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Viron duunarit Suomessa 
Siirtotyöläisyys lähtijän näkökulmasta

Nautiskeleva snoukkari 
kaipaa huipulle 
Lakeuksien mies viihtyy mäessä
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Itä-Eurooppa

Joka kolmas 
minuutti työ-
maalla sattuu 
sairaslomaan 
johtava tapatur-
ma. Miten tämä 
on mahdollista, 

kun kaikkien pitäisi tietää työtur-
vallisuusmääräykset ja noudattaa 
niitä? Usein määräyksiä laimin-
lyödäänkin vedoten kiireeseen 
tai siihen, että näin on ennenkin 
tehty.
 On mahdotonta ymmärtää, 
miksi näin toimitaan niin isois-
sa kuin pienissäkin firmoissa. 
Pelisäännöt on tehty sitä varten, 

että pääsisimme kaikki kotiin 
hengissä ja terveinä, ei kiusak-
semme. Tämä usein unohtuu töitä 
tehdessä, vaikka varsinkin per-
heellisten työntekijöiden kannat-
taisi se muistaa.
 Palkkaan vetoaminen on tur-
haa. Vaikka urakasta hankkisi hy-
vin, ei se lohduta siinä vaiheessa, 
kun pahin sattuu. Tiedän itse hy-
vin, että kypärän saati suojalasien 
jatkuva käyttö on välillä todella 
hankalaa, mutta ennen kaikkea 
asenteissamme on ongelmia. 
 Asennevammoihin tulisi to-
den teolla tarttua. Asenteita on 
helpoin muuttaa olemalla itse 

esimerkkinä noudattaen annettu-
ja määräyksiä, joista osa on jopa 
lakiin asti kirjattu. On tapauksia, 
jotka ovat menneet käräjille sen 
takia, etteivät vakuutusyhtiöt ha-
lua maksaa korvauksia määräyk-
sistä laistaneille. Tapaturmat ja 
sairaslomat tulevat kalliiksi yri-
tyksille, ja trendi tuntuu olevan, 
että yhä useammin syyt ja laskut 
yritetään vierittää työntekijän 
harteille.
 Toivon, että tästä eteenpäin 
työskentelisimme sovittujen pe-
lisääntöjen mukaan, jotta pääsi-
simme kaikki terveinä kotiin vas-
takin.
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Ida Kuikka 
21, Jyväskylä
Peruskoulusta päästyäni aloi-
tin pintakäsittelyalan opin-
not amiksessa. Perustutkinto 
kesti kolme vuotta ja siinä 
sivussa suoritin ylioppilastut-
kinnon. 
 Valmistuttuani pääsin heti 
työelämään kiinni ja nykyi-
sessä työpaikassani olen ollut 
töissä kolmatta vuotta. Työ 
on mukavan vaihtelevaa, eikä 
työttömänä ole tarvinnut olla.
 Ensimmäistä kertaa liiton 
nuorisotoimintaan taisin tu-
tustua Superin kanssa järjes-
tetyssä leffa- ja saunaillassa. 
Sen jälkeen innostuin lähte-
mään mukaan valtakunnalli-
selle nuorisokurssille ja leh-
dentekoon Siikarantaan.
 Nykyään olen mukana 
valtakunnallisessa nuoriso-
työryhmässä. Silloin tällöin 
olen myös eksynyt oman am-
mattiosastoni, osasto 52:n, 
kokouksiin ja pikkujouluihin.

Ilkka Kivimäki
27, Tampere 
Aloitin rakennusalan opis-
kelun Seinäjoen ammat-
tiopistossa vuonna 2000. 
Valmistuttuani 2003 talonra-
kentajaksi menin armeijaan, 
jonka jälkeen muutin töiden 
perässä Tampereelle. 
 Työt aloitin vuokrafirmas-
sa. Sen jälkeen pääsin töihin 
yhteen Suomen suurimmis-
ta rakennusliikkeistä, jossa 
työskentelen edelleen. Pidän 
siitä, että työ on monipuolis-
ta eikä liukuhihnatyötä.
 Liityin Rakennusliittoon 
vuonna 2007 ja Raksanuorten 
toiminnassa olen ollut muka-
na muutaman vuoden ajan. 
Raksanuorissa on rento te-
kemisen meininki ja kannus-
tankin kaikkia osallistumaan 
oman alueensa tapahtumiin.

Iiro Arvola 
31, Karjaa
Työskentelen koneenkuljetta-
jana Hangossa, terästehtaan 
koneurakointipalveluista vas-
taavassa yrityksessä. Ajan 
maansiirtokoneita, kuten pyö-
räkuormaajaa ja maansiirto-
autoa. Ammattitaito on tullut 
työtä tekemällä.
 Ammattiosastoni on 540, 
ja työmaan pelisäännöt on kir-
jattu maa- ja vesirakennus-
alan sopimukseen. Luotta-
mustehtäviäni ovat yrityksen 
työsuojeluvaltuutetun pesti ja 
Koverharin työmaan työnteki-
jöiden edustajana toimiminen 
yt-neuvottelukunnassa.
 Työntekijöiden etuja valvo-
essa asiat pitää osata prikul-
leen. Siikarannassa työsuoje-
lun peruskurssin sekä työ-
turvallisuuskorttikouluttajan 
tutkinnon suoritettuani työn 
alla ovat nyt ”Turvallisesti 
tuottavuutta”-opinto-ohjel-
ma ja työelämän asiantunti-
jatutkinto.
 Harrastuksia on monia, 
tärkeimpiä lukeminen ja mu-
siikki.

Erki Lemberg 
28, Turku 
Opiskelin rakennusalaa Tu-
run ammatti-instituutissa 
vuosina 2000–2003, min-
kä jälkeen olin muutamis-
sa eri firmoissa hommissa. 
Työvoimatoimiston kautta 
pääsin rakennusmieheksi ny-
kyiseen työpaikkaani, jossa 
olen työskennellyt vähän yli 
seitsemän vuotta.
 Liityin Rakennusliittoon 
vuonna 2004. Pari vuot-
ta myöhemmin työkaverini 
kutsui minut johonkin ihme 
syyskokoukseen. Siitä läh-
tien olen ollut ay-aktiivi ja 
nykyisin olen myös osasto 16 
hallituksen sihteeri.
 Olen pyörinyt liiton tou-
huissa nyt kuusi vuotta. Sitä 
kautta olen päässyt myös 
Raksanuoriin ja käynyt erilai-
sissa Raksanuorten järjestä-
missä tapahtumissa.
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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 työt-
tömyyskorvaus kun ei välttämättä riitä 
edes asunnon vuokraan, puhumattakaan 
mistään muusta.
 nykyisin Suomeen pääsee aika hel-
posti, joten tänne muuttaminen ei ole 
iso kynnys. Tätä juttua varten haastat-
telin muutamia virolaisia rakennusalan 
työntekijöitä. Kysyin jokaiselta, miksi 
Suomeen tai ulkomaille ylipäätään kan-
nattaa mennä töihin. vastaus oli jokai-
sella sama: virossa ei ole mitään, ei yh-
tään mitään.

