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Osa meistä raksanuorista on jo
lomansa viettänyt ja paluu arkeen on edessä.
Te taas, jotka
päätitte viettää lomanne työn ääressä tai joille ei ollut vielä lomapäiviä kertynyt tarpeeksi: kyllä
niitä lomia vielä ehtii pitämään.
Jälleen noin 3000 nuorta valmistui alalle, mikä on todella
hienoa. Mutta alalla on edessään
vaikeat ajat. Hallitus ei torju harmaata taloutta tarpeeksi vahvasti
ja tämä syö sekä työpaikkoja että
saavutettuja etuuksia jatkuvasti.

Rakennusliitto on koko ajan
ajanut työntekijän etuja, mutta se
ei pelkästään riitä. Tarvitaan järeitä toimia valtiovallan tasolta,
poliisilta sekä uudelta hallitukselta, jotta meillä jokaisella olisi
työpaikka, jonne mennä.
SAK piti kesäkuussa 18. edustajakokouksensa. Kokouksessa
muun muassa valittiin uusi hallitus ja valtuusto. Raksanuoret olivat hyvin esillä kokouksessa ja
meitä jopa kuunneltiin kokouksen aikana, vaikka kokousedustajistomme oli selvästi nuorin.
Raksanuorten toiminta kiinnosti muiden liittojen edustajia

Henri Karvinen

myös iltaisin. Toiminnastamme
ja mahdollisista liittojen välisistä
yhteistyökohteista kyseltiin paljon. Muun muassa Raksanuoretlehden tarpeellisuutta puolustettiin muutamalle kysyjälle.
Kaiken kaikkiaan kokouksessa
ei käsitelty niinkään nuorten asioita, vaan erittäin laajasti SAK:n
jäsenliittojen asioita ja tavoitteita,
joista harmillisesti vain muutama
suoranaisesti auttaa rakentajia.
Elokuussa sitten päätetään Rakennusliittoon uusi nuorisojaosto
seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Katsotaan, ketkä pääsevät jatkoon ja
kuka tai ketkä ovat heikoin lenkki.
Raksanuoret 02/2011
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sami tenhonen

kuvat: liinu petterson

Tuomo Haltia
21 vuotta, Kotka

Noora Jormanainen
21 vuotta, Joensuu

Hanna Niemi
20 vuotta, Seinäjoki

Suvi Partinen
22 vuotta, Hämeenlinna

Vuonna 2006 aloitin rakennusalan opintoni Etelä-Kymen
ammattiopistolla. Kolmivuotinen talonrakentajan koulutus
loppui kesällä 2009, minkä
jälkeen pääsin töihin paikalliseen rakennusfirmaan. Siellä olen edelleen ja töitä kyllä riittää.
Hyvää työssäni on työmaiden vaihtuvuus ja monipuoliset työt. Jatkokoulutussuunnitelmat ovat pyörineet mielessä ja muuttunevat ajankohtaisiksikin lähiaikoina.
Rakennusliittoon liityin
vuonna 2010, kun kaveri oli
kertonut hauskoista liiton tapahtumista ja reissuista.
Harrastan talvisin lumilautailua ja kesällä minicrossilla
ajelua. Kamppailulajitaustaakin on kreikkalais-roomalaisen
painin, brasilialaisen jujutsun
ja vapaaottelun verran.

Rakennusliiton jäseneksi liityin heti ensimmäisenä opiskeluvuotenani. Vuonna 2009
valmistuin Pohjois-Karjalan
ammattiopistosta maalariksi.
Töitä on riittänyt mukavasti
niin pienemmissä kuin keskisuurissakin yrityksissä. Miehisellä alalla olen pärjännyt hyvin reippaan asenteen ja rempseän huumorintajun ansiosta.
Liiton tohinoihin lähdin
mukaan ensi kerran keväällä
2011, jolloin Tahkolla järjestettiin Itä-Suomen suuralueen
nuorisokurssi. Seuraava reissu olikin Siikarantaan lehdentekokurssille. Jatkossa tulee
varmasti lähdettyä muihinkin
tapahtumiin.
Kannustankin kaikkia lähtemään mukaan Raksanuorten tapahtumiin. Niissä tapaa
mukavia ihmisiä ja hauskaa
puuhaa riittää – tärkeitä infoja
unohtamatta!

Olen kuulunut rakennusliittoon
vuodesta 2007 ja tällä hetkellä toimin osasto 41 hallituksen varajäsenenä. Raksalaisten nuorisotoiminnassa olen
ollut mukana reilun vuoden.
Valmistuin rakennusmaalariksi keväällä 2010, mutta en
ole toistaiseksi tehnyt oman
alani töitä, paitsi autellut tuttavia remonteissa. Pidän pienremonteista, koska työ on
vaihtelevaa ja oman kädenjälki näkyy paremmin kuin suurilla rakennustyömailla.
Minua kiinnostavat autojen
maalaukset ja tuunaukset. Ostin hetki sitten itselleni kynäruiskun, jotta pääsisin kokeilemaan, miten maalaus luonnistuisi.
Lisäksi soitan akustista kitaraa, laulan ja kirjoitan omia
lyriikoita sekä suomeksi että
englanniksi. Harrastan myös
koirani kanssa lenkkeilyä ja
elokuvia.

Lukion jälkeen halusin lähteä
opiskelemaan jotain käytännönläheistä, fyysistä ja vähän
luovaakin alaa. Rakennusala tuntui täyttävän nämä toiveet, ja niinpä tie vei ammattikouluun, josta valmistuin parin vuoden opiskelujen jälkeen
talonrakentajaksi.
Työpaikka löytyi heti valmistumisen jälkeen ja siellä
olen nyt vuoden verran saanut
pystytellä rivitaloja. Rakennusliittoon liityin heti opiskelujen alkaessa 2008.
Raksanuorten toimintaan
lähdin mukaan, kun Hämeenlinnaan järjestettiin ensimmäinen tapahtuma. Siitä
lähtien olen käynyt kaikissa
oman alueen tapahtumissa ja
muutamilla valtakunnallisillakin kursseilla.
Hyvä porukka vetää mukaansa. Kun on kerran viettänyt iltaa kymmenien rakentajien kanssa, tietää lähtevänsä toistekin.

Nuoret valtasivat osaston
Turkulaisen talonrakentajien osasto 16
hallituksesta nuoria on jo melkein puolet. Tähän Turun suurimpaan osastoon
kuuluvat rakennusnaiset- ja miehet sekä kone- ja asfalttiduunarit.
Luottamusta ja mahdollisuuksia nuorille on annettu osastossa runsaalla kädellä, sillä sen puheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja sekä tietysti nuorisovastaava ovat kaikki alle 35-vuotiaita.

Konkarien neuvot kullanarvoisia
Eikä tämä tietenkään olisi mahdollista ilman vanhempia konkareita. Heidän kokemuksensa ja tietämyksensä ovat osoittautuneet kullanarvoisiksi. Nuoremmat ovat
sitten soveltaneet ja hioneet neuvoja omannäköisikseen ja tätä päivää vastaavaksi.
Kaikilla on jotain annettavaa toisilleen, jos siihen vaan annetaan tilaisuus.
Osasto 16 hallitus on jo aikoja sitten tajunnut, että kaikki ikääntyvät joskus ja
jatkajia tarvitaan.
Ei siis ihme, että osasto 16:sta löytyvät alueen aktiivisimmat nuoret, jotka
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Monista on tullut osastotoiminnan kautta
todella hyviä kavereita. Tämä ja osastotoimintaan mukaantulo tapahtuu yleensä hauskanpidon ohessa. Tuskin nimittäin monikaan on kuivan syyskokouksen
jälkeen päättänyt, että ”hei, tää on mun
juttu”. Yleensä siihen tarvitaan hieman
erilaista toimintaa.
Hauskanpidolla on siis asiaohjelman
lisäksi suuri merkitys osastojen nuorentumiselle ja sitä kautta olemassaololle. Sitä paitsi kun kokouksissa osataan
myös nauraa, on niihin mukava tulla uudestaan.
Jatta Salmi

On meil
kontor ka
Eestis
Tiesitkö, että Rakennusliitolla on toimisto myös Tallinnassa? Toimistolla työskentelee yksi vakituinen työntekijä, Kalev Liibert. Tarkoituksena on paitsi antaa tietoa Rakennusliitosta ja Suomessa
noudatettavista työehdoista, myös saada
Suomessa työskenteleviä virolaisia Rakennusliiton jäseniksi. Liitto ei siis ole
houkuttelemassa työvoimaa Suomeen,
vaan antaa tietoa muun muassa maan
työehdoista ja sosiaaliturvasta.

Neuvoja ja apua työntekijöille
Valtakunnallinen nuorisojaosto on käynyt myös tutustumassa Viron konttoriin,
viimeksi kevättalvella. Työntekijä kertoi
jaostolle kattavasti tehtävistään ja yleisimmistä syistä toimistolla käyntiin. Niitä ovat työsopimusasiat ja jäseneksi liittyminen. Paljon myös tiedustellaan, mitä täytyy tehdä ja tietää, jos menee Suomeen töihin. Käydäänpä toisinaan myös
kysymässä, että mikäs tämä Rakennusliitto oikein onkaan.

Ovi käy tasaiseen varmasti
Toimistolla voi käydä kysymässä neuvoja muihinkin kuin liittoon liittyviin asioihin. Saranat eivät kuulemma hirveän kovalla rasituksella ole olleet, mutta tasaiseen tahtiin vierailijoita kertyy kuitenkin
noin kymmenkunta viikossa.
Sami Tenhonen

jatta salmi
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Hauskanpito on tärkeää

Ossi Pasanen, Jatta Salmi, Mika Rasimus ja Erki Lemberg osastosta 16.

Rakennusliiton nuorten jäsenlehti 02/2011
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry Nuorisojaosto PÄÄTOIMITTAJA Henri Karvinen TOIMITUSSIHTEERI Emilia Kukkala TAITTO Kaisa Tiri
KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Aho Mikko, Haikola Lauri, Haltia Tuomo, Helander Markus, Hinkula Seppo, Holopainen Anni, Jalosalmi
Joonas, Jormanainen Noora, Järvi Tero, Karvinen Henri, Kemppainen Aki, Kuikka Ida, Kukkala Emilia, Lahti Tuomas, Lindstedt Mikko, Luukkonen Juha, Niemi Hanna, Nisula Ilkka, Ollikainen Mikko, Partinen Sini, Partinen Suvi, Petterson Liinu, Romppanen Suvi,
Rosti Karoliina, Rämä Heikki, Salmi Jatta, Tenhonen Sami, Tyykiluoto Sanna, Värinen Arto SARJAKUVA Miia Ruokolainen KANNEN
KUVA Markus Helander ILMOITUSMYYNTI Mikko Lindstedt, mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi PAINO Kalevaprint, www.kalevaprint.fi

osallistuvat alueen tapahtumiin aina runsaslukuisesti. Nuorten toimintaa on tuettu ja kannustettu loistavasti. Kirstun
päällä ei ole istuttu myhäillen ja pihtaillen, kuten joissain osastoissa on kuulemma ollut tapana. Toivottavasti muutos kohtaa vielä nuokin osastot.
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jatta salmi

Pohjanmaan alueen raksanuoret kävivät
keväällä nauttimassa vauhdista Härmän
Powerparkissa. Koska huvipuisto oli vielä
suljettuna talven jäljiltä, päätettiin mennä ajamaan kartingia Mika Salo Circuit
-radalle.
Sää oli mitä mainioin ulkoradalla ajamiseen, vaikka aamulla olikin satanut
rankasti. Päivään mennessä rata oli kuivanut ja aurinko porotti mukavasti. Epäonnen päivästä, 13. perjantai, huolimatta autot ja kuljettajat säilyivät naarmuitta pienistä törmäyksistä.
Kisaa ajettiin nopeimmasta ajasta
kymmenen kilpailijan kesken, joista neljä oli naisia. Aikaisempaa kokemusta kar-

ting-autoista oli vain muutamalla. Miesenemmistöstä huolimatta kurvailun voitti
Katariina Kangas kirkkaalla pohja-ajalla
56,14. Loppujoukko tuli tiiviissä nipussa pienillä aikaeroilla.
Härmästä kurvattiin minibussilla Seinäjoelle Sisun saunatiloihin katsomaan
illan Suomi–Venäjä-jääkiekko-ottelua,
jonka Suomi avasi hienolla ilmaveivillä
ja voitti 3–0. Ennen pelin alkua mutusteltiin vielä herkullista pitsaa ja suunniteltiin tulevaa värikuulasotaa Superin
nuoria vastaan. Mahtavan pelin jälkeen
suunnattiin joukolla rellestämään Seinäjoen yöelämään.
Arto Värinen ja Tero Järvi

Renkaiden ulinaa Turussa

liinu petterson

Pisteet sille, joka on keksinyt niinkin siistin jutun kuin mäkiautoilu. Turun raksanuorille tähän kokemukseen järjestettiin
kesäkuussa jälleen mahdollisuus.
Mikä mahtavinta, mäkiautoilupaikka
on upeassa Hirvensalon saaressa. Talvella sitä samaa jyrkkää mäkeä lasketellaan
ja kesällä tullaan kiemurtelevaa rataa pitkin alas rinneautoilla.
Tässä lajissa sade ei ole este vaan
loistava haaste, joka erottelee huippukuskit niistä pahuksen sunnuntaikuskeista.
Saimme helteiseen ajokeliin tunnelmallisen ukkosenjyrinän – ja kyllä, jostain

syystä alkoi AC/DC soimaan päässä, ja fiilis sen kuin nousi vain!
Pitää todeta, etten tiedä Hirvensaloa parempaa paikkaa kokoustaa. Tämä myös siksi, että henkilökunta on jotain niin uskomattoman upeaa ja ystävällistä, etteivät sanat riitä kertomaan.
Paikassa on mahdollisuus hengailla
yhdessä myös pidempään ja tuumailla
oman alueen menoa. Turun raksanuoret kiittää ja kuittaa. Vaan ei viimeistä
kertaa: rinteessä nähdään! (Psst: KVG.)
Jatta Salmi

Lentäviä maaleja rannoilla

liinu petterson
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Raksanuorten suosituimpiin tapahtumiin
kuuluvat kesäiset Beach Futis -tapahtumat. Kuluneena kesänäkin otimme osaa
Kalajoella ja Porin Raviradalla järjestettäviin turnauksiin.
Edellisiin vuosiin verrattuna tapahtumissa oltiin otettu iso askel takaisin
urheilutapahtuman suuntaan. Aikaisempina vuosina tulleet valitusvyöryt varsinkin Yyteristä muuttivat tapahtumaa ja sen
osanottajakaartia merkittävästi. Tapahtuma siirrettiinkin Yyterin sannoilta keskustan raviradalle.
Yhteensä kuuden joukkueen voimin
tapahtumissa vieraili yli 50 raksanuorta. Yhteinen hauskanpito mukavan harrastuksen parissa tuntui maistuvan jokaiselle. Menoa ei haitannut edes Yyteriin iskenyt trombi, joka vei mennessään monen näytteilleasettajan myyntikojut ja tavarat siinä mukana. Rakennusliiton ja Superin yhteinen piste sai myös
pieniä vaurioita.

Oli hurjan näköistä touhua katsella sivusta, kun 200 terassin tuolia pöytineen
lähtee ilmassa omille teilleen. Myrskyn
voimasta kertonee myös, että jalkapallomaaleja siirtyi tuulen mukana kymmeniä metrejä.
Järjestelyt kuitenkin pelasivat mainiosti, ja tapahtumaa päästiin jatkamaan auringon kuivatellessa kamppeita. Edellisvuosien tapaan yhteinen joukkue löytyi myös Superin nuorten eli sunujen kanssa. Ottelumenestys ei ollut tänäkään vuonna päätavoite, kunhan pääsi pelaamaan.
Voittoja tuli, mutta tappioita taisi tulla hitusen enemmän. Kivaa oli kuitenkin,
että oman porukan joukkueet pääsivät pelaamaan vastakkain pariinkin otteeseen.
Kaikkiaan tapahtumiin löytyi joukkueet
Lapista, Lahdesta, Uudeltamaalta, Oulusta, Itä- ja Keski-Suomesta.
Lauri Haikola

Elämää työpäivän jälkeen?

Taivas varjele, mitä sieltä...

Tuomas lahti

liinu petterson

Arto värinen

(r)Actionia

Parasta mitä voi tehdä
vaatteet päällä

Pelimiehiltä:

Melkein kuin toinen perhe
Mielekäs vapaa-ajan harrastus auttaa jaksamaan työelämässä. Meille tuo harrastus on jalkapallon pelaaminen. Siinä pääsee nauttimaan hienosta lajista ja pitämään hauskaa hyvällä porukalla.
Saadaksemme lajista mahdollisimman paljon irti päätimme perustaa oman joukkueen. Menneitä aikoja kunnioittaen
joukkue perustettiin perinteikkään seuran, Oulun Työväen Palloilijoiden, lipun alle. Oli vuosi 2009.

Tärkeintä on hauskanpito
Tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin pelistä nauttiminen, koska mielestämme jalkapallon pitää olla hauskaa niin pelaajille
kuin yleisöllekin. Tämä tavoite takaraivossa kasasimme joukkueen vanhoista pelikavereista, joihin vuosien aikana olimme tutustuneet.
Lähdimme rakentamaan toimintaa pohjalta eli alimmalta
sarjatasolta. Työ palkittiin menestyksellä heti alusta lähtien:
sarjanousu tuli heti ensimmäisen kauden jälkeen.
On myös mahtavaa, kun kaverit, tutut ja aiemmin seuran
toiminnassa mukana olleet tulevat kentän reunalle kannustamaan ja seuraamaan pelejä. Peleistä onkin tullut eräänlainen
kohtaamispaikka vanhoille tutuille, jotka ovat ajan myötä muuten jääneet pois jalkapallon parista.
Joukkueemme viikko-ohjelmaan kuuluvat keskimäärin kahdet harjoitukset ja yksi peli. Siinä kunto kohenee ja pysyy yllä. Uusiin kavereihin tutustuminen, vanhojen tapaaminen ja
yhdessä tekeminen ovat asioita, jotka tekevät harrastuksesta
mielekkään. Myös adrenaliiniriippuvuudella on osansa.

Oma joukkue opettaa
Joukkueen perustamisesta ja pyörittämisestä on hyötyä jatkossa, sillä toimihenkilöille kertyy kokemusta talouden hallinnasta, yhteistyökumppanien hankinnasta, tiedottamisesta ja monenlaisesta yhteistoiminnasta. Organisaation pyörittäminenkin on taitoa vaativa joukkuelaji.
Fyysisissä lajeissa on myös varjopuolensa. Laji, jossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää, tuo usein mukanaan myös
loukkaantumisia. Itsekin olemme molemmat olleet pitkillä sairaslomilla edellisen kevään aikana, joten työnantaja ei välttämättä näin vauhdikkaasta harrastuksesta tykkää. Palaaminen
kentälle yhä uudestaan kertoo kuitenkin siitä, kuinka hieno ja
mielekäs harrastus jalkapallo on.
Aki Kemppainen ja Heikki Rämä

Seuran sivut: http://otp.fi/edustus/

Vantaalainen 28-vuotias Jon Liljegren on harrastanut enduroa
parisen vuotta. Kipinä syttyi kaverin pyörää kokeillessa, mutta
intohimo ajamiseen oli olemassa jo verenperintönä. Liljegrenin isä on ajanut aikoinaan menestyksekkäästi, voittaen muun
muassa kolmesti Päijänteen ympäriajon.
Liljegren pyrkii ajamaan KTM 250 EXC -pyörällään kahdesti viikossa. Enimmäkseen hän ajaa enduroa, mutta pitää
myös crossiradalla ajamisesta.
– Endurosta pidän enemmän ratojen vaihtelevuuden, vaarallisuuden ja luonnossa ajamisen takia.
Crossiradalla ajaminen taas on miehen mielestä yksitoikkoisempaa, joskin vauhdikkaampaa. Vaikka lajia on mahdollista harrastaa ympäri vuoden, nauttii Liljegren enemmän kesällä ajamisesta.

Köyhän ei kannata ostaa halpaa
Kustannuksista Liljegren toteaa, että halutessaan harrastukseen saa kyllä uppoamaan paljonkin rahaa. Kaikki on kuitenkin suhteellista. Aloittaja säästää tonneja ostamalla pyörän
käytettynä. Suojavarusteista taas laadukas ja usein kalliimpi tuote kestää paremmin tällejä. Usein se myös maksaa itsensä takaisin.
Kustannuksia tulee myös kaatumisvaurioista – omasta ajotyylistä riippuu, paljonko. Isompia perushuoltoja öljynvaihtoa
lukuun ottamatta tulee noin joka toinen vuosi. Myös pyörän
kuljetuksista voi aiheutua lisäkuluja.
Vakuutukset on niin ikään hyvä pitää kunnossa, ettei onnettomuuden sattuessa jää tyhjän päälle. Liljegrenillä on omakohtaisiakin kokemuksia pienistä haavereista.
– Vauhti verissä, ajotaitoa ei niin paljoa ja vedetään kusta
päässä täysiä joka paikkaan, kuvailee Liljegren tyypillistä onnettomuustilannetta.

Toiminnan mies on aina menossa
Kirvesmiehen työt vievät Liljegreniltä paljon aikaa, mutta enduron ohella hän ehtii harrastaa muutakin. Mies treenaa salilla neljästä viiteen kertaan viikossa ja pelaa salibandya. Liljegren on mukana myös Raksanuorten toiminnassa, ja varsinkin Super–Raksa-päivät saavat häneltä kehuja.
Nelipyöräisilläkin on sijansa miehen sydämessä, sillä vapaa-ajan puuhiin kuuluu vielä autojen laittaminen.
– Kaikki kovaa kulkevat vehkeet kiinnostavat.
Lähitulevaisuuden haaveena hänellä on hankkia supermoto-pyörä. Myös oman enduroradan kehittäminen on ollut
suunnitteilla.

Mikko Lindstedt, Suvi Partinen,
Sini Partinen ja Karoliina Rosti
Raksanuoret 02/2011
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Kimmo Angervaniva on mies, joka on syössyt tulta, lentänyt lentokonetta ja
jonka keikkabussin Petri Nygård vei. Oulussa asuva 29-vuotias nosturikuski ei
unelmoi elämästä vaan elää unelmiaan todeksi.
teksti: Emilia Kukkala,
kuvat: Markus Helander, Seppo Hinkula, Sanna Tyykiluoto

Muuan raahelaisen kerrostalon asukkailla oli 90-luvulla kestämistä. Nuoret
hevitoivot Kimmo Angervaniva ja Petri
Knuutinen olivat tehneet Iron Maidenin
innoittamana pommisuojaan ensimmäisen treenikämppänsä. Parin vuoden ahkeran harjoittelun tuloksena syntyi coverbändi Fiend.
Nuorison taidetapahtuman finaalissa
Kuopiossa vuonna 1998 nähtiin yläasteikäisten poikien black metal -bändi, joka
syöksi lavalla tulta maskit päässä. Se oli
Angervanivan Fallen Angel.
Molemmat bändit hajosivat aikanaan
musiikillisiin erimielisyyksiin. Vähältä piti, ettei aloitteleva kitaristi-laulaja jättänyt metallimaailmaa kokonaan.
– Päätin, etten soita enää ikinä, ja
vuosia siinä olikin välissä. Soitimme niin
paljon, että yksinkertaisesti kyllästyin.
Vuosiin Angervaniva ei jaksanut
edes kuunnella metallia, mutta vanhat
Children of Bodomin levyt innostivat
marssimaan taas kitarakauppaan.
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Helposti innostuvan miehen mielenkiinnonkohteet ovat vaihtuneet tiuhaan,
mutta teinivuosien tauosta huolimatta
musiikki – se tärkein – on pysynyt. Kerrostalon pommisuojassa kohkanneella
entisellä teinillä on kaksi bändiä, jotka
molemmat julkaisevat kesän aikana uutta tuotantoa.
Overstraindin viiden biisin promo-EP
julkaistaan omakustanteena. Angervaniva luettelee bändin musiikillisiksi vaikuttajiksi Stam1nan, Mokoman, Diablon
ja Lamb of Godin.
Angervaniva oli Helsingin vuosinaan
perustamassa bändiä yhdessä soolokitaristi-taustalaulaja Kristian Kurosen kanssa, mutta Oulusta käsin yhtyeen riveissä
soittelu ei oikein luonnistu. Hän kertoo
olevansa kuitenkin mukana ainakin siihen asti, että levy saadaan ulos.

Bussihässäkkää ja akrobatiaa
Overstraindin kanssa Angervaniva ehti
kuitenkin kokea yhtä sun toista. Bändi

esiintyi Nummirockissa 2010 ja saman
vuoden syksyllä miehet lämppäsivät Turmion Kätilöitä Keravalla.
– Itse asiassa Nummirock oli meidän
ensimmäinen varsinainen keikka.
Festarikeikka aukeni Demosetä-bändikilpailun kautta. Hämmästyksekseen
Overstraind oli niiden yhdeksän bändin
joukossa, jotka valittiin.
– Oltiin aivan ihmeissään. Että mitä me
nyt tehdään ja millä me sinne mennään.
Vuokrattiin bussi, mutta lähtöpäivänä
vuokraajalta tulikin aikamoista sadattelua
bändin jäsenistössä aiheuttanut puhelu.
– Vuokraaja soitti, että antoikin bussimme Petri Nygårdille. Kuin ihmeen
kaupalla saimme kilpailevasta vuorkaamosta lainaan Kaija Koon bussin. Se oli
täynnä laulajattaren lavatekniikkaa.
Matkalla Nummeen bändi sai kuulla, että Petrin bussi oli hajonnut jonnekin Hämeenlinnan seudulle.
– Otimme sille pienet.
Keikka oli juhannusaattona ja yleisöä mukavasti.

Angervaniva sanoo kiltin muodostuneen jo tavaramerkikseen.

Markus Helander

– Se oli hieno reissu, pääsi suurelle
stagelle. Ja näkemään kaikkia kovia tyyppejä sekä lapsuuden hevisankareita Sepulturasta alkaen. Mokoman keikan alussa tehtiin vähän akrobatiaa lavalla. Kysyttiin juontavalta Heta Hyttiseltä, että
saadaanko mennä tekemään kuperkeikkoja lavalle. Saimme. Mokoman jätkät
sanoivat vain, että kunhan varotte meidän pedaaleita.
Päätähuimaava, fysiikan lakeja rikkova akrobatiaesitys löytyy muun muassa Youtubesta Overstraindin kanavalta.

Kitaroinnin lisäksi Angervaniva laulaa
taustoja, murinoita ja melodioita.
– Ääneni on enemmän sellainen iskelmä-ääni, joka kävisi johonkin Viikatteeseen.
Toraltakin on tulossa piakkoin levy,
kahden biisin demo. Lehden mennessä
painoon sen pitäisi olla jo julkaistu. Keikoille tähdätään vuodenvaihteessa.
– Esiintymisemme on erittäin huumoripitoista. Siihen on tähdätty, ettei olla hampaat irvessä paskanjäykkinä lavalla. Musiikki on iloinen asia!

Musiikki on iloinen asia

Lavalla ei tuijotella kenkiin

Oulussa Angervanivalla on jo uusi bändi, Tora. Se on ollut kasassa vuoden alusta. Nimeksi valittiin Tora, koska siitä tuli mieleen torahammas.
– Kerroin nimen kihlatulleni, niin hän
sanoi, että miksi riita. Hoksasin, että torahan tarkoittaa riitaakin.
Hampaita tai riitaa, nimi kuvannee
bändin musiikkia hyvin. Muusikon itsensä sanoin Tora soittaa ”melodista groove trash metallia”. Kuten soitti
Overstraindikin, tosin vähemmän melodista sellaista.
Torassa Angervaniva tekee biisejä itse
ja yhdessä kitaristi Matti Honkalan kanssa. Sovitukset tehdään yhdessä, mutta
sanoituspuoli on laulaja Iiro Ranta-Halvarin heiniä.
Kotoa löytyy pieni studio.
– Siellä pystyy tekemään periaatteessa valmista tavaraa, kaiken muun paitsi
rumpujen nauhoitukset.
Bändiin kuuluu myös basisti Samu
Niemelä. Rumpali on parastaikaa haussa.
Angervaniva soittaa itse kitaraa. Seitsenkielistä, kuinkas muuten.
– Sillä pääsee niin alas, että lahkeet
lepattaa!
Aivan aluksi Angervaniva soitti pianoa
vuosia, mutta tykästyi yläasteiässä kitaran monipuolisuuteen.

Angervanivalle musiikin ilo tuleekin pitkälti esiintymisestä.
– Tykkään esiintyä ja kun olen lavalla, niin se on ihan mieletön fiilis. Saati,
kun yleisö on mukana.
Mies myöntää auliisti halunneensa aina olla huomion keskipisteenä.
– Olen aina ollut vähän sellainen pelleilijä. Ja tykännyt tehdä vähän liiankin
paljon kaikenlaisia musiikin oheisjuttuja, kuten lavashow’ta.

Markus Helander

Lavashow tarkoittaa Angervanivalle
muutakin kuin tulensyöksentää. Esimerkiksi sitä, että painellaan lavalle kiltissä
kalukukkaro heiluen. Tai vedetään hevimetelin päälle vähän huuliharppua tai gazoopilliä. Tai laitetaan Heavy Cornerissa moshauskisaa pystyyn ja heitetään paitaa pois.
– Mun mielestä se on sillä lailla, että
levyllä soitetaan hyvin ja keikoilla ei ole
niin tarkkaa. Ihmiset haluavat nähdä jotain erilaista. Yksi itselle tärkeä bändi on
Stam1na. Katson paljon niiden lavajuttuja. Sellaista pitää metallin olla, kuin menisi sirkusta katsomaan.

Ainoa oikea oranssi
Energisen miehen kiinnostus suuntautuu
myös moottoriajoneuvoihin. Tällä hetkellä Angervanivalla on moottoripyörä, Kawasaki Z1000 vm. 2008. Pyörää hän ei
ole vielä ehtinyt paljon laittelemaan, mutta siihen on tarkoitus perehtyä talvella.
– Emäntä tekee kynäruiskumaalauksia, itse olen tehnyt lasikuituhommia. Väri pysyy samana, koska olen aina tykännyt
oranssista. Se on ainoa oikea väri! Kattei-

Kimmo Angervanivan ensimmäinen itsetehty tatuointi syntyi omaan pohkeeseen (oik.).

Sanna Tyykiluoto

Sanna Tyykiluoto

Markus Helander
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Seppo Hinkula

ta on tarkoitus lähinnä muutella, ei mitään virityshommia.
Ensin Angervanivalla oli tarkoitus ostaa harrikka, mutta hän päätyi kuitenkin aloittamaan jollain helpommalla laitettavalla.
– Viimeiset kymmenen vuotta olen pyörästä haaveillut, mutta on ollut niin kalliita
autoja, ettei ole ollut varaa pyörään.
Nyt tallissa on astetta käytännöllisempi farkkumersu.
– Autoja olen kymmenen vuotta harrastellut, ehti olla Porsche Boxster, Toyota Supra, Nissan 350Z ja Subaru Impreza.
Perustipa mies aikanaan Subaru Club
Finlandinkin, jota pyöritti käytännössä yksinään. Nykyisin hän käy vain joskus saunailloissa. Tätä nykyä noin 1700 jäsenen autokerho on Toyotan urheilumallien harrastajille.
Vuonna 2005 Angervanivan Toyota Suprasta oli juttu GTi-Magazinessa.
Oranssista tietenkin.
– Vaikka pyörä onkin hauska, auto on
käytännöllisempi ja sitä pystyy enemmän
muokkaamaan. Jossain vaiheessa hommaan vielä autoprojektin. Se tulee varmaankin olemaan Corvette C5.
Angervaniva muistaa yhä sen hetken,
kun autokuume ensi kerran kohosi.
– Näin kymmenvuotiaana autokaupassa 80-luvun lopun Nissan 300:n ja
päätin, että tuommoisen vielä ostan. Se
näytti silloin aivan uskomattoman futuristiselta.
Merkkiuskollinen mies ei kuitenkaan
ole koskaan ollut.
– On mukavaa opetella aina uusi auto.
Eikä Angervaniva ei ole tyytynyt vauhtiin pelkästään maan päällä. Hän on ohjannut myös lentokonetta. Lentolupakirjan suorittaminen on vielä vähän vaiheessa, mutta ultrakevyen koneen puikoissa
on jo oltu.
– Ihan oikea lentokone se on. Tykkään kokeilla kaikkea jännää, kun en oikein pelkää mitään.
Miltä sitten tuntuu lentää?
– Älyttömältä.

