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Rakennusalalle
on vihdoinkin tulossa helpotusta
harmaan talouden valvontaan.
Pakollinen veronumero tuli syyskuun alussa voimaan kaikille uusille rakennusalan työntekijöille.
Toivottavasti kaikki ovat saaneet
sen jo myös korttiinsa. Vanhoille
työmaille veronumeron pakollisuus tulee voimaan maaliskuussa
2013.
Toivon hartaasti, että tämä on
nyt se kauan odotettu pelastuksemme harmaan talouden vastaisessa taistelussa. Vaikka uudistus

ei epäkohtaa kokonaan poistakaan, uskon sen helpottavan harmaan talouden torjuntaa merkittävästi vanhaan käytäntöön verrattuna. Heti ensi vuoden alusta
käytäntöä tullaan täydentämään,
jotta huijareiden kiinnisaaminen
helpottuisi edelleen.
Alalla vasta seitsemän ja puoli vuotta olleenakin olen ehtinyt
nähdä, miten pääkaupunkiseudulla on aliurakointi ja urakkojen pilkkominen päässyt täysin
työjohdon käsistä. Kenelläkään ei
ole kokonaiskuvaa kaikista työntekijöistä työmaalla. Rakennuksilla
on paljon ”ei kuulu mulle” -töitä,

Pääkirjoitus
Henri Karvinen
kun urakat pilkotaan mahdollisimman pieniin osiin ja usealle
tekijälle.
Omat kokemukseni asiasta
liittyvät ainoastaan isoimpiin rakennusalan yrityksiin. Silti uskon,
että samat ongelmat ovat tulossa
pienrakentamisenkin puolelle,
elleivät jo esiinny siellä.
Nyt on se hetki, kun täytyy vain
uskoa päättäjiimme, jotta he tekevät oikeita päätöksiä ja saamme
harmaan talouden kitkettyä pois
rakentamisesta. Toivon kaikille
oikein mukavaa ja antoisaa loppuvuotta.
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Ajatus omasta lehdestä syntyi neljä vuotta sitten silloisen nuorisojaoston kokouksessa, jossa keskusteltiin SAK:n nuorten
yhteisestä Arvo-lehdestä. Todettiin, että
Raksanuoret voisivat tehdä itsekin oman
lehtensä, pienellä opastuksella tietenkin.
	Entinen päätoimittaja Kalle Leponiemi
soitti nykyiselle toimitussihteerille Emilia
Kukkalalle, olisiko hän kiinnostunut vetämään raksanuorille tarkoitettua lehdentekokurssia. Siitä lähtien Kukkala on ollut
auttamassa lehdenteossa.
Kurssi saatiin järjestettyä Siikarantaopistolle silloisen nuorisojaoston voimin
ja ensimmäinen lehti saatiin painoon
keväällä 2009. Siitä lähtien kehitys on
ollut huimaa ja kurssille on osallistunut
parhaimmillaan yli 30 jäsentä kerralla.

Toimitussihteeri työssään.

Oma innostus riittää
Kurssilla käyvät rakentajat eivät oikeasti ole mitään ammattitoimittajia, vaan
täysin tavallisia rakentajia. Editoinnista,
lehden taittamisesta sekä painosta vastaavat alan ammattilaiset, joten ei tarvitse pelätä, että omat kirjoitusvirheet
tulisivat lehteen asti.
Kursseilla ei vielä tähän mennessä
ole ikinä ollut tylsää, vaan ne ovat sopiva
yhdistelmä asiaohjelmaa ja vapaa-aikaa.
Jokaisen kurssin yhteydessä on myös
avoin nuorisotyöryhmänkokous, jossa
käsitellään ay-toimintaa ja rakennusalaa
nuorten silmin.

Kuvien lavastus on osa kurssia.

Painotaloon tutustumassa
Lehden painotoiminnasta vastaa Erweko
Oy, jolla on toimintaa ympäri Suomen.
– Raksanuorten lehti kuuluu isoimpiin
vakituisiin tilaajiin 30 000 kappaleen
painosmäärällään, mutta on ollut myös
yli miljoonan kappaleen tilauksia, kertoo
Erweko Oy:n myyntijohtaja Tomi Hakala.
Lehden toimitus sai tänä vuonna kutsun
tulla tutustumaan painotaloon Helsingin
Malmille, jossa vielä viime lehti painettiin. Kyseinen painokone on siirtymässä
Oulun toimipisteeseen, jossa tämäkin
lehti on painettu ja tullaan tulevaisuudessa painamaan.
Helsinkiin jäävän painon tehtävä on
vastata erityisen vaativista ja erikoisista
painotöistä sekä erittäin kiireisistä toimeksiannoista pääkaupunkiseudulla.

Erwekon painokoneistoa Malmilla.