Työnantajan mielivallan alla
maasta riippumatta
Hyvät työpaikat ovat virossa harvassa. jos 
töitä saakin, ei mikään ole varmaa. palkat 
saattavat olla jopa monta kuukautta myö-
hässä, aina saa tapella työnantajan kans-
sa ja koskaan ei tiedä, milloin saa potkut. 
ammattiliittojen puute näkyy juuri sellai-
sissa tilanteissa. pitää tehdä, mitä työan-
taja käskee – ei ole varaa valittaa. 
 Muutamia vuosia sitten kaupan myy-
jiltä vietiin 15–20 prosenttia palkasta ja 

Virolaisena rakennustyöläisenä Suomessa
jos tähän ei suostunut, sai lähteä saman 
tien. Rakennustyöläisten palkoista saat-
toi lähteä parhaimmillaan jopa 60 pro-
senttia. Tämänhetkisen tiedon mukaan 
viron rakennuksilla tuntipalkka on 4–6 
euroa ja esimerkiksi laatoitusurakan ne-
liöhinta pyörii siinä 3,50–4,50 euron hu-
jakoilla sisältäen kaikki mahdolliset työt.
Mieleen on jäänyt yksi huvittava työtarjo-
us, jonka löysin noin vuosi sitten virolai-
selta nettisivulta: ”Rakennusmiestä tar-
vitaan, 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 muut-
taisi takaisin. Monet sanovat myös, ettei 
ulkomaalaisena Suomessa ole helppo 
olla. usein joutuu halveksunnan kohteek-
si 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 pit-
kään, kaipaavat virosta sen tunnelmaa, 
paikallisia ruokia ja ruokailutottumuksia. 
Kotikeittiöstä ikävöidään muun muassa 
virolaista majoneesia, sinappia, pelme-

neitä ja saslikkia, šašlõkk, joka on erään-
lainen liharuoka.

Työnantajat eivät hyväksy 
liittoja
Minulta on kysytty, miksi kuulun ammat-
tiliittoon ja mitä hyötyä liitosta on. olen 
vastannut useasti, että täällä minulla on 
tuki ja turva, suhteellisen hyvä palkka, 
hyvät työehdot, työttömyyskassa ja pal-
jon muuta. 
 virossa liittoon kuuluva on todennä-
köisesti työtön, koska siellä harva työn-
antaja hyväksyy liitot. Myös Suomessa 
monet työnantajat uhkaavat antaa vie-
rastyöläisille potkut saman tien, jos 
nämä liittyvät liittoon.
  virossa vieroksutaan liittoja ja uskon 
sen johtuvan siitä, että se on joskus ol-
lut kiellettyä ja siihen ei osata suhtau-
tua oikein. Lähetettyjä työntekijöitä taas 
liittoon kuuluminen ei kiinnosta, koska 
he poistuvat pian kuitenkin. virolaiset 
ovat muutenkin alkaneet reissata paljon 
työn perässä, mistä on tullut huumoril-
la höystetty sanonta ”Igas sadamas on 
eestlane”. 

ERKI LEMBERg

Liittokammon historia
Suomeen verrattuna viron järjestäyty-
misaste on heikko. vain noin kymmenen 
prosenttia työntekijöistä kuuluu ammat-
tiliittoihin.
 Iso syy järjestäytymättömyyteen on 
se, ettei ammattiyhdistykseen kuulu-
misesta koeta olevan hyötyä, ei haluta 
maksaa ”ei mistään”. virossa ei esimer-
kiksi ole työttömyyskassaa ja työntekijän 
etujen ajaminen on lähes mahdotonta 
työnantajien vastustuksesta johtuen.
 Toinen merkittävä syy järjestäytymät-
tömyyteen on ay-toiminnan ”komma-
rileima” ajalta, jolloin kommunistinen 
puolue käytännössä hallitsi ammattiyh-
distystoimintaa.

SInI paRTInEn
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Yhdistystoiminnan lähtökohta on, että 
toimitaan yhteisen edun vuoksi. aktiivin-
jäsenyydestä saa kuitenkin ammennettua 
hyötyä myös itselleen. asioiden edistämi-
nen, tiedon kerääminen, vaikuttaminen, 
ystävystyminen ja harrastaminen ovat toi-
minnan parasta antia.
 Raksanuorten ensimmäinen kuuden 
kaupungin yhteinen tapaaminen antoi 
osallistujilleen kaikkia edellä mainittuja 
asioita. Maaliskuussa jyväskylässä pelat-
tiin sählyturnaus Lahden, Kuopion, Hä-
meenlinnan ja Forssan, jyväskylän, Hel-
singin sekä oulun välillä. Tapahtumaan 
otti osaa kaikkiaan 60 raksanuorta.
 Kokoontuminen mieluisan pelin pa-
riin on helppo tapa saada nuoret samal-
la pohtimaan ammattiin ja liittoon liitty-
viä asioita. Iltaohjelmassa jokainen kau-

punki esitteli toimintaansa oppien samal-
la muiden toimintatavoista. Toisilta kuul-
lut jutut herättävät mielenkiinnon päästä 
kehittämään omaa toimintaa.
 Tietenkään niin ei tapahdu kaikille, ei-
kä siinä ole mitään väärää. Rakennuslii-
ton jäsenistä iso osa toimii vähemmän ak-
tiivisesti. Kuitenkin tämä hiljainen poruk-
ka ymmärtää liiton olemassaolon merki-
tyksen ja sen, miten huonolla tolalla asi-
at olisivat ilman vahvaa liittoa. 

Raksanuoret toivottaa kaikki terve-
tulleiksi tapahtumiin kuuntelemaan tai 
ihan vain pitämään hauskaa, sillä kaik-
kea osallistumista arvostetaan. Melkein 
unohtui: oulu muuten voitti sen sähly-
turnauksen.

