa.
Kukkala kuvailee ensimmäisten kurssien fiilistä hervottomaksi ja innostuneeksi yhtä aikaa. ”Se oli jossain määrin
sekoilua, mutta tavoitteellista ja aikaansaavaa sekoilua.”
Viisi vuotta myöhemmin Kukkala
teki lopputyönsä Raksanuoret-lehdestä.
Ja kymmenen vuotta myöhemmin hän
veti vuoden 2018 ensimmäisen lehden.
Juhlanumeroa Kukkala ei ehtinyt vetä-

mään, sillä hän aloitti
syksyllä työt viestinnän
asiantuntijana Posti- ja
logistiikka-alan unionissa. Aika kuluu siis kuitenkin liiton hommissa.

Ensin oli Arvo
Rakennusliiton nuorisojäsenet olivat aiemmin
saaneet kaikille SAK:n
jäsenliittojen
nuorisojäsenille lähetettävän
Arvo-lehden. Lehti ei
palkitusta laadustaan huolimatta täyttänyt raksanuorten toiveita – kaikille lehti
ei ollut edes tuttu.
Tenhonenkaan ei kokenut lehteä
omakseen.
”Se ei palvellut meitä mitenkään.
Siinä lehdessä ei oikeastaan ollut mitään
meihin liittyvää. Ja koska se oli SAK:n
tuottama lehti, puoluepolitiikka oli hyvin vahvasti esillä. Se ei ole ikinä ollut
meidän juttu. Mutta ei politiikkaa ole
Raksanuoristakaan unohdettu tai jätetty
pois. Monestihan meillä on politiikkaa
siellä jutuissa, mutta se on vain tavallaan piilotettu sinne.”
Nuorisojaostossa sikisi idea omasta
lehdestä. Kuka tietäisi paremmin, mikä

raksanuoria kiinnostaa, kuin raksanuoret
itse.
”En ihan tarkkaan muista, mistä lehti-idea sai alkunsa, mutta sitä me pyöriteltiin. Ja tuli kuitenkin halvemmaksi
tehdä itse lehteä kuin maksaa siitä
SAK:lle”, Tenhonen kertoo.
Rakennusliitto oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä panostanut nuorisotyöhön. Liiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen pöydälle päätynyt
lehti-ideakin sai hyväksyvän päätöksen.
”Muistaakseni ainoa muotoa ja sisältöä koskeva vaatimus liiton taholta lehdelle oli se, että siitä tulisi räväkkä ja
nuorten näköinen. Tavoite oli siis sama
kuin nuorilla itselläänkin ja minulla leh-
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Legendaarinen Mäkitupa toimi kokoustilana,
kun Sami (oik.) teki taas liittokokousjuttua.

”Se löytää sut ja tulee sun ovelle”,
Kukkala kuittaa.
Lehden perille toimittaminen ei ole
onneksi enää raksanuorten vastuulla.
Lauantai-iltana, kun lehti on saatu kokoon, porukka vaikuttaa väsyneeltä mutta tyytyväiseltä. Koko toimitus kerääntyy
parin yhteisen päivällispöydän ympärille.
”Mille kilistellään?”
”Samille!”

den vetovastuullisena”, Kukkala kirjoittaa lopputyössään.
Millään muulla liitolla ei ollut vastaavanlaista toimintaa. Sittemmin muista liitoista on kuitenkin kyselty, kuinka
Raksanuoret-lehden tekeminen onnistuu
vuodesta toiseen.
”On kyselty joo, ja vissiin joku on
yrittänytkin tai ainakin meinannut yrittää tuottaa omaa lehteä. Mutta en mä ole
ainakaan kuullut, että kukaan muu olisi
siinä vielä onnistunut”, Tenhonen sanoo.
Kukkala uskoo, etteivät muut liitot ole uskaltaneet ryhtyä samaan. Rakennusliiton
nuorisojaoston starttaama projekti on ainutlaatuinen.
”Se oli hieno ja rohkea veto. Eikä se
ole ollut pelkästään journalistinen kokeilu vaan monella tavalla sosiaalinen
kokeilu. Se on synnyttänyt paljon muutakin kuin sen lehden: yhteyksiä, toimintaa joka suuntaan ja pitkäaikaisen uuden
yhteisön.”

Lehti tietää missä asut
Lehden runko on pysynyt pitkälti samanlaisena. Se on myös mahdollistanut lehden syntymisen lyhyessä ajassa.
Kukkalan mukaan suurimpia muutoksia
vuosien aikana onkin tapahtunut tekijäpuolella.
”Iso muutos on se, että siellä on
enemmän muitakin kuin miehiä tekijöi-
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nä. Ja myös lehden sivuilla. Yleensäkin
se tekijäporukka on heterogeenistynyt.”
Jokaisella lehdentekokurssilla on
mukana ollut myös ensikertalaisia.
Kokeneemmat ketut ovatkin saaneet
usein vaikeimmat aiheet eteensä.
”Mä olen aina jotenkin saanut ne
vittumaisimmat jutut kirjoitettavaksi.
Kaikki liittokokoukset ja muut, joista on
tosi vaikea kirjoittaa”, Tenhonen naureskelee.
Tähän numeroon Tenhoselle jaettiin
viimeiset vaikeat nakit: hänen juttunsa
kevään liittokokouksesta ja sen ehdokasasettelusta esimerkiksi voi lukea lehden
sivulta 18. Asiasisältöä Tenhonen ei
lehdestä lähtisi poistamaan, eikä muutakaan.
”En mä siitä lähtisi mitään radikaalisti muuttamaan”, Tenhonen sanoo.
Yksi asia, mistä Kukkala lehden kohdalla haaveilee, olisi mahdollisuus jakaa
sen juttuja netissä. Hän muistuttaa kuitenkin, että verkkolehden ylläpitäminen
vaatisi aivan oman toimituksensa. Sitä
paitsi Kukkalan mielestä printillä on
ihan oma arvonsa.
”Se on ihan eri tavalla konkreettinen
muistutus, kun se tulee postiluukusta,
että sulla on joku yhteisö. Kyllä se identiteetin kannalta on merkittävä juttu.”
Lehden luokse ei tarvitse erikseen
hakeutua, toisin kuin netissä. Lehteä ei
pääse pakoon.

Puheenjohtajan sana
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti
Harjuniemi lähettää onnittelunsa kymmenvuotiaalle Raksanuoret-lehdelle.
Hän on seurannut lehden taivalta
alusta asti, sillä hän antoi puheenjohtajana siunauksensa lehden perustamiselle.
”Lehti kokoaa omalla tavallaan
nuoria jäseniä yhteen. Se vahvistaa
nuorten liittolaistuntumaa ja yhteenkuuluvuutta”, Harjuniemi summaa
lehden merkityksen liitolle.
Hän myös kehaisee lehden sisältöjä ja ilmettä:
”Sisällöt ovat kiinnostavia, ja
uutta ideoidaan omalla porukalla.
Lehden ilme on myönteinen, positiivinen, aktiivinen. Hankaliakin asioita
käsitellään tuoreella tavalla.”
Harjuniemi uskoo, että lehden
tekemistä kannattaa jatkaa nimenomaan tekijöiden omilla ideoilla.
Hänellä on kuitenkin myös toive tekijöiden suuntaan.
”Toivon tietysti, että nuoret osallistuvat myös lehden myötä liiton
suunnan tarkistukseen. Liiton on nimittäin tehtävä tulevaisuudessa paljon enemmän asioita, jotka avittavat
kaikkia liiton jäseniä työmarkkinoilla
pärjäämisessä.”

Raksanuoret-lehden 20. numeron kunniaksi
entiset päätoimittajat ja nykyinen päätoimittaja
vastasivat seuraaviin kysymyksiin:

1.
2.
3.
4.
5.

Milloin toimit päätoimittajana?
Milloin olit eka kertaa tekemässä lehteä?
Paras muistosi Raksanuorista?
Mitä teet nykyään?
Paras Pokémon-hahmo?

Kalle Leponiemi

Henri Karvinen

Suvi Partinen

Mette Nissinen

1. Ei päivääkään liian pitkä,
olisko ollut 8 tai 12 lehtee?
2. En muista päivämäärää, mutta se oli kurssi, jossa
me itse kehitettiin tapa tehdä
omannäköinen lehti. Siis normiraksanuoret teki lehden normiraksanuorille kenenkään puuttumatta sisältöön. Näin tehtiin
ekan kerran Rakennusliiton historiassa, otaksun, ja tietenkin
Emilia Kukkalan ja Kaisa Tirin
avustamana.
3. Tietenkin SuperRaksapäivät. Se oli tapahtuma,
missä me päästiin sanomaan
oma kantamme asioihin, kuulemaan raksanuoria ympäri
Suomen ja tietenkin pitämään
hauskaa.
4. Töissä korjailen tehdaspuhdistuslaitteita, vapaalla
olen isä ja valmennan lätkäjunnuja.
5. Ei pokemon, vaan HeMan ja siellä Skeletor.

1. Numerot 2011/1–2014/2.
2. Vuonna 2009. Ekalla
lehdentekokurssillani Siikarannassa kaikki olivat vielä vähän
untuvikkoina ulapalla, mutta
Leponiemen Kalle jakoi hommia
diktaattorin elkein.
3. Parasta Raksanuorissa
on se porukka, joka on muodostunut “perheeksi”. On kyllä aivan liikaa hyviä muistoja,
mutta ehkä esimerkiksi viimeisimmät SuperRaksa-päivät
sekä Lähihoitajat laineilla -risteily olivat kyllä loistavia.
4. Opiskelen lääkäriksi Kuopiossa eli olen lääketieteiden
kandidaatti ja osa tutkimusryhmää. Vapaa-ajalla tanssin.
Aiemmin opiskelin hammaslääketiedettä.
5. Snorlax

1. Numerot 2015/2–2017/2.
2. Vuonna 2012, toinen numero. Olin toiminnassa mukana
pari vuotta ennen kuin osallistuin ekaa kertaa lehdentekokurssille. Osallistumaan sai
hyvät tyypit, mutta itse kurssin
“asiaohjelmalta” ei ollut oikein minkäänlaisia odotuksia.
Lehdenteko osoittautui kuitenkin ihan älyttömän mukavaksi
puuhaksi, kun tekemistä oli paljon ja meininki rentoa. Olinkin
jatkossa tekemässä lehteä aina
2017 vuoden loppuun asti.
3. Tyypit ja varsinkin ne,
joiden kanssa on vieläkin tekemisissä liiton toiminnan ulkopuolellakin. On kyllä päässyt
kokeilemaan erikoisiakin juttuja,
joita muuten ei välttämättä olisi
tullut kokeiltua, kuten splättis,
karting ja benjihyppy.
4. Olen työnjohtajana työmailla eli mestarina.
5. Growlithe.

1. 2018/1 – jatkuu edelleen.
2. Vuoden 2015 toinen numero. Kyseinen lehdentekokurssi oli itselleni kohtalokas
ensinnäkin sen vuoksi, että
hurahdin hommaan ihan täysin, ja toisekseen siksi, että
tutustuin siellä nykyiseen avopuolisooni.
3. Aivan mahtavat tyypit,
joihin on vuosien aikana saanut tutustua. En ehkä osaa
eritellä mitään yksittäistä
muistoa. Kerran mut tyrkättiin
aika kylmiltään yleisön eteen
johonkin ay-paneeliin, jossa
oli mukana esimerkiksi JHL:n
puheenjohtaja. Piti kuvailla ayliikettä kolmella sanalla, ja kun
kaikkien ylisanojen jälkeen viimeisenä tuli mun vuoro, niin
suusta pääsi vaan “ihan vitun
jees”.
4. Olen kesät raksalla hommissa ja muun ajan opiskelen
Lapin yliopistossa ja teen parhaillaan valtio-opin gradua.
5. En tunne pokemoneja.
mArTTi JuonoJA & SAmi TEnhonEn

Toimitus tarkasti vielä kaikkien päätoimittajien kausien pituudet sekä ensimmäisen lehdenteon ajankohdat. Jo eläköityneiden päätoimittajien muisti alkaa selkeästi reistailla tai työmäärä on tuntunut kaksin verroin raskaalta, sillä tarkastuslaskennassa selvisi, että
- Kallen päätoimittajapesti kesti neljä lehteä.
- Henkan eka lehdenteko oli vasta 2011.
- Suvin eka lehdenteko oli vuoden 2011 toka numero ja eka numero päätoimittajana 1/2015.
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Asiakysymyksistä
allasbileisiin
kuvAT mArTTi JuonoJA

SuperRaksa-tapahtuma veti jälleen kahden
liiton nuorisoa yhteen.
Lähdimme SuperRaksa-päiville hyvillä fiiliksillä ja ilman tietoa tulevasta. Tätä oltiin odotettu siitä asti, kun ajankohta
ja ohjelmanumerot julkaistiin. Tämä joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma on aina vuoden suurin kokoontuminen
Raksanuorten ja SuPer-nuorten kesken.
Tapahtuma alkoi juuri, kun saavuimme hotelli Korpilammelle Espooseen. Aulassa aktiivit jakoivat rannekkeet,
jonka jälkeen saatiin myös huonekortit ja kohtalotoverit.
Seuraavaksi kokoonnuttiin auditorioon, jossa kuultiin tervetuliaispuheet. Molempien liittojen nuorisopuheenjohtajat
esittelivät itsensä ja pitivät pienet puheenvuorot. Raksanuoria
edustamassa oli nuorisotyöryhmän puheenjohtaja Eerik
Kuukkanen ja SuPer-nuoria varapuheenjohtaja Katja Katisko.
Myös liittojohtoa oli paikalla avaamassa tapahtumaa.
SuPer-liiton puheenjohtaja Silja Paavola ja Rakennusliiton
varapuheenjohtaja Kyösti Suokas saivat hetkensä mikrofonin
ääressä.

Tasa-arvokeskustelua ja tilannekuvia
Puheiden jälkeen siirryttiin liittokohtaisiin infoihin, joiden
lopuksi ilmoitettiin ensimmäisestä ohjelmanumerosta. Se oli
rastirata. Jakauduimme rannekkeiden numeroiden mukaisiin
ryhmiin, jotka koostuivat molempien liittojen jäsenistä.
Keskustelu-rasteilla keskusteltiin tasa-arvosta työpaikoilla
sekä ammattikoulujen opetusvastuun siirtämisestä työmaille
koulutusreformin muodossa. Keskustelua käytiin myös jäsenhankinnasta ja uusien jäsenten värväämisen vaikeudesta.
Keskustelurastien vastapainona oli tehtävärasteja.
Nopeusradalla testattiin rakennustaitoja sahaamisessa, naulaamisessa ja ruuvaamisessa. Tällä rastilla raksanuoret olivat tietenkin todella eteviä. Superilaisten rastilla testattiin
ensiaputaitoja ja lavastettiin hulvattomia tilannekuvia muun
muassa vuodeosastolta ja päiväkodista.
Rastien ja lounaan jälkeen siirryimme ilta-ohjelmaan ja
loungelle.

Pusuja ja taivaskosketuksia
Loungella illanvietto sujui leppoisissa merkeissä. Porukalla
pelailtiin lautapelejä, urheiltiin tanssipelissä ja lauleskeltiin
SingStaria. Parhaat laulajat saivat ”free kiss” -lipukkeet.
Myös vauhtia ja vipinää riitti jo ennen illan bileitä. SuPerin
naiset pitivät kondomikortti-rastia kumisen ”Mr Matadorin”
kanssa ja ihmisiä ammuttiin taivaalle Sky Rocketilla.
Ilta jatkui allasbileillä ja dj-musiikilla. Hotellin allasosastolla oli vauhdikas meininki: rantapallot sun muut vesilelut
saivat kyytiä. Poreallas oli kovassa suosiossa, ja se olikin koko
ajan ääriään myöten täynnä juhlijoita. Erään raksanuoren sanoin ”tämä on lihaisin poreallas, missä olen koskaan ollut”.
Parin tunnin jälkeen bileet siirtyivät hotellin yökerhoon,
jossa saatiin tanssia laaja kirjo toivemusiikkia. Jatkobileiden
meiningistä muodostui lopulta lähes yhtä kostea kuin allasosastolla. Osasyynä tähän saattoivat olla aikaisemmin jaetut
”free kiss” -lipukkeet.
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mArTTi JuonoJA

Nauraen kohti loppua
mArTTi JuonoJA

Lähtöpäivänä aamuherätys oli suunniteltu kahdeksan tietämille. Aamupalan jälkeen oli aamunavaus, jossa palkittiin ryhmätehtävien nopeimmat ja luovimmat suoritukset. Seuraavaksi
purettiin keskustelurastien sisällöt ja tehtiin niiden pohjalta
julkilausumat.
Asiaohjelmaa kevennettiin pitkin viikonloppua. Sunnuntaina meille esiintyi koomikko Iikka Kivi, jonka jutuille nauroimme mahat kippurassa.
Komediapläjäyksen jälkeen Kiljava-opiston kouluttaja Eero
Honka piti havainnollistavan ja omakohtaisen esitelmän vaikuttamisesta työelämässä. Muurari Eero on aikoinaan ollut
pitkän linjan vaikuttaja Rakennusliitossa, nuorisojaostosta
lähtien.
Lopuksi vuorossa olivat viikonlopun palautteet ja loppusanat. Ja sitten ei kun kotia kohti!
koSTi kiTTElä, Pyry kASurinEn, SAiJA kuivAlA, TEEmu lEinonEn

DJ veti tanssilattian täyteen.

mArTTi JuonoJA

• Sky Rocket on heittoistuin, joka ampuu ihmisen noin
70 metrin korkeudelle yli sadan kilometrin tuntinopeudella.
• Kokeilija sidotaan tukevasti istuimeen nelipisteturvavyön ja tukikaaren avulla.
• Lähtökiihtyvyys on firman omien sivujen mukaan noin
5 g:tä, mikä on jopa nopeampi kuin Formula 1 -autolla.
Lähde: www.skybreakers.com/

kATi kuuSiSTo

Sky Rocket

Rannekkeet ovat päätyneet
jopa keräilykohteiksi.

< Action-rastilla kuljetettiin palloa ...

kATi kuuSiSTo

...ja ryhmäydyttiin
jonotehtävässä. >
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Nuoret ajavat nuorten asiaa
Pikkujoulut, urheilutapahtumat, saunaillat – jopa tämän lehden kirjoittaminen. Muun muassa näitä asioita nuorisotyöryhmä suunnittelee ja järjestää ympäri Suomea, paikallisten
aktiivien avustuksella. Tarkoitus on saada nuorille mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa tulevaa varten ja järjestää
mielekästä tekemistä, jonka kautta tutustua uusiin ihmisiin.
Työryhmä koostuu ihan tavallisista alle 35-vuotiaista
Rakennusliiton jäsenistä, joilla on kiinnostusta vaikuttaa
omaan ja toisten nuorten tiedonsaantiin sekä vapaa-ajan
mahdollisuuksiin.
Tällä hetkellä nuorisotyöryhmään kuuluu 19 eri puolilta
Suomea olevaa aktiivia. He osallistuvat neljä kertaa vuodessa kokoukseen, jossa käydään läpi menneet tapahtumat ja
suunnitellaan uusia. He järjestävät omilla paikkakunnillaan
myös omatoimisesti tapahtumia, kuten pikkujouluja tai koulutuksia. Nämä ovat liiton jäsenille ilmaisia.

Tähän porukkaan ei ole iso kynnys lähteä mukaan.

Ai mää vai?
Mikäli omaat pirteän ja reilun asenteen ja kykenet osallistumaan neljä kertaa vuodessa pidettävään kokoukseen, ei
muuta kuin kokeilemaan. Helpoin tapa päästä tutustumaan
työryhmän toimintaan ja ehkä jopa liittyä mukaan, on osallistua avoimeen työryhmän kokoukseen, joita on kaksi kertaa
vuodessa. Nämä kokoukset järjestetään lehdentekokurssin
yhteydessä syksyllä ja keväällä.
Kuka tahansa liiton jäsen voi myös halutessaan osallistua
järjestettäviin tapahtumiin ja sitä kautta tavata työryhmän jäseniä. Heiltä voi kysellä lisätietoja toiminnasta.
Erno AlAnko, SAmi TEnhonEn

Työryhmä kokousti Rakennusliiton keskustoimistolla 2014.

Haluatko mukaan toimintaan?
Ilmianna itsesi tälle henkilölle.
Oppilaitostiedottaja Ida Kuikka toimii myös
Rakennusliiton nuorisotyöryhmän yhteyshenkilönä. Idaan saa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse: ida.kuikka@rakennusliitto.fi tai puh.
040 630 2740.

14 Raksanuoret 20 • 01/2018

Vuosien mittaan Raksanuoret ovat...
e nuorisokur
...osallistuneet erilaisill

Banderolli valmistumassa.

Kursseilla on koettu luomisen tuskaa…

Raksanuorten vaikuttamiskurssi.

…ja onnistumisen iloa.

… ja jännän äärellä.

Illanviettoa solmussa…

Hyväntekeväisyyskalenterikurssi. >
Kulissien takanakin poseerattiin. >>

sseille.

Aina on syöty hyvin.

Lillumassa.

Luvan kanssa heikoilla jäillä.

Yhdessä sokkona.

...urheilleet.

Värikuulailua.

Lautailemaankin on päästy.

Aallon kesyttämistä Sirius Sportissa.

Extreme run ja legendaariset liekkipöksyt.
Hämeenlinnassa pikkujouluissa laserit viuhuivat.

… ja Hämeenlinnassa.

Säbää Seinäjoella…

Säbäturnaus 2017.

ssä.

…viettäneet aikaa yhde

Reissussa.

Siikarannan porealtaalla on joskus ollut tupaten täyttä.

Talvipakkaset eivät osallistujia hidasta.

Asiaohjelmaa laineilla.

Rakennusliiton saunatiloilla on edustettu.

Mysteeri-Raksanuoret.

Ihan ekat SuPerRaksat.

et.
...ja lentäne

Oululainen uhmasi
painovoimaa.

Tuure Valtonen

Temppu Melon Grab.

Ruhjepitoinen elämäntapa
Reilu 15 vuotta sitten skeittausharrastus iski Markoon kuin kirves halkoon.
Noin vuosi sitten mittakirvesmies Marko
Rissanen sai poltteen palata vanhan harrastuksensa pariin.
Rullalautailun kautta mittakirvesmies Marko kertoo tutustuneensa uusiin
ihmisiin ja paikkoihin, joissa ei muuten
kävisi. Skeittaus on antanut paremman
kunnon, hauskoja retkiä ja hetkiä, mustelmien ja asfaltti-ihottumien ohessa.
Parhaita puolia lajissa on harrastajapiirien yhteisöllisyys. Jokaisen suorituksia arvostetaan tyylistä riippumatta.
Aikataulutuksen vapaus sekä laajat harrastusmahdollisuudet ovat myös ehdotonta plussaa.

Ihastelua ja vihastelua
Nykyisin rullalautailu on yleinen ilmiö
Suomessa, mutta lajiin suhtaudutaan
edelleenkin kaksijakoisesti.

- Toiset tykkää ja ihastelee, toiset lyttää ja vihastelee. Eikö se nyt ole asiassa
kuin asiassa aina sama homma, Marko
sanoo.
Skeittaajat ovat pitäneet lajia pikemminkin elämäntapana kuin harrastuksena. Skeittareiden iloksi uusia
skeittauspaikkoja rakennetaan lisää
niin kaupunkien kuin harrastajien puolesta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Suvilahden tee-se-itse-skatepark
Helsingin Kalasatamassa. Parkkia on
tehty ja pidetty vuodesta 2011 alkaen
talkoovoimin ja jouduttuaan purku-uhan
kohteeksi, se on noussut myös lehtien
palstoille.

tia. Aikaa menee myös oheistoimintaan,
kuten skeittiparkkien laitteiden rakentamiseen ja korjaamiseen. Marko on ollut
mukana myös harrastukseen liittyvien
tapahtumien järjestämisessä, joten hän
on päässyt nopeasti lajin sisäpiireihin.

Trukilla säädetään, kuinka herkästi renkaat
kääntyvät.

Aamusta iltaan
Aikaa skeittaukseen voi käyttää niin paljon tai vähän kuin haluaa. Joskus aikaa
menee pari tuntia päivässä ja joskus
saattaa vierähtää jopa kahdeksan tunRaksanuoret 20 • 02/2018 15
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marko rissanen

Hippy jump -nimisessä tempussa lauta menee kaiteen ali ja skeittaaja yli.

- Jos mielenkiintoa riittää vielä skeittipätkien editointiin, niin siihen saa kyllä
viimesetkin vapaa-ajat tuhottua, hän myhäilee.
Lajin kustannukset riippuvat siitä,
minkä laatuista kampetta ostaa, ostaako käytettyä vai uutta tai saako välineitä

Skeittilautoja on kertynyt ”muutamia”.

jopa aivan ilmaiseksi. Kaupasta ostaessa
lauta, trukit, renkaat ja laakerit maksavat
noin 160 euroa. Tämän lisäksi kannattaa panostaa hyviin kenkiin. Ne kustantavat noin 90 euroa. Aktiiviharrastajalla
kenkiä voi kulua useat parit vuodessa.

Aleksi Martikainen

Kroppa koetuksella

Temppu FS180 Melon Grab to 50-50 Grind.

Jos miettii harrastuksen aloittamista, Marko neuvoo hankkimaan myös
suojavarusteet, joihin kuuluvat kypärä sekä polvi- kyynär- ja rannesuojat.
Loukkaantumisilta on hankala välttyä
tässä lajissa. Ruhjeet, mustelmat ja nilkan nyrjähtämiset ovat yleisiä, ja sormet
ja ranteetkin ovat koetuksella.
Markon pitkä tauko harrastuksesta
johtuikin osittain nilkan pyörähtämisestä. Onnekseen hän on välttänyt kivuliaat
”kassit kaiteeseen” -onnettomuudet.
Jos omistat edes jonkinlaisen itsesuojeluvaiston, tästä harrastuksesta ei ehkä
kannata aloittaa…

Lautailureissu telttaillen
Lajia voi harrastaa ympäri vuoden.
Talvella harrastusta jatketaan sisähalleissa. Skeittireissulle Marko pakkaa
mukaan juotavaa, matkakaiuttimen, banaanin, ensiapupakkauksen sekä vahaa
tai kynttilää portaiden ja kaiteiden kitkan vähentämiseksi.
Parhaana muistona harrastuksen varrelta hän pitää yhtä viime kesän reissua,
joka käsitti viikon tourin ympäri EteläSuomea. Hän oli sanomansa mukaan
niin tottunut reissun telttamajoitukseen,
että kotiin palattua oma sänky oli tuntunut vieraalta. Mielessä oli käynyt pystyttää teltta olohuoneeseen.
	Laji sopii kaikille ihmisille – sekä
joillekin koirille – jotka omaavat kelpo
tasapainoaistin, eivät pelkää kipua ja
nauttivat extreme-urheilusta.
Kati Kuusisto, Pyry Kasurinen

marko rissanen

Rampit täyttyvät skeittitaiteesta ja
kuvataiteesta.

marko rissanen

Jos skeittari on kovilla, niin ovat välineetkin.
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Grippiteippi pitää kuluneetkin popot laudan pinnalla.

Sami Saramo

Työmaa-aitojen sisäpuolella

Oispa motivaatioo!
Porkkanaa vai keppiä?
Motivaatioon ei löydy pelkkää yhtä tietä.
Motivaatio voi löytyä kehuista, palkasta,
uralla etenemisestä tai monella muulla
tavalla. Jokainen määrittelee itse oman
motivaation lähteensä, eikä kukaan voi
käskeä pitämään asioista tai viihtymään
töissä.
Motivaation tappajana toimii mallikkaasti mestarin tai työnjohtajan ylimielinen ja epäasiallinen käyttäytyminen tai
älyttömien työtehtävien ja mahdottomien
aikataulujen määrääminen.
Urakkaporukan sisällä toisia voi kannustaa vinoilemalla ja nauramalla omille ja muiden susille. Ja pienimuotoiset
kehut pitävät motivaatiota yllä. Myös
urakkaporukan sisäinen kilpailu motivoi
usein, joten älä ota sitä liian vakavasti ja
anna asioiden mennä omalla painollaan.
Joskus saattaa työpaikalla tulla vastaan ”myrkyllisiä” työkavereita, jotka
voivat tulehduttaa koko työpaikan ilmapiirin juoruilullaan ja negatiivisuudellaan. Tälläisista henkilöistä kannattaa
pysyä erossa tai päästää jutut toisesta
korvasta sisään ja toisesta ulos.

Huolenpitoa
Liian kiireisestä aikataulusta voi koitua huonoa, koska silloin ei välttämättä
muista huolehtia itsestään. Työelämässä
on hyvä keskittyä ergonomiaan, ja näin
yrittää ehkäistä paikkojen rikkoontuminen. Jos paikat menevät rikki, niin
silloin voi joutua olemaan pitkäänkin

poissa, ja sen jälkeen on taas vaikeampi
palata takaisin töihin.
Töissä jaksaa tsempata paremmin silloin, kun syö terveellisesti ja monipuolisesti. Joten älä juokse joka ruokkiksella
lähimmälle grillille. Jos koet ongelmalliseksi löytää itsellesi sopivaa ruokavaliota, aina voi pyytää apua ja neuvoa asiantuntijoilta.
Työmotivaatiota ylläpitävät myös
asianmukainen työvaatetus ja kunnolliset työvälineet. Sillä halvimmalla pensselillä tai sahalla ei pitkälle pötkitä, ja
on se kivempi tehdä pihalla 20 asteen
pakkasessa hommia, kun on oikeanlaiset työvaatteet mummon kutomia villasukkia unohtamatta. Motivaatiota ei
kasvata, jos nihilistipomo käskee mennä
työkohteeseen ilman putoamissuojainvarusteita. Puhtaat työmaa olosuhteet on
jokaisen vastuulla. On miellyttävämpää
olla työmaalla, kun paikat ovat puhtaat
ja pölyttömät. Tämä on vähän verrattavissa siihen, jätätkö takapuolen pyyhkimättä, kun käyt paskalla

Hyvin suunniteltu...
Tehtävien suunnittelu on monessa asiassa kaiken a ja o. Jos työtehtäviä ei
suunnittele hyvin tai suunnitelmia ja
materiaaleja uupuu, ei mielenkiinto pysy
pitkään yllä. Suunnitelmatkin on hyvä
tarkastaa etukäteen, muuten suunnittelu siirtyy työmaalle. Jos piirustuksista
esimerkiksi on uupunut läpivientejä tai
ne ovat väärissä paikoissa, rupeavat ti-

manttisahat ja -porat laulamaan ja kittari täyttämään ylimääräisiä aukkoja, jotta
putket, piuhat ja vastaavat saadaan paikoilleen. Puutteelliset ohjeet viivästyttävät työn aloitusta.
Mielenkiinto pysyy paremmin yllä,
jos pystyy välillä vaihtelemaan työtehtäviä. Saman työtehtävän tekeminen liian
pitkään voi tuntua puuduttavalta.
Jos tuntee saavansa liian vähän palkkaa, kannattaa keskustella pomon kanssa. Palkankorotus voi parantaa motivaatiota. Pomonsa kanssa voi myös jutella,
jos haluaa saada mahdollisuuden edetä
urallaan nokkamieheksi tai vaikka kouluttautua esimiestehtäviin.
Jos kehityskeskusteluja järjestetään,
on siellä hyvä tuoda omat murheensa
esille. Silloin saat mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.
Martti Juonoja, Saija Kuivala, Jasmi Myllylahti,
Eerik Kuukkanen, Anne Lukkari

Muista nämä, kun työmotivaatio
on hukassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepää riittävästi.
Anna itsellesi armoa.
Jatkokouluttaudu.
Vaali omaa aikaa.
Urheile.
Turvaudu ystävien apuun.
Pysy positiivisena.
Aikatauluta hyvin.
Huolehdi työvarusteista.
Tankkaa hyvää ravintoa.
Raksanuoret 20 • 02/2018 13
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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.

Keneen otan
yhteyttä:
Jos jokin työelämään liittyvä asia askarruttaa, ota aina ensimmäisenä yhteyttä
työpaikkasi luottamusmieheen. Jos asia
ei selviä työpaikalla, voit ottaa yhteyttä
alueesi toimitsijaan. Käytössäsi ovat myös
Rakennusliiton palvelunumerot:
Jäsenyysasiat
020 690 231
Työehtoasiat
020 690 232
Työttömyyskassa 020 690 230
14 Raksanuoret 20 • 02/2018
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Rakennusliiton kerma
Ketuttaako jokin asia? Haluaisitko
muuttaa liiton toiminnassa jotakin?
Kiinnostaako vaikuttaminen?
Hyvä, koska nyt on mahdollisuus
saada äänesi kuuluviin. Liittovaalit lähestyvät, ja niillä valitaan edustajat ensi
toukokuun liittokokoukseen. Edustajia
valitaan 189.
Rakennusliiton liittokokous on liiton
ylin päättävä elin, ja se kokoontuu neljän
vuoden välein. Liittokokous päättää siitä, mihin suuntaan Rakennusliiton linjaa
lähdetään seuraavalla neljävuotiskaudella viemään.

tehdä esityksiä muutoksista liiton toimintaan ja linjoihin. Liittokokous käsittelee esitykset ja tekee niistä päätökset.
Liittokokous käsittelee myös tulevia linjoja maalailevaa liittokokousasiakirjaa,
jonka on tehnyt erillinen työryhmä. Se
on jo lähetetty ammattiosastojen arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.
Ehdokasasettelu on alkanut. Mikäli
asia kolahti ja mietit, että “perskules
voisihan sitä lähteäkkin ehdolle”, kipaise osastosi syyskokoukseen ja ilmaise
halukkuutesi siellä.
Sami Tenhonen

Vallan kahvassa
Liittokokous päättää myös liiton puheenjohtajiston, hallituksen ja valtuuston.
Yksittäisillä osastoilla on mahdollisuus

Ehdokasasettelu päättyy 14.12.2018
Liittovaalit 25.2.–10.3.2019
Liittokokous Helsingissä 24.–26.5.2019

Amisreformi pähkinänkuoressa
Amisreformista on jauhettu suut vaahdossa, mutta mitä se oikeastaan pitää
sisällään? Vuoden 2018 alussa voimaan
astuneen reformin tarkoituksena on ollut
uudistaa ammatillista koulutusta siten,
että se vastaa yhä paremmin työelämän
sekä opiskelijan itsensä yksilöllisiä tarpeita.
Reformin päämääränä on muun
muassa muuttaa opiskelua osaamisperusteiseksi. Enää ei siis tarvitse seurata
orjallisesti vanhoja tutkintorakenteita
kaikkine pilkkuineen, vaan esimerkiksi
jo rakennusalan osaamista omaava opiskelija voi keskittyä juuri niihin asioihin,
joissa kaipaa vielä ohjausta.
Opiskelijan ei jatkossa välttämättä
täydy suorittaa koko tutkintoa alusta
loppuun, vaan ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua suorittamaan vaikka
yksittäisen tutkinnon osan.

Niukat varat uudistuksen
takana
Uudistus kumpuaa halusta purkaa tiukkaa koulutukseen liittyvää sääntelyä
sekä siitä, että opetusministeriöllä on
matti kukkarossa. Rahaa koulutukseen
on käytettävissä entistä vähemmän,
joten esimerkiksi perinteistä koulussa
opiskelua on pyritty vähentämään ja osa
koulutusvastuusta on siirretty työpaikoille, joissa opiskelijat suorittavat harjoittelujaksoja.
Kaiken kaikkiaan reformin tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa opintopolkuja sekä tarjota uudenlaisia ammattilaisia muutoksessa olevan työelämän
palvelukseen.
Mette Nissinen
Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriö /
minedu.fi

Mis teha kui töö sai otsa?
Kui jääd töötuks või sul on sundpuhkus, teavita koheselt tööbürood (työ-ja
elinkeinotoimisto), et ennast arvele võtta töötuks tööotsijaks. Selleks on kaks
võimalust, helistades või teha arvele

võtmine internetis. Palgapõhist päevaraha hakkatakse maksma arvele võtmise
kuupäevast. Loe lisa ”Rakentaja” lehest
või tööbüroo (työ- ja elinkeinotoimisto)
interneti leheküljelt.
https://rakennuskassa.fi/ee

Niittijekku
Popniitille porattavan reiän pitää olla just eikä melkein. Jos
niittiä puristaa hieman popniittipihdeillä, ei se sovi enää reikään, vaikka paljaalla silmällä katsottuna niitti on kunnossa.
Tämä antaa hyvän mahdollisuuden aiheuttaa työkaverille hieman harmaita hiuksia. Parikymmentä puristettua niittiä kaverin taskussa takaa hupia pitkin päivää, kun silloin tällöin
taskusta sattuu puristettu yksilö.
Jekku kannattaa tietenkin tehdä tutulle kaverille. Kannattaa
myös varautua siihen, että omastakin taskusta löytyy myöhemmin muutama pirulainen, mikäli jäät jekusta kiinni.
Erno Alanko

Tuomo Sohlman
Raksanuoret20
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Tuunari: Jaakko Varrio
Ikä: 32 vuotta
Ammatti: putkiasentaja
Kotipaikka: Rovaniemi
Ajoneuvo: Yamaha
Nytro MTX er Turbo
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Pikkuis
Otsikon mukainen tunne oli Jaakko
Varriolla hakusessa, kun kelkkakuume
nousi yli sietokyvyn ja aiheutti pakottavan ensikelkan etsinnän. Tätä ennen
kokemukset kelkkailusta olivat tulleet
laina- ja vuokrakelkkojen kautta. Eivätkä
ne kokemukset aina olleet sieltä täydellisimmästä päästä.
Jaakon kelkkailuneitsyyden vienyt
reissu suuntasi rallipätkän varrelle. Ajelu
meni hyvää katselupaikkaa etsiessä lähinnä kiinni juuttumisten, irti repimisten
ja näiden toistamisen sarjatulitukseksi.
Lopulliselta paikalta hiestä höyryävä seurue kyllä kuuli autot ja näki valot. Taisipa
jopa antennikin vilahtaa penkan takaa,
jos tarkkaan katsoi.

Jaakko on hyökkäävä näky.
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Lähes ralliautoton reissu sytytti kuitenkin kipinän kelkkailuun, ja kahdeksan vuotta se kyti ennen kuin roihahti.

Umpihangen peli
Jokainen virittäjä tietää, että turhat
välivaiheet vievät suotta rahaa. Niin
Jaakkokin. Siksi ensiostoksen täytyi tehojensa puolesta olla riittävän äkäinen.
Kelkaksi valikoitui turboahdettu Yamaha
Nytro Mtx er.
Jaakon mielestä kelkka sopii erityisesti umpihangelle ja vapaan maaston
leikkimiseen. Reittipommitukseen ei
tämän kokoluokan kelkasta ole, mutta
omien polkujen piirtäminen umpihangelle luonnistuu tehoa uhkuvalla Nytrolla
vaivattomasti.
Kyllä umpihangella kelkan kiikuttaa
mäen päälle pyhä kolminaisuus: pito,
voima ja pyhä vauhti.
Nykyään moottorikelkat ovat muutenkin aivan eri planeetalta kuin se
mummolan yksipyttyinen umpihankien
sukeltaja, jonka pelkkä käyntiin saaminen toi yhtä suuren sankarimaineen kuin
Excalibur-miekan vetäminen kivestä.

Kelkan hallinta on ajoittain raskasta.

Remmivahinko
Jo ostettaessa Jaakon kelkasta löytyivät
puskurit ja käsisuojat, jotka ovat hyödyksi kovassa menossa. Suunniteltuja lisämuutoksia ovat astinlautojen vaihto avarammin aukotettuihin, sekä telamaton
vaihtaminen rouheampaan. Nykyinen
63 mm:n harjaksella varustettu matto
on kelkan tehoille hieman pehmeä ja saa
väistyä 73 mm:n harjaksen tieltä. Myös
voimansiirron osia joutuu luultavasti
vaihtamaan samalla.
Muutokset ovat tarpeen, sillä 240
kilon Nytro on kelkkamaailmassa varsin painava yksilö. Kuskinkin painaessa
noin kymmenesosatonnin, on ajoneuvon

Kelkan tiedot:
- Moottori: 1049cc, 3-sylinterinen 4-tahti
- Tehot: 240hp 1,0bar
- Mcx-turbosarjaa

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

käsittely välillä todella raskasta ja pitoa
tarvitaan.
Aina pito ei tosin ole hyvästä. Kevään
märässä lumessa ajaessa sitä on liikaakin, mikä joskus rasittaa tarpeettomasti
voimansiirtoa. Kuvausten melko kovassa
rääkissä särkyivätkin molemmat mukana
olleet remmit. Enpä olekaan ennen nähnyt 340 euroa niin pieninä suikaleina.
Siinä sitten istuttiin hangessa hinausapua odotellessa. Avun saapuessa
Jaakko imi tupakkinsa loppuun ja tuumasi naurahtaen:
- Mitä tässä suotta murehtii, tää nimittäin on sitä motorsporttia. Eikä ilman
hyvää huumorintajua tätä hommaa kukaan hullu jaksa.

Kisojen välinen huolto.

Vastoinkäymiset eivät pilanneet tunnelmaa.

“Typerää ja kallista”

”Tää on sitä motorsporttia!”

Jaakolla on selvä käsitys siitä, millaista
moottorikelkkaharrastus on.
- Typerää ja kallista, mutta onhan se
hauskaa!
Jaakon pikaisten laskelmien mukaan
viime talven hupiajot olisivat tulleet
halvemmaksi vuokrakelkalla 200 euron
päivähinnalla. Tästäkin huolimatta hän

aikoo ostaa toisenkin kelkan. Nytron rinnalle valikoitunee joku paremmin reittiraketiksi soveltuva pätkäkelkka, luonnollisesti turboahdettuna. Kompromisseja
kun ei joissain asioissa tehdä.
Erno Alanko
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Asbesti tul
”Asbesti tappaa” on fraasi, johon rakennusalalla työskentelevät ovat varmasti
törmänneet kerran jos toisenkin. Vaikka
asbestin haitoista on välillä varoiteltu
kyllästymiseen asti, ei aineen vaarallisuus suinkaan ole myytti vaan ehta työturvallisuusriski.
Suomessa asbestia käytettiin erilaisissa rakennusmateriaaleissa peräti
seitsemänkymmenen vuoden ajan aina
90-luvun alkuun asti. Erityisen runsasta asbestin käyttö rakennuksilla on ollut 60- ja 70-luvuilla. Rakennustöiden
parissa uransa tehneet ammattialaan
katsomatta eivät ole juurikaan voineet
asbestilta välttyä, sillä sitä on käytetty
jos jonkinlaisissa materiaaleissa aina
kiinnityslaasteista rakennuslevyihin ja
ilmastointikanaviin asti.
Vaikka asbestin käyttökiellosta on
aikaa jo kokonainen sukupolvi, on se
nykyäänkin vielä konkreettinen kiusa
rakentajille. Tänä päivänä saneerataan
massoittain vanhoja rakennuksia, joiden
rakennusmateriaaleissa asbesti on vielä
ollut mitä tavanomaisin juttu.
Kuitumaisesta silikaattimineraalista
koostuvaa asbestia on käytetty myös monissa sellaisissa paikoissa, joita ei tavan
tallaaja ihan äkkiä arvaisi. Esimerkiksi
vanhojen kerrostalojen parvekkeiden
kukkalaatikot ovat tehty asbestista.
Muun muassa tästä syystä asbestityöt
ovat nykyään luvanvaraisia, ja simppeleimmissäkin purkutöissä purettavat
materiaalit on kartoitettava asbestipitoisuuksien varalta.
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Asbestityön monet säädökset
Asbestipurkutöiden turvallisuutta on
pyritty parantamaan perustamalla asbestipurkutyöluparekisteri, jota valvoo
aluehallintovirasto. Asbestia sisältäviä
materiaaleja ei siis pääsekään jokainen
kesähessu purkamaan, vaan työn voi
suorittaa ainoastaan henkilö tai yritys,
jolla on voimassa oleva asbestipurkutyölupa. Luvan saaminen edellyttää valmiuksia asbestipurkutöihin eli oikeanlaisen kaluston omistamista ja suoritettuja
asbestipurkutyökoulutuksia.
	Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuskohteissa on myös tehtävä
kartoitus, jossa selvitetään, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.
Rakennuttajan tehtävä on valvoa, että
kartoitus tehdään oikeaoppisesti ja mahdollisiin asbestilöydöksiin reagoidaan
asianmukaisesti.
Asbestipitoisuuksia ei aina pystytä arvioimaan silmämääräisesti, joten
jos purkutyötä ei lähtökohtaisesti aiota
suorittaa asbestipurkutyönä, on näytteet
eri materiaaleista syynättävä laboratorioolosuhteissa. Vähäisetkin asbestilöydökset on otettava vakavasti, ja purkutyön
luonne näiden löydösten osalta muutettava luvanvaraiseksi asbestipurkutyöksi.

Terveenä eläkkeelle?
Asteittain tiukentunut lainsäädäntö asbestipurkutöiden, kartoitusten ja valvonnan osalta saattaa tuntua ajoittain
pelkältä kalliilta byrokraattiselta kiu-

santeolta, mutta todellisuudessa se on
varmin keino ehkäistä työntekijöiden asbestiperäisiä sairauksia.
Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Antti Janas kertoo, että pääosin
urakoitsijat ja muut toimijat suhtautuvat erityisjärjestelyjä vaativiin asbestitöihin asianmukaisella vakavuudella,
mutta poikkeuksiakin löytyy. Tällaisissa
tapauksissa valvontavastuussa oleva
aluehallintovirasto on välillä joutunut
turvautumaan jopa poliisin apuun työsuojelurikkomusten takia.
Syöpää aiheuttavat asbestikuidut
ovat niin mikroskooppisia, että ne murtavat hengityselinten suojamekanismit ja
asettuvat keuhkoihin taloksi pysyvästi.
Mitä suurempi altistus asbestikuiduille
on, sitä todennäköisempää on sairastua
syöpään. Etenkin nuorena ja elämänsä
kunnossa voi suhtautuminen haitallisille
materiaaleille altistumiseen olla vähättelevä, mutta salakavala asbesti iskeekin
oireineen takaisin tyypillisimmin vasta
20−30 vuoden kuluttua altistumisesta.
Janaksen mukaan ”turvallista altistuksen minimItasoa” ei ole, vaan jo kertaluontoinen asbestille altistuminen voi
olla kohtalokas.
Mette Nissinen, Sami Tenhonen
Lähteet: Työsuojelu.fi, Finlex

HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*
LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
www.teboil.fi/liitto
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Elä täysillä –
Turva turvaa
Nyt

-20%
kerros- tai rivitalon
kotivakuutuksesta

Kotona rentoudutaan, nautitaan, kerätään voimia.
Puuhataan, siivotaan, kokataan. Juhlitaan ja pyöritetään arkea.
Kotona myös sattuu ja tapahtuu, ja silloin on hyvä olla Turvassa.
Turvan kotivakuutus turvaa elämäsi tärkeimmän paikan ja rakkaimmat esineet.
Nyt saat 20 % alennuksen kerros- tai rivitalon kotivakuutuksesta
ensimmäiseksi vuodeksi verkkokaupasta kampanjakoodilla TUTUSTU2018.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/koti.
Etu koskee Turvan uusia kotivakuutusasiakkaita ja se on voimassa 31.10.2018 asti.
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