Palaute on tärkeää
Lehteen tulevat jutut päätetään nuorisotyöryhmän kokouksessa ennen kurssia.
Silti aina jätetään muutama juttu avoi-

meksi, että uusille kurssille tulijoille
riittää kirjoitettavaa ja kaikkein ajankohtaisimmille aiheille jää tilaa.
Lehdentekokurssi pidetään kaksi kertaa vuodessa Rakennusliiton Siikarantaopistolla ja se kestää viikonlopun ajan.
Alussa käydään läpi edellinen lehti ja
mietitään, miten seuraavasta tehdään
vielä parempi. Tämän jälkeen valitaan
kirjoittajat ja ne aiheet, joita ei etukäteen vielä ole päätetty.
	Valmiit jutut käydään porukalla läpi,
sillä vertaispalaute on tärkeä osa oppimista ja parantaa tekstejä. Usein juttuja
myös kirjoitetaan yhdessä.

Tämä laite sylkee Raksanuoret-lehteä.

Ei pelkkää kynäilyä
Kurssit eivät kuitenkaan ole pelkkää kirjoittamista, vaan lopputuloksen eteen
tehdään monenlaista työtä, mikä ketäkin
kiinnostaa. Kursseilla ideoidaan, suunnitellaan, valokuvataan, lavastetaan ilmiöjuttujen valokuvia ja piirtämäänkin
pääsee.
	Jos lehdenteko ja illanvietot hyvässä porukassa kiinnostavat, niin ilmoittaudu mukaan seuraavalle kurssille.
Lisätietoa saa Raksanuorten nettisivuilta
ja Facebookin Raksanuoret-yhteisöstä.
Teksti: Henri Karvinen
Kuvat: Liinu petterson, Tapio Vainikainen ja
Mikko Lindstedt

Pulahdus pinnan alle
Ilkka Hirvenoja on 55-vuotias kolmannen polven sukeltaja, joka aloitti uransa
1970-luvulla isänsä apupoikana. Ensin
Hirvenoja toimi laivan kannella varusteiden tarkastaja. Aikansa tarkastettuaan
hän sai vetää kamppeet päälle itsekin ja
pulahtaa syvyyksiin.
	Vuonna 1989 Hirvenoja nimitettiin
ammattisukeltajaksi, jona hän onkin toiminut tähän päivään saakka. Tyypillisiin
työtehtäviin kuuluu erilaisten poijujen ja
merimerkkien korjaus ja vaihto.
	Alalla suurin osa toimijoista tekee
töitä toiminimellä, koska varsinaisia
työantajia ei enää ole. Aikaisemmin esimerkiksi voimalaitoksilla on ollut omia
sukeltajia, nykyisin kaikki sukellukset
hoitaa joku alan yrittäjä.
Hirvenoja on yksi harvoista, jotka
työskentelevät vielä tänä päivänä verokirjalla, sillä hänen työnantajanaan jo
vuosia ollut valtio. Nyt Hirvenoja on jäämässä eläkkeelle, mutta meinaa jatkaa
töitä osapäiväisesti

Ruusuisia kuvitelmia
Nykypäivänä ammattisukeltajan tutkinnon voi suorittaa Lohjalla, Luksiaammattiopistossa. Uusi vuosikurssi
aloittaa parin vuoden välein. Ensin täytyy
käydä tarkastussukeltajan kurssi, jonka
jälkeen voi sitten jatkaa opintoja ammattisukeltajaksi.
Hirvenoja kertoo, että nykyään työkohteissa näkyy hyvin vähän tutkinnon
käyneitä sukeltajia.
– Muutama käy näytillä aina silloin
tällöin, mutta useimmat häviävät alalta
hyvin pian. Monella on hirveän kultainen
kuva alasta.
Monen uuden yrittäjän haaveet kaatuvat siihen, kun he huomaavat, ettei ala

olekaan mikään kultakaivos ja työkohteiden vaihtuessa saa viettää aikamoista
kiertolaiselämää. Töitä tehdään ympäri
vuoden, varsinkin talvella sen mukaan,
mitä säät vain antavat myöden.
Hirvenojan mukaan talvella on jopa
mukavampi työskennellä, kun ei ole isoja
aallokoita ja vesiliikenne on muutenkin
hiljaisempaa.

Suolaiset kamppeet
Jo pelkät sukeltajan varusteet ilman työkaluja maksavat useita tuhansia euroja.
Pelkkä kypärä maksaa jo 7000–8000
euroa.
– Mitään halpaa leikkiä tämä ei ole.
Siksikään ei ole ihme, ettei uusia nuoria
yrittäjiä alalla juuri näy.
	Työalueena on koko Suomi, joten
reissun päällä saa olla ison osan vuodesta. Keikat eivät yleensä ole kovin pitkiä,
parista viikosta kuukauteen. Työviikko
on tavanomainen maanantaista perjantaihin, kahdeksan tuntia päivässä.
Koko päivää ei kuitenkaan sukelleta
kerralla, vaan kukin sukellus kestää noin
tunnin. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen, että tunti vedessä ja tunti
kannella. Kestoon vaikuttaa myös syvyys.
Tunti pätee esimerkiksi 20 metrissä, jonka jälkeen pidetään taulukon mukainen
tauko.
– Mitään lastenleikkiä tämän homma
ei ole, pelkät varusteet painavat noin 40
kiloa, josta kypärä vie kymmenisen kiloa. Mikään muskelimies ei tarvitse olla,
muttei hyvästä fyysisestä kunnosta haittaakaan ole.
Myös työkalut ovat usein isoja ja raskaita.
– Niitä ei laitella mihinkään Snickersin
liiveihin ja vajota alas syvyyksiin, vaan

lasketaan yleensä vaijerilla yksitellen
kohteelle.