LauRI HaIKoLa

Sählyä siinä sivussa(r)Actionia

Helmikuun toinen viikonloppu keräsi kak-
si mökillistä innokkaita raksanuoria viet-
tämään läntisen Suomen ja uudenmaan 
suuralueen nuorisokurssia Espoon Se-
renaan. 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 pisteytysjärjes-
telmä oli vähintäänkin mielenkiintoinen, 
mutta ulkoaktiviteetteihin siirryttäessä 
kolmen joukkueen piste-erot olivat lähes 
olemattomia. Skabailu jatkui laskettelu-
rinteessä ja frisbeegolfradan vyötärönsy-
vyisessä lumihangessa.
 Kun viimeisetkin innokkaat olivat 
saaneet tarpeekseen hyppyreistä ja ki-

noksista, siirryttiin Serenan allasosastol-
le ja liukumäkiin. Kun lähes koko hirvi-
porukan voimin yritetään olla hukkumat-
ta villivirran kuohuissa, voi vain toivoa, 
että rockkonsertin desibelirajat ylittävä 
huuto toimii varoituksena kanssauima-
reille: raksalaisia liikkeellä!
 osalla rakentajista tuntui olevan vie-
lä pitkän päivän jälkeenkin virtaa kuin 
kymmenessä duracell-paristossa, joten 
päätimme lähteä tutustumaan paikalli-
seen 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

Actionreissu Raksanuorten tapaan
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viime vuoden lopulla kuopattiin jo pit-
kään toiminut nuorisojaosto ja tilalle 
perustettiin nuorisotyöryhmä. uusi eri 
alueiden aktiiveista koostuva työryhmä 
kokoontui ensimmäisen kerran viime 
syksynä.
 Työryhmä kokoontui poikkeukselli-
sesti Super-liiton tiloissa Helsingissä. 
Ensimmäisessä kokouksessa pohdittiin 
Raksanuoret-lehden kirjoittajia ja aihei-
ta. Lisäksi mietittiin eri alueiden men-
neitä ja tulevia tapahtumia.
 Illanviettoon siirryttiin Hampaanko-
loon yhdessä superilaisten kanssa. Illan 
teemaksi oli valittu mustaa ja valkoista, 
mikä toteutuikin todella hyvin. Molemmat 

Jaostosta nuorisotyöryhmäksi
liitot olivat keksineet toisilleen erilaisia 
pelejä ja leikkejä, joista mieleenpainu-
vin oli Super-liiton järjestämä näytelmä, 
jossa työryhmäläiset joutuivat toimimaan 
näyttelijöinä. vastavetona raksalaiset oli-
vat keksineet superilaisille juomapeli-
muunnelman ”viimeinen tuolilla tippuu 
pois”, minkä johdosta superilaiset jäivät 
hiomaan kostoa.
 Helsingin yöelämään lähdettiin tu-
tustumaan erikokoisissa pienryhmissä. 
Seuraavana päivänä, vähäisten unien ja 
runsaan aamupalan jälkeen, kokousta 
jatkettiin Super-Raksa-päivien suunnit-
telulla. 

TERo jäRvI, MIKKo oLLIKaInEn

Lähdin poliittiseen toimintaan mukaan huomatessani, että 
työväenpuolueeni Sdp oli menettämässä kannatustaan. Työ-
läisenä työväen asiat ja yhteinen hyvinvointi vaikuttavat vah-
vasti elämääni.

puoluetoiminta on ollut näkemystä laajentava ja yhteiskun-
nan toimintaa hyvin avaava harrastus, jossa voi vaikuttaa ympä-
ristöönsä. 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 kun-
nallisvaaleihin. Työläisiä tulisi herätellä pitämään eduistaan 
huolta, sillä kunnanvaltuustoissa päätetään eniten ihmisen ar-
keen vaikuttavista eduista ja asioista.

Kunnallisvaaliehdokkaana tulee käytyä paljon keskusteluja 
ja työskenneltyä hyvässä seurassa. Ehdokkuuteen kuuluu uu-
sien ihmisten tapaamista, ajatusten vaihtoa ja erilaisten nä-
kökantojen ymmärtämistä. politiikka ja puoluetoiminta palkit-
sevat myös henkilökohtaisella tasolla, sillä asioihin suhtautu-
minen ja ajattelu kehittyvät.

Luokkatietoisuus hukassa
Tällä hetkellä politiikka on monen silmissä ja korvissa me-
nettänyt uskottavuuttaan. asioista ei edes haluta ottaa sel-
vää: kuinka, mitä ja millaisia muutoksia ja parannuksia puo-
lueet vievät eteenpäin. 

väitän, ettei suuri osa työtätekevästä kansasta tiedä poliit-
tista linjaansa. Monet eivät halua ilmaista mielipidettään ei-
vätkä välitä omista eduistaan ja niitä ajavista puolueista. oi-
keisto–vasemmisto-vastakkainasettelu voi olla monelle jonkin 
verran tuttua, mutta silti yhdessä taistelluista eduista ei väli-
tetä pitää huolta.

Työväenpuolueet tarvitsevat voimaa
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 kapi-
talistit. jokainen voi kantaa kortensa kekoon osallistumalla am-
mattiyhdistystoimintaan tai poliittisten puolueiden toimintaan.

TapIo vaInIKaInEn

Taistelua hyvinvoinnista

Eläm
ää työpäivän jälkeen?

Lukeutuipa sitten nuoriin tai hieman vanhempiin, on lähes 
jokaisella jokin lähellä sydäntä oleva harrastus. Itseni voi vie-
lä 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 kä-
sillä. Yritystäni äännellä nuottien mukaan ei lauluksi tunnis-
ta, 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 mu-
assa 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 kehi-
tyksensä. Mieltä kohottaa erityisesti, kun täysin uudet tutta-
vuudet 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
Monet haluavat tatuointeja ja liikkeiden kalliit hinnat saatta-
vat houkutella ottamaan kuvan paljon halvemmalta harraste-
lijalta. Tässä vaiheessa kannattaisi ottaa järki käteen.
 Ensin pitää varmistua, että tatuoija tietää, mitä tekee. 
Kannattaa myös pyytää aiempia töitä nähtäväkseen. Kuka ta-
hansa 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, jo-
ten 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 jak-
saminen on toisinaan kortilla. Siitä huolimatta joka kerta, kun 
ajatus kuvasta on muuttunut valmiiksi tatuoinniksi ja asiakas 
tyytyväisenä kiittää, muistan, miksi tämä on se rakkain har-
rastus ja hienoin mahdollinen taiteen muoto.
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harrastus
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– Suksilla aloitin alle kolmen vanhana 
vuokatissa. opettelin itse laskemaan en-
sin syöksylaudalla noin kymmenen van-
hana ja siinä 15-vuotiaana vaihdoin nor-
maaliin lautaan.

alussa kaatumisia riitti, kuten kaikil-
la ensi kertaa laudan päällä. joskus tuli 
järvellekin mieleen heittää hanskat tis-
kiin, mutta eihän pohjalainen voi perik-
si antaa.

onneksi. Laudalla on tullut sittem-
min 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.

