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Aika rullaa
Pari vuotta sitten suunniteltiin ensimmäistä ja ainutlaatuista Raksanuoret–lehteä. Ensimmäisen lehden suunnittelu ja teko oli rankkaa, kun yli
kymmenen meikäläistä suljettiin
viikonlopuksi Siikarantaan.
Lehti kirjaimellisesti taottiin
kaikkien päistä ulos. Siinä onnistuttiin ja sen jälkeen on onnistuttu vielä kolme kertaa uudestaankin. Parissakin vuodessa lehti on

muuttunut. Ulkoasua on muutettu
ja sisältö elänyt tekijöiden mukana, mutta niin on muuttunut ympäröivä maailmakin.
Nuorten työttömyysluvut ovat
nousseet rajusti kahden vuoden
aikana ja rakentamisen elpyminen ei vieläkään ole parantanut
tilannetta.
Nuorten velkaantuminen on
kasvanut ja etenkin kulutusluottojen osuus on lisääntynyt. Peruseläminen on kallistunut ja samalla tulot ovat pienentyneet. Huolestuttavinta on, että kevään yh-

teishaussa jäi yli 20 000 ilman
opiskelupaikkaa, siis tyhjän päälle kotiin.
Aika kuitenkin rullaa vauhdilla. Kun sadas juhlanumero pukataan painosta ulos, ei ole työttömyyttä eikä rahasta pulaa. Ruoka
on halpaa ja matkustaminen lähes ilmaista. Opiskelemaan pääsee kuka vaan, minne vaan ja mitä vaan.
No, satujahan minä lauon ulos
suusta. Vai voiko maailmaa muuttaa? Ja jos voi niin ketkä?
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Töissä pitäisi jaksaa hautaan saakka.

Liinu Petterson
28 vuotta, Helsinki

Mikko Aho
30 vuotta, Äänekoski

Seppo Ruokolainen
28 vuotta, Pori

Valmistuin ammattikoulusta
putkiasentajaksi vuonna 2003.
Pääsin suoraan töihin tälle
haasteita tarjoavalle alalle.
Liityin Rakennusliittoon
opiskelijajäseneksi heti ammattikoulun ensimmäisellä
luokalla. Ensikosketukseni liiton toimintaan oli, kun uskaltauduin menemään osastoni kokoukseen. Liiton toiminnan kautta olen saanut paljon
uusia ystäviä ja roppakaupalla mukavia muistoja.
Olin osastomme sihteerinä pari vuotta, minkä jälkeen
olen ollut osasto 399:n puheenjohtajana. Toimin luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna mikkeliläisessä lvialan yrityksessä. Toimin myös
aluejärjestön hallituksessa ja
valtakunnallisessa nuorisojaostossa.
Vapaa-ajalla harrastan aytoiminnan lisäksi metsästystä, kalastusta ja golfia.

Jo kahdeksannella luokalla päätin opiskella maalariksi..
Valmistuin Helsingin Maalariammattikoulusta vuonna 2001.
Alanvalintaan olen ollut tyytyväinen. Työ on mukavaa ja
vaihtelevaa, työkaverit huipputyyppejä. Nykyisessä työpaikassa olen viihtynyt kuusi vuotta, joista kolme luottamusmiehenä.
Rakennusliittoon liityin valmistumisvuotenani. Jo samana
vuonna tutustuin toimintaan
Helsingin osasto 002:n järjestämässä naismaalareiden saunaillassa. Olin seitsämän vuotta osastoni hallituksen jäsen,
vuoden sihteerinä ja tällä hetkellä varajäsenenä. Nuorisotoiminnasta kiinnostuin heti siitä kuullessani. On ollut hauskaa tutustua muihin rakennusalan nuoriin.
Vapaa-ajalla ompelen laukkuja yli oman tarpeen ja harrastan valokuvausta.

Päädyin rakennusalalle vuonna 1998 apumiehen hommiin
keskisuureen rakennusyritykseen. Kesän työskenneltyäni olin puoli vuotta työttömänä. Sitten pääsin töihin pieneen remonttifirmaan, jossa
viihdyin viitisen vuotta. Nyt
olen työskennellyt laatoittajana neljä vuotta.
Rakennusliittoon liityin samana vuonna kuin aloitin
työskentelynkin. Osaston toiminnassa olen ollut mukana
kuusi vuotta, nuorisovastaavana pari vuotta ja valtakunnallisessa nuorisojaostossa vajaan
vuoden.
Työn ja ay-toiminnan ohessa harrastan puntin nostoa ja
jonkin verran käyn kalastelemassa.

Olen juuri valmistumassa
talonrakentajaksi aikuiskoulutuskeskuksesta. Saan siis
ammattitutkinnon alalle, jolta olen leipää ja makkaraa ansainnut vuodesta 2001 asti.
Raksahommat aloitin apumiehenä ammattikoulun ja
armeijan jälkeen. Olin vuosina 2005–2009 Olkiluodossa
rakentamassa ydinvoimalaa.
Toimin siellä luottamusmiehenä kolmisen vuotta, josta kaksi vuotta päätoimisesti. Opiskelemaan lähdin selän takia
vuosi sitten.
Jo aiemmin sain ylennyksen
kihlattuni lasten varaisäksi sekä Roki-koiran ja Hertta-kissan emoksi. Kesällä sain sitten kihlatun sukunimenkin
vaihdettua.
Tykkään urheilusta, erityisesti jumpasta salilla painojen kanssa. Ja kun harrastukset ovat raskaat niin sitä on
musiikkimakukin, eli metallilla mennään.

JULKAISIJA Rakennusliitto Ry Nuorisojaosto PÄÄTOIMITTAJA Kalle Leponiemi TOIMITUSSIHTEERI Emilia Kukkala TAITTO Kaisa
Tiri KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Mikko Aho, Lauri Haikola, Emilia Kukkala, Kalle Leponiemi, Mikko Lindstedt, Ilkka Nisula, Marko
Näykki, Mikko Ollikainen, Liinu Pettersson, Seppo Ruokolainen, Sami Tenhonen, Marko Tiainen SARJAKUVA Emilia Kukkala KANNEN
KUVA Liinu Pettersson ILMOITUSMYYNTI Mikko Lindstedt, mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi PAINO Kalevaprint, www.kalevaprint.fi
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Menevät omassa päässä pikkuisen
yli keltaisen rajan nämä nykyhallituksen touhut. On meinaan täysin järjenvastaista se, että eläkeikää halutaan nostaa,
kun töitä ei riitä muutenkaan kaikille. Sitä paitsi ensin rajaa halutaan nostaa maltillisesti muutamalla vuodella, kunnes
taas muutaman vuoden päästä muutamalla vuodella ja niin poispäin.
Ensinnäkin, rakennusalalla harva
mies tai nainen on täysin työkykyinen
yli 60-vuotiaana, eli eläkeiän nostaminen kuulostaa siksikin käsittämättömältä. Ja jos joku vielä kykenisikin työskentelemään vaikkapa 75 vuoden iässä, niin
nykymenolla ei suomalaiselle raksavanhukselle ole luvassa töitä. Ei ainakaan
pääkaupunkiseudulla ja tuskin tulevilla
ydinvoimalatyömaillakaan.
Jatkuvasti rakennusalaa koskevista kirjoituksista saa lukea, kuinka räjähdysmäisesti ulkomaalaisten työntekijöiden määrä kasvaa. Tällä hetkellä joillakin
rakennustyömailla ja rakentamisen osa-

LIINU PETTERSON

RAKENNUSLIITON NUORTEN JÄSENLEHTI 02/2010

KUVAT: LIINU PETTERSON JA SEPPO RUOKOLAINEN

Mikko Ollikainen
26 vuotta, Mikkeli

Työuria pidennetään vaikka väkisin
alueilla työvoimasta on jo yli 60 prosenttia ulkomaalaisia. Mitä se eläkeiän nostaminen siis hyödyttäisi Suomea? Tuskin montakaan suomalaista raksaukkoa
ja -akkaa tehokkaampaa yli-ikäistä ulkomaalaista työntekijää eläkeiän noston
myötä tullaan näkemään.
Ja vielä kun 98 prosenttia lähetetyistä työntekijöistä pilaa loppujen maineen verojen ja sosiaalimaksujen laiminlyöjinä. Tosin syypäitä eivät ole työntekijät itse, vaan heidän sekä ulkomaalaiset että suomalaiset työnantajansa,
jotka näin toimivat. Siis jättävät lakisääteiset velvoitteet hoitamatta tai katsovat
kyseisenlaista menettelyä läpi sormien.
Suuri osa ulkomaalaisista työnantajista nimittäin tekee tarvittavat pidätykset työntekijöiden palkoista, mutta eivät maksa niitä minnekään eteenpäin.
Eli tälläkin tavalla Suomen varoja valuu
ulkomaille ja eläkekassaamme ei tule maksetuista palkoista eläkemaksuja
muutamaa euroa enempää. Siitä sitten

ollaan rankaisemassa rehellisiä työntekijöitä eläkeiän nostolla, vaikka töitä ei
kuitenkaan ole luvassa.
Vuodet työstä aiheutuneen kyvyttömyyden ja mahdollisen entistä korkeamman eläkeiän välillä tulevat olemaan hyvin monelle suomalaiselle taloudellisesti äärettömän niukat. Ainakin, mikäli tällaisen toiminnan annetaan jatkua.
SEPPO RUOKOLAINEN

Tesseihin
prosentin
yleiskorotus
Keväällä väännettiin taas kasaan uudet työehtosopimukset. Jokaiseen työehtosopimukseen tuli prosentin yleiskorotus, joka astui voimaan 1.5.2010 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta. Kaikkien rakennusalalla työskentelevien palkka siis nousi yhden prosentin.
Alakohtaisia muutoksia tuli paljon:
esimerkiksi maalausalalle tuli yksi uusi palkkaryhmä. Alakohtaisista muutoksista saa parhaiten tietoa Rakennusliiton sivuilta, aluetoimistosta tai työmaan
luottamusmieheltä. Kannattaa muistaa
tarkistaa, mihin työehtosopimusalaan itse kuuluu, koska tesseissä on eroja varsinkin eri lisistä maksettavissa korvauksissa.
Työehtosopimukseen kannattaa tutustua ajoissa, että tietää jo työsopimusta tehdessä, mistä kaikesta työnantajan
kuuluu maksaa ja kuinka paljon. Tessistä
löytyvät muun muassa viikottainen työaika, eri palkkaryhmät, erilliset palkanosat ja -lisät, lomarahan suuruus sekä
matka-, ateria- ja työkalukorvaukset.
SAMI TENHONEN
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Luonnonkauniissa Turun Ruissalossa järjestettiin alkukesästä päättävien
luokkien infotilaisuus, jonka yhteydessä pidettiin Amis tuning -show. Ammattikoulusta valmistuvia oli tilaisuudessa
noin 280.
Infotilaisuudessa rakennusalalle valmistuville nuorille kerrottiin Raksanuorten toiminnasta ja työelämään siirtymisestä. Neuvoja annettiin myös alakohtaisesti.
Amis tuning -showssa mukana oli
kahdeksan tuunattua kulkupeliä Mercedes–Benzistä vanhaan Uaziin. Oppilailla oli mahdollisuus äänestää mielestään
parasta autoa. Kilpailun tarkoituksena oli

hakea amishenkeen mahdollisimman hyvin sopivaa menopeliä.
Voittajaksi selviytyi Niilo Hakalan Toyota Corolla DX vuosimallia 1980. Aikanaan kovin haluttu malli on nykyään
harvinaisuus liikenteessä. Myös ajoneuvon vihreä väri herätti mielenkiintoa. Kolmoskoppainen Volkswagen Golf oli toinen, mersu kolmas.
Tapahtuma oli erittäin hyvin onnistunut. Ensi vuonna jatketaan hyväksi todetulla reseptillä, eli kaikki tuunauksesta
kiinnostuneet raksanuoret: hihat heilumaan, aikaa on ensi toukokuuhun!
MARKO TIAINEN

Super-Raksa-retki Tallinnaan

LIINU PETTERSON

Uudenmaan Raksa- ja Supernuoret
käväisivät keväällä lahden toisella puolella Tallinnassa viettämässä yhteisen viikonlopun. Reissuun lähti yhteensä 32 innokkasta nuorta.
Aloitimme lauantaiaamun laivan kokoustilassa kertaamalla pelisääntöjä ja
käymällä viikonlopun ohjelmaa läpi. Tallinnaan päästyämme Supernuoret kävivät tutustumassa ystävyyssairaalaansa ja
me Raksanuoret kävimme Rakennusliiton
Tallinnan toimistoon sekä EAKL:n, paikallisen SAK:n, toimintaan.
Tutustumiskäyntien jälkeen kävimme yhdessä päivällisellä, jolle saimme
houkuteltua mukaan muutaman henkilön Eestin puolelta. Sen jälkeen ilta jat-

kui vapaamuotoisena kunkin mieltymysten mukaan.
Sunnuntaiaamun aloitimme Viru-hotellin kokoustilassa miettien, mitä kehitettävää nuorisotoiminassa on ja minkälaisia tapahtumia haluamme järjestää.
Saimme paljon hyviä ideoita ja keksimme kehityskohteita.
Paluumatkalla söimme yhdessä laivan puffetissa. Sitten keräsimme vielä
tärkeät palautteet reissusta ja juttelimme viikonlopun annista. Totesimme reissun todella onnistuneeksi ja antoisaksi.
Iso kiitos osallistujille sekä osastoille, jotka maksoivat jäsentensä matkat!
SAMI TENHONEN

Lahden poppoo Kesäpäivillä
LIINU PETTERSON
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Elämää työpäivän jälkeen?

Tuningia Turussa

TUOMAS LAHTI

LIINU PETTERSON

MIKKO LINDSTEDT

(r)Actionia

Yksi Rakennusliiton Kesäpäivien lajeista oli tänä vuonna pienfutis, johon
ammattiosastot eri puolilta Suomea olivat ilmoittaneet yhteensä kahdeksan
joukkuetta.
Me Lahden nuorisoporukalla pistimme hyvissä ajoin jengin kasaan, tilasimme pelipaidat ja aloitimme raivokkaan
treenaamisen. Homma otettiin jopa niin
tosissaan, että manageriksi ”palkattiin”
Taisto Ohtonen, Lahden Reippaan legendaarinen junnuvalmentaja ja timpuri jumalan armosta. Ennen turnausta kävimme Patomäen harjoitusalueella vetämässä neljät treenit. Loppusuoralla joukkueeseen ilmoittautui myös pari Kuopion tienoon vahvistusta.
Pelipäivän aamuna liikkeelle lähtiessämme fiilis oli korkealla ja pikkubussi
täynnä voitonvarmuutta. Ensimmäinen

peli oli Helsingin putkimiehiä vastaan.
Liekö ollut lievää alkujännitystä ilmassa,
mutta hermostuneen esityksen jälkeen
otimme kirvelevän 2–3 tappion.
Järkytys oli suuri, kun turnausjärjestäjä ilmoitti, että turnaussysteemistä johtuen pelit olivat sitten siinä. Lohtua penkin alle menneeseen turnaukseen toi, että Helsingin osasto 1:n timpurit hävisivät
finaalissa samalle joukkueelle peräti 7–0.
Turnauksen päätyttyä päätettiin ottaa vielä ystävyysottelu Turun joukkuetta
vastaan. Sisuuntuneet Chicagon miehet
näyttivät todellisen luonteensa, eikä maaleissa pysynyt enää kukaan laskuissa. Siitä oli hyvä siirtyä iltahulinoihin M/S Baltic Princessille. Varoituksen sana tuleviin
turnauksiin: Lahti tulee vielä!
ILKKA NISULA

Testissä:

Koulupäivän jälkeen molskille

Zumballe!
Tässä taitaa olla laji, joka on herättänyt yhtä paljon keskustelua kuin sauvakävely aikoinaan. Kaikkialla kohutaan uskomattoman tehokkaasta liikuntamuodosta, joka tekee enemmän ihmeitä kun plastiikkakirurgia.
Tottakai sitä piti lähteä kokeilemaan, että millaista tämä
niin ihmeellinen zumba oikein on. Kokeiluni tosin kattaa ainoastaan kotioloissa zumbaamiseen.

Legendan mukaan kovimmat painijat tulevat Pohjanmaalta. Kovia painijoita löytyy kuitenkin myös Järvenpäästä. Yksi
heistä on 17-vuotias rakennusalan opiskelija Tuomas Lahti.
Lahti aloitti rakennusalan opiskelut, koska halusi opiskelusta jäävän jotain todellista käteen.
– Vaikka ala joskus vaihtuisikin, voin silti rakentaa oman
asunnon, eikä peukalo ole enää keskellä kämmentä, Keuda Järvenpään ammattikoulussa opiskeleva nuorimies toteaa.

Nettipätkien avulla alkuun
Ensivaikutelman kanssa oli vähän niin ja näin. Aikani siinä itseäni internetin zumbavideoiden ohjeiden mukaan väänneltyäni ja käänneltyäni alkoi kuitenkin hiki virtaamaan. Liikeet tuntuivat aluksi aika hankalilta, mutta ei kai kukaan ole
seppä syntyessään. Myöhemmin jo opastin muita raksanuoria
zumban saloihin Siikarannassa.
Kaiken kaikkiaan zumbaamisesta jäi positiivinen kuva. Ainakin se on erittäin hauskaa. Jos ei heti uskalla lähteä zumbakurssille, niin netistä löytyy lyhyitä pätkiä, joista mallia ottamalla pääsee alkuun. Eli ei muuta kuin tyttö- tai poikaystävää hihasta kiinni ja ensin yhdessä kotona zumbailemaan.

Laji syntyi vahingossa
Zumban on kehittänyt kolumbialainen fitness-ohjaaja Alberto ”Beto” Perez. Hän keksi zumban sattumalta. Beto oli
menossa pitämään aerobic-tuntia ja huomasi unohtaneensa
musiikit kotiin. Hän otti autossa kuuntelemaansa musiikkia,
perinteistä salsaa ja marenqueta, mukaan tunnille ja näin oli
zumba syntynyt.
Suomeen zumba saapui 2000-luvun loppupuolella. Lajia harrastetaan yli 70 muussakin maassa ympäri maailmaa.
Zumbas on yhdistelmä monia eri tanssityylejä salsasta rumbaan ja hiphopista mamboon. Zumbaohjaajat yleensä käyttävät tunneilla mieleisiään musiikkityylejä ja tekevät niihin
omia koreografioita.
Zumba kehutaan olevan erinomaista aerobista liikuntaa,
joka kuluttaa hyvin kaloreita ja saa ihmeitä aikaan keskivartalolle, käsivarsille ja jaloille.
MIKKO AHO

Sattuman oikusta painijaksi
Painin aloittaminen 4-vuotiaana ei ollut Lahdelle vaikea
päätös. Arvata saattaa, ettei hänellä tuossa iässä itsellään ollut asiaan paljoa sanottavaa. Nykyisin on vaikea uskoa, että
melkein satakiloinen ketterä jässikkä oli pikkupoikana hyvin
kömpelö. Vanhemmat kiikuttivat pojan lääkärille, joka suositteli tälle painia tai judoa ketteryyden parantamiseksi. Vanhemmat valitsivat perinteisen painin ja sitä Lahti onkin harrastanut viimeiset 13 vuotta.
Lahden elämä koulupäivien jälkeen kuluu siis pääsääntöisesti molskilla painin parissa. Treeneissä ja salilla hän käy
5–12 kertaa viikossa. Pahimmilta vammoilta hän on harrastuksessa välttynyt, vaikka kirjaimellisesti painiikin todella kovassa sarjassa.

Ikäluokkansa kirkkainta kärkeä
Parhaimmat saavutukset ovat lajista tulleet tänä vuonna.
Lahti saavutti vuoden 2010 miesten vapaapainin SM-hopeaa
96-kiloisten sarjassa sekä on oman ikäistensä Suomen mestari ja PM-kakkonen.
– Kaiken lisäksi paineista kreikkalais-roomalainen on
enemmän mun juttu. En olisi uskonut, että SM-tason saavutus tulisi vapaapainista, hän toteaa hymyissä suin.
Saavutukset ovat huimia ja eipä olisi ihme, jos vielä näkisimme tämän miehen Lontoon olympialaisissa. Tähänastisista saavutuksista Lahti kiittää hyvää valmentajaa, joka on jo
vuosia huolehtinut harjoituksista.
MIKKO LINDSTEDT
Raksanuoret 02/2010
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Beach Futis 2010:

RAKSANUORET
RENTOUTUMASSA
RANTAFUTIKSEN
PARISSA
POHJOISMAIDEN SUURIN RANTAFESTARI, YYTERI BEACH
FUTIS, ON AURINKOA, HAUSKANPITOA JA RENTOILUA.
AINAKIN, JOS RAKSANUORIA ON USKOMINEN. TOKI PORIN
YYTERIN RANNOILLA PELATTIIN 8–11. HEINÄKUUTA MYÖS
JALKAPALLOA. ILTAISIN NOIN 80 000 FESTIVAALIVIERASTA
KOKOONTUIVAT ILTABILEISIIN RANNALLE, HOTELLEILLE
JA KESKUSTAAN.
Hiekka pölisee. Juokseminen on raskaampaa kuin nurmikentällä.

– Tero tuli hotellilta herättään peleihin. Nyt otetaan raitoja rannalla. Rusketusraitoja, selventää Arto Värinen lauantaina puoliltapäivin viikonlopun kulkua.
– Puoli tuntia on nukuttu ja nyt täällä, Tero Järvi todistaa.
Seinäjokelaiset Värinen ja Järvi pelaavat Super-Raksan joukkueessa, joka juuri odottaa kentän laidalla viikonlopun ensimmäistä peliään. Vastassa on Itä-Suomen raksanuoret, joita tosin ei näy vielä
mailla halmeilla.

vele Porissa korvia sen enempää kuin
Etelä-Afrikassakaan.
– Parastahan täällä on, että juttu lentää koko ajan, jatkaa Värinen.
– Rentoa, paljasta pintaa, komeita
miehiä, tiivistää Järvi pyynnöstä YBFviikonlopun kolmeen sanaan.
Niin ikään Super-Raksassa pelannut
Anna Niemi Seinäjoelta kehuu meininkiä.
– Ekaa kertaa olen täällä. Aika rento
meininki, ei voi muuta sanoa. Aurinkoa
ja porukkaa. Yyteri Beach Futis on yhtä kuin bileet, aurinko ja hyvä meininki!

Naisilla jatkoon
– Mä vähän luulen, ettei päästä jatkoon ja mennään teltalle. Yks hyvä taktiikkaa on kyllä, että alotuksesta suora
potku. Meidän joukkueen parhaat puolet on, että kaikki on nopeita, aina joku menee karvaamaan, Värinen puntaroi.
– Ja meillä on naiset. Me voitetaan,
kun meillä on naiset. Ja maalivahti on
kova, lisää Järvi.

Juttu lentää ja torvi soi
Pelaamassa Itä-Suomi vastaan Super-Raksan yhteinen joukkue.
8
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Super-Raksan maalivahti, lapualainen Ville Nikkari puhaltelee samaan aikaan sivummalla vuvuzelaan. Ääni ei hi-

Ei turhia rähinöitä
Festivaali vaikuttaa harvinaisen sopuisalta kymmenien tuhansien suomalaisten kesätapahtumaksi.
– Käytiin muuten Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Siellä oli aika keski-ikäistä
porukkaa, Värinen huomauttaa.
– Rähisevät vaan siellä, Järvi paheksuu.
– Täällä on rauhallista, roskaaminen
on ainoa ongelma, sanoo Värinen.
”Pidä ranta puhtaana” -teema ei jää
kenellekään epäselväksi. Roskien keruusta muistutetaan joka välissä. Eikä syyttä, sillä Yyteri on Natura 2000 -aluetta.

Kuuden kilometrin pituinen hiekkaranta
on Pohjoismaiden pisimpiä.

”Täysillä päälle vaan”
Itä-Suomen joukkueen pelaajista on
hieman ennen pelin alkua paikalla noin
puolet. Onneksi taktiikka peliin on selvillä.
– Täysillä päälle vaan, täräyttää Timo
”Puntti” Hatula.
– Myö halutaan hävitä, kun ei haluta jatkoon, puhisee helteessä puolestaan
joukkuetoveri Janne Käsnänen.
Hatula ihastelee Yyterissä merta,
hiekkarantaa ja porukan määrää.
– Porissa kaupungilla oli kyllä vähän
nyrpeetä. Ei päästy sisälle baariin kun oli
sandaalit, Käsnänen huomauttaa.
– Mutta kirjoita sinne, että kelit
ovat suosineet meitä. Kirjoita, että Ville skarppasi. Että syöttöjä tuli, mutta
maaleja ei tullut, ohjeistaa Ville Jäppinen Kuopiosta.

Savolaista käänteispsykologiaa
Muutamaa minuuttia vaille ennen
pelin alkua, tai muutama sen jälkeen,
saapuu Itä-Suomen joukkueesta paikalle loputkin.
Raksanuoret 02/2010
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– Pittää kai se mennä pellaamaanki.
Pistänkö paian viärin päin niin oon piilopakki? Käsnänen pohtii.
Kuopion maalivahdilla, Petri Kumpulaisella, on pipo ja pipossa hintalappu.
Oli paita miten päin hyvänsä tai pipossa halpa hinta, joukkueen ”täysillä päälle” -taktiikka toimii. Kuopiolaiset voittavat pelin Super-Raksaa vastaan
varmistaen samalla jatkopaikkansa. Ehkä savolaisten hälläväliä-heitot ovatkin
osa strategiaa.

Työturvallisuuden
pelisääntöjä on
parannettu

YBF:n 80 000 kävijää hellittiin näillä leveysasteilla harvinaisilla säillä.

Finaalissa ja finaalissa
Raksanuorten teltalla valmistaudutaan seuraavia otteluita varten.
– Eilen treenattiin, syötiin hyvin ja
hiottiin strategioita, sanoi Tatu Kokki
Lahden joukkueesta.
– Tavoitteena lähinnä kun kentälle
pääsis. Lähinnä on tultu nauttimaan seurasta ja pitämään hauskaa. Alkupelit voi
mennä ihan hyvin, sitten voi vähän hiipua, hän tarkentaa.
Kokin mukaan lahtelaiset ovat käyneet pelailemassa lähinnä liiton tapahtumissa, paitsi Hannu Huupponen, joka
kuulemma pelaa kortteliliigaa.
Lahtelaisten itseluottamus on kuitenkin kohdallaan.
– Me ollaan finaalissa. Ei tänne oo
tultu nössöilemään, kertoo Mika Hovatov.
Yhtään ottelua ei tosin ole vielä pelattu. Puhe kääntyy kesäpäivämenestykseen.
– Kesäpäivistä ei puhuta! lahtelaiset
ärähtävät miltei yhteen ääneen.
– Tuomaripeliä, vahvistaa Kokki.
– Finaalissa me lopulta ollaan. Mutta mitenkä finaalissa, sitä en vaan tiedä, Jani Miettinen Lahden joukkueesta tiivistää.
Vuvuzela soi edelleen. Ääni seuraa
teltalta rannalle ja rannalta teltalle.
– Mee takas savannille! huudetaan.

Mika Hovatov luotti jäätelön voimaan.

Beachfutiksessa kenkiä ei tarvita. Teipistä voi
puolestaan olla hyötyä.

Itä-Suomen joukkueen voittomaali SuperRaksan maaliin. Palloa verkosta keräämässä
maalivahti Ville Nikkari.

Rakennusliiton ja Superin joukkueessa oli yhteishenki kohdallaan.

Takkiin tuli, mutta hauskaa oli
Kohta siirrytään jo takaisin rannalle
seuraamaan keskisuomalaisten peliä. Mitä viikonlopulta on vielä lupa odottaa?
– Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä, Kokki arvioi. Melkein tosissaan.
Loppusaldo on, että Keski-Suomen ja
Lahden joukkueet voittavat yhden ottelun
kolmesta ja Super-Raksa ei yhtään. ItäSuomi pääsee jatkoon kolmen voitokkaan
ottelun jälkeen, mutta putoaa ensimmäisessä ottelussa.
Yhteensä Yyterissä pelataan viikonloppuna 1745 ottelua 885 joukkueen
voimin.
Pelituloksia tärkempää on epäilemättä se, että viitisenkymmentä raksanuorta tankkasi Yyterin aurinkoa ja mieletöntä meininkiä pitkän talven varalle aimo määrät. Onpahan marraskuussa, mitä muistella.
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Lasse Nikkari Raksasta ja Johanna Lehtinen
Superista hiomassa pelitaktiikkaa.

Ensiapua saamassa Jarno Holappa.

Pelien jälkeen kelpasi jäähdytellä meressä.

Rakennustyömaiden turvallisuusmääräyksiin tehtiin kesällä 2009 useita muutoksia. Uudistusten tarkoitus on parantaa työmaiden ja työntekijöiden turvallisuutta. Osa niistä on herättänyt paljon
keskustelua ja jonkin verran ärtymystäkin työmailla.
Keskeisimpiä asioita tällä uudistuskerralla olivat torninosturien ohjaamojen
parantaminen, turvavaljaiden käyttöpakon laajeneminen, tikassääntöjen tiukennukset, elementtinostotöiden tarkennukset, pölynhallinta ja kypärän sekä suojalasien käyttöpakko.
Myös työturvallisuudteen perehdytyksen tärkeyttä painotettiin. Lisäksi rakennuttajan työturvallisuuskordinaattorin ni-

meäminen tuli pakolliseksi ja asiakirjojen sisältöihin tarkennuksia.

Työmailla yhä suuria eroja
Työmailla on edelleen suuria eroja.
Suurimmissa yrityksissä tiedetään turvallisuusmääräysten muuttuneen ja niissä
on ryhdytty toimeen asioiden saamiseksi kuntoon. Monissa pienissä rakennusliikkeissä ei välttämättä edes tiedetä, että uusia säännöksiä on tullut tai niistä
ei piitata.
Turvallisuudessakin voi kilpailla. Ja
hyvä niin, jos järki pysyy mukana eikä
ruveta vääristelemään tuloksia. Hyvästä
kilpailusta ja paremmuudesta työturval-

lisuudessa käytetään työmailla TR-mittaria. Sen on todettu parantavan rakennustyömaiden turvallisuutta. Myös mittarin
käyttöön tuli paljon hyviä tarkennuksia.
Yhtenä tärkeimpänä muutoksena on
pidetty pölyn hallintaan liittyviä tarkennuksia. Työmaista halutaan tästä eteenpäin pölyttömiä, mikä on kaikkien kannalta tärkeää. Monissa rakennusliikkeissä
ei ole vielä esimerkiksi keskuspölyimuria,
jolla saataisiin pölyt hallintaan.
Sähkötyökalujen kohdepoistoissakin
on vielä paljon parannettavaa. Positiivista kuitenkin on, että suunta on oikea.
Valitettavasti keskusteluissa nousee aina esiin raha. Se, kuinka kallista kaikki
on ja muut huonot selitykset.
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Laittomat potkut järkyttivät
Turkulainen Mia Lundelin, 20, valmistui talonrakentajaksi keväällä 2010.
Kuluneen kesän hän oli kesätöissä, joskaan ei rakennushommissa.
Koiria ja autoja harrastavan naisen
toiveena on saada oman alan töitä. Myös
ulkomailla työskentely houkuttaa. Siitäkin huolimatta, etteivät nuoren rakentajan ensikokemukset alalta olleet kovin
positiivisia.

Suojalasit vahvuuksilla.

Alku näytti lupaavalta
Erilaisia suojalaseja.

Kypäräkeskustelu jakaa
porukkaa

Kypärä vasemmalla on toimivampi.

Oikeaoppinen putoamissuoja.

Pelkkä köysi ei ole turvallinen putoamissuoja.

Kypärän käyttöpakko on herättänyt
paljon keskustelua. Se onkin ollut kestoaihe varmaan viimeiset sata vuotta. Ikävilläkin säännöillä on kuitenkin tarkoituksensa. Myös kypärän käyttöpakolla on tarkoitus parantaa työturvallisuutta eikä pilata työpäivää.
Kypäräkeskustelu jakaa porukan aika
lailla kahtia. Osa ei halua käyttää kypärää ja toiset ymmärtävät paremmin sen
merkityksen. Keskeistä kaikissa suojavälineissä on löytää itselle hyvät ja toimivat ratkaisut.
Kypäriin on tullut uusia parempia
ominaisuuksia. Ne kestävät paremmin iskua ja valoa. Myös muotoiluun on kiinnitetty huomiota, että kypärät sopisivat paremmin eri henkilöiden päihin. Kypärän
kuin kypärän kanssa alushupun ja leukaremmin käyttö olisi tärkeää.
Suojalasit tulivat myös pakollisiksi
tarkkuutta vaativiin tehtäviin ja sitähän
rakentaminen on. Suojalasejakin on hyvin monenlaisia. Pitäisi vain nähdä vähän vaivaa ja etsiä itselle sopivat, yksilölliset lasit.
Eniten keskustelua ovat herättäneet
vahvuuksilla olevat suojalasit, jotka työnantajan tulee kustantaa. Aluksi näitä suojalaseja oli vaikeampi saada työnantajilta
maksuun, mutta pikku hiljaa asiat ovat
menneet parempaan suuntaan ja monet
ovat jo lasinsa saaneet.

Putoamisvaaroja kitketään

Useita erilaisia hanskoja valittavaksi.
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Elementtiasentamiseen tuli tarkennuksia lähinnä turvavaljaiden oikeaan
kiinnytykseen ja hyviin, toimiviin valjaisiin. Tässäkin tapauksessa käyttäjien kirjo on melkoinen.
Isoissa kohteissa on suunnittelusta
alkaen kaikki kunnossa. Niistä löytyy kunnon valjaita hyvillä keloilla ja vaijereille

on kiinnityspaikat. Kun ”mennään maalle”, niin käytössä ei välttämättä ole valjaita ollenkaan. Kaupasta on vain ostettu
vahvaa köyttä ja sidottu kiinni paikkaan,
joka ei edes kestä ihmisen painoa kiinnityskohdasta.
Putoamissuojausta varmennettiin lisäämällä kolmas kaide. Osassa firmoista näin on toimittu jo kauan. Jotkut ottivat ohjeen käyttöön työmailla hiljattain ja
osassa yrityksistä ei vieläkään näy kaiteita.
A-tikkaisiin ja niiden käyttöön tuli
myös tarkennuksia, jotta putoamiset vähenisivät. A-tikkaista työskentely rajoittuu pääsääntöisesti yhteen metriin. Poikkeuksena tikkaita voidaan käyttää kahteen metriin, mutta sen jälkeen niiltä
edellytetään parempaa vakautta.

Yhteinen vastuu
Nuorten perehdyttäminen työmailla vaihtelee paljon. Isoilla firmoilla asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa. Pienillä yrityksillä ja ”isä, poika ja perävaunu”
-firmoilla ei edes tiedetä, että perehdytyksestä pitäisi löytyä paperi.
Kokonaisuutena voidaan todeta turvallisuuden menneen eteenpäin niissä firmoissa, joissa halutaankin työskentelyn
olevan turvallista.
Ikävä kyllä kaikki eivät näe turvallisuutta tärkeänä ja vetoavatkin liian usein
vain rahaan. Tällaiset näkemykset turvallisuudesta eivät oikein kuulu tämän päivän rakentamisen kulttuuriin. Monilla työmailla ei vielä tänäkään päivänä ole riittävästi tietoa turvallisuuden pelisäännöistä.
Työntekijän kannattaa muistaa, että
työnantaja on velvollinen hommaamaan
turvallisuuteen liittyvät suojavälineet kustannuksellaan. Työntekijän velvollisuus
puolestaan on niitä käyttää. Hyvään ammattitaitoon kuuluu myös rohkeasti kysyä, jos ei ole varma, kuinka jokin asia
tehdään turvallisesti.

Keväällä 2008 Lundelin oli vailla kesätöitä ja etsi niitä kuumeisesti.
– Kuulin mahdollisesta työpaikasta
tutuntutun kautta. Otin puhelinluettelon käteen, soitin kyseiseen firmaan ja
sainkin sovittua työhaastattelun seuraavalle viikolle.
Työhaastattelussa pienehkön firman
toinen toimitusjohtaja kertoi palkkaavansa Lundelinin kesätöihin kesäkuun
puolesta välistä alkaen. Töiden päättymisen ajankohtaa ei sovittu sen tarkemmin. Lundelinille sanottiin kuitenkin, että elokuun 8. olisi viimeinen päivä. Aiemminkin olisi halutessaan mahdollista
lopettaa.
Samalla viikolla firman toimistolla
pidettiin perehdytys, johon osallistuivat
kaikki sen vuoden kesätyöntekijät.
– Perehdytys oli kattava ja hyvin asiallinen. Ajattelin, että sitten vain ensi viikolla hommiin.

Yllättävä sairasloma
Lundelinin työmaa sijaitsi Paimiossa.
Hän ajoi joka aamu skootterilla piennarta pitkin seitsemäksi töihin 35 kilometriä rekkojen viuhuessa ohi.
– Se oli erittäin mukavaa, paitsi silloin, kun satoi.
Työt sujuivat ja Lundelin koki oppivansa paljon uutta.
Kunnes eräänä heinäkuisena aamuna hän kaatui mopollaan matkalla töihin.
– Pahasti ei käynyt, mutta nilkka aristi sen verran, että ymmärsin mennä lääkäriin. Soitin heti työmaalle kertoakseni,
että nyt kävi näin.
Työterveyslääkärille ei saanut aikaa,
joten Lundelin ohjattiin yksityiselle vakuutusnumeron kera.
– Nivelsiteet olivat menneet, joten
sairaslomaahan siitä tuli.

Työsopimus pelasti
Seuraavana aamuna Lundelin meni
kaverinsa kyydillä viemään sairaslomalappua firman toimistoon.
– Könkkäsin kepeillä sisään ja selitin
sihteerille asiani. Tämä tokaisi vain, että
’sun työsuhteesi on päättynyt eilen, tämä
vakuutusjuttu me vielä hoidetaan.’ Olin
aivan ymmälläni. En muista yhtään, mitä sanoin sihteerille lappuja täyttäessäni, mutta itku ei ollut kaukana.
Lundelin tajusi pian, että on mentävä työsopimuksen kanssa Rakennusliiton
toimistoon.
– Seuraavana päivänä toimistossa
selitin asiani erittäin sekavien tunteiden
velloessa. Siellä ollut miesvirkailija pyysi minua ystävällisellä äänellä rauhoittumaan ja aloittamaan aivan alusta. Sitten
katsoimme yhdessä työsopimustani.
Virkailija totesi työsopimukseen lipsahtaneen Lundelinin kannalta hyvän virheen. Sopimukseen ei oltu merkitty koeaikaa eikä työsuhteen määräaikaisuutta,
mikä teki siitä käytännössä vakituisen.
Virkailija soitti firman luottamusmiehelle.
– Puhelun päätteeksi virkailija sanoi,
että pääluottamusmies soittaa minulle
vielä tänään ja neuvottelee, mitä asian
kanssa tehdään. Mutta että kannaltani
juttu näyttää hyvältä. Kiitin avusta ja lähdin hyvällä mielellä toimistosta.

Firma ei unohdu
Noin tunnin sisään pääluottamusmies soitti. Juttu sovittiin niin, että työsopimus kirjoitettiin päättyväksi kahden
viikon päähän ja Lundelin sai tuolta ajalta täyden palkan. Töihin hänen ei tietenkään enää tarvinnut mennä.
– Sain olla kotona kaksi viikkoa tekemättä mitään, mutta enpä niinä kahtena
viikkona omasta alastani mitään oppinutkaan. Vieläkin, kun näen sen firman kylttejä jossain, nousee tapahtuma mieleeni.
Yleensä en ole pitkävihainen ihminen,
mutta tätä tapausta en kyllä unohda.
Lundelin ei koskaan saanut tietää
syytä laittomaan irtisanomiseensa.
– En koe, että olisin voinut tehdä mitään toisin, paitsi tietenkin olla kaatumatta skootterilla. Sen opin, ettei liitto
ole turhaan olemassa.
EMILIA KUKKALA

MARKO NÄYKKI
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Jos jäät työttömäksi,
näillä pääset alkuun
Omat sivut
Raksanuoret ovat saaneet uudet kotisivut. Tsekkaa uusi look ja tilaa vaikka
kannatustuote.
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

Jäsenhuone
Jäsenhuoneesta löytyy keskustelufoorumi, tietoa työehtosopimuksista, kuvia
järjestetyistä tapahtumista ja monia tärkeitä lomakkeita.
Jäsenhuoneessa on myös paljon hyödyllistä yleistietoa muun muassa edunvalvonnasta, työsuojelusta ja verovähennyksistä.
Jäsenhuoneeseen pääset kirjautumaan Raksanuorten kotisivujen etusivulta. Kirjautumiseen tarvitset jäsennumerosi, jonka näet jäsenkortistasi.

Facebook
Facebookissa järjestöllä on oma Raksanuoret-yhteisö. Yhteisön sivulle päivitetään nuorille rakentajille järjestettäviä
ajankohtaisia tapahtumia. Sivua seuraamalla pysyt helpoiten selvillä siitä, mitä
missäkin milloin tapahtuu.
Tapahtumiin ilmoittautuessasi ota aina yhteys sen järjestäjään. Pelkkä tägäys
seinälle ei riitä.
Keskustelupalstoilla voit keskustella,
ystävystyä ja kysyä muilta neuvoa kiperiin
tilanteisiin. Sivuilla on kuvia tapahtumista, työmailta ja illanvietoista.

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 kolme viikon työttömyyden jälkeen. Sen jälkeen voit lähettää sen neljän viikon välein. Muista, että hakemuksen tulee päättyä aina sunnuntaihin. Hae päivärahaa viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
jäät työttömäksi.
Hakulomakkeita saat työvoimatoimistosta tai Rakennusliiton aluetoimistosta.
Jatkohakemukset tulevat postitse mak-

• olet kuulunut rakennusalan työttömyyskassaan 8 kuukauden ajan
• ollut töissä 8 kuukautta viimeisen
28 kuukauden aikana
• ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon
• työmarkkinoiden käytettävissä ansiosidonnaisen aikana.
Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti tai hakemuksesi voi tulla bumerangina takaisin. Lähetä hakemus aluetoimistoosi tai Rakennusliiton päätoimistoon: Rakennusalan työttömyyskassa, PL
308, 00531 Helsinki.

Eero Ylitalo

Tomi Kolhinoja

Juha Luukkonen

Teemu Mustonen

Ikä: 19 vuotta
Ammatti: Opiskelija
Paikkakunta: Nummela

Ikä: 31 vuotta
Ammatti: Rakennusmies
Paikkakunta: Vaasa

Ikä: 25 vuotta
Ammatti: Putkiasentaja
Paikkakunta: Mikkeli

Ikä: 26 vuotta
Ammatti: Laattoittaja
Paikkakunta: Äänekoski

1. Hmm. Enpä taida mainita. Ruokatunnille pitäisi lähteä.
2. Mitään työkalua en kyllä osaa käyttää, mutta kaverit ovat joskus maininneet, että olen aika tylsä. Joten olisin
tylsä puukko.
3. Kittaus- ja tasoitetyöt.

1. Loma ja alanvaihto.
2. Leka, tekee paljon tuhoa
nopeasti.
3. Runkovaihe, jos sen saa
tehdä kesällä. Se on raakaa
työntekoa.

1. No mitä nyt miehellä
yleensä on.
2. Iskuporakone, koska se
iskee, se poraa, se on kone!
3. Kalustus, koska se on
siistiä hommaa.

1. No tällä hetkellä vappu,
kesälomat ja Ikaalinen.
2. Laattakampa. Suora ja sopii käteen kuin valettu. On kestävä, mutta aina myös pestävä.
3. Laatoitus.

The Birth of Unionman

Säteilyvuodon seurauksena huomattiin, että Olegilla
oli jo syntyessään yliluonnollinen vastustuskyky ydinsäteilyn haittavaikutuksia vastaan.
Sen sijaan näin suuri määrä
säteilyä aiheutti Olegin kehossa solumuutoksia, joiden seu-

rauksena hänelle kehittyi monia erilaisia supervoimia.
Sitten tuli hetki, kun Olegin mitta täytti vuosienkaltoin kohtelusta, alipalkoista,
heikoista työoloista ja syrjinnänästä. Hän päätti valjastaa
supervoimansa taisteluun ay-

liikkeen rinnalla, alan paremman huomisen puolesta, harmaata taloutta ja kieroja työnantajia vastaan... Oli syntynyt
Unionman, työläisten sankari!

Työvarusteet koulusta
ja työnantajalta
Enää ei eletä aikaa, jolloin työvaatteina olivat rikkinäiset farkut ja lenkkarit. Rakennusliiton solmimissa työehtosopimuksissa sanotaan, että työnantajalla
on velvollisuus hankkia työntekijälle suojavaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet.
Työsuhteen päättyessä ne on palautettava työnantajalle.
Pääsääntöisesti suojavaatteita annetaan vuodessa kahdet, ellei olosuhteista
tai käyttötarpeesta johtuen muu menettely ole perusteltua. Tällainen syy voi olla esimerkiksi suojavaatteiden poikkeuksellisen voimakas kuluminen.

Suojavaatetus sään mukaan
Suojavaatetuksen tulee olla kuhunkin vuodenaikaan sopiva. Turvajalkineita annetaan keskimäärin yhdet vuodessa. Turvajalkineissakin on huomioitava,
että ne ovat vuodenaikaan ja olosuhteisiin sopivat.
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suilmoituksen mukana. Lapsikorotusta
voit hakea alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.
Ansiosidonnaisen päivärahan saannin
edellytyksenä on neljä pääkohtaa:

Muista henkilökohtaisista suojaimista työnantajan tulee veloituksetta hankkia
ja luovuttaa työntekijän käyttöön suojakypärä, suojakypärän alussuojus eli kypärämyssy, kuulosuojaimet, silmäsuojaimet,
kasvosuojaimet, hengityssuojaimet, työkäsineet ja tarvittaessa putoamissuojaimet.
Mikäli työterveyshuolto toteaa optisesti hiotut suojalasit tarpeelliseksi tarkkuutta vaativiin tehtäviin, on työnantaja
velvollinen ne hankkimaan.

Opiskelijolla on varusteoikeus
Myös ammattikouluissa opiskelevat ovat oikeutettuja ilmaisiin työvaatteisiin ja suojaimiin. Oppilaitosten perimät omavastuut henkilökohtaisista suojaimista ovat laittomia.
Jos suojaimien saannissa on ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen nuorisovastaavaan tai aluetoimistoon.
MIKKO OLLIKAINEN

Aikanaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla tapahtui säteilyonnettomuus. Reaktorin viimeistelytöissä oli onnettomuuden aikaan muuan puolalainen
rakennustyöntekijä, Oleg.

ILKKA NISULA

Raksanuoret 02/2010 15

Tuunari: Mikko Lindstedt
Ikä: 29 vuotta
Ammatti: Aluetoimitsija
Työnantaja: Rakennusliitto
Tuunattavat pyörät:
Honda CBR 600
Kawasaki Ninja 636R
Kawasaki ZX10
Suzuki 750cc
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Lindstedt tuunaa
Mikko Lindstedt, kavereiden kesken
Lefa tai Pezku, on Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimitsija. Lindstedtin työnkuvaan liitossa kuuluvat lähinnä nuorisopuolen asiat, kuten Länsi-Suomen nuorisovastaavan homma.
Koulutukseltaan Lindstedt on levyseppähitsaaja. Hän päätyi liiton leipiin
nelisen vuotta sitten naputeltuaan aikansa nauloja keskisuuren helsinkiläisen rakennusliikkeen luottamusmiehenä. Mies
haki ensin liiton nuorisosihteerin virkaan,
joka silloin meni sivu suun. Liiton viskaalit kuitenkin muistivat pätevän oloisen kaverin Rakennusliiton käynnistäessä nuorisoprojektiaan.
Pyörien roplaamisen ja meidän kaikkien työolojen kohentamisen ohella meneväisen miehen päivät kuluvat uiden,
lumilautaillen ja vapaaotellen.

Tunkasta se alkoi
Kiinnostus vauhtiin ja kaksipyöräisiin
heräsi kuulemma jo niin varhaisessa vaiheessa, että Tieliikennelaki-nimisestä kirjasta jäi lukematta kohta, jossa kerrotaan
kuinka monta ikävuotta vaaditaan moottoriajoneuvon kuljettajalta. Onpa korttikin joskus napattu kuivumaan kun on pitänyt kokeilla, kuinka Ninja kulkee.
Ensimmäinen kaksipyöräinen käskytettävä oli legendaarinen ”pappatunturi” seitsenvuotiaana. Tunturista Lindstedt väänsi maalaustöillä ja hitsaamal16 Raksanuoret 02/2010

la julman harrikkakopion synnyinkuntansa Karkkilan kaduille.
Lindstedtin projekteista Honda CBR
600 eli ”Pink Panther” ja Kawasaki Ninja 636R eli ”Riddler” on rakenneltu neljä vuotta sitten Karkkilassa kerrostalon
kellarikerroksessa sijaitsevassa tallissa.
Talon, josta Lindstedt on aikanaan
muuttanut pois ja jossa nykyään asuu Mikon sisko, asukkaat ovat lainanneet tallin
ja suhtautuneet hienosti rälläkän meteliin ja lasikuidun hajuun. Mummot eivät
kuulemma häiriinny ja antavat paukuttaa
peltiä kaikessa rauhassa.

Riddlerissä olikin sitten isompi työ
edessä. Pyörään käytettiin paljon aikaa
ja siihen vaihdettiin muun muassa Power Commander-ruiskuohjausjärjestelmä, quick shifter, joka mahdollistaa nopeamman vaihteen vaihdon, Bitubon ohjausiskarit ja Acropolic-putkisto.

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!
Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

Riddler on niittänyt mainetta ja kunniaa useissa näyttelyissä, palkintoja on
tullut muun muassa Radalla.comin kiihdytyskisoissa ja Storm-kilpailussa.

Kawasaki shelby

Maalaukset on tehnyt MS Street Art.

Panther ja Riddler
Pink Pantherissa ajatuksena oli rakennella pyörä nuorelle naiselle. Pyörään ei tehty suuria muutoksia, ulkonäköä nuorennettiin lähinnä uusimalla ja
maalauttamalla katteet.

Talvet 2008 ja 2009 kuluivat Suzuki
750cc:n eli ”Cafe Racerin” kimpussa. Alkuperäistä kilpurissa on oikeastaan vain
vuodelta 1981 oleva runko. Käytännössä kaikki muu on laitettu uuteen uskoon.
Kuriositeettina pyörästä löytyy kaksi ilokaasupulloa, jotka vapauttavat nappia painamalla 40 hevosvoimaa suoraan
ahterin alle.

matkoja sekä kaveriporukalla että isänsä kanssa. Tätäkin juttua kirjoitettaessa
maileja taitettiin Kroatiassa.
Kun miettii miehen työnkuvaa, johon
kuuluu viikottainen reissaaminen ympäri
Suomea ja harrastuksia, jotka vievät talviksi Karkkilaan pimeään pölyiseen talliin ja kesiksi Keski-Euroopan valtateille, tulee mieleen eräs kysymys. Nimittäin mihin mies tarvitsee asuntoa, eikö
teltta riittäisi?
Kesäisin Riddlerin tai Cafe Racerin
pääsee kohtalaisella varmuudella näkemään Rakennusliiton rakentajamotoristitapahtumassa. Lindstedtin mukaan meiniki tapahtumassa on mainio ja osallistujien ikähaitarikin aina 16 vuodesta 80 asti.
Edellinen rakentajamotoristit ja heidän puolisonsa koonnut tapahtuma järjestettiin Saarijärven Summasaaressa
23.–25. heinäkuuta.
ILKKA NISULA

Arvuuttajassa on pienimmätkin yksityiskohdat otettu huomioon.

Shelby ja Cafe Racer
Riddler eli Arvuuttaja

Pink Panther

Katteet tehtiin täysin käsityönä ja
mittaristoon integroitiin mp3-soitin. Pyöriin palanutta rahamäärää haastateltava
kieltäytyi edes ajattelemasta tokaisten
vain, että paljon.

Kawasaki ZX10 eli ”Shelby” tehtiin
kolme vuotta sitten Lindstedtin isälle.
Johtoajatuksena oli rakentaa Mustang–
pyörä vanhemmalle miehelle. Mikko kunnosti pyörän moottorin ja uusi ulkokuoren. Maalauksen loihti nummipusulalainen MS Street Art.

Ensi kesänä ajossa.

Paljon reissun päällä
Pyörillään Lindstedt on kiertänyt Lappia ja Keski-Eurooppaa. Hän on tehnyt

Nopea ja kaunis kolmikko.
Raksanuoret 02/2010 17
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IBIZA TEKEE
(voimassa 30.9.2010 asti, 1 alennus/ilmoitus0)

Uusimmat hitit ja parhaat DJ:t
Musiikkimakuja on varmasti yhtä paljon kuin kuuntelijoitakin, jokaiselle löytyy jotain. Lapsuuteni pakollisten sellonsoittovuosien jälkeen 90-luvulla huomasin, että konemusiikki on se ”mun juttu”.
Ne, jotka eivät pidä konemusiikista,
eivät yleensä ymmärrä sen moninaisuutta. Luulen konemusiikin olevan erityisesti vanhempien sukupolvien inhokkilistan
kärkipäässä. Tunnetuimpia elektronisen
musiikin tyylilajeja lienevät house, trance ja tekno. Muita alalajeja ovat esimerkiksi drum’n’bass, eurodance, rave, goa
ja elektro house.

Konemusiikin mekka
Ihmisten käsitys Ibizasta on yleensä
kapea. Saarelle menevät ne, jotka pitävät konemusiikista, biletyksestä, auiringonotosta ja haluavat välttää kulttuurielämyksiä. Brittiläiset paskasarjat ovat
varmasti antaneet monelle yksipuolisen
käsityksen paikasta. Ibizalle menevä saakin yleensä kuulla hörönaurua kertoessaan lomasuunnitelmistaan.
Maailman kovimman bilesaaren maine ei tosin ole turha. Kolmen Ibizan–reissun jälkeen tiedän kuitenkin kertoa, että
saarella on paljon muutakin tarjottavaa.
Jopa sitä kulttuuria, mutta antaa muiden
kirjoitella siitä.
18 Raksanuoret 02/2010

Kovin musa- ja bilekausi Ibizalla kestää toukokuun alusta syyskuun loppuun.
Yleisesti sanotaan, että Ibizalla soitetaan
seuraavan talven ja kesän hittejä. Lukemattomilla klubeilla soittavat maailman
parhaat DJ:t.
Klubeilla on yleensä aina yksi kovempi vetonaula, joka soittaa siellä yhtenä iltana viikossa koko kesän. Tieston löytää
joka maanantai maailman suurimmalta
klubilta Privlegestä, johon mahtuu huimat 10 000 juhlijaa. Armin van Buureni on tiistaisin Amnesiassa. David Guetta
soittaa joka torstai Pachassa, legendaarisella klubilla, josta koko Ibizan klubikulttuuri sai alkunsa. Pacha-klubeja löytyy nykyään ympäri maapalloa.
Tiskijukka yhteensovittaa kappaleet
kuulostamaan hyvältä. Kaksi levyä, joista vain toinen soi yleisölle, pistetään soimaan samalla nopeudella niin, että basson iskut kuuluvat samanaikaisesti. DJ
kuuntelee seuraavaa kappaletta jo kuulokkeillaan ja sovittaa nopeutta. Kun
kappaleet on saatu samaan tahtiin, voidaan niitä ruveta soittamaan päällekkäin.

Klubit kalliita, saari halpa
Klubeilla järjestetään paljon erilaisia
klubi-iltoja. Tunnetuimpia ovat Cocoon,
Scream, Judgement Sundays, Subliminal, We Love Space ja Zoo Projekt. Juh-

lijoita riittää kellon ympäri ja kun osa
klubeista sulkee ovensa, niin toiset vasta avaavat. Ibizan klubeja suosivat myös
juhlimaan lähteneet julkisuuden henkilöt ja kuninkaalliset. Satamista voikin
bongata maailman kalleimpiin lukeutuvia huvijahteja.
Sillä, että saarella joka päivä on
kuin juhannus, on myös huonot puolensa. Kolmen kesän tuhkana tuuleen hävinneet lomarahat puhukoot puolestaan.
Klubien pääsylippujen hinnat liikkuvat
30–60 euron välillä ja vodkabatterysta
voi joutua pulittamaan 18 euroa. Kuitenkin klubien ulkopuolella syöminen ja eläminen on edullista. Hintataso on Suomeen verrattuna matala.

Edes kerran elämässä
Paikalla pärjää kuten muissakin lomakohteissa eli hyvin, kunhan ei ala prikalla juomaa pöytään kantamaan. Maailman eniten taskuvarkaita on kuulemma Barcelonasta, mutta varoituksen sanana sanottakoon, että Ibizalla niitä tuntuu olevan saman verran. Lukuisat väsyneet, pääasiassa brittiläiset, juhlijat lahjoittavat tavaroitaan varkaille yksinkertaisesti vain olemalla niin sekaisin.
Konemusiikin ystäville saari on ehdottomasti vähintään ”once in a lifetime” -paikka. Suomesta ei suoria lentoja
Ibizalle ole pariin vuoteen lennetty, mutta suorinta tietä pääsee Milanon tai Lontoon kautta.
LAURI HAIKOLA
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Ilmoittautumiset:
Mikko Lindstedt,
puh. 040 529 4432
tai mikko.lindstedt@
rakennusliitto.fi

Valtakunnallinen
nuorisokurssi kaikille
raksanuorille
4–6.10.2010 kello 10 alkaen
Siikarannassa Espoossa,
Naruportintie 68
Tapahtumaan voivat osallistua kaikki Rakennusliiton
18–35-vuotiaat jäsenet.
Tapahtuma on jäsenille
ilmainen.
Ilmoittautumiset:
Mikko Lindstedt,
puh. 040 529 4432
tai mikko.lindstedt@
rakennusliitto.fi

MOPO TURVAAN
JOPA ALLE KYMPILLÄ!
Nyt vakuutuksensa Turvaan
keskittävälle asiakkaalle
ensimmäiseksi
vakuutusvuodeksi
Kaikenvaravakuutus
mopolle vain 8 €. *
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Täh?
Ei vakuutusten takia kannata päätään vaivata. On menopelisi sitten kaksi- tai nelipyöräinen, se kannattaa vakuuttaa.
Turva jeesaa, hoidetaan homma yhdessä kerralla kuntoon.
Eivätkä hinnatkaan huimaa päätä.
Ota yhteyttä. Olemme lähellä sinua toimipaikoissamme ja
netissä.

Hymyile, olet Turvassa

* Kampanja-aika 31.12.2010 asti. Etu koskee vain uusia Kaikenvaravakuutuksia.

Palvelunumero 01019 5110 | w w w.tur va.fi
Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.