Moniammattilainen vedessä
Pelkällä tutkinnolla ei kuitenkaan ammattilaiseksi tulla. Sukeltajan olisi hyvä
osata ainakin vähän hitsaushommia, panostajan töitä ja kirvesmiehen hommia.
Moniosaamisesta ei todellakaan ole haittaa, koska piirit ovat pienet ja jokainen
vähintäänkin tietää toisensa.
Pienet piirit vaikuttavat osaltaan siihen, että työn jäljen on oltava moitteetonta.
– Vaikka ukkoa ei näykään työkohteessa, nimensä menettää todella helposti. Kannattaa valita tarkkaan, kumman pään letkusta valitsee.
Sami Tenhonen
Kuvat Ilkka hirvenoja
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mässä on vain kahdeksan jäsentä, kun
meillä on toistakymmentä tyyppiä.
Innoissamme suunnittelimme vastavierailua ruotsalaisille ensi vuoden keväälle. Ohjelmassa tulee kaiketi olemaan
vierailut Siikarannassa ja keskustoimistolla sekä viihteellisenä puolena Helsinki Amazing Race, jossa seikkaillaan Suomenlinnassa, Korkeasaaressa ja ympäri
kaupunkia kameran kanssa.
Illemmalla vaihdoimme vapaalle ja
pääsimme huvipuisto Gröna Lundiin,
jossa söimme ja joimme hyvin sekä nauroimme vatsamme kipeiksi. Voi vaan todeta, että oli loistava porukka kasassa, eikä hauskempaa olisi voinut olla! Kaikille
jäi taatusti hyviä muistoja ja uusia ystäviä vuosiksi. Kiitos ja anteeksi!
Jatta Salmi

Kantahämäläiset kuulasodassa

mikko Lindstedt

Toukokuinen lauantai keräsi kasaan kaksi
autollista hämeenlinnalaisia raksanuoria
ja nokat kääntyivät kohti tuntematonta,
toisin sanoen siis Forssaa. Tarkoitus oli
päivän aikana ottaa selvää, kumpi paikkakunnista on Kanta-Hämeen värikuulasodan voittaja.
Forssaan päästyämme ja porukan kasattuamme lähdimme autoletkassa kohti
pelipaikkaa, jossa pikaisen ”how to use a
paintball gun for dummies” -opastuksen
jälkeen joukkueet hajaantuivat eri puolille kenttää.
Näin saatiin splättis käyntiin, ja pian jo ensimmäisiä kaatuneita kävelikin

metsästä pois. Monen tunnin raivokkaan
hyökkäys- ja puolustustaistelun jälkeen
oli pakko myöntää Forssan paremmuus,
mutta voittajafiilis oli varmasti kaikilla
metsässä rämpineillä osallistujilla.
Vauhdikkaan päivän jälkeen siirryttiin
viettämään iltaa ja vertailemaan sotavammoja Vesihelmen saunatiloille. Myöhemmin myös kaupungin nähtävyydet tulivat
tutuiksi. Seuraavana aamuna olikin jo aika lähteä kohti kotia – toki kukkakaupan
kautta, pitäähän näet äitejä heidän päivänään muistaa.
Sini Partinen, Hämeenlinna

Tallinnassa pamilaisten kanssa
LASSI JATKOLA
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Raksanuoret kävivät PAM:n nuorten kanssa keväällä Tallinnassa leikkimielisen kisailun merkeissä. Heti laivan lähtiessä
kävimme kokoustiloissa läpi matkan päiväohjelman, kisailun säännöt ja jaoimme 22 osallistujaa joukkueisiin. Kävimme porukalla läpi myös muutamia nuoria
koskevia asioita, mutta ilman kalvosulkeisten makua.
Tallinnaan päästyämme ja taksitarjoukset vältettyämme suuntasimme hotellille. Välittömästi huoneiden jaon jälkeen alkoi kisailu. Rasteina oli niin ryhmäkuvausta kuin monimutkaisten tulitikkurakennelmien tekoakin sekä Viru-keskukseen tutustuminen. Tehtäviin kuului
myös helpohko ay-trivia.

Joukkueiden kisatessa kaupungilla
me järjestäjät mietiskelimme palkintojen
jakoa ja pisteytystä. Kisa kesti keskimäärin kolme tuntia, jonka jälkeen suuntasimme Peppersack-ravintolaan vanhaankaupunkiin. Illallisen jälkeen alkoi vapaaaika, ja porukka suuntasi yöelämään.
Sunnuntaina meille jäi muutama tunti aikaa tutustua kaupunkiin ennen terminaalille menoa. Laivaan kannella lähtöä
odotellessamme näimme virolaisten hävittäjien taitolento-show’n suoraan laivan
kannelta. Näytöksen jälkeen kokoustiloissa järjestettiin palkintojenjako. Palautteiden toivotuin pyyntö oli uusi reissu, joten
eiköhän semmoinen järjesty.
Henri Karvinen