TEKSTI: EMIlIa KuKKala, KuvaT: TERo JäRvI, TERoN KuvaT: JaaKKo läHdEKoRpI

Kysymykseen, mikä lumilautailus-
sa on niin hienoa, on järvellä simppe-
li vastaus.

– Maisemat.

Lumivyöryt riesana
järvi on juuri palannut Åresta laskette-
lemasta. Reissu heitettiin suunnitellusti 
koko viikon riivanneesta flunssasta huo-
limatta.

– pohjanmaalta ajettiin ensin naan-
taliin, josta mentiin rahtilaivalla yli Ruot-
sin Kapellskäriin ja siitä Åreen. 

pakkaset eivät viikon aikana vaivan-
neet, mutta muutoin sääolosuhteet aiheut-
tivat harmia.

– Kovan tuulen ja lumivyöryjen takia 
emme päässeet tänä vuonna huipulle as-

ti kuin kerran. Koko viikon Åressa räjäy-
teltiin lumivyöryjä. Kuului kauhea pauke 
aamusta iltaan.

Kun taivaalta tulee vuoroin vettä ja 
vuoroin lunta, muodostuu lumeen ker-
roksia, jotka lähtevät liikkeelle ja aihe-
uttavat lumivyöryn.

viimeisenä päivänä retkue joutui jät-
tämään puuterilla laskemisen kokonaan 
väliin, koska lumivyöryvaara oli tasolla 4, 
asteikolla 1–5 .

– vähän jäi harmittamaan, koska vii-
me vuonna laskettiin pelkästään puute-
rilumella. Åressa pitää olla huipulla hy-
vä keli, kun viimeinen kilometri men-
nään moottorikelkalla. Sieltä on sitten 
hyvä lähteä laskemaan oman taitotason-
sa mukaan. 

SEINÄJOKELAINEN bITUMIERISTÄJÄ TERO JÄRVI, 26, ON HARRASTANUT LASKETTELUA OI-
KEASTAAN KOKO IKÄNSÄ. ENEMMÄN KUIN UUSIMPIEN MONOJEN ESITTELY AfTER SKISSÄ 
HÄNTÄ KIEHTOVAT HUIKEAT MAISEMAT.

MaiseMien 
Metsästäjä

onneksi menetystä paikkaamaan löy-
tyi kuusihenkiselle seurueelle hupia muu-
altakin.

– pari kertaa tuli vierailtua Åren yö-
kerhoissa ja tietenkin myös rinneravinto-
lan after skissä.

Seuraavaksi Alpeille
Reissu oli järvelle kolmas kerta Åres-
sa. Suomessa hän on käynyt joka vuosi 
Rukalla tai Levillä ja muutkin kotimaan 
laskettelukeskukset alkavat olla paikalli-
sia pulkkamäkiä myöten tarkkaan kolut-
tuja.Toistaiseksi parhaat rinteet ovat ol-
leet Åressa, mutta asiaan voi olla tulos-
sa muutos.

– Ensi vuonna olisi tarkoitus lähteä 
Itävaltaan laskemaan alpeille. 

Myös toistaiseksi paras laskettelu-
muisto sijoittuu Åreen.

– viime vuonna Åressa menimme en-
sin hissillä ylös ja siitä moottorikelkan pe-
rässä aivan huipulle, jonne hissit eivät 
kulje. päältä lähdimme laskemaan puu-
terilumelle repuissamme kuumat mat-
kaeväät, joita pysähdyimme nauttimaan 
matkalla.

ja tietenkin ihailemaan samalla mai-
semia.

Raksanuoret 01/2012

Viimeinen kilometri huipulle kuljetaan moottorikelkan vetämänä. Tero Järvi pääsi ensi kertaa rinteeseen parivuotiaana. Sen jälkeen miestä ei ole pitänyt sieltä 
poissa mikään.

Kokenut Åren-kävijä suunnittelee seuraavaksi reissua Alpeille.
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Työsuojelua kalloon 
kisailun varjolla

Tammikuun 23. päivä pidettiin vantaalla 
varian ammattikoulussa järjestyksessään 
viides työturvallisuuskilpailu. Kilpailu jär-
jestetään ensimmäisen luokan opiskeli-
joille, jotta turvallisuuskäytännöt tulisi-
vat tutuiksi alusta asti, pientä kilpailu-
viettiä herätellen.
 Kävimme koululla tutustumassa ope-
tukseen ja miten sitä sovelletaan käy-
tännössä. ainakin siinä työsalissa, jos-
sa kävimme, olivat työsuojeluasiat pal-
jon paremmin hoidettu kuin mitä ne oli-
vat omassa koulussani.
 Työsalikäynnin jälkeen menimme au-
ditorioon seuraamaan kalvosulkeisia tr-
mittauksen perusteista ja käytännöis-

tä. oppilailla tuntui olevan kiinnostus-
ta luennon alkupuolella, mutta se hiipui 
loppua kohden. Todennäköisesti he siitä 
huolimatta oppivat perusteita työsuoje-
lusta parantaakseen turvallisuutta työ-
saleissa. 

Kesäduunareille perusteet
Kilpailu helpottaa oppilaiden sopeutu-
mista työmaille, joissa tr-mittaus on otet-
tu käyttöön. Samalla pystytään opetta-
maan työturvallisuuteen liittyviä asioi-
ta ja vaikuttamaan työsuojeluun liitty-
viin asenteisiin. Tavoitteena on, että op-
pilas osaa työsuojelun perusteet, kun me-
nee kesätöihin.

 Kouluarvioinnin erona oikeaan työ-
maahan on se, että koulussa oppilaiden 
luvattomat poissaolot mittaushetkellä vai-
kuttavat tr-tulokseen. Ei työmaillakaan to-
sin 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-mittaukses-
ta, mutta tulkoon kerrattua. Kyseessä on 
parikymmentä vuotta vanha työmaan tur-
vallisuuden arvioimisen apuväline, joka 

Laskujen lunnaat

Mitä snoukkaus sitten vaatii harrasta-
jaltaan?

– Kuntoa, kun lasketaan pitkää mat-
kaa puuterilla. Myös rohkeutta, kun men-
nään jyrkempiin paikkoihin, kuten kal-
lioille.

varusteisiin uppoaa vaihteleva mää-
rä rahaa. aloittelija saisi järven mukaan 
tonnin pintaan kaikki tarvittavat varus-
teet. niitäkin pitää huoltaa.

– Huollatan lautani joka vuosi. Lai-
tatan uudet vahat pohjaan ja teroitutan 
kantit. 

nykyinen Crazy Creek -lauta on jär-
ven kolmas lauta. Laseja on useampia, jo-
ka kelille omat. Muut varusteet ovat Stuf-
merkkiset lumilautakengät ja tänä vuon-
na hommattu alpine-kypärä. 

– Ruotsissa kypärät ovat yleistyneet 
paljon. Totta puhuen tämä oli ensimmäi-
nen kypäräni. Ehkä vanhemmiten alkaa 
itsesuojeluvaistokin herätä.

onnettomuusriski on mäessä aina 
olemassa, mutta mitään vakavampaa ei 
järvelle ole koskaan sattunut.

– olen onneksi päässyt pienillä mustel-
milla.

Muutamat mustelmat ovat kuitenkin 
pieni hinta siitä hetkestä, kun katselee 
kirkkaalla säällä Åreskutanin huipulta 
alas tietäen, että edessä on pitkä lasku.

Åren 52 rinteessä riittää haastetta kokeneemmallekin laskijalle.

Laskettelu- ja lomakeskus on Euroopan tunnetuimpia, vaikka itse Åren kylä ei ole suuren suuri.
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Yhteiset tavoitteet parantavat työmaan henkeä. 

Voittajaluokka sai nimensä pokaaliin.

Jari Jääskeläinen paukuttamassa perusteita.

Turvallisuusnäkökulma on mukana kaikessa 
tekemisessä.

on otettu viralliseksi työturvallisuuden 
vertauskohdaksi.
 Käytännössä tr-mittaus tehdään viik-
kotarkastuksen yhteydessä. Se on todella 
hyvä väline, mikäli sitä käytettään oikein. 
Mittauksessa mitataan työmaan sen het-
kinen työturvallisuustaso ja mittaukseen 
merkitään myös työmaan kunnossa ole-
vat asiat.  palautteen tulisi olla neutraa-
lia, jolloin se vähentää ikävän huomaut-
telun tarvetta ja auttaa oppimaan pois 
huonoista työskentelytavoista.

Voittajille vatupassit
Luokkiin tehdään sattumanvaraisesti tar-
kastuksia vuoden aikana. Mittaukset suo-
rittaa luokan ulkopuolinen taho, eivätkä 
oppilaat ja opettajat tiedä tarkastuspäi-
viä. näin tuloksesta saadaan mahdolli-
simman totuudenmukainen. Luonnolli-
sesti vuoden paras luokka palkitaan, tässä 
tapauksessa voittajat saavat numeroidut 
vatupassit ja nimensä koulussa olevaan 
pokaaliin.  
 Työnantajalla ei ole velvoitetta tai pak-
koa palkita tuloksista. Työmailla voi kui-
tenkin neuvotella eri palkitsemiskäytän-
nöistä. voidaan esimerkiksi tarjota kah-
vit tai ruuan, jos mittauksissa on menty 
parempaan suuntaan. pienikin palkinto 
parantaa ainakin työmaan yhteishenkeä, 
kun tavoite on yhteinen: turvallisuus.

HEnRI KaRvInEn

Mittarin hyödyt 
huomattu 
Koverharissa
TR-mittarin maa- ja vesirakennusalan su-
kulainen, MvR-mittari on havaittu hyväk-
si välineeksi Fjäder group oy:n Koverha-
rin työmaalla Hangossa. Mittarin avulla 
on saatu työmaan yleiskuntoa kohotet-
tua hallitusti ja varmasti.
 Esimerkiksi mittarin ”korjattavaa” 
-kohtaa hyödyntämällä voidaan tehok-
kaasti dokumentoida ja siten parantaa 
olosuhteita sekä työvälineitä. Muuten 
epäkohdat saattavat jäädä huomaamat-
ta. Tehoa ja ulottuvuutta mittauksiin saa-
daan ottamalla kierroksille mukaan eri 
työntekijöitä, jolloin näkökulmat muut-
tuvat.
 Mittarien käytön hallitseminen ja nii-
den rutiininomaisen käytön sisäistäminen 
jo ammattikoulussa on hyvä juttu.

IIRo aRvoLa, 
TYöSuojELuvaLTuuTETTu, 

FjädER gRoup oY

Pomo raskaudesta: ”Hupsista”
Raksaduunari raskaana saattaa kuulos-
taa työnantajan korviin oudolta yhtälöltä. 
Rakennusalan työntekijöistä vain noin 
seitsemän prosenttia on naisia, joten 
voidaan hyvällä syyllä puhua miesval-
taisesta alasta. naisten elämäntilanteet 
eivät aina saa ymmärrystä työnantajalta.
 pomon pallilla istuu hyvin usein mies, 
joten raskausuutisen kertominen työpai-
kalla voi olla työntekijälle hankalaa ja 
stressaavaa. uutisen vastaanotto kun voi 
olla kaikkea hyväksyvästä asiattomaan, 
työnantajan omasta taustasta ja koke-
muksista riippuen. 

Raskaudesta syyllistetään
on pomoja, joille tilanne on aivan uusi 
ja suhtautuminen työntekijään saattaa 
muuttua. Esimerkiksi 30-vuotiasta maa-
laria Minnaa (nimi muutettu) ei kutsuttu 
enää mukaan firman juhliin. Hän koki 
töissä myös syyllistämistä raskaudenai-
kaisista poissaoloista. Työnsä Minna oli 
kuitenkin aina hoitanut hyvin jo kymme-
nen vuoden ajan.
 Työnantajan ensimmäinen kommentti 
Minnan raskausuutiseen oli ”hupsista”. 
Sen jälkeen voivoteltiin, ettei turvallisia töitä 
odottavalle äidille ehkä löydy. Kärsivällisen 
muistuttamisen tuloksena Minnalle kuiten-
kin 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 ke-
mikaalien kanssa.
 Mikäli työskentelyolosuhteita tai työ-
tehtäviä ei saada turvallisiksi, täytyy työn-
antajan hankkia raskaana olevan työnte-
kijän tilalle sijainen, jolloin työntekijä voi 
jäädä erityisäitiysrahalle aikaisemmin.

Työhaastattelussa ei saa udella
Raskaus ja vanhemmuus eivät ikävä kyl-
lä ole mitään myyntivaltteja työnhakuti-
lanteessa. Työhaastattelussa saattaa jos-
kus tulla eteen kiusallinen tilanne, kun 
työnantaja utelee perhesuunnitteluun 
liittyvistä asioista.
 utelut ovat paitsi asiattomia myös 
lainvastaisia, eikä työntekijän tarvitse 
vastata niihin. Minnan pomo oli huoles-
tunut siitä, tuleeko tämä olemaan paljon 
poissa lapsen sairastelujen takia. Hän 
myös tiedusteli, oliko Minna ymmärtänyt 
järjestää lapselleen hoitajan tällaisten ti-
lanteiden varalle.

Valistusta työnantajille
usein raskaudesta ei uskalleta puhua 
avoimesti miesvaltaisella alalla ja varsin-
kin työnhakutilanteessa asiasta vaietaan. 
naisvaltaisella alalla tilanne ymmärre-
tään huomattavasti paremmin, eikä ras-
kaudesta puhumista tarvitse pelätä.

 asiaa täytyisikin nostaa näkyvämmin 
esiin rakennusalalla ja työnantajia va-
listaa siitä, miten raskaus täytyy ottaa 
huomioon työmaalla ja kuinka käytännön 
asiat hoidetaan. Keskustelu on pystyttä-
vä pitämään asiallisena, sillä syyllistä-
minen 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 työehtoso-
pimukseen kirjattu äitiysloman palkka, 
josta Kela korvaa työnantajalle suurim-
man osan.
 Rakennusliiton sosiaalisihteerin Tiina 
Nurmi-Kokon mukaan raskausasioista ky-
sellään paljon, mutta varsinaisia riitata-
pauksia ei ole onneksi syntynyt. äitiys- ja 
perhevapaalla olevilla on kattava irtisa-
nomissuoja, ja harvoin tulee eteen ti-
lannetta, jossa työntekijä ei saisi palata 
työpaikalleen. 
 Legenda sen sijaan kertoo, että lomau-
tuslappu voi iskeä herkemmin äitiyslo-
malta palaavaan henkilöön. jotain nyky-
tilanteesta kertoo myös se, että monet 
syrjintää kokeneet naiset eivät uskaltau-
tuneet haastateltaviksi ja Minnakin vain 
nimimerkin suojista.

Ida KuIKKa, SuvI paRTInEn, 
jaTTa SaLMI
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Raksanuorten kotisivuilla on muun mu-
assa tietoa tulevista tapahtumista ja ku-
via menneistä. 
http://raksanuoret.rakennusliitto.net/

Omat sivut

Facebookissa järjestöllä on oma Raksa-
nuoret-yhteisö. Yhteisön sivulle päivite-
tään nuorille rakentajille järjestettäviä 
ajankohtaisia tapahtumia. Sivua seuraa-
malla pysyt helpoiten selvillä siitä, mitä 
missäkin milloin tapahtuu. 
 Tapahtumiin ilmoittautuessasi ota ai-
na yhteys sen järjestäjään. pelkkä tägäys 
seinälle ei riitä.
 Keskustelupalstoilla voit keskustella, 
ystävystyä ja kysyä muilta neuvoa kipe-
riin tilanteisiin. Sivuilla on kuvia tapah-
tumista, työmailta ja illanvietoista.

Facebook

Jäsenhuone
jäsenhuoneesta löytyy keskustelufooru-
mi, tietoa työehtosopimuksista, kuvia jär-
jestetyistä tapahtumista ja monia tärkei-
tä lomakkeita.
 jäsenhuoneessa on myös paljon hyö-
dyllistä yleistietoa muun muassa edunval-
vonnasta, työsuojelusta ja verovähennyk-
sistä.
 jäsenhuoneeseen pääset kirjautu-
maan Raksanuorten kotisivujen etusi-
vulta. Kirjautumiseen tarvitset jäsennu-
merosi, jonka näet jäsenkortistasi. 

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.

Jos jäät työttömäksi

Liity liittoon ja kuole
Isä, poika ja pyhä renki
perheelle elantoo hankkimas
Ahmadinejadin ajan henki:
linja-autokuskit on vankilas

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

paleface: Free Mansour

Mansour ossanlu on iranilainen bus-
sikuski ja Teheranin kuljetustyöläisten 
ammattiliiton puheenjohtaja. Kesästä 
2007 hän on ollut välillä vankilassa, vä-
lillä vapaana, koska Iranin valtio ei salli 
ay-toimintaa. ossanlu on pahoinpidelty, 
hänet on kahlittu sänkyyn sydänkoh-
tauksen 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 ainutkertai-
nen vaan päinvastoin melko tavallinen. 
joka päivä jossain päin maailmaa tape-
taan, vangitaan, siepataan ja kidutetaan 
ihmisiä siksi, että he kuuluvat ammatti-
liittoon. Tuomio voi tulla yhteiskuntarau-
haa 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 vapautet-
taisiin ja ay-aktiivien kaltoin kohtelemi-
nen Iranissa lopetettaisiin.

 vetoomusviesteissä myös muistute-
taan Irania siitä, että se on liittynyt kan-
sainvälisiin sopimuksiin, jotka takaavat 
yhdistymisvapauden. Sellaiset asiat 
kuin oikeus kokoontua julkisesti ja mie-
len osoittaminen kunnollisten työolojen 
puolesta eivät ole Iranissa itsestäänsel-
vyyksiä.

Jokainen voi osallistua
Seuraa lehteä ja Rakennusliiton net-
tisivuja kevään kuluessa: kampanjan 
nettisivut aukeavat maaliskuussa ja voit 
lähettää oman vetoomuksesi ajatollah 
Sadegh Larijanille. jokainen allekirjoi-
tus on tärkeä. 
 ”Kun istuin vankilassa ja kuulin kai-
kesta 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 pi-
tää heitä silmällä”, sanoi ossanlu pääs-
tyään matkustamaan Eurooppaan kesä-
kuussa 2007. 

anna BERgHäLL
KIRjoITTaja on SaSKIn ToIMITTaja.

amnesty on maailman suurin ihmisoi-
keusjärjestö. SaSK on suomalaisen ay-
liikkeen oma kehitysyhteistyöjärjestö, 
johon kuuluvat kaikki SaK:laiset liitot, 
myös Rakennusliitto.
www.amnesty.fi, www.sask.fi 
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Vesa Pelto-Knuutila
35, elementtityöntekijä, 
Forssa

 1. En. Tämä homma on vä-
hän liian yksitoikkoista, unel-
ma-ammattini olisi gigolo.
 2. Eihän kukaan saa kos-
kaan tarpeeksi, mutta kyllä 
tämä minulle riittää. 
 3. En ole itse osallistunut, 
mutta olen tietoinen toimin-
nasta lehtien ja sen perusteel-
la, mitä olen kuullut työkave-
reilta.

 2. Saatko mieleistäsi   

 palkkaa?3. Mitä mieltä olet   
Raksanuorten toiminnasta?

1. Oletko unelma-

ammatissasi?

Antti Satta
25, laatoittaja, Kolari

 1. Kyllä, työ on mielekästä 
ja siinä on hyvin haasteita.
 2. Palkka on riittävä tällä 
hetkellä, huomioiden taitota-
soni.
 3. Siinä on sopivasti asia-
sisältöä ja hauskaa tekemistä.

Joni Komminaho
24, kirvesmies, Oulu

 1. Siltä tuntuu, vaikka 
helpomminkin voisi tienata. 
Tykkään tehdä töitä, joissa 
näkee kädenjälkensä. Ei mi-
nusta 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.

Ville Kiimala
24, kirvesmies, Kemi

 
 1. Lapsuuteni unelma-
ammatissa. 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 nä-
kyvämpää. Nuoret rakentajat 
tarvitsevat yhteisön tukea ja 
voimaa.
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Lisää tehoja kesäksi
Tekniikan rakentaminen alkoi omasta ta-
kaa löytyvästä moottorista ja muiden osi-
en etsimisestä. osia yritettiin löytää käy-
tettynä, koska uusina ne ovat todella kal-
liita. autosta on tekniikan osalta käyty lä-
pi kaikki mahdollinen. Muun muassa pe-
rä ja vaihdelaatikko on uusittu.
 Tehoja löytyy haastatteluhetkellä tam-
mikuussa noin 200 hevosvoimaa. niitä on 
tarkoitus lisätä kesään mennessä asen-
tamalla täysin säädettävä moottorinoh-
jausyksikkö, säädettävät nokkapyörät ja 
ehkä vähän jyrkempi nokka, jolla saa-
daan tehot nousemaan noin 260 hevos-
voimaan. Lopputulos tehojen osalta sel-
viää dynotestissä myöhemmin keväällä.

Tukijoita tarvitaan
Sivonen kertoo, ettei hänellä ole vapaa-
ajankäyttöongelmia. Ylimääräinen aika 
ja raha uhrataan harrastukselle. Kysees-
sä on paljon vaativa harrastus, jota ei oli-
si mahdollista harrastaa ilman tukijoita. 
auton korjaaminen ja kehittely vaatii mel-
koisia summia.
 Sponsorit ovat elinehto toiminnan jat-
kumiselle ja heille kuuluukin Sivosen mu-
kaan suuri kiitos. Sponsoreita ei kuiten-

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

Tuunari: 
Tomi Sivonen
Ikä: 34 vuotta
Ammatti: kaivinko-

neenkuljettaja
Työpaikka:
Sodankylän kaivos

Tuunattavana: BMW 

E30 -85 300-sarja

Kainuusta kotoisin oleva, mutta oulussa 
asuva Tomi Sivonen sai kipinän rallisprint-
auton ostoon rakennettuaan kaverin kil-
pa-autoa. Kaveri kehui kovasti Sivosen 
tietotaitoa autojen rakentelussa. Siitä ide-
an saaneena mies osti pihaansa BMW:n 
raakileen, jota alettiin purkaa.
 autosta purettiinkin kaikki johtosar-
joja myöten, jäljelle jäi pelkkä runko. Ra-
kentaminen aloitettiin mittailemalla au-
toa ja sitä jatkettiin turvakaarien raken-
tamisella. Turvakaariin kului 25–30 met-
riä metalliputkea.

tään pyörän selkään. Radan tiedustelussa 
ovat moottoriajoneuvot kiellettyjä, joten 
se on tehtävä joko polkupyörällä tai kävel-
len. Muutaman kierroksen jälkeen alkavat 
ajolinjat ja vaihteiden vaihdot hahmot-
tua. näiden valmistelujen jälkeen pääs-
tään kisaamaan.
 Kilpaileminen ei Sivosta pelota, sil-
lä luotto turvakaariin ja suojavarusteisiin 
on kova. Kolmikerroksinen ajoasu, kuu-
sipistevyöt ja Hans-niskatuki luovat tur-
vallisuuden tunteen. Takaraivossa on sil-
ti koko ajan ajatus siitä, että yksikin vir-
heliike voi helposti johtaa ulosajoon. La-

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

Vielä on laittamista
Ensimmäinen kisa autolla ajettiin Kajaa-
nissa 2011. onnistuneesta suoritukses-
ta kertoo se, että molemmilla kierroksil-
la päästiin maaliin asti. Seuraavalla ker-
ralla Laukaan Kattasora-sprintissä olikin 
huonompi tuuri. Ensimmäisellä kierrok-
sella hajosi bensapumppu ja toisella re-
peytyivät kumityynyt koneesta.
 Menestystä ei ole vielä päästy niittä-
mään. auto on vielä raakile, joka vaatii 
paljon jatkojalostusta ennen kuin palkin-
tosijoja voidaan kunnolla tavoitella. Kym-
menkesäisenä löydetty harrastus on kui-
tenkin vienyt miehen mennessään ja sii-
tä tuskin irti pääsee, ennen kuin horsmat 
kasvavat pari metriä pään yläpuolella.

Nuorisotoiminta toimii
Rallihommista huolimatta on Sodankylän 
kaivoksilla kaivinkoneenkuljettajana työs-
kentelevä Sivonen ehtinyt osallistua myös 
Raksanuorten nuorisotoimintaan. Ensi-
kosketuksensa toimintaan hän sai Kala-
joen beachfutiksesta vuonna 2010. Futis-

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

Valmistelut vievät päiviä
Kisaan valmistautuminen vaatii päivien 
työn. Harrastukselle joutuu myös uhraa-
maan työajanlyhennyspäiviä, jotta auto ja 
kamppeet saadaan kasaan. Reissuun läh-
tee mukaan täpötäysi pakettiautollinen 
tavaraa. varaosina mukaan lähtee johto-
sarjaa, letkuja, tulppia ja paljon muuta. 
auto täyttyy myös työkaluista. näistä tär-
keimpinä Sivonen pitää ennen kaikkea le-
kaa ja rautakankea siltä varalta, että sat-
tuu kolahtamaan. auton perään laitetaan 
traileri, jolla kilpailuväline saadaan pai-
kan päälle.
 Kisapaikalle saavuttaessa suunna-
taan traileriparkkiin ja ajetaan auto pilt-
tuuseen. Sieltä siirrytään tärkeimpien ajo-
varusteiden kanssa ilmoittautumaan. Mu-
kana on oltava henkilöpaperit ja katsas-
tuskortit. Ilmoittautumisen jälkeen saa-
daan kilpailunumero, jonka kanssa pää-
see kilpailukatsastukseen.

Rouheeta hommaa
Kun auto on numeroitu ja katsastettu, 
se ajetaan takaisin pilttuuseen ja hypä- Bemmi odottaa varikkopilttuussaan.Kaariin kului putkea kymmeniä metrejä.

Auto nielee tehokkaasti ylimääräisen hillon.

Ralli vei kaivurikuskin mennessään

reissua Sivonen piti mahtavana ja toteaa, 
että vastaavilla tapahtumilla on helppo 
saada nuoria mukaan liiton toimintaan.
 Yyterin jälkeenkin kuskimme on pyr-
kinyt olemaan aktiivisesti mukana toimin-
nassa sen, mitä autoilta ehtii. Tietoa ta-
pahtumista hän saa kavereilta, faceboo-
kista ja joskus suoraan tekstiviestillä. alu-
eensa toimintaan hän sanoo olevansa to-
della tyytyväinen. Tapahtumia on sopivas-
ti ja tasaisesti läpi vuoden.

MIKKo aHo, JaRNo Holappa, 
pETRI KuMpulaINEN, HEIKKI RäMä

Pienikin virheliike voi johtaa ulosajoon
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Tarjous koskee kokopäivän all inclusive-pääsylippua.
Ei voi yhdistää muihin kampanjoihin. Max. 4 hlö / kuponki.

Kuponki voimassa 31.5.2012 asti.

Hämeenlinna vs. Forssa 

Raksanuoret Paintball 

12–13.5.2012 

Forssan metsissä

Raksanuorten Splättis kokoaa 

Forssan ja Hämeenlinnan raksa-

nuoret kaupunkien väliseen tais-

toon. Taistelujen jälkeen siirry-

tään Bar 54:n saunatiloihin 

käymään loppusotaa ja pitä-

mään hauskaa. Tapahtumaan 

voivat osallistua Forssan ja 

Hämeenlinnan raksanuoret. 

Hämeenlinnalaiset majoittuvat 

Forssan Scandicissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Forssan Raksanuoret: 

Vadim Nekhaev, 
puh. 050 586 8581

Hämeenlinnan Raksanuoret: 

Sini Partinen. 
puh. 044 946 4726

Raksanuorten 
lehdentekokurssi
26.–27.5.2012 
Siikaranta-opisto, Espoo

Tylsä juttu tai huono kuva 
lehdessä? Tule tekemään 
parempia! Kurssi on tarkoitettu 
Rakennusliiton 18–35-vuotiail-
le jäsenille ja on ilmainen.

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen:
Mikko Lindstedt, 
puh. 040 529 4432 
mikko.lindstedt@rakennus-
liitto.fi

Valtakunnallinen 

nuorisoaktiivien 

kurssi

20.–22.4.2012 

Siikaranta-opisto, Espoo

Aktivoidu! Viikonlopun 

mittainen kurssi, jolla on 

tekemisen meininkiä. 

Tarjolla uutta tietoa, osaa-

mista ja verkostoitumista 

hyvässä porukassa.

Lisätiedot ja 

ilmoittautuminen:

Mikko Lindstedt, 

puh. 040 529 4432

mikko.lindstedt@rakennus-

liitto.fi

Hiihtolomat ovat jo takanapäin, mutta aina voi suunnitella seuraa-
via 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 yh-
dessäkään 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 meno-
paikat. 

Pärnu ja Jurmala
Hyvät ja halvat rantapaikat löytyvät jo hyvinkin läheltä Suomea. 
viron pärnussa saa ainakin kesällä nauttia auringosta, loista-
vista 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 kustan-
taa 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 pis-
tää parastaan paikallisissa yökerhoissa, on ihme, jos rahaa saat 
kulumaan 50 euroa enempää. pidemmistä vaaleaveriköistä pitä-
ville vilna on paratiisi. varsinkin kesällä on vaikea olla huomaa-
matta 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 ehdottomas-
ti 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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Kaupungin lähellä on monia laskettelukeskuksia pitkine rin-
teineen. 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 kone-
musiikin ystävää. vuonna 2011 pääartisteja olivat muun muassa 
david Quetta, armin van Buuren ja Tiesto. 
 Lyhyesti sanottuna: älkää uskoko kaikkea paskaa, mitä Itä-
Euroopan maista puhutaan, vaan käykää itse paikan päällä 
katsomassa. vaikka esimerkiksi tiet eivät aina ole mitä ruusui-
simpia, ovat ihmiset todella ystävällisiä. usein sitä haluaakin 
uudestaan paikkoihin, joissa on saanut hyvää kohtelua, eikä 
välttämättä sinne, mistä löytyvät hulppeimmat pilvenpiirtäjät 
ja snobeimmat ihmiset.

TEKSTI Ja KuvaT MIKKo lINdSTEdT

Ministry of fun Banska Bystricassa

LUksUsta 
pikkUrahaLLa
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Isohima, koti-irtaimistovakuutus
Isohima on edullinen, alle 27-vuotiaan nuo-
ren kotivakuutus. Vakuutus korvaa äkillisiä ja 
ennalta arvaamattomia vahinkoja. Oma-
vastuu on pienempi (85 €) kuin tavallises-
sa 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 matkatavara-
vakuutuksena 4 500 euroon asti korkein-
taan kuusi kuukautta kestävillä matkoilla 
kaikkialla maailmassa.

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

Mitä saa 5,09 eurolla kuukaudessa?
               Yleensä ei paljon mitään. Summa hupenee hel- 

     posti jopa päivässä turhuuteen. Mutta nyt saa 

pienellä rahalla paljon:  Turvan nuorille tarkoitetun  

laajan koti-irtaimistovakuutuksen Isohiman. Se  

maksaa todellakin vain 5,09 €*
 alle 30 m2  

ja 50 m2 kerrostaloasuntoon 6,30 €  kuu-

    kaudessa.  Pieni sijoitus vahingon varalle.

(* vuosimaksu 30 m2 61,07 € ja 50 m2 75,65 € Tampere 1.1.2012, sis. liit-
toalennuksen (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). 

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

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

Turhat 
vakuutukset?

Voita 
kodin hengetär!

Laske irtaimistosi arvo ja voita  
kotiisi väsymätön siivooja iRobot 

Roomba 581 (arvo n. 556 €).  
Osallistu osoitteessa 

www.turhatvakuutukset.fi
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