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Illaksi kotiin
Joka
kolmas
minuutti
työmaalla sattuu
sairaslomaan
johtava tapaturma. Miten tämä
on mahdollista,
kun kaikkien pitäisi tietää työturvallisuusmääräykset ja noudattaa
niitä? Usein määräyksiä laiminlyödäänkin vedoten kiireeseen
tai siihen, että näin on ennenkin
tehty.
On mahdotonta ymmärtää,
miksi näin toimitaan niin isoissa kuin pienissäkin firmoissa.
Pelisäännöt on tehty sitä varten,

että pääsisimme kaikki kotiin
hengissä ja terveinä, ei kiusaksemme. Tämä usein unohtuu töitä
tehdessä, vaikka varsinkin perheellisten työntekijöiden kannattaisi se muistaa.
Palkkaan vetoaminen on turhaa. Vaikka urakasta hankkisi hyvin, ei se lohduta siinä vaiheessa,
kun pahin sattuu. Tiedän itse hyvin, että kypärän saati suojalasien
jatkuva käyttö on välillä todella
hankalaa, mutta ennen kaikkea
asenteissamme on ongelmia.
Asennevammoihin tulisi toden teolla tarttua. Asenteita on
helpoin muuttaa olemalla itse

Pääkirjoitus
Henri Karvinen
esimerkkinä noudattaen annettuja määräyksiä, joista osa on jopa
lakiin asti kirjattu. On tapauksia,
jotka ovat menneet käräjille sen
takia, etteivät vakuutusyhtiöt halua maksaa korvauksia määräyksistä laistaneille. Tapaturmat ja
sairaslomat tulevat kalliiksi yrityksille, ja trendi tuntuu olevan,
että yhä useammin syyt ja laskut
yritetään vierittää työntekijän
harteille.
Toivon, että tästä eteenpäin
työskentelisimme sovittujen pelisääntöjen mukaan, jotta pääsisimme kaikki terveinä kotiin vastakin.
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Aloitin rakennusalan opiskelun Seinäjoen ammattiopistossa vuonna 2000.
Valmistuttuani 2003 talonrakentajaksi menin armeijaan,
jonka jälkeen muutin töiden
perässä Tampereelle.
Työt aloitin vuokrafirmassa. Sen jälkeen pääsin töihin
yhteen Suomen suurimmista rakennusliikkeistä, jossa
työskentelen edelleen. Pidän
siitä, että työ on monipuolista eikä liukuhihnatyötä.
Liityin Rakennusliittoon
vuonna 2007 ja Raksanuorten
toiminnassa olen ollut mukana muutaman vuoden ajan.
Raksanuorissa on rento tekemisen meininki ja kannustankin kaikkia osallistumaan
oman alueensa tapahtumiin.

Peruskoulusta päästyäni aloitin pintakäsittelyalan opinnot amiksessa. Perustutkinto
kesti kolme vuotta ja siinä
sivussa suoritin ylioppilastutkinnon.
Valmistuttuani pääsin heti
työelämään kiinni ja nykyisessä työpaikassani olen ollut
töissä kolmatta vuotta. Työ
on mukavan vaihtelevaa, eikä
työttömänä ole tarvinnut olla.
Ensimmäistä kertaa liiton
nuorisotoimintaan taisin tutustua Superin kanssa järjestetyssä leffa- ja saunaillassa.
Sen jälkeen innostuin lähtemään mukaan valtakunnalliselle nuorisokurssille ja lehdentekoon Siikarantaan.
Nykyään olen mukana
valtakunnallisessa nuorisotyöryhmässä. Silloin tällöin
olen myös eksynyt oman ammattiosastoni, osasto 52:n,
kokouksiin ja pikkujouluihin.

Työskentelen koneenkuljettajana Hangossa, terästehtaan
koneurakointipalveluista vastaavassa yrityksessä. Ajan
maansiirtokoneita, kuten pyöräkuormaajaa ja maansiirtoautoa. Ammattitaito on tullut
työtä tekemällä.
Ammattiosastoni on 540,
ja työmaan pelisäännöt on kirjattu maa- ja vesirakennusalan sopimukseen. Luottamustehtäviäni ovat yrityksen
työsuojeluvaltuutetun pesti ja
Koverharin työmaan työntekijöiden edustajana toimiminen
yt-neuvottelukunnassa.
Työntekijöiden etuja valvoessa asiat pitää osata prikulleen. Siikarannassa työsuojelun peruskurssin sekä työturvallisuuskorttikouluttajan
tutkinnon suoritettuani työn
alla ovat nyt ”Turvallisesti
tuottavuutta”-opinto-ohjelma ja työelämän asiantuntijatutkinto.
Harrastuksia on monia,
tärkeimpiä lukeminen ja musiikki.

Opiskelin rakennusalaa Turun
ammatti-instituutissa
vuosina 2000–2003, minkä jälkeen olin muutamissa eri firmoissa hommissa.
Työvoimatoimiston
kautta
pääsin rakennusmieheksi nykyiseen työpaikkaani, jossa
olen työskennellyt vähän yli
seitsemän vuotta.
Liityin Rakennusliittoon
vuonna 2004. Pari vuotta myöhemmin työkaverini
kutsui minut johonkin ihme
syyskokoukseen. Siitä lähtien olen ollut ay-aktiivi ja
nykyisin olen myös osasto 16
hallituksen sihteeri.
Olen pyörinyt liiton touhuissa nyt kuusi vuotta. Sitä
kautta olen päässyt myös
Raksanuoriin ja käynyt erilaisissa Raksanuorten järjestämissä tapahtumissa.

Virolaisena rakennustyöläisenä Suomessa
Suomen rakennuksilla työskentelee
yli 20 000 virolaista. Virosta tullaan
Suomeen töihin yleisimmin virolaisen
tai suomalaisen vuokrafirman kautta.
Virossa töitä ei ole ja jos onkin, niitä on
vaikea saada, joten helposti lähdetään
hakemaan töitä ulkomailta. Viron työttömyyskorvaus kun ei välttämättä riitä
edes asunnon vuokraan, puhumattakaan
mistään muusta.
	Nykyisin Suomeen pääsee aika helposti, joten tänne muuttaminen ei ole
iso kynnys. Tätä juttua varten haastattelin muutamia virolaisia rakennusalan
työntekijöitä. Kysyin jokaiselta, miksi
Suomeen tai ulkomaille ylipäätään kannattaa mennä töihin. Vastaus oli jokaisella sama: Virossa ei ole mitään, ei yhtään mitään.

Työnantajan mielivallan alla
maasta riippumatta
Hyvät työpaikat ovat Virossa harvassa. Jos
töitä saakin, ei mikään ole varmaa. Palkat
saattavat olla jopa monta kuukautta myöhässä, aina saa tapella työnantajan kanssa ja koskaan ei tiedä, milloin saa potkut.
Ammattiliittojen puute näkyy juuri sellaisissa tilanteissa. Pitää tehdä, mitä työantaja käskee – ei ole varaa valittaa.
Muutamia vuosia sitten kaupan myyjiltä vietiin 15–20 prosenttia palkasta ja
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jos tähän ei suostunut, sai lähteä saman
tien. Rakennustyöläisten palkoista saattoi lähteä parhaimmillaan jopa 60 prosenttia. Tämänhetkisen tiedon mukaan
Viron rakennuksilla tuntipalkka on 4–6
euroa ja esimerkiksi laatoitusurakan neliöhinta pyörii siinä 3,50–4,50 euron hujakoilla sisältäen kaikki mahdolliset työt.
Mieleen on jäänyt yksi huvittava työtarjous, jonka löysin noin vuosi sitten virolaiselta nettisivulta: ”Rakennusmiestä tarvitaan, palkka 10 euroa tunnilta, maksut
pitää hoitaa itse, työ Helsingissä”.

Kotoa kaivataan ruokaa ja
rakkaita
Olen kuullut monilta virolaisilta, että jos
Viroon saataisiin samansuuruiset tuet ja
palkat kuin Suomessa, niin moni muuttaisi takaisin. Monet sanovat myös, ettei
ulkomaalaisena Suomessa ole helppo
olla. Usein joutuu halveksunnan kohteeksi ja vielä kun ei ymmärrä kaikkea, tekee
se asioista vielä vaikeampia. Sen lisäksi
koti-ikävä painaa: muutama viikko töitä,
sitten muutamaksi päiväksi kotiin ja sama
alusta uudestaan, vuodesta toiseen.
He, jotka ovat asuneet täällä pitkään, kaipaavat Virosta sen tunnelmaa,
paikallisia ruokia ja ruokailutottumuksia.
Kotikeittiöstä ikävöidään muun muassa
virolaista majoneesia, sinappia, pelme-

neitä ja saslikkia, šašlõkk, joka on eräänlainen liharuoka.

Työnantajat eivät hyväksy
liittoja
Minulta on kysytty, miksi kuulun ammattiliittoon ja mitä hyötyä liitosta on. Olen
vastannut useasti, että täällä minulla on
tuki ja turva, suhteellisen hyvä palkka,
hyvät työehdot, työttömyyskassa ja paljon muuta.
	Virossa liittoon kuuluva on todennäköisesti työtön, koska siellä harva työnantaja hyväksyy liitot. Myös Suomessa
monet työnantajat uhkaavat antaa vierastyöläisille potkut saman tien, jos
nämä liittyvät liittoon.
Virossa vieroksutaan liittoja ja uskon
sen johtuvan siitä, että se on joskus ollut kiellettyä ja siihen ei osata suhtautua oikein. Lähetettyjä työntekijöitä taas
liittoon kuuluminen ei kiinnosta, koska
he poistuvat pian kuitenkin. Virolaiset
ovat muutenkin alkaneet reissata paljon
työn perässä, mistä on tullut huumorilla höystetty sanonta ”Igas sadamas on
eestlane”.
Erki Lemberg

Liittokammon historia
Suomeen verrattuna Viron järjestäytymisaste on heikko. Vain noin kymmenen
prosenttia työntekijöistä kuuluu ammattiliittoihin.
Iso syy järjestäytymättömyyteen on
se, ettei ammattiyhdistykseen kuulumisesta koeta olevan hyötyä, ei haluta
maksaa ”ei mistään”. Virossa ei esimerkiksi ole työttömyyskassaa ja työntekijän
etujen ajaminen on lähes mahdotonta
työnantajien vastustuksesta johtuen.
Toinen merkittävä syy järjestäytymättömyyteen on ay-toiminnan ”kommarileima” ajalta, jolloin kommunistinen
puolue käytännössä hallitsi ammattiyhdistystoimintaa.
Sini Partinen
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punki esitteli toimintaansa oppien samalla muiden toimintatavoista. Toisilta kuullut jutut herättävät mielenkiinnon päästä
kehittämään omaa toimintaa.
Tietenkään niin ei tapahdu kaikille, eikä siinä ole mitään väärää. Rakennusliiton jäsenistä iso osa toimii vähemmän aktiivisesti. Kuitenkin tämä hiljainen porukka ymmärtää liiton olemassaolon merkityksen ja sen, miten huonolla tolalla asiat olisivat ilman vahvaa liittoa.
Raksanuoret toivottaa kaikki tervetulleiksi tapahtumiin kuuntelemaan tai
ihan vain pitämään hauskaa, sillä kaikkea osallistumista arvostetaan. Melkein
unohtui: Oulu muuten voitti sen sählyturnauksen.
Lauri Haikola

Actionreissu Raksanuorten tapaan

Mikko Lindstedt

Helmikuun toinen viikonloppu keräsi kaksi mökillistä innokkaita raksanuoria viettämään läntisen Suomen ja Uudenmaan
suuralueen nuorisokurssia Espoon Serenaan. Perjantai-ilta meni rennosti
uusiin ihmisiin tutustuessa ja vanhojen
tuttujen kanssa kuulumisia vaihdellessa.
Hyvin nukutun yön ja oppitunnin
jälkeen aloitettiin nuorisotoiminnasta
keskustellen ja ryhmätöiden merkeissä
kisaillen. Ryhmätöiden pisteytysjärjestelmä oli vähintäänkin mielenkiintoinen,
mutta ulkoaktiviteetteihin siirryttäessä
kolmen joukkueen piste-erot olivat lähes
olemattomia. Skabailu jatkui laskettelurinteessä ja frisbeegolfradan vyötärönsyvyisessä lumihangessa.
Kun viimeisetkin innokkaat olivat
saaneet tarpeekseen hyppyreistä ja ki-

noksista, siirryttiin Serenan allasosastolle ja liukumäkiin. Kun lähes koko hirviporukan voimin yritetään olla hukkumatta Villivirran kuohuissa, voi vain toivoa,
että rockkonsertin desibelirajat ylittävä
huuto toimii varoituksena kanssauimareille: raksalaisia liikkeellä!
	Osalla rakentajista tuntui olevan vielä pitkän päivän jälkeenkin virtaa kuin
kymmenessä Duracell-paristossa, joten
päätimme lähteä tutustumaan paikalliseen väestöön. Uni tuli silmään sinäkin
yönä reilusti aamuyön puolella, mutta
ainakin hauskaa riitti.
Sunnuntaina julkistettiin ryhmäkisan
voittajat, ja kotimatkalle saimme lähteä
monta kokemusta ja uutta tuttavuutta
rikkaampina.
Sini Partinen

Jaostosta nuorisotyöryhmäksi
liinu petterson
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Viime vuoden lopulla kuopattiin jo pitkään toiminut nuorisojaosto ja tilalle
perustettiin nuorisotyöryhmä. Uusi eri
alueiden aktiiveista koostuva työryhmä
kokoontui ensimmäisen kerran viime
syksynä.
Työryhmä kokoontui poikkeuksellisesti Super-liiton tiloissa Helsingissä.
Ensimmäisessä kokouksessa pohdittiin
Raksanuoret-lehden kirjoittajia ja aiheita. Lisäksi mietittiin eri alueiden menneitä ja tulevia tapahtumia.
Illanviettoon siirryttiin Hampaankoloon yhdessä superilaisten kanssa. Illan
teemaksi oli valittu mustaa ja valkoista,
mikä toteutuikin todella hyvin. Molemmat

liitot olivat keksineet toisilleen erilaisia
pelejä ja leikkejä, joista mieleenpainuvin oli Super-liiton järjestämä näytelmä,
jossa työryhmäläiset joutuivat toimimaan
näyttelijöinä. Vastavetona raksalaiset olivat keksineet superilaisille juomapelimuunnelman ”viimeinen tuolilla tippuu
pois”, minkä johdosta superilaiset jäivät
hiomaan kostoa.
Helsingin yöelämään lähdettiin tutustumaan erikokoisissa pienryhmissä.
Seuraavana päivänä, vähäisten unien ja
runsaan aamupalan jälkeen, kokousta
jatkettiin Super-Raksa-päivien suunnittelulla.
Tero Järvi, Mikko Ollikainen

Elämää työpäivän jälkeen?

SINI PARTINEN

Yhdistystoiminnan lähtökohta on, että
toimitaan yhteisen edun vuoksi. Aktiivinjäsenyydestä saa kuitenkin ammennettua
hyötyä myös itselleen. Asioiden edistäminen, tiedon kerääminen, vaikuttaminen,
ystävystyminen ja harrastaminen ovat toiminnan parasta antia.
Raksanuorten ensimmäinen kuuden
kaupungin yhteinen tapaaminen antoi
osallistujilleen kaikkia edellä mainittuja
asioita. Maaliskuussa Jyväskylässä pelattiin sählyturnaus Lahden, Kuopion, Hämeenlinnan ja Forssan, Jyväskylän, Helsingin sekä Oulun välillä. Tapahtumaan
otti osaa kaikkiaan 60 raksanuorta.
Kokoontuminen mieluisan pelin pariin on helppo tapa saada nuoret samalla pohtimaan ammattiin ja liittoon liittyviä asioita. Iltaohjelmassa jokainen kau-

erno alanko

Sählyä siinä sivussa

tapio vainikainen

liinu petterson

(r)Actionia

Ikuisesti näkyvä
harrastus
Taistelua hyvinvoinnista
Lähdin poliittiseen toimintaan mukaan huomatessani, että
työväenpuolueeni SDP oli menettämässä kannatustaan. Työläisenä työväen asiat ja yhteinen hyvinvointi vaikuttavat vahvasti elämääni.
Puoluetoiminta on ollut näkemystä laajentava ja yhteiskunnan toimintaa hyvin avaava harrastus, jossa voi vaikuttaa ympäristöönsä. Rankan työpäivän jälkeen suuntana voi olla talkoisiin
lähtö, puolueen kampanjointia tai tapahtumissa toimimista.
Harrastus menee astetta vakavammaksi ja vaativammaksi
siinä vaiheessa, kun huomaa lähteneensä ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Työläisiä tulisi herätellä pitämään eduistaan
huolta, sillä kunnanvaltuustoissa päätetään eniten ihmisen arkeen vaikuttavista eduista ja asioista.
Kunnallisvaaliehdokkaana tulee käytyä paljon keskusteluja
ja työskenneltyä hyvässä seurassa. Ehdokkuuteen kuuluu uusien ihmisten tapaamista, ajatusten vaihtoa ja erilaisten näkökantojen ymmärtämistä. Politiikka ja puoluetoiminta palkitsevat myös henkilökohtaisella tasolla, sillä asioihin suhtautuminen ja ajattelu kehittyvät.

Luokkatietoisuus hukassa
Tällä hetkellä politiikka on monen silmissä ja korvissa menettänyt uskottavuuttaan. Asioista ei edes haluta ottaa selvää: kuinka, mitä ja millaisia muutoksia ja parannuksia puolueet vievät eteenpäin.
Väitän, ettei suuri osa työtätekevästä kansasta tiedä poliittista linjaansa. Monet eivät halua ilmaista mielipidettään eivätkä välitä omista eduistaan ja niitä ajavista puolueista. Oikeisto–vasemmisto-vastakkainasettelu voi olla monelle jonkin
verran tuttua, mutta silti yhdessä taistelluista eduista ei välitetä pitää huolta.

Lukeutuipa sitten nuoriin tai hieman vanhempiin, on lähes
jokaisella jokin lähellä sydäntä oleva harrastus. Itseni voi vielä lukea ensin mainittuihin ja se oma harrastus yli muiden on
tatuoinnit – tarkemmin sanottuna niiden tekeminen.
	Jos ei osaa laulaa eikä tanssia, pitää osata tehdä jotain käsillä. Yritystäni äännellä nuottien mukaan ei lauluksi tunnista, ellei sitä erikseen yleisölle tarkenna. Tanssikin muistuttaa
lähinnä sammakkoa tehosekoittimessa.
Sen sijaan piirtäminen ja kädentaidot tarttuivat vahvasti
isän puolelta ja tämä on näkynyt vuosien saatossa muun muassa taulujen, puutöiden ja jopa koristemiekkojen muodossa.
Vasta alle neljä vuotta sitten taiteellisuus kuitenkin kärjistyi
omasta mielestä siihen hienoimpaan mahdolliseen taiteen
muotoon, tatuoimiseen.

Taito tekee itsevarmaksi
Alussa pelotti alkaa tekemään kuvia, jotka tulevat pysymään
iholla ikuisesti. Siksi onkin ollut hienoa huomata oma kehityksensä. Mieltä kohottaa erityisesti, kun täysin uudet tuttavuudet kehuvat nähtyjä töitä ja matkaavat kaukaa ottamaan
kuvan.
	On myös mukava huomata kehittymisen vaikutus omaan
itsevarmuuteen yleisesti. Omalla kohdalla taiteellinen tausta
on auttanut paljon, ja muutaman kaverin avulla kehitys on
ollut edelleen noususuuntainen.

Järki käteen kuvien otossa

Puolueet tarvitsevat asioista kiinnostuneita tavallisia ihmisiä,
joilla riittää voimavaroja, vaikka kannustusta ei aina tulisikaan
heiltä, keiden asioita pyritään parantamaan. Ilman aktiivisia
toimia voi saavutettu hyvinvointi hiipua ja kapitalismi pääsee
kyykyttämään työläiset.
Vasemmistopuolueet pitävät työtätekevien puolta muun
muassa vaalimalla ammattiyhdistystoimintaa toisin kuin kapitalistit. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon osallistumalla ammattiyhdistystoimintaan tai poliittisten puolueiden toimintaan.

Monet haluavat tatuointeja ja liikkeiden kalliit hinnat saattavat houkutella ottamaan kuvan paljon halvemmalta harrastelijalta. Tässä vaiheessa kannattaisi ottaa järki käteen.
Ensin pitää varmistua, että tatuoija tietää, mitä tekee.
Kannattaa myös pyytää aiempia töitä nähtäväkseen. Kuka tahansa kun voi ostaa tarvikkeet ja alkaa tatuoijaksi. Joiltain se
onnistuu ja tekemällä kehittyy, toiset eivät opi ikinä. Into kun
ei missään nimessä korvaa taitoa.
Tatuoiminen ei myöskään ole mitenkään luvanvaraista, joten vastuu kuvasta on sen ottajalla. Tämä kannattaa muistaa
kun miettii, keneltä ottaa kuvan, joka tulee olemaan iholla
ikuisesti.
Itselläni töiden ja tatuointien suuren kysynnän vuoksi jaksaminen on toisinaan kortilla. Siitä huolimatta joka kerta, kun
ajatus kuvasta on muuttunut valmiiksi tatuoinniksi ja asiakas
tyytyväisenä kiittää, muistan, miksi tämä on se rakkain harrastus ja hienoin mahdollinen taiteen muoto.

Tapio Vainikainen

Erno alanko

Työväenpuolueet tarvitsevat voimaa
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Tero Järvi pääsi ensi kertaa rinteeseen parivuotiaana. Sen jälkeen miestä ei ole pitänyt sieltä
poissa mikään.

Viimeinen kilometri huipulle kuljetaan moottorikelkan vetämänä.
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Seuraavaksi Alpeille

Onneksi menetystä paikkaamaan löytyi kuusihenkiselle seurueelle hupia muualtakin.
– Pari kertaa tuli vierailtua Åren yökerhoissa ja tietenkin myös rinneravintolan after skissä.

Seinäjokelainen bitumieristäjä Tero Järvi, 26, on harrastanut laskettelua oikeastaan koko ikänsä. Enemmän kuin uusimpien monojen esittely after skissä
häntä kiehtovat huikeat maisemat.

Reissu oli Järvelle kolmas kerta Åressa. Suomessa hän on käynyt joka vuosi
Rukalla tai Levillä ja muutkin kotimaan
laskettelukeskukset alkavat olla paikallisia pulkkamäkiä myöten tarkkaan koluttuja.Toistaiseksi parhaat rinteet ovat olleet Åressa, mutta asiaan voi olla tulossa muutos.
– Ensi vuonna olisi tarkoitus lähteä
Itävaltaan laskemaan Alpeille.

Myös toistaiseksi paras laskettelumuisto sijoittuu Åreen.
– Viime vuonna Åressa menimme ensin hissillä ylös ja siitä moottorikelkan perässä aivan huipulle, jonne hissit eivät
kulje. Päältä lähdimme laskemaan puuterilumelle repuissamme kuumat matkaeväät, joita pysähdyimme nauttimaan
matkalla.
Ja tietenkin ihailemaan samalla maisemia.

Kokenut Åren-kävijä suunnittelee seuraavaksi reissua Alpeille.

Teksti: Emilia Kukkala, Kuvat: Tero Järvi, Teron kuvat: Jaakko Lähdekorpi

– Suksilla aloitin alle kolmen vanhana
Vuokatissa. Opettelin itse laskemaan ensin syöksylaudalla noin kymmenen vanhana ja siinä 15-vuotiaana vaihdoin normaaliin lautaan.
Alussa kaatumisia riitti, kuten kaikilla ensi kertaa laudan päällä. Joskus tuli
Järvellekin mieleen heittää hanskat tiskiin, mutta eihän pohjalainen voi periksi antaa.
Onneksi. Laudalla on tullut sittemmin koettua rentouttavimpia lomahetkiä.
Laskeminen sujuu yhä suksillakin, mutta
lauta on selvä ykkönen.
Kilpaileminen ei Järveä kiinnosta,
mutta harrastuksena snoukkaus pitää
kiistatonta kärkisijaa. Tennis ja kalastus
seuraavat hyvinä kakkosina.
8
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Kysymykseen, mikä lumilautailussa on niin hienoa, on Järvellä simppeli vastaus.
– Maisemat.

Lumivyöryt riesana
Järvi on juuri palannut Åresta laskettelemasta. Reissu heitettiin suunnitellusti
koko viikon riivanneesta flunssasta huolimatta.
– Pohjanmaalta ajettiin ensin Naantaliin, josta mentiin rahtilaivalla yli Ruotsin Kapellskäriin ja siitä Åreen.
Pakkaset eivät viikon aikana vaivanneet, mutta muutoin sääolosuhteet aiheuttivat harmia.
– Kovan tuulen ja lumivyöryjen takia
emme päässeet tänä vuonna huipulle as-

ti kuin kerran. Koko viikon Åressa räjäyteltiin lumivyöryjä. Kuului kauhea pauke
aamusta iltaan.
Kun taivaalta tulee vuoroin vettä ja
vuoroin lunta, muodostuu lumeen kerroksia, jotka lähtevät liikkeelle ja aiheuttavat lumivyöryn.
Viimeisenä päivänä retkue joutui jättämään puuterilla laskemisen kokonaan
väliin, koska lumivyöryvaara oli tasolla 4,
asteikolla 1–5 .
– Vähän jäi harmittamaan, koska viime vuonna laskettiin pelkästään puuterilumella. Åressa pitää olla huipulla hyvä keli, kun viimeinen kilometri mennään moottorikelkalla. Sieltä on sitten
hyvä lähteä laskemaan oman taitotasonsa mukaan.
Raksanuoret 01/2012 9
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Työsuojelua kalloon
kisailun varjolla

Åren 52 rinteessä riittää haastetta kokeneemmallekin laskijalle.

Laskujen lunnaat
Mitä snoukkaus sitten vaatii harrastajaltaan?
– Kuntoa, kun lasketaan pitkää matkaa puuterilla. Myös rohkeutta, kun mennään jyrkempiin paikkoihin, kuten kallioille.
Varusteisiin uppoaa vaihteleva määrä rahaa. Aloittelija saisi Järven mukaan
tonnin pintaan kaikki tarvittavat varusteet. Niitäkin pitää huoltaa.

– Huollatan lautani joka vuosi. Laitatan uudet vahat pohjaan ja teroitutan
kantit.
Nykyinen Crazy Creek -lauta on Järven kolmas lauta. Laseja on useampia, joka kelille omat. Muut varusteet ovat Stufmerkkiset lumilautakengät ja tänä vuonna hommattu Alpine-kypärä.
– Ruotsissa kypärät ovat yleistyneet
paljon. Totta puhuen tämä oli ensimmäinen kypäräni. Ehkä vanhemmiten alkaa
itsesuojeluvaistokin herätä.

Onnettomuusriski on mäessä aina
olemassa, mutta mitään vakavampaa ei
Järvelle ole koskaan sattunut.
– Olen onneksi päässyt pienillä mustelmilla.
Muutamat mustelmat ovat kuitenkin
pieni hinta siitä hetkestä, kun katselee
kirkkaalla säällä Åreskutanin huipulta
alas tietäen, että edessä on pitkä lasku.

Laskettelu- ja lomakeskus on Euroopan tunnetuimpia, vaikka itse Åren kylä ei ole suuren suuri.

Tammikuun 23. päivä pidettiin Vantaalla
Varian ammattikoulussa järjestyksessään
viides työturvallisuuskilpailu. Kilpailu järjestetään ensimmäisen luokan opiskelijoille, jotta turvallisuuskäytännöt tulisivat tutuiksi alusta asti, pientä kilpailuviettiä herätellen.
Kävimme koululla tutustumassa opetukseen ja miten sitä sovelletaan käytännössä. Ainakin siinä työsalissa, jossa kävimme, olivat työsuojeluasiat paljon paremmin hoidettu kuin mitä ne olivat omassa koulussani.
Työsalikäynnin jälkeen menimme auditorioon seuraamaan kalvosulkeisia trmittauksen perusteista ja käytännöis10 Raksanuoret 01/2012

tä. Oppilailla tuntui olevan kiinnostusta luennon alkupuolella, mutta se hiipui
loppua kohden. Todennäköisesti he siitä
huolimatta oppivat perusteita työsuojelusta parantaakseen turvallisuutta työsaleissa.

Kesäduunareille perusteet
Kilpailu helpottaa oppilaiden sopeutumista työmaille, joissa tr-mittaus on otettu käyttöön. Samalla pystytään opettamaan työturvallisuuteen liittyviä asioita ja vaikuttamaan työsuojeluun liittyviin asenteisiin. Tavoitteena on, että oppilas osaa työsuojelun perusteet, kun menee kesätöihin.

Kouluarvioinnin erona oikeaan työmaahan on se, että koulussa oppilaiden
luvattomat poissaolot mittaushetkellä vaikuttavat tr-tulokseen. Ei työmaillakaan tosin lintsailua kauaa katsella. Jokaiselta
luokalta valitaan yksi oppilas, joka toimii
luokan vastuuhenkilönä samaan tapaan,
kuin työsuojeluvaltuutettu työmaalla.

Tr-mittaus vielä kerran
Lähes kaikki talonrakennuspuolella ovat
jossain vaiheessa kuulleet tr-mittauksesta, mutta tulkoon kerrattua. Kyseessä on
parikymmentä vuotta vanha työmaan turvallisuuden arvioimisen apuväline, joka
Raksanuoret 01/2012 11
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liinu petterson

Yhteiset tavoitteet parantavat työmaan henkeä.

Pomo raskaudesta: ”Hupsista”
Voittajaluokka sai nimensä pokaaliin.

Jari Jääskeläinen paukuttamassa perusteita.

on otettu viralliseksi työturvallisuuden
vertauskohdaksi.
Käytännössä tr-mittaus tehdään viikkotarkastuksen yhteydessä. Se on todella
hyvä väline, mikäli sitä käytettään oikein.
Mittauksessa mitataan työmaan sen hetkinen työturvallisuustaso ja mittaukseen
merkitään myös työmaan kunnossa olevat asiat. Palautteen tulisi olla neutraalia, jolloin se vähentää ikävän huomauttelun tarvetta ja auttaa oppimaan pois
huonoista työskentelytavoista.

Voittajille vatupassit
Luokkiin tehdään sattumanvaraisesti tarkastuksia vuoden aikana. Mittaukset suorittaa luokan ulkopuolinen taho, eivätkä
oppilaat ja opettajat tiedä tarkastuspäiviä. Näin tuloksesta saadaan mahdollisimman totuudenmukainen. Luonnollisesti vuoden paras luokka palkitaan, tässä
tapauksessa voittajat saavat numeroidut
vatupassit ja nimensä koulussa olevaan
pokaaliin.
Työnantajalla ei ole velvoitetta tai pakkoa palkita tuloksista. Työmailla voi kuitenkin neuvotella eri palkitsemiskäytännöistä. Voidaan esimerkiksi tarjota kahvit tai ruuan, jos mittauksissa on menty
parempaan suuntaan. Pienikin palkinto
parantaa ainakin työmaan yhteishenkeä,
kun tavoite on yhteinen: turvallisuus.
Turvallisuusnäkökulma on mukana kaikessa
tekemisessä.
12 Raksanuoret 01/2012

Henri Karvinen

Mittarin hyödyt
huomattu
Koverharissa
TR-mittarin maa- ja vesirakennusalan sukulainen, MVR-mittari on havaittu hyväksi välineeksi Fjäder Group Oy:n Koverharin työmaalla Hangossa. Mittarin avulla
on saatu työmaan yleiskuntoa kohotettua hallitusti ja varmasti.
Esimerkiksi mittarin ”korjattavaa”
-kohtaa hyödyntämällä voidaan tehokkaasti dokumentoida ja siten parantaa
olosuhteita sekä työvälineitä. Muuten
epäkohdat saattavat jäädä huomaamatta. Tehoa ja ulottuvuutta mittauksiin saadaan ottamalla kierroksille mukaan eri
työntekijöitä, jolloin näkökulmat muuttuvat.
Mittarien käytön hallitseminen ja niiden rutiininomaisen käytön sisäistäminen
jo ammattikoulussa on hyvä juttu.
Iiro Arvola,
työsuojeluvaltuutettu,
Fjäder Group Oy

Raksaduunari raskaana saattaa kuulostaa työnantajan korviin oudolta yhtälöltä.
Rakennusalan työntekijöistä vain noin
seitsemän prosenttia on naisia, joten
voidaan hyvällä syyllä puhua miesvaltaisesta alasta. Naisten elämäntilanteet
eivät aina saa ymmärrystä työnantajalta.
	Pomon pallilla istuu hyvin usein mies,
joten raskausuutisen kertominen työpaikalla voi olla työntekijälle hankalaa ja
stressaavaa. Uutisen vastaanotto kun voi
olla kaikkea hyväksyvästä asiattomaan,
työnantajan omasta taustasta ja kokemuksista riippuen.

Raskaudesta syyllistetään
On pomoja, joille tilanne on aivan uusi
ja suhtautuminen työntekijään saattaa
muuttua. Esimerkiksi 30-vuotiasta maalaria Minnaa (nimi muutettu) ei kutsuttu
enää mukaan firman juhliin. Hän koki
töissä myös syyllistämistä raskaudenaikaisista poissaoloista. Työnsä Minna oli
kuitenkin aina hoitanut hyvin jo kymmenen vuoden ajan.
Työnantajan ensimmäinen kommentti
Minnan raskausuutiseen oli ”hupsista”.
Sen jälkeen voivoteltiin, ettei turvallisia töitä
odottavalle äidille ehkä löydy. Kärsivällisen
muistuttamisen tuloksena Minnalle kuitenkin järjestettiin korvaavia töitä.

Laki turvaa odottajan aseman
Lain mukaan työnantajan on tarjottava
työtä, joka ei ole vaaraksi odottavalle

äidille eikä sikiölle. Esimerkiksi raskaat
nostot täytyy jättää väliin ja etenkin
maalausalalla on taattava, ettei odottaja
joudu työskentelemään haitallisten kemikaalien kanssa.
Mikäli työskentelyolosuhteita tai työtehtäviä ei saada turvallisiksi, täytyy työnantajan hankkia raskaana olevan työntekijän tilalle sijainen, jolloin työntekijä voi
jäädä erityisäitiysrahalle aikaisemmin.

Työhaastattelussa ei saa udella
Raskaus ja vanhemmuus eivät ikävä kyllä ole mitään myyntivaltteja työnhakutilanteessa. Työhaastattelussa saattaa joskus tulla eteen kiusallinen tilanne, kun
työnantaja utelee perhesuunnitteluun
liittyvistä asioista.
	Utelut ovat paitsi asiattomia myös
lainvastaisia, eikä työntekijän tarvitse
vastata niihin. Minnan pomo oli huolestunut siitä, tuleeko tämä olemaan paljon
poissa lapsen sairastelujen takia. Hän
myös tiedusteli, oliko Minna ymmärtänyt
järjestää lapselleen hoitajan tällaisten tilanteiden varalle.

Valistusta työnantajille
Usein raskaudesta ei uskalleta puhua
avoimesti miesvaltaisella alalla ja varsinkin työnhakutilanteessa asiasta vaietaan.
Naisvaltaisella alalla tilanne ymmärretään huomattavasti paremmin, eikä raskaudesta puhumista tarvitse pelätä.

	Asiaa täytyisikin nostaa näkyvämmin
esiin rakennusalalla ja työnantajia valistaa siitä, miten raskaus täytyy ottaa
huomioon työmaalla ja kuinka käytännön
asiat hoidetaan. Keskustelu on pystyttävä pitämään asiallisena, sillä syyllistäminen ja kettuilu eivät ainakaan helpota
tilanteeseen sopeutumista.

Kustannuksia liioitellaan
Äitiysloman todelliset kulut työnantajalle
ovat pienemmät kuin yleisesti luullaan,
vaikka valittamisen määrän perusteella
voisi kuvitella kustannusten nousevan
pilviin. Ainoa suora kulu on työehtosopimukseen kirjattu äitiysloman palkka,
josta Kela korvaa työnantajalle suurimman osan.
Rakennusliiton sosiaalisihteerin Tiina
Nurmi-Kokon mukaan raskausasioista kysellään paljon, mutta varsinaisia riitatapauksia ei ole onneksi syntynyt. Äitiys- ja
perhevapaalla olevilla on kattava irtisanomissuoja, ja harvoin tulee eteen tilannetta, jossa työntekijä ei saisi palata
työpaikalleen.
Legenda sen sijaan kertoo, että lomautuslappu voi iskeä herkemmin äitiyslomalta palaavaan henkilöön. Jotain nykytilanteesta kertoo myös se, että monet
syrjintää kokeneet naiset eivät uskaltautuneet haastateltaviksi ja Minnakin vain
nimimerkin suojista.
Ida Kuikka, Suvi Partinen,
Jatta Salmi
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Liity liittoon ja kuole
Isä, poika ja pyhä renki
perheelle elantoo hankkimas
Ahmadinejadin ajan henki:
linja-autokuskit on vankilas
copyrigt amnesty

Mansour, mieli ja ruumis
Teheranissa miehiä duunis
Saa perusasioita miettiä uusiks
ympärillä Evinin muuri
Paleface: Free Mansour

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.

Mansour Ossanlu on iranilainen bussikuski ja Teheranin kuljetustyöläisten
ammattiliiton puheenjohtaja. Kesästä
2007 hän on ollut välillä vankilassa, välillä vapaana, koska Iranin valtio ei salli
ay-toimintaa. Ossanlu on pahoinpidelty,
hänet on kahlittu sänkyyn sydänkohtauksen jälkeen ja häneltä on kielletty
terveydenhoito. Hänen perhettään on
uhkailtu ja hakattu; Ossanlun miniä
sai keskenmenon turvallisuusjoukkojen
käsittelyn jälkeen. Rap-artisti Paleface
riimitteli Ossanlun kunniaksi biisin, joka
julkaistiin ihmisoikeusjärjestö Amnesty
Internationalin 50-vuotisjuhlalevyllä
”Mitä vapaus on?” viime vuonna.
	Ossanlun tapaus ei ole ainutkertainen vaan päinvastoin melko tavallinen.
Joka päivä jossain päin maailmaa tapetaan, vangitaan, siepataan ja kidutetaan
ihmisiä siksi, että he kuuluvat ammattiliittoon. Tuomio voi tulla yhteiskuntarauhaa vaarantavasta toiminnasta, tai kuten
Ossanlun tapauksessa, ”propagandasta
järjestelmää vastaan”.

Yhdessä vainoa vastaan

Amnesty pitää vainottuja ay-aktiiveja
mielipidevankeina, sillä ay-oikeudet ovat
ihmisoikeuksia. Amnesty aloittaakin tänä
keväänä kampanjan yhdessä Suomen
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen
SASKin kanssa, jotta vainotut vapautettaisiin ja ay-aktiivien kaltoin kohteleminen Iranissa lopetettaisiin.

	Vetoomusviesteissä myös muistutetaan Irania siitä, että se on liittynyt kansainvälisiin sopimuksiin, jotka takaavat
yhdistymisvapauden. Sellaiset asiat
kuin oikeus kokoontua julkisesti ja mielen osoittaminen kunnollisten työolojen
puolesta eivät ole Iranissa itsestäänselvyyksiä.

Jokainen voi osallistua
Seuraa lehteä ja Rakennusliiton nettisivuja kevään kuluessa: kampanjan
nettisivut aukeavat maaliskuussa ja voit
lähettää oman vetoomuksesi ajatollah
Sadegh Larijanille. Jokainen allekirjoitus on tärkeä.
”Kun istuin vankilassa ja kuulin kaikesta saamastamme tuesta, piristyin.
Tässä taistelussa on arvokasta saada
niin paljon tukea tuhansien kilometrien
päästä. Kampanjoinnin ansiosta sortoon
on kiinnitetty huomiota, ja viranomaiset
ovat ymmärtäneet, että ulkomaailma pitää heitä silmällä”, sanoi Ossanlu päästyään matkustamaan Eurooppaan kesäkuussa 2007.

Antti Satta

Vesa Pelto-Knuutila

Ville Kiimala

Joni Komminaho

25, laatoittaja, Kolari

35, elementtityöntekijä,
Forssa

24, kirvesmies, Kemi

24, kirvesmies, Oulu

1. Lapsuuteni unelmaammatissa. Tulee niitäkin
päiviä, kun kyseenalaistaa
ammatinvalintansa.
2. Tuleehan sillä toimeen,
mutta rakennusalan palkkaus
ei vastaa työn haastavuutta.
3. On hienoa, että nuoria
kannustetaan aktiivisuuteen,
mutta toiminta voisi olla näkyvämpää. Nuoret rakentajat
tarvitsevat yhteisön tukea ja
voimaa.

1. Siltä tuntuu, vaikka
helpomminkin voisi tienata.
Tykkään tehdä töitä, joissa
näkee kädenjälkensä. Ei minusta näytön eteen istumaan
olisi.
2. Tämänhetkinen palkka
on hyvä, koska olen päässyt
kovaan urakkaporukkaan.
3. Alueellamme homma on
toiminut tosi hyvin ja reissut
olleet ihan mahtavia. Alussa
olin vähän epävarma, mutta
vastaanotto vei mukanaan.

1. Kyllä, työ on mielekästä
ja siinä on hyvin haasteita.
2. Palkka on riittävä tällä
hetkellä, huomioiden taitotasoni.
3. Siinä on sopivasti asiasisältöä ja hauskaa tekemistä.

1. En. Tämä homma on vähän liian yksitoikkoista, unelma-ammattini olisi gigolo.
2. Eihän kukaan saa koskaan tarpeeksi, mutta kyllä
tämä minulle riittää.
3. En ole itse osallistunut,
mutta olen tietoinen toiminnasta lehtien ja sen perusteella, mitä olen kuullut työkavereilta.

Anna Berghäll
Kirjoittaja on SASKin toimittaja.

Amnesty on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö. SASK on suomalaisen ayliikkeen oma kehitysyhteistyöjärjestö,
johon kuuluvat kaikki SAK:laiset liitot,
myös Rakennusliitto.
www.amnesty.fi, www.sask.fi

Jos jäät työttömäksi
Muista ilmoittautua työvoimatoimistoon heti jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi,
koska ansiosidonnainen päiväraha lasketaan alkavaksi vasta ilmoittautumispäivästä.
Lue lisää ansiosidonnaisen edellytyksistä ja hakemisesta Rakentajasta tai Työ- ja
elinkeinotoimiston nettisivuilta.

14 Raksanuoret 01/2012

Raksanuoret 01/2012 15

Tuunari:
Tomi Sivonen
Ikä: 34 vuotta
Ammatti: kaivinkoneenkuljettaja
Työpaikka:
Sodankylän kaivos
Tuunattavana: BMW
E30 -85 300-sarja

jarno holappa

Sprintissä sora lentää.
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Ralli vei
Lisää tehoja kesäksi

jarno holappa

Tukijoita tarvitaan

Kaariin kului putkea kymmeniä metrejä.
16 Raksanuoret 01/2012

Sivonen kertoo, ettei hänellä ole vapaaajankäyttöongelmia. Ylimääräinen aika
ja raha uhrataan harrastukselle. Kyseessä on paljon vaativa harrastus, jota ei olisi mahdollista harrastaa ilman tukijoita.
Auton korjaaminen ja kehittely vaatii melkoisia summia.
Sponsorit ovat elinehto toiminnan jatkumiselle ja heille kuuluukin Sivosen mukaan suuri kiitos. Sponsoreita ei kuiten-

tään pyörän selkään. Radan tiedustelussa
ovat moottoriajoneuvot kiellettyjä, joten
se on tehtävä joko polkupyörällä tai kävellen. Muutaman kierroksen jälkeen alkavat
ajolinjat ja vaihteiden vaihdot hahmottua. Näiden valmistelujen jälkeen päästään kisaamaan.
Kilpaileminen ei Sivosta pelota, sillä luotto turvakaariin ja suojavarusteisiin
on kova. Kolmikerroksinen ajoasu, kuusipistevyöt ja Hans-niskatuki luovat turvallisuuden tunteen. Takaraivossa on silti koko ajan ajatus siitä, että yksikin virheliike voi helposti johtaa ulosajoon. La-

Valmistelut vievät päiviä
Kisaan valmistautuminen vaatii päivien
työn. Harrastukselle joutuu myös uhraamaan työajanlyhennyspäiviä, jotta auto ja
kamppeet saadaan kasaan. Reissuun lähtee mukaan täpötäysi pakettiautollinen
tavaraa. Varaosina mukaan lähtee johtosarjaa, letkuja, tulppia ja paljon muuta.
Auto täyttyy myös työkaluista. Näistä tärkeimpinä Sivonen pitää ennen kaikkea lekaa ja rautakankea siltä varalta, että sattuu kolahtamaan. Auton perään laitetaan
traileri, jolla kilpailuväline saadaan paikan päälle.
Kisapaikalle saavuttaessa suunnataan traileriparkkiin ja ajetaan auto pilttuuseen. Sieltä siirrytään tärkeimpien ajovarusteiden kanssa ilmoittautumaan. Mukana on oltava henkilöpaperit ja katsastuskortit. Ilmoittautumisen jälkeen saadaan kilpailunumero, jonka kanssa pääsee kilpailukatsastukseen.

Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

jarno holappa

Tekniikan rakentaminen alkoi omasta takaa löytyvästä moottorista ja muiden osien etsimisestä. Osia yritettiin löytää käytettynä, koska uusina ne ovat todella kalliita. Autosta on tekniikan osalta käyty läpi kaikki mahdollinen. Muun muassa perä ja vaihdelaatikko on uusittu.
Tehoja löytyy haastatteluhetkellä tammikuussa noin 200 hevosvoimaa. Niitä on
tarkoitus lisätä kesään mennessä asentamalla täysin säädettävä moottorinohjausyksikkö, säädettävät nokkapyörät ja
ehkä vähän jyrkempi nokka, jolla saadaan tehot nousemaan noin 260 hevosvoimaan. Lopputulos tehojen osalta selviää dynotestissä myöhemmin keväällä.

kaan koskaan ole liikaa ja uudet tukijat
ovat enemmän kuin tervetulleita.

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!

Vielä on laittamista
Ensimmäinen kisa autolla ajettiin Kajaanissa 2011. Onnistuneesta suorituksesta kertoo se, että molemmilla kierroksilla päästiin maaliin asti. Seuraavalla kerralla Laukaan Kattasora-sprintissä olikin
huonompi tuuri. Ensimmäisellä kierroksella hajosi bensapumppu ja toisella repeytyivät kumityynyt koneesta.
Menestystä ei ole vielä päästy niittämään. Auto on vielä raakile, joka vaatii
paljon jatkojalostusta ennen kuin palkintosijoja voidaan kunnolla tavoitella. Kymmenkesäisenä löydetty harrastus on kuitenkin vienyt miehen mennessään ja siitä tuskin irti pääsee, ennen kuin horsmat
kasvavat pari metriä pään yläpuolella.

Nuorisotoiminta toimii

Rouheeta hommaa
Kun auto on numeroitu ja katsastettu,
se ajetaan takaisin pilttuuseen ja hypä-

jin luonteeseen kuuluu vahvasti se, että
lähes aina sattuu ja tapahtuu.

Bemmi odottaa varikkopilttuussaan.

jarno holappa

Kainuusta kotoisin oleva, mutta Oulussa
asuva Tomi Sivonen sai kipinän rallisprintauton ostoon rakennettuaan kaverin kilpa-autoa. Kaveri kehui kovasti Sivosen
tietotaitoa autojen rakentelussa. Siitä idean saaneena mies osti pihaansa BMW:n
raakileen, jota alettiin purkaa.
	Autosta purettiinkin kaikki johtosarjoja myöten, jäljelle jäi pelkkä runko. Rakentaminen aloitettiin mittailemalla autoa ja sitä jatkettiin turvakaarien rakentamisella. Turvakaariin kului 25–30 metriä metalliputkea.

Pienikin virheliike voi johtaa ulosajoon

Rallihommista huolimatta on Sodankylän
kaivoksilla kaivinkoneenkuljettajana työskentelevä Sivonen ehtinyt osallistua myös
Raksanuorten nuorisotoimintaan. Ensikosketuksensa toimintaan hän sai Kalajoen beachfutiksesta vuonna 2010. Futis-

Auto nielee tehokkaasti ylimääräisen hillon.

reissua Sivonen piti mahtavana ja toteaa,
että vastaavilla tapahtumilla on helppo
saada nuoria mukaan liiton toimintaan.
Yyterin jälkeenkin kuskimme on pyrkinyt olemaan aktiivisesti mukana toiminnassa sen, mitä autoilta ehtii. Tietoa tapahtumista hän saa kavereilta, facebookista ja joskus suoraan tekstiviestillä. Alueensa toimintaan hän sanoo olevansa todella tyytyväinen. Tapahtumia on sopivasti ja tasaisesti läpi vuoden.
Mikko Aho, Jarno Holappa,
Petri Kumpulainen, Heikki Rämä
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LUksusta
pikkurahalla
Hiihtolomat ovat jo takanapäin, mutta aina voi suunnitella seuraavia lomia. Itse mietin jo kesää ja tulevia seikkailuja. Suunnitelmissa
on Itä-Euroopan road trip.
Moni meistä karsastaa Itä-Eurooppaa lomakohteena. Itse
tunsin samoin vielä muutama vuosi sitten, ennen kun olin yhdessäkään sen maassa Viroa lukuun ottamatta käynyt. YK tosin
laskee Baltian maat nykyisin osaksi Pohjois-Eurooppaa.
Tarjoan teille nyt mielikuvitusmatkan, jonka matkaoppaana
toimin minä. Matkakohteista olen poiminut vain parhaat menopaikat.

Tarjous koskee kokopäivän all inclusive-pääsylippua.
Ei voi yhdistää muihin kampanjoihin. Max. 4 hlö / kuponki.
Kuponki voimassa 31.5.2012 asti.

Pärnu ja Jurmala
Hyvät ja halvat rantapaikat löytyvät jo hyvinkin läheltä Suomea.
Viron Pärnussa saa ainakin kesällä nauttia auringosta, loistavista hiekkarannoista ja tietysti upeista ”maisemista”. Aikaa
Tallinnasta Pärnuun kuluu pari tuntia normaalilla kaasujalalla.
	Jos matkaa jatkaa toisella parilla tunnilla Latvian Jurmalaan,
löytyy sieltä myös vastaavanlainen hivenen pidempi ranta.
Molemmat rannat muistuttavat Välimeren rantoja sillä erotuksella,
ettei Pärnussa ja Jurmalassa kasva palmuja.

Vilna ja Krakova
Hotellit ovat monissa Itä-Euroopan maissa todella halpoja.
Pidempi viikonloppu Liettuan pääkaupungissa Vilnassa kustantaa noin 150–200 euroa sisältäen lennot ja huoneen kivassa
hotellissa. Satasella pääsee viiden tähden hotelliin maassa kuin
maassa. Keskivertohotelleihin riittää sesonkiaikoina helposti
50 euroa.
	Vilnassa kaikki on todella halpaa. Vaikka kuinka yrittäisi pistää parastaan paikallisissa yökerhoissa, on ihme, jos rahaa saat
kulumaan 50 euroa enempää. Pidemmistä vaaleaveriköistä pitäville Vilna on paratiisi. Varsinkin kesällä on vaikea olla huomaamatta kaupungin naiskauneutta.
Historian ystäville on pakko suositella keskellä kaupunkia
sijaitsevaa KGB-museota. Lippu museoon maksaa euron tai
kaksi ja paikka on todella pysäyttävä. Myös keskitysleirejä ja
muita toisen maailmansodan nähtävyyksiä on Puolassa todella
paljon.
	Puolan hienoin ja mukavin kaupunki on ehdottomasti Krakova. Sen läheisyydestä löytyvät myös Auschwitsch,
Schindlerin museo, Wawelin linna ja Wieliczkan suolakaivos.
Kaikki ovat ehdottomasti näkemisen arvoisia paikkoja, mutta
aikaa pitää varata päivä per kohde.

Bratislava ja Banska
Parhaat bilepaikat löytyvät ehdottomasti Slovakian Bratislavasta
ja Banska Bystricasta. Banskaan kannattaa suunnata talvella.
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Ministry of fun Banska Bystricassa

Kaupungin lähellä on monia laskettelukeskuksia pitkine rinteineen. Laskettelukeskus Jasna sijaitsee lähellä Banskaa ja
on kaksi kertaa Ylläksen kokoinen. Parhaita offareita laskee
helposti tunnin pysähtymättä. Jos budjetti ei riitä Alpeille, niin
Slovakiaan saa tehtyä reissun halvemmalla kuin Lappiin.
Kirsikkana kakun päällä on Banskassa sijaitseva Slovakian
isoin yökerho Ministry of fun. Paikkaa ei voi sanoin kuvailla, se
on koettava itse. Omalle porukalle saa VIP-tilat viidellä eurolla ja
meininki on uskomaton. Viimeksi klubilla käydessämme paikka oli
täyteen tupattu, vaikka oli keskiviikko.

Balaton-järvi
Jos kaipaa kunnon festareita, kannattaa suunnata Unkariin.
Heineken Balaton Sound järjestetään Balaton-järvellä keskellä
Unkaria ja kesää. Festarit kokoavat yhteen jopa 200 000 konemusiikin ystävää. Vuonna 2011 pääartisteja olivat muun muassa
David Quetta, Armin Van Buuren ja Tiesto.
Lyhyesti sanottuna: älkää uskoko kaikkea paskaa, mitä ItäEuroopan maista puhutaan, vaan käykää itse paikan päällä
katsomassa. Vaikka esimerkiksi tiet eivät aina ole mitä ruusuisimpia, ovat ihmiset todella ystävällisiä. Usein sitä haluaakin
uudestaan paikkoihin, joissa on saanut hyvää kohtelua, eikä
välttämättä sinne, mistä löytyvät hulppeimmat pilvenpiirtäjät
ja snobeimmat ihmiset.
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Raksanuor ten
lehdentekokurssi
26.–27.5.2012
Siikaranta-opisto, Espoo
Tylsä juttu tai huono kuva
lehdessä? Tule tekemään
parempia ! Kurssi on tarkoitettu
Rakennusliiton 18– 35-vuotiaille jäsenille ja on ilmainen.
Lisätiedot ja
ilmoittautuminen:
Mikko Lindstedt,
puh. 040 529 4432
mikko.lindstedt@ rakennusliitto.fi

Teksti ja kuvat Mikko Lindstedt
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Turhat
vakuutukset?

ille
a
i
ot

Voita
kodin hengetär!

Laske irtaimistosi arvo ja voita
kotiisi väsymätön siivooja iRobot
Roomba 581 (arvo n. 556 €).
Osallistu osoitteessa
www.turhatvakuutukset.fi

Mitä saa 5,09 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

5,09 €* alle 30 m
ja 50 m kerrostaloasuntoon 6,30 € kuumaksaa todellakin vain

2

2

kaudessa. Pieni sijoitus vahingon varalle.
(* vuosimaksu 30 m2 61,07 € ja 50 m2 75,65 € Tampere 1.1.2012, sis. liittoalennuksen (9%) ja omistaja-asiakasalennuksen (5%). Vakuutukseen
sisältyy myös matkatavara-, oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Ostamalla
Isohiman netistämme, saat vielä 1. vakuutuskaudesta 20 % alennuksen;
vuosimaksu 30 m2 48,86 € eli 4,07 €/kk ja 50 m2 60,52 € eli 5,04 €/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 €).
Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältyvät
myös Isohimaan. Se 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.

Käy laskemassa irtaimistosi arvo ja
voita robottimuri (arvo noin 556 €)
osoitteessa www.turhatvakuutukset.fi

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

Ota yhteyttä

www. turva.fi
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palvelunumero 01019 5110

asiakaspalvelu@turva.fi

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