Kaiken takana on nainen
Raahessa asuessaan nykyinen tornisnosturinkuljettaja opiskeli pari vuotta graafista suunnittelua, mutta ei ehtinyt valmistua.
– En ole koskaan oikein koulunpenkillä viihtynyt.
Visuaaliselle silmälle oli kuitenkin
käyttöä myöhemmin, nimittäin tatuointien teossa.
– Tatuointihomma läksi niin, että halusin tehdä vaikutuksen tuohon emäntääni, joka on ammattilaistatuoija. Ostin
koneen ja väkersin jalkaan ekan kuvani,
Angervaniva kertoo ja näyttää jalassa olevaa tribaalia.
Oli hän tatuoimisesta haaveillut ennenkin, mutta olihan sitä naiselle näytettävä. Ja ilmeisesti vaikutuksen teko onnistui, sillä samaisen naisen perässä Angervaniva muutti vuoden alussa Ouluun.
Työtkin järjestyivät, kun hän sai YIT:llä
sisäisen siirron.
Sittemmin Angervaniva on tehnyt
useita muitakin kuvia, harrastuspohjalta.
– Siihen nähden, miten vähän olen
tehnyt, olen mielestäni kehittynyt hyvin.

Skarpin ei tarvitse stressata
Tällä hetkellä Angervaniva ajaa Toppilassa 42-metristä nosturia. Ja pitää
työstään, vaikka korkeampiakin on tullut ajettua.
– Se on hyvällä paikalla, saa merta katsella. Koulussa ehdin miettiä, että millaistahan tämä työ tulee olemaan,
kun samaa autonrengasta vain siirreltiin
pihalla paikasta toiseen. Mutta mukavaa
työtä tämä on!
Kuski kehuu työssä olevan hyvän tekemisen meiningin.
– Tietyt riskinsä, vaaransa ja vastuunsa siihen sisältyvät, mutta enpä ole niitä
ikinä pelännyt.
Palautetta ei tosin koppiin tule samalla tavalla kuin vaikkapa esiintymislavalle.
– Siksi pitää palkita itse itsensä tekemällä vapaa-ajalla kaikkea kivaa. Tämä on kuitenkin vain työtä. En ota siitä
stressiä, mutta hoidan kaikki hommat.

Kun pitää asiat kunnossa, pystyy nauttimaan vapaa-ajastakin.
Rakennusalalle Angervaniva päätyi
puoliksi vahingossa. Hän oli alkuun Rautaruukilla siltanosturin kuljettajana, mutta kun ei saanut vakipestiä, lähti Forssaan torninosturikouluun, josta valmistui 2005.
– Menin ihan noviisina sinne kouluun, en ollut koskaan ollut alasta liiemmin edes kiinnostunut. Isäntä sitä taisi
ehdottaa. Se oli Raahessa sitä aikaa, ettei
meinannut kunnon hommia saada. Vielä
kun autojen kanssa touhusin, niin oli rahareikääkin. Jotain piti keksiä.
Valmistuttuaan Angervaniva on ollut
alan hommissa koko ajan, firmat vain ovat
vaihtuneet. Hän on jonkin verran myös liiton toiminnassa mukana ja käy silloin tällöin Raksanuorten tapahtumissa ja reissuilla.

Unelmia ja uuden oppimista
Vaikka vauhtia ja jänniä paikkoja piisaa niin töissä kuin vapaallakin, ei Angervaniva ole se kaveri, joka tieten tahtoen hankkiutuu vaaratilanteisiin. Edes
vahingossa.
– Siinä on jo jännitystä, kun opettelee jonkun uuden jutun. Ja ajamisesta saa jännityksen tunteen ilman ylinopeuttakin. En varmasti pelkäisi tehdä esimerkiksi benji-hyppyä, mutta sen ovat jo
kaikki tehneet. Mulla on ollut vähän sellainen periaate, että en tee sitä mitä kaikki muut.
Vielä tänä kesänä mies aikoo kokeilla kitesurfingia eli leijasurfausta.
Tärkeimpänä ohjenuorana kaikessa
tekemisissään Angervanivalla on kuitenkin unelmien toteuttaminen.
– Unelmia olen toteuttanut minkä
olen kerennyt.
Ja unelmiahan hänellä on lapsesta
asti ollut – ja paljon.
Yksi unelma on asua vielä joskus ulkomailla, mutta toistaiseksi Angervaniva
on tyytynyt reissuihin. Viimeksi hän kävi Floridassa.
– Asuinhan minä Oslossa takavuosina
hetken aikaa kaverin kanssa. Ajatuksena
oli lähteä töihin sinne ja palata takaisin.
Angervaniva palasi, kaveri jäi.
– Ainahan sitä haluaa jonnekin muualle asumaan, kun täällä talvi on pitkä,
kylmä ja perseestä. Australia on semmoinen, mihin pitää vielä joku päivä päästä
edes käymään.
Seuraavaksi on tiedossa kesälomareissu Kroatiaan yhdessä kihlatun kanssa. Lehden ilmestyessä reissu on heitetty ja seuraava kenties jo suunnitteilla.
www.anger.fi
www.myspace.com/torametal
www.myspace.com/overstraind

10 Raksanuoret 02/2011

Esimerkillistä koulun
työmaata etsimässä

Raksanuoret-lehden toimituksesta käytiin vierailemassa Länsi-Uudenmaan
ammattikoulutuskuntayhtymän Luksian koulun Nummelan työmaalla. Tavoitteena oli löytää työturvallisuudessa esimerkillinen koulun työmaa, ja Nummelassa sijaitsevasta työmaasta oli kuultu
paljon hyvää.
Työmaalla oli neljä rakennusta rakenteilla ja kasa työmaaparakkeja. Heti
portista sisään päästyämme otti opettaja meidät vastaan ja alkoi esitellä työmaata. Sieltä löytyivät sosiaalitilat 40
hengelle sekä luokkahuone, jossa voidaan järjestää työmaakokouksia sekä pi-

tää tarvittaessa opetusta, mikäli koululla ei mahdu.

Turvallisuuskoulutusta
Suomessa rakennusalalla kuolee vuosittain toistakymmentä ihmistä ja tapaturmia sattuu jatkuvasti. Jotta onnettomuuksia voitaisiin vähentää, tulisi myös työturvallisuuskoulutus aloittaa mahdollisimman varhain, jo ensimmäisellä luokalla
työsalissa.
Näin on menetelty ainakin Luksian
koulussa. Työkalujen turvallinen käyttö
on opastettu heti ensimmäisen vuoden ai-

kana ennen työmaalle siirtymistä. Käyntimme aikana käytössä oli muun muassa
impulssinaulaimia, sirkkeleitä ja laastinsekoituskoneita.

Suojainten käyttö sokea piste
Osuimme ehkä huonoon aikaan työmaalle tai ainakin näin toivon, koska henkilökohtaisten suojainten käyttöaste ei kuitenkaan ollut hyväksyttävällä tasolla edes
ammattikoulutyömaalle.
Esimerkiksi valumuottia tehdessään
eräs opiskelija käytti impulssinaulainta,
vaikka hänellä ei ollut silmäsuojaimia eiRaksanuoret 02/2011 11
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Jätteiden lajittelu oli esimerkillistä.

Työmaan siisteydessä ei ollut huomautettavaa.

Putoamissuojat olivat viimeisen päälle.
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liinu petterson

Käytä suojaimia itsesi vuoksi. Kukaan muu ei
puolestasi kuuloa tai näköä menetä.

kä kuulosuojaimia. Molemmat ovat lähes
välttämättömät kun käytetään mitä tahansa paineilmakonetta, ellei halua esimerkiksi sokeutua vahingon sattuessa.
Kuten todettua, käyntimme ajankohta ei ehkä ollut paras mahdollinen: perjantai-iltapäivä ja vielä pari tuntia ennen
kotiinlähtöä. Kaikki rakentajathan tietävät sen perjantaifiiliksen – varsinkin vielä ammattikouluaikoina – kun prioriteetit
ovat vähän toista kuin vanhemmalla iällä.

Kaikki muu kohdallaan
Työmaa oli kuitenkin erittäin siisti. Opettaja kertoikin, että työmaa siistitään aina ennen kesää, jotta syksyllä päästään
sitten puhtaalle työmaalle töihin. Olihan
siellä tietysti jonkun verran rakennusjätettä, kuten jokaisella työmaalla, mutta
kulkutiet ja -sillat oli pidetty todella hyvin puhtaina.
Koulun hankkimat alumiinitelineet
olivat niin ulko- kuin sisäkäytössä määräystenmukaiset ja niitä oli riittävästi. Myös
putoamissuojaukset olivat asianmukaiset, niin sisällä kuin ulkonakin. Lisäksi
jätteiden käsittely oli hoidettu asiallisesti. Jätteille oli omat paikkansa ja ne lajiteltiin kuten kuuluukin.
Syksyllä on tulossa paljon muutoksia
tällekin työmaalle. Tilaukseen oli laitettu
keskuspölynimureita, jotta pölyn hallinta saataisiin tr-mittauksien vaatimalle tasolle. Käyttöön aiottiin ottaa niin tr-mittaukset kuin työmaaperehdytyskin. Jälkimmäinen on jo isoimmissa firmoissa pakollinen ennen työmaalle pääsyä. Oli hyvä

kuulla, että näitä käytäntöjä aletaan opettaa jo koulussa, etteivät sitten palkkatöissä tule aivan uusina asioina.

Porukassa hyvä yhteishenki
Opiskelijoita haastatellessamme huomasimme, että porukka oli erittäin tiivis ja
yhteishenki korkealla. Kaikille oli löytynyt kesätöitä ja he kertoivat myös, että
työturvallisuudesta keskustellaan paljon
heidän koulussaan.
Toivottavasti keskustelu ei kouluissa
yleensäkään jäisi pelkäksi puheeksi, vaan
työturvallisuutta tehtäisiin ja valvottaisiin ihan käytännössä. Sitä paitsi ainakin isoimpien yritysten työmailla nykyään
ollaan todella tarkkoja henkilökohtaisten
suojaimien käytöstä ja niiden käyttämättä
jättäminen voi johtaa pahimmillaan jopa
työsuhteen purkuun.

Hyvä koulun työmaaksi
Toimittajamme oli kuullut paljon huonoa
ammattikoulujen työmaiden työturvallisuudesta. Tämän työmaan heikkous oli
henkilösuojainten vähäinen käyttö, jossa
olisi paljon parannettavaa.
Positiivista oli kaikki muu: sosiaalitilat, luokkahuone, telineet, kulkutiet sekä
yleinen järjestys. Koulujen työmaista voinemme todeta työmaan olevan esimerkillinen, mutta työturvallisuus oli suojainten vähäisen käytön vuoksi vielä kaukana oikean työmaan työturvallisuustasosta.
Henri karvinen

Peruskusetusta aliurakointiketjussa
Elettiin vuotta 2009 ja Suomi oli laman
kourissa. Vuoden 2008 lopulla Yhdysvalloista alkaneen talouskriisin vaikutukset olivat vieneet monelta suomalaiselta rakentajalta työpaikan alta. PäijätHämeessä yksi harvoja alueen rakentajia
työllistäviä isoja kohteita oli muuan hotellityömaa.
Kohdetta urakoi yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä. Kuten tyyliin kuuluu, kaikki käytännön rakennustyöt oli myyty eteenpäin aliurakoitsijoille.
Tilanteessa, jossa Suomessa oli massatyöttömyys, satoja ihmisiä työllistävä kohde toteutettiin suurelta osin itäeurooppalaisella halpatyövoimalla. Työmaa oli kuin
pahimmista painajaisista ja vakavia työsuojelurikkomuksia näki päivittäin.

Pomot piilossa, duunarit hukassa
Mittavan väliseinäurakan kohteessa oli
saanut kuitenkin eräs päijäthämäläinen
yritys, sanottakoon tässä firma A. Jostain
käsittämättömästä syystä A oli kuitenkin
päättänyt hankkia työntekijät urakkaan
vuokraamalla ne itäsuomalaiselta firma
B:ltä. Tämä lähestyi päijäthämäläisiä rakennusalan työttömiä puhelimitse ja tarjosi työtä kohteessa. Työntekijöiden yhteystiedot oli saatu ilmeisesti työvoimatoimistosta. Itse päädyin B:n työmaalle kaverin soittamana.
Alusta asti haistoin palaneen käryä.
Kukaan B:n kirjoilla työskentelevistä kavereista ei ollut koskaan nähnyt yrityksen
pomoja, vaan kaikki yhteydenpito työso-

pimuksista tuntilistojen täyttöön hoitui
tekstiviestien ja postin välityksellä. Työnjohtamisen hoitivat A:n työnjohtajat.
Väliseinämestalla tuntui, ettei osalla
porukasta ollut työstä juuri hajua. Silti
heille maksettiin ajankohta huomioiden
kohtuullisen hyviä palkkoja. Niitä oli siis
varaa maksaa, vaikka omien huomioideni
mukaan työsaavutukset eivät olleet sitä
mitä tuonkokoisella mestalla tulisi olla.

Puhelusta poliisikuulusteluihin
Aloin ottaa asioista selvää. Otin yhteyttä Rakennusliiton aluepäällikköön ja pyysin tarkistamaan B:n taustat. Jonkin ajan
kuluttua sain puhelun, jossa tuttu aluepäällikkö pyysi minua käymään toimistolla. Oli käynyt ilmi, että yrityksellä ei ollut oikeutta pidättää työntekijöiltä veroja, eli käytännössä sen kirjoilla ei pitäisi
voida työskennellä.
Tajusimme, että vaikka työntekijöille oli toimitettu aidonnäköiset palkkalaskelmat, joiden mukaan oli tehty ennakonpidätykset, ei ennakonpidätyksiä oltu
ikinä toimitettu eteenpäin, vaan firman
toimitusjohtaja oli tunkenut ne omiin
taskuihinsa.
Vyyhti alkoi purkautua. A:n työnjohtaja näytti minulle työmaalla verotoimiston todistusta, jonka B oli ennakonpidätysoikeudestaan toimittanut. Soitettaessa Päijät-Hämeen verotoimistoon sieltä vastattiin, että kyseisen todistuksen
”tehnyt” virkailija ei ole ollut talossa
töissä vuosikausiin, Todistus oli siis vää-

rennetty. Lopulta B:n työt mestalla loppuivat. Esiselvitysten jälkeen alkoi talousrikostutkinta, jonka tiimoilta osalle firman kirjoilla työskennelleistä tuli kutsu
poliisikuulusteluihin kevättalvella 2011.

Silmät auki työmailla
Jälkeenpäin olen miettinyt, olisiko juttu
koskaan tullut ilmi ilman soittoani Rakennusliiton toimitsijoille. Kaikkihan oli
päällisin puolin kunnossa ja jätkät tyytyväisiä, kun saivat tilit ja tilinauhansa
suht’ ajallaan. Ainoa vika oli, että rahat
joilla piti kerryttää työntekijöiden eläkettä, eli pelkästään kyseiseltä mestalta noin 6000 euroa kuukaudessa, päätyivätkin yhden ihmisen taskuun.
Toinen asia, joka on jäänyt askarruttamaan on, että jos rikos tapahtuu vuonna 2008, ja poliisikuulusteluihin tulee
kutsu 2011, mitä kaikkea tällä välillä
ja tämän jälkeen, syytetyt ehtivät tehdä
muiden perustamiensa yritysten nimissä?
Rakennusalalla tällainen toiminta on
arkipäivää ja juttuja paljastuu tuhkatiheään. Jostain syystä päättäjillä ei vain ole
halua ohjata tarpeellisia resursseja juttujen tutkintaan, vaikka sen luulisi olevan kaikkien etu.
Mitä tästä opimme? Pitäkää hoksottimet mestoilla auki. Jos joku asia epäilyttää, älkää epäröikö ottaa yhteyttä yrityksenne luottamushenkilöihin tai Rakennusliiton työntekijöihin.
Ilkka Nisula, kirvesmies
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Jos jäät työttömäksi,
näillä pääset alkuun
Omat sivut
Raksanuorten kotisivuilla on muun
muassa tietoa tulevista tapahtumista ja
kuvia menneistä.
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 irtisanomis- tai
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-

suilmoituksen mukana. Lapsikorotusta
voit hakea alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.
Ansiosidonnaisen päivärahan saannin
edellytyksenä on neljä pääkohtaa:
• 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.

Mikä ihmeen
nuorisojaosto?
Rakennusliitossa on aina toiminut erilaisia nuorten toimintaryhmiä. Valtakunnallinen nuorisojaosto on yksi pisimpään toimineita nuorten ryhmiä.
Nuorisojaoston porukka koostuu eri
alueilla aktiivisesti toiminnassa mukana
olleista nuorista. Jaostossa on keskimäärin 10–15 henkilöä, jotka valitaan neljän
vuoden välein liittokokousvaalien jälkeen.
Tärkeimpiä jaoston jäsenten tehtäviä on järjestää nuorisotoimintaa, aktivoida nuoria mukaan, ottaa kantaa ja kokoontua määräajoin. Jokainen jäsen pyrkii keksimään puuhaa alueensa raksanuorille oman osaamisensa puitteissa. Jaosto
tekee myös Raksanuoret-lehden.

Aki Haapanen

Karoliina Rosti

Jatta Salmi

Sini Partinen

ikä: 25 vuotta
ammatti: putkiasentaja
asuinpaikka: Turku

ikä: 21 vuotta
ammatti: maalari
paikkakunta: Järvenpää

ikä: 30 vuotta nuori
ammatti: rempparaija
asuinpaikka: ihana Turku

ikä: 22 vuotta
ammatti: raksamies
paikkakunta: Hämeenlinna

1. Suurin osa päätöksistä oli
jo valmisteltu ennen kokousta, joten paljonkaan keskustelua liiton linjauksista ei syntynyt. Oli kuitenkin mukava nähdä Siikarannan kursseilta tuttuja rakentajia ja saada uusia
tuttavuuksia.
2. Työtoverit olivat olleet
tyytyväisiä toimintaani luottamusmiehenä, joten aavistin,
että jonkin verran kannatusta
tulisin vaaleissa saamaan.
3. Eipä juuri, mutta sukupolvenvaihdos on edessä.

1. Hyvä maku jäi, antoisa
kokemus kaiken kaikkiaan.
2. Minut tavallaan huijattiin ehdokkaaksi, koska olin
kiinnostunut Rakennusliiton
toiminnasta.
3. Kuului mielestäni todella hyvin, nuoret sekä vanhemmat liittokokousedustajat kävivät puhumassa puolestamme.

1. Positiivinen. Kokous herätti monenlaisia fiiliksiä: onnenkyyneleistä aina mussutukseen saakka.
2. Tottakai siksi, että voisin
vaikuttaa nuorten raksalaisten oloihin. Lähdin myös viemään positiivista raksanuorikuvaa entisille raksanuorille.
Onnistuin.
3. Nuorten ääni ei ehkä ollut yhtä kantava kuin vähän
vanhempien, mutta nuorista
puhuttiin todella paljon, mikä
oli über-ihana juttu!

1. Tosi hyvä. Päällimmäisenä mieleen jäivät mielenkiintoiset ihmiset ja puheenvuorot.
2. Liiton toiminta ja vaikuttaminen kiinnostaa. Pientä
eteenpäin työntämistä ehdokkaaksi oli myös havaittavissa.
3. Todellakin. Sekä nuoret
itse että vanhat ottivat kantaa
nuorisotyöhön. Olimme ehkä
pieni, mutta näkyvä ja kuuluva joukko nuoria.

Innokkaimmat pääsevät
mukaan
Liiton hallitus valitsee jäsenet jaostoon muualta tulleiden ehdotusten perusteella. Yleensä porukka koostuu useampiin tapahtumiin osallistuneista, luottamushenkilötoiminnassa mukana olevista tai muilla tavoin innokkuutta ja aktiivisuutta osoittaneista henkilöistä.
Uuteen nuorisojaostoon valitaan tällä
kertaa edellisiä kausia enemmän jäseniä,
jotta eri alueiden nuorisotoiminta pyörisi aktiivisesti ja että useammalla toiminnasta kiinnostuneella olisi mahdollisuus
osallistua liiton toimintaan.
Lauri Haikola ja Ida Kuikka
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Tuunari:
Henri Karvonen
Ikä: 29 vuotta
Ammatti:
torninosturinkuljettaja
Työnantaja: YIT
Tuunattavana:
Nissan 350Z
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Rakkautta ensisilmäyksellä.

Keravalla asuva Henri Karvonen teki viime vuoden pääsiäisenä elämänsä heräteostoksen ostaessaan Nissan 350Z:n.
Miehen alkuperäinen idea oli ostaa Mitsubishi Evolution 9, mutta kaveri suositteli kokemuksen syvällä rintaäänellä
Nissania.
Karvonen jäi pohtimaan merkkiä,
kunnes pääsiäisenä 2010 lähti kaverinsa luokse Tampereelle pääsiäisen viettoon. Reissusta piti tulla aivan tavallinen
biletysreissu, jolla oli tarkoitus käydä vain
kurkkaamassa Nissania. Karvosen astuessa autokauppaan sai vuosimallin –04
Nissan 350Z kuitenkin pyörimään sukat
jaloissa. Niinpä auto sitten lähtikin kaupasta mukaan.

soi saman verran kuin sama auto Suomessa ilman herkkuja.
Karvonen on ollut tyytyväinen heräteostokseensa, koska pelkästään kesäajossa oleva auto on toiminut hyvin koko ajan.
Ainoa huono puoli autoharrastajan näkökulmasta on, kuten yleensä erikoismallisissa autoissa, varaosien korkea hinta ja
hankala saatavuus.
Liikenteessä auto kääntää paljon katseita, ja Karvonen myöntää saavansa naisilta paljon huomiota.

Pyöreät muodot toimivat Nissanin
tehopakkauksessa.
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Copran putkistot loistavat edukseen.

Kaasujalka meinaa painaa
Nopeilla autoilla ajettaessa ajokortin pysyvyys on vaakalaudalla, ja siitä Karvosella on omakohtaistakin kokemusta. Hänen
ajokorttinsa on ollut pari kertaa hyllyllä
ylinopeuden vuoksi. Alkoholilla ei ole tapahtuneisiin ole ollut osuutta.
Karvonen myöntää hänellä olleen
hyvä tuuri liikenteessä, kun vahinkoja ei
ole autojen kanssa sattunut. Joskus nuorempana on lumipenkka pöllynnyt, mutta
suuremmilta vahingoilta hän on välttynyt.

Sisällekin kestää katsoa.

Nissanissa on 3.5 litran kone, josta irtoaa vakiona noin 286 hevosvoimaa, mutta
pienellä virityksellä kolmisensataa. Huippunopeudesta ei ole varmaa tietoa, mutta Karvonen arvelee sen olevan noin 250
kilometriä tunnissa. Autohan on 1600 kilollaan suhteellisen painava. Tavoitteena
Karvosella onkin saada autoon lisää tehoja.

Tallissa myös pyöriä
Ennen Nissania Karvosella on ollut kolme Honda CRX:ää, joista viimeisintä hän
on rakentanut pisimmälle. Tekniikan hän
on tehnyt lähes kokonaan uudelleen, sekä maalannut ja rakentanut auton melkein kokonaan. Karvonen on maalannut
paljon kynäruiskulla, ja maalaa nykyäänkin huvin vuoksi.
Autojen lisäksi myös moottoripyörät ovat Karvosen sydäntä lähellä ja hän
omistaakin vuosimallia -85 olevan Kawasaki GPZ 900r:n, joka on myös melko pitkälle rakenneltu. Moottoripyörävanhukseksi kutsuttu Kawasaki ei tällä hetkellä täysin kestä kaikkia tehoja, joita on
virittämisellä saatu aikaan, joten rakentelun uudelleen miettiminen on käynnissä.
Pyörien ja Nissanin lisäksi on Karvosella vielä harrasteautona Pontiac Fiero Formula, jolla hän on käynyt Forssa
Pick-Nickissä.

Tuunaus vahvasti verissä

Tavoitteena lisää tehoja

Päät kääntyvät liikenteessä
Kauppa oli Karvoselle edullinen, koska
kyseessä oli tuontiauto. Saksassa kyseinen automalli paremmilla herkuilla mak-

Autossa on osittain Copran putkisto,
säädettävä alustasarja ja kalvot etulyhdyissä. Karvosella on suunnitelmissa lisätä autoon vielä vapaavirtaussuodatin,
tummennukset takalaseihin ja mahdollisesti isompia teknisiä muutoksia lisätehojen saavuttamiseksi. Renkaat ovat jo
aika ”hillot munkit”: takana 285/30/20
ja edessä 245/35/19.

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!

Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

Kohtuullisen hillot munkit.

Moottoriajoneuvojen korjaaminen ja virittäminen on Karvosella verissä, sillä hänen isänsä on maalannut paljon autoja
sekä omistanut autokorjaamon. Ala-asteella ensimmäinen korjattava mopo oli
Suzuki PV, joka valmistui ennen kuin Karvonen siirtyi neljännelle luokalle.
Miehen kiinnostus moottoriajoneuvoihin syttyi jo pienenä poikana. Tästä

on todisteena kotivideo, jossa serkku kysyy Karvosta leikkimään, mutta saa vastauksesi vain ”oota mä korjaan tän rekan ensin”.

Etuvaloihin on laitettu kalvot.

Kehuja nuorisotoiminnalle
Torninosturinkuljettajan ammattiin Karvonen päätyi kaverinsa houkuttelemana
pari vuotta sitten ja on nyt työskennellyt
YIT:llä puolisentoista vuotta. Heti alalle
tullessaan hän liittyi Rakennusliittoon ja
on ollut myös Raksanuorten toiminnassa mukana.
Parhaimpina tapahtumina hän on pitänyt Super–Raksa-päiviä ja leffailtoja.
Karvonen kehuu vuolaasti tapahtumia,
joissa on ollut mukana, ja toivoo töiltä
pääsevänsä tulevaisuudessakin Rakennusliiton tapahtumiin.
Mikko Lindstedt, Anni Holopainen,
Joonas Jalosalmi, Noora Jormanainen,
Suvi Romppanen, Mikko Ollikainen
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Paljon nousee
penkistä?
Otsikon kysymyksen saa
kuulla usein, jos kertoo
harrastavansa salilla käyntiä.
Mutta niin se vain tah
too olla, että ”penkki” on suositt
u liike. Sillä saa melko
nopeasti näkyvää tulosta aikaan nii
n tuloksellisesti kun ulk
oisestikin.
Itse siirryin harrastama
an penkkipunnerrusta
kisailumielessä noin pari vuo
tta sitten. Penkkipunn
errukseen siirryin voimanostopuolelt
a, jonka yksi alalajeista
penkkipunnerrus on. Omalla kohdal
lani voimanosto tuntui
hieman liikaa aikaa ja vaivaa vaa
tivalta harrastukselta.
Penkkipunnerrukseen
tuntuu aikaa ja energiaa
riittävän
helpommin, tosin ei siin
äkään vähällä pääse jos
aikoo kunnon tuloksia tehdä.

Treeniohjelma löy tyy ko
keilemalla
Viralli

sessa penkkipunnerruks
essa on tarkat säännöt.
sainvälinen Voimanostol
Kaniiton IPF:n mukaan itse
suorituksen aikana maataan sel
in penkillä, takamuksen
ja pään tulee pysyä koko suoritukse
n ajan penkissä, eivätk
ä jalkaterät
saa liikkua tai nousta
maasta. Tanko pitää las
kea rinnalle,
pysäyttää ja tuomarin
komennosta nostaa suo
rille käsille.
Omista tuloksista ei täs
sä yhteydessä sen en
empää,
mutta sanotaanko, ett
ä on hauskaa tehdä hom
masta vähän totisempaa. Sitten
voi hyvällä omallatunn
olla kehua
kavereille, paljonko on
nostanut, kun on kisois
sa tuloksen
tehnyt.
Treeniohjelmia en niin
ikään rupea kenellekää
n laatimaan, sillä ne tuppaavat
olemaan aika pitkälle hen
kilökohtaisia. Ohjelma, joka sop
ii yhdelle, ei välttämättä
sovi toiselle. Ei auta kuin kok
eilla erilaisia ohjelmia.
Sieltä kyllä
löytyy se, joka itselle par
haiten sopii.

Penkkipaita helpottaa ed
ist

yneemp

ää
Penkkiä voi nostaa t-paid
assakin, mutta siihen on
kehitetty
myös omat paidat. Niin
sanottu penkkipaita kev
entää kuormaa tangon ollessa rin
nalla. Se myös vähent
ää olkapäihin
kohdistuvaa kuormitusta
.
Paidasta saatava hyöty
nostoon on noin 20 –
loa, mutta huippunost
40 kiajat saavat yli 50 kilo
n hyödyn. Itse en suosittele hankki
maan penkkipaitaa iha
n ensimmäisenä, koska sen käyttö
vaatii kuitenkin pohjat
reenin ollakseen hyödyksi.
Ei sitten muuta kuin
salille penkkiä pumppa
ilemaan
ja tissejä kasvattelemaan
! Lisätietoa lajista kiin
nostuneille löytyy muun muassa
Suomen Voimanostoliito
n sivuilta.
Mikko Aho
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Itä-Suomen raksanuor ten paintballja saunailta
17.9.2011
Mikkeli, Visulahti
Tapahtumaan voivat
in
osallistua kaikki Mikkel
et.
uor
san
rak
alueen
Tapahtuma on Rakennus
le
iail
uot
liiton 18 –35-v
jäsenille ilmainen.
Ilmoittautumiset:
Lauri Haikola,
puh. 0400 869 638

Turun raksanuor ten
toiminnansuunnitteluseminaari laivalla
8.10.2011
Turku-Tukholma
Tapahtuma on pelkästään
turkulaisille raksanuorille.
Tapahtuma on Rakennusliiton 18–35-vuotiaille
jäsenille ilmainen.
Ilmoittautumiset:
Marko Tiainen,
puh. 0400 343 337

Turhat
vakuutukset?

Tuuriin ei
kannata luottaa.
Turvan asiakkaille
sattui viime vuonna

11 800
korvattavaa
vahinkoa.

Mitä saa 4,87 eurolla kuukaudessa?
Yleensä ei paljon mitään. Summa hupenee helposti jopa päivässä turhuuteen. Mutta nyt saa
pienellä rahalla paljon: Turvan nuorille tarkoitetun
laajan koti-irtaimistovakuutuksen Isohiman. Se

4,87 €* alle 30 m
tai alle 50 m asuntoon 6,01 € kuukaumaksaa todellakin vain

2

2

dessa. Pieni sijoitus vahingon varalle.
(* vuosimaksu 58,45 € Tampere 1.1.2011, sis. liittoalennuksen ja omistaja-asiakasalennuksen. Ostamalla Isohiman netistämme, saat vielä 1.
vakuutuskaudesta 20 % alennuksen; vuosimaksu 46,76 € eli 3,89 €/kk)

Isohima, koti-irtaimistovakuutus
Isohima on edullinen, alle 27-vuotiaan nuoren kotivakuutus. Vakuutus korvaa äkillisiä ja
ennalta arvaamattomia vahinkoja. Omavastuu on pienempi (85 €) kuin tavallisessa
kodin irtaimistovakuutuksessa (130 €). Isohima on hyvä turva myös opiskelija-asunnon
irtaimistolle.

Isohima turvaa myös matkatavarat
Vakuutus on voimassa myös matkatavaravakuutuksena 4 500 euroon asti korkeintaan kuusi kuukautta kestävillä matkoilla
kaikkialla maailmassa.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältyvät myös Isohimaan, lue lisää turva.fi

Hoidetaan yhdessä vakuutusasiasi kerralla kuntoon.
Tutustu jäsenetuihisi osoitteessa www.turva.fi/rakennusliitto

Ota yhteyttä

www. turva.fi

palvelunumero 01019 5110

asiakaspalvelu@turva.fi

Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.