Elämää työpäivän jälkeen?

jatta salmi

Raksanuoret saivat idean lähteä tutustumaan rakkaan naapurimme Ruotsin raksanuoriin ja katsomaan, kuinka he nuorisohommia pyörittävät. Oli mahtavaa, että
naapurimme olivat niin ennakkoluulottomia ja vieraanvaraisia! He ottivat meidät
avosylin vastaan.
Ensimmäinen yhteistyökerta tämä ei
suinkaan ollut, eikä varsinkaan viimeinen. Ruotsista oli meillä vieraita SuperRaksa-päivillä 2010 ja 2012. Meiltä on
vierailtu 10-Kampille viime vuodesta asti.
Asiaosuudet hoidettiin Byggnadsin
keskustoimistolla Tukholmassa. Kävimme
läpi molempien maiden nuorisotoimintaa
oppiaksemme toisiltamme. Molemmissa maissa hoidetaan koulutiedottamista,
mutta Ruotsissa sen on kokonaan alueaktiivien vastuulla, kun taas meillä enimmäkseen työntekijöiden. Ruotsin työryh-

ida kuikka

Tjänare, sanoi suomalainen

Liinu petterson

JAtta salmi

(r)Actionia

Samuraiden jalanjäljillä
Rytmi veressä
Helsinkiläisen Emma Toivoniemen vapaa-aika täyttyy tanssista.
Jamaikalta Suomeen rantautunut dancehall reggae on pitänyt
nuoren maalarimestarin otteessaan jo kolmen vuoden ajan.
Toivoniemen tanssiharrastus alkoi ensin hiphopilla ja showtanssilla, mutta muutaman vuoden harrastamisen jälkeen oli
aika kokeilla jotakin uutta, dancehallia. Tanssi ottaa vaikutteita hiphopista, afrosta, latinalaistansseista ja siihen yhdistyy myös akrobatisia liikkeitä.
Dancehall on Toivoniemelle itseilmaisua, joka kehittää samalla kuntoa ja notkeutta. Myös värikäs pukeutuminen ja asenne kuuluvat tanssin ominaispiirteisiin. Toivoniemi on harrastanut myös jalkapalloa ja tennistä, mutta nykyään tanssi on
tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Opettaminen kiinnostaa
Tanssitunnit ja kaksi tanssiryhmää, Queens of ******* Everything ja Bubblin’ Crew, vaativat oman aikansa harrastuskalenterista. Emma kertookin, että treenejä on joka päivä ja viikonloppuisin tanssiryhmät esiintyvät erilaisissa tapahtumissa ja yökerhoissa.
Tämän lisäksi Toivoniemi on vetänyt tanssitunteja sijaisena, mutta työn ja omien harrastusten päälle alkoivat opetushommat käydä liian rankoiksi. Parin kuukauden irtiotto töistä
saattaisi kuitenkin muuttaa asiaa, kun olisi aikaa suunnitella
tunnit paremmin ja harjoitella itse enemmän.
Vaikka opetustyö kiinnostaakin Toivoniemeä, hän toteaa,
että toistaiseksi maalaushommilla tienaa kuitenkin paremmin.

Eksoottiset suomalaiset
Toivoniemi kävi tanssiryhmänsä kanssa taannoin tutustumassa
jamaikalaiseen elämäntapaan ja dancehallin syntyseutuihin.
Jamaikalla vietetyn kuukauden aikana innostus lajiin vahvistui entisestään. Paikalliset dancehallin harrastajat olivat hyvin otettuja ja ylpeitä siitä, että eksoottiset suomalaiset vievät
heidän kehittämiään tanssiliikkeitä toiselle puolelle maailmaa.
Bubblin’ Crew on Suomen ensimmäinen vain dancehall
reggaehin keskittynyt tanssiryhmä. Tulevaisuudessa Toivoniemi ja tanssiryhmänsä haluavat päästä näyttämään taitojaan
myös kilpailulavoilla.

Kaikki alkoi vuonna 2006, kun opiskelin peruskoulussa viimeistä vuotta. Päätin, että nyt on aika löytää harrastus, joka
antaisi enemmän kuin liikunnan iloa. Telinevoimistelun, seinäkiipeilyn ja kuorolaulun jälkeen oli vuorossa jotain ihan muuta.
Päädyin Jyväskylän Aikikenin salille Hontai Yoshin Ryu -jujutsun peruskurssille. Heti alkuun tuli selväksi, ettei kyseessä
ole mikään tavallinen itsepuolustus- tai kamppailulaji vaan kokonainen elävä traditio. Harjoituksissa painotettiin alusta asti käytöstapoja ja sitä, että kaikki tehdään perinteisen kaavan
mukaan, kumarruksista lähtien.

Miekka kainalossa kouluun
Alkuun pyrin käymään salilla vähintään kolmesti viikossa. Ammattikoulua käydessäni lampsin usein perjantaiaamuisin koululle miekka kainalossa, sillä asetreenit pidettiin aamuseitsemältä.
Opettavaisimpia kokemuksia ovat olleet kuitenkin kansainväliset leirit, joita salillamme joskus järjestetään. Lajin pääopettaja tulee Japanista opettamaan meitä ja parissa päivässä
saattaa harjoitustunteja kertyä helposti yli kymmenen.
Leirien aikana keskittyminen on vielä tavallistakin tärkeämpää. Pieneen saliin on sulloutunut 50 henkilöä, jotka kaikki
koettavat löytää oikean lyöntikulman miekallaan.

Oppi vuosisatojen takaa
Hontai yoshin ryu kuuluu vanhoihin koryu-lajeihin, eikä sitä
ole mukautettu nykypäivän tarpeisiin, vaan tekniikat on pyritty pitämään entisellään. Lajin kehitti vuonna 1635 syntynyt
Takagi Oriemon Shigetoshi. Hän pyrki joustavuuteen ja siihen,
ettei vihollisen hyökkäystä kohdata suoraan.
Lajiin kuuluvia aseettomia tekniikoita ovat heitot, kuristukset, iskut hermopisteisiin ja niveltekniikat. Aseellisia tekniikoita harjoitellaan muun muassa miekalla, puukolla ja pitkällä kepillä, bo. Harjoituksia eli katoja tehdään yksin ja parin kanssa.

Mielen ja tunteiden hallintaa
Perinteisissä budolajeissa oman mielenhallinta on yhtä tärkeää
kuin kehonhallinta, ja harjoituksien aikana tulee välttää turhia
tunteenpurkauksia. Kun kaikki energia ja keskittyminen käytetään tekniikoiden tekemiseen, vältytään loukkaantumisilta.
On aivan varmaa, ettei ajatusten kuulu olla päivän ruokalistassa, kun kaksimetrinen ja yli satakiloinen kaveri on lyömässä sinua puisella miekalla päähän.

Suvi Partinen

Ida Kuikka

www.facebook.com/QueensOfEverything
www.facebook.com/bubblincrew

http://www.aikiken.fi
http://www.koryu.fi/HontaiYoshinRyuJujutsu.htm
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Liinu Petterson

tapio vainikainen

emilia kukkala

emilia kukkala

Juoksubenji kirvoitti sekä karjunnat että naurut.
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Kesä vetelee viimeisiään. Noin 150 nuorta ammattiyhdistysaktiivia ympäri Suomen kokoontuu 25.–26.8.2012 kurssikeskus Siikarantaan Nuuksion luonnonpuiston komeisiin maisemiin. Kaikkien aikojen kolmannet Super-Raksa -päivät
ovat alkamassa. Vieraiksi on kutsuttu myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan raksanuoria.
Teksti: Emilia Kukkala Kuvat: Tapio Vainikainen, Liinu Petterson ja Emilia Kukkala

tataan pullistelemalla hauiksia. Tunnelma ei ole mainittavan kireä. Paavola kehuu yhteistyön voimaa ja naurattaa vuorostaan yleisöä.
– Te ymmärrätte, mitä 1+1 tarkoittaa
muutenkin kuin seksin yhteydessä.
Tässä yhteydessä se tarkoittaa, että
voidaan löytää ja luoda asioita, jotka olisivat jääneet vain omissa porukoissa pyörimällä keksimättä.

Sata vuotta sitten oli kuitenkin toisin.
Kauniita ja komeita oltiin kaiketi silloinkin, mutta ei ollut mikään itsestäänselvyys, että ammattiyhdistystoiminta oli-
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ta. Raksanuorista esimerkiksi Ida Kuikka
on lähdössä Nepaliin.
Yhdessä katsotaan vielä pari videoklippiä ay-aktiivien murhista ja farkkujen hiekkapuhaltamisesta, joka aiheuttaa työntekijöille silikoosia ja lopulta
kuoleman.
– Ei ollut kuitenkaan tarkoitus latistaa
tunnelmaa. Pitäkää hauska ilta, Vauhkonen päättää puheenvuoronsa.
Lopuksi vielä Raksanuorten Ilkka Nisula ja Super-Nuorten Suvi Harlin toivottavat porukan tervetulleeksi.

Hyvä pomo on reilu ja joustava
Avajaisten jälkeen on aika jakautua työryhmiin pohtimaan ratkaisuja erilaisiin
työelämän kysymyksiin. Rakennusliiton
kansainvälinen sihteeri Nina Kreutzman
tulkkaa ulkomaalaisvieraille.
Ryhmissä vertaillaan liittojen nuorisotoimintaa ja mietitään, millainen on hyvä

Juha Vauhkonen SASK:sta.

esimies sekä kuinka jaksaa työelämässä
eläkkeelle asti.
Hyvän esimiehen ominaisuuksiksi listataan eri ryhmissä hyvin samankaltaisia
asioita. Hyvä pomo ymmärtää, että työntekijälläkin on muuta elämää ja joustaa
tarpeen vaatiessa. Ei ole reilua, että vain
työntekijää vaaditaan joustamaan.
Etenkin raksalaiset pitävät tärkeänä,
että pomot tuntisivat työmaan arkea eivätkä vain ”jakelisi hyökkäyskäskyjä konttorista”. Myös superilaiset painottavat
kenttätyön tuntemusta.
Lisäksi he korostavat, että pomon
on kuitenkin otettava pomon rooli eikä
luistettava vastuusta. Hyvä pomo luottaa työntekijöihin eikä kyttää. Pomolta
voi kysyä neuvoa ilman, että tarvitsee pelätä reaktiota.

Duunarilla on muutakin elämää
Se, että pomo suosii joitakin työntekijöitä
toisten kustannuksella, vaikuttaa olevan
Puheenjohtajat Matti Harjuniemi ja Silja Paavola.

Maailmanlaajuinen savotta
Puheenjohtajien jälkeen tuo Juha Vauhkonen terveisiä Suomen ammattiliittojen
solidaarisuuskeskuksesta. Väki vakavoituu hetkeksi Vauhkosen muistuttaessa,
että samassa savotassa ollaan myös maailmanlaajuisesti.
– Suomessa ay-toiminta on hauskaa.
Täällä on kaikilla kukkaseppeleet, miehet
ovat käyneet eilen salilla ja naiset näyttävät niin kauniilta, että häkeltyy.
tapio vainikainen
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si ihmisoikeus. Siitä saattoi joutua hankaluuksiin.
– Meitä autettiin sata vuotta sitten.
Nyt kun voimme itse kokoontua täällä vailla pelkoa, on meidän vuoromme
auttaa niitä, jotka tekevät muualla samaa työtä.
Ja Vauhkonen iskee lukuja pöytään.
Viime vuonna maailmassa tapettiin 76
ay-aktiivia, joista 29 Kolumbiassa. Arviolta 10 000 – 20 000 työntekijää sai
potkut ja tuhansia pidätettiin.
Vauhkosen mukaan tulevaisuuden
suuria kysymyksiä ay-liikkeelle tulevat
olemaan ainakin jäsenmäärän kehitys,
nuoret, siirtotyöläisyys ja niin sanottu
epävirallinen työ.
– Ja te olette niitä, ketkä näitä kysymyksiä tulevat ratkaisemaan.
SASK:n kautta pääsee tutustumaan
muiden maiden työläisiin ja ay-toimintaan. Järjestö toimii kaikilla mantereilla
Eurooppaa ja Lähi-itää lukuun ottamat-

tapio vainikainen

– Helkkarin hienoa, että meitä on täällä näin monta. Vaikka olen ihan häkeltynyt siitä, että täällä on näin paljon naisia, avaa Rakennusliiton puheenjohtaja
Matti Harjuniemi tilaisuuden.
Super-Raksa -päivät on rakentajien ja
hoitajien yhteistyön yksi näkyvimpiä koitoksia. Ei ole vähäpätöistä, että miesvaltaisen rakennusalan ja naisvaltaisen hoiva-alan välillä päästään vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä.
– Samassa savotassa ollaan, samalla
asialla, toteaa Harjuniemikin.
Työntekijän asialla. Mitä tulee nuoriin työntekijöihin, Harjuniemi sanoo liittokokouksen päättäneen luvata vähintään
nykyisenkaltaiset voimavarat liiton nuorisotoiminnalle. Puheenvuoro pysyy napakkana.
– Pikkasen pienempi suu ja isommat
korvat, pätee ay-toimintaankin.
Silja Paavola, Superin uusi puheenjohtaja, kauhistelee vuorostaan paikalla
olevien miesten määrää. Yleisöstä vas-

Ali Haidarylla oli gladiaattorin otteet.

Liinu Petterson

tapio vainikainen

Raksanuoret 02/2012 9

tapio vainikainen

tapio vainikainen

Dj:t viihdyttivät osallistujia pitkälle aamuyöhön.

Juoksubenjistä allasbileisiin
Päivällisen päälle porukka pääsee kokeilemaan erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja.
Siikarannan pihalle on pystytetty rodeohärkä, juoksubenji ja gladiaattoripeli. Siis
se sellainen, jossa huidotaan patukoilla
ja yritetään tiputtaa toinen korokkeelta.
Porukka ei paljoa epäröi, vaan laitteet otetaan heti ahkeraan käyttöön. Nauru, huuto ja yleisön kannustukset raikuvat pihalla aina siihen asti, kunnes on aika siirtyä sisälle allasbileisiin. Allasosastoa on piristetty musiikilla, valoilla ja vesileluilla.
Varsinaiset bileet pidetään kuitenkin kuivilla, vaikkei niitä voi kuivuudesta moittiakaan. Osallistujia viihdyttävät
elektronisella musiikilla dj:t Milla Lehto,

Alijas ja Sharkcola. Valopuolikin on kiitettävästi kunnossa ja tanssilattia täynnä.
Tunnelma on tiivis ja mukava. Järjestyksenvalvojat kertovat, että yhtä ainoaa järjestyshäiriöön viittaavaakaan ei
ole vuorokauden jo vaihtuessa ilmennyt.

Liinu petterson

Epäsuhtaa eläkeiän ja työn raskauden
välillä kuvaa erään hoitajan toteamus, että hän arvelee joutuvansa aikanaan petaamaan viimeisen pedin itselleen.
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat syynä yli puoleen työkyvyttömyyseläkkeistä
aloilla. Siksipä monet parannusehdotukset liittyivät fyysiseen terveyteen. Käytännön konsteista mainittiin liikunta- ja
kulttuurisetelit sekä ergonomian huomiointi työtehtävissä ja -vuoroissa.
Myös virkistystoiminta auttaa jaksamaan. Muutaman tunnin asiaosuuden jälkeen olikin vuoro heittää vaihde vapaalle.

Aamun avaus ja päivän päätös
Parhaidenkin bileiden jälkeen aamu valkenee jälleen. Päiväohjelmaan merkitty
aamunavaus herättää kysymyksiä kansakouluhenkisestä aamunavauksesta.
Vitsailijat tuskin osaavat odottaa, että muuan vitsiniekka livahtaa kateederin taakse mikrofoniin ja saa kuin saakin
koko salin laulamaan muutaman tahdin
”Herra kädelläsi”.
Vähemmän hartaan aamuhartauden,
liittojen omien tilaisuuksien ja lounaan
jälkeen kokoonnutaan vielä purkamaan
eilisten keskusteluryhmien saldo.
Lopuksi jaetaan ay-trivian palkinnot.
Parhaiten vastanneet saavat muun muassa työkalupakkeja. Pääpalkinnon, Teboilin
lahjakortin, vie Superin Sanni Hujala. Kukaan ei joudu lähtemään tyhjin käsin, sillä
jokainen osallistuja saa Ruotsin-risteilyn.
Viikonloppu on mennyt nopeasti. Aplodien jälkeen käytävillä halaillaan vanhoja ja uusia tuttuja ja toivotaan pikaisia näkemisiä. Ja tietenkin jo seuraavia
Super-Raksa -päiviä.

Hyvä kuva
kertoo
tarinan

Kiinnostuin valokuvauksesta sattumalta 2009, kun luin kuvauksen teoriaa kultaisesta leikkauksesta aina tieteellisempään näkökulmaan geometriasta, väreistä ja kontrastieroista. Aiemmin en edes tiennyt, että kuvia katsellessa silmät
harhailevat ristiin rastiin. Ne liikkuvat värien ja geometristen
linjojen mukaan sinne tänne löytääkseen kuvasta levollisen
paikan asettua.
Hyvä kuva saa silmät asettumaan ja rentoutumaan siihen
kohtaan, jota kuvassa halutaan korostaa. Pahimmassa tapauksessa kuvassa esiintyy geometrinen muoto, joka ohjaa silmät
kuvan nurkkaan tai reunaan. Mielenkiintoista on myös se, miten aivot etsivät ja käsittelevät geometrisiä muotoja, toistoja
ja linjoja.

Täydellisen kuvan jäljillä
Pelkkien muotoseikkojen tunteminen ei kuitenkaan riitä.
Onnistuneeseen valokuvaan vaaditaan paitsi tietoutta ja tekniikkaa, myös hyvää ja varmaa näkemystä sekä tarina tai asia,
joka on katsojassa tunteita ja ajatuksia herättelevä.
Liinu Petterson

isompi ongelma hoitoalalla. Suurimmat
kahnaukset liittyvät työvuoroihin.
Eräs hoitaja kertoo joutuneensa ottamaan lopputilin, kun vapaata ei järjestynyt edes läheisen ihmisen valmistujaisjuhlaan. Toiselle oli sanottu vastaavassa
tilanteessa, että tässä firmassa saa muulle elämälle heittää hyvästit.
Rakentajat taas ovat useammin kohdanneet ”60-luvulle jämähtänyttä” johtajuutta. Toisaalta ongelmana on, että pomon pallilla istuu yhä vähemmän mestareita ja enemmän maistereita.
– Ennen osattiin asioiden, mutta ei
ihmisten johtamista. Nyt alkaa olla toisinpäin, epäilee Ilkka Nisula.
Eroja alojen välillä näkyy myös työaikojen kirjauksissa. Siinä, missä enimmäkseen säännöllisen työajan rakennustyömailla vuorolistat saattavat olla kynälistoja jääkaapin ovessa, on kolmivuorotyössä hoiva-alalla käytössä erilaisia työajan kirjaamiseen tarkoitettuja tietojärjestelmiä.
Palaute on molempien alojen työntekijöille tärkeää. Huomionarvoinen on sisällön lisäksi myös tapa, jolla palautetta annetaan. Toki myös työntekijöissä on
erilaisia persoonia ja toisten on helpompi ottaa palautetta vastaan kuin toisten.
Myös sukupuolisyrjintää on yhä työmailla. Eräässä ryhmässä otetaan esille, että rakennusalalla saman koulutuksen saaneet naiset joutuvat aina siivoamaan. Nuorten miesten mielestä on sääli, kun ammattitaitoiset naiset laitetaan
siivoushommiin – kun eivät ole siivousalan ammattilaisia.

Kuinka jaksaa eläkkeelle asti
Ei mitenkään tai alaa vaihtamalla, kuului vitsi useassa työryhmässä, eikä ihme.
Rakennus- ja hoiva-ala eivät kumpikaan
ole sieltä helpoimmasta päästä ansaita
leipäänsä.
– Lasketaan eläkeikää, kuuluu Jarno
Holapan ehdotus.
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Kärsimysten tie

Hyvällä kuvalla on aina tarina kerrottavanaan. Kuvan
rajaamisella saadaan muutettua sen merkityksiä ja korostuksia. Tämän psykologian pohjalta aloin huomaamaan tuttavien kuvissa suuria virheitä ja hahmottelemaan, miten
kuvasta olisi voinut olla onnistuneempi.
Kuvia on nettiaikakaudella valtavasti, mutta harva kuitenkaan aiheuttaa ”wow”-efektiä. Sellaisen kuvan tulkitseminen ja tunnistaminen alkoi iskostua selkärankaan.
Teorian sisäistäneenä tuli tunne siitä, että opit menisivät
hukkaan. Ajattelin, että voisin itsekin osata ottaa hyviä kuvia. Eteen tuli ensimmäisen järjestelmäkameran hankinta.
Tekniikasta tietoisena jätin pokkarit omaan arvoonsa.

Hetki ei palaa
Ensimmäinen järjestelmäkameran etsimisen aloitin tutkimalla ja vertailemalla mahdollisimman hyvää jälkeä tuottavia malleja. Luin hyvinkin paljon teoriaa kameran toiminnasta, teknologiasta, optiikasta ja valottamisesta aina
valokuvaamisen historiaan saakka.
	Voisi melkein sanoa, että kuvaamisessa kameran tunteminen tärkeintä, jotta osaa hyödyntää tekniikkaa ja saa
siitä kaiken irti. Kameran toiminnot on erityisen tärkeää osata, jotta voi hyödyntää kuvissaan kameran kaikki
mahdollisuudet sekä kuvaamista helpottavat toiminnot.
Yksittäistä hetkeä ei voi jälkeenpäin kuvata uudestaan.

Kamera ei ole älykäs

Oma kädenjälki näkyy
Onnistuneen valokuvan ottaessaan voi kokea kehittyneensä
ja rikkoneensa oman näkemyksensä rajoja. Voisi melkein
luvata, että mitä pidempään kuvaamista harrastaa, sitä paremmaksi otokset käyvät.
Harrastus tarjoaa paitsi iloa, myös paljon hyötyä.
Kuvaaja voi sisustaa kotinsa voi laatutöillään tai hankkia
tuloja myymällä kuvia kuvapankkeihin. Valokuvaaminen
on myös arvokasta dokumentointityötä jälkikasvulle.
Kameralla voi kertoa hyvinkin elävästi perheensä iloista ja
suruista, jotka jälkikasvu voi parhaimmillaan tuntea kuvia
katsellessaan.
Teksti ja kuvat Tapio Vainikainen

Tapio vainikainen

Kamera ei osaa kertoa kuvassa esiintyvien värien tarkkuutta taikka kontrastieroja kuten ihmissilmä, vaikka tallentaakin paljon dataa esimerkiksi raw-formaattiin. Siksi sitä on
neuvottava ja korjattava. Järjestelmän peilin kolahduksen
jälkeen on vuorossa kuvankäsittely, ”photoshoppaaminen”.
	Aloin opiskella kuvankäsittelyä netistä löytyvien opetusmateriaalien pohjalta analysoiden samalla ammattilaisten kuvien jälkeä. Hienosäätöä voi tehdä loputtomiin, aina
yksittäisten pikselien korjaamiseen ja lisäämiseen saakka.
Lopputulos on pitkän karsinnan ja eri vaihtoehtojen vertailun tulos, mikäli tahtoo kiillottaa kuvat viimeisen päälle.
	Valokuvaaminen kehittää itsevarmuutta, sillä kuvatessa
tulee vastaan hyvin erilaisia tilanteita, joissa on osattava
heti päättää, millä mennään. Kuvan jälkikäsittelyssä taas
on aikaa punnita useita keinoja ja saada miljoonia lopputuloksia aikaiseksi.

Kuvan lavastuksen yhteydessä ei vahingoitettu rakentajia.

Yksi lappu, kallis lasku
Minkä takia tapaturman sattuessa täytyy tehdä tapaturmailmoitus? Mikael
Haapalalle sattui ammattikoulussa ollessaan tapaturma, hän tietää.
Katolle pääseminen vaatii kulkureitin. Haapala valitsi nojatikkaat. Tikkaiden
tukeminen maata vasten ei ollut riittävää
ja maa sortui niiden alta.
Haapala jäi roikkumaan yhdellä kädellä kattotuoliin ja kuului rusahdus.
Olkapäästä kuulunut luonnoton ääni
johti hetkelliseen tunnottomuuteen. Silti
sillä hetkellä vaikutti, että selvittiin säikähdyksellä.

Vanhasta vaivasta iso riesa
Tapaturmailmoitusta sattuneesta ei erikseen tehty. Koulun terveydenhoitaja tarkasti olkapään seuraavana päivänä, eikä
nähnyt aihetta jatkotutkimuksille.
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Reilun vuoden kuluttua tapahtuneesta Haapala oli parin lyhyemmän työkomennuksen jälkeen siirtynyt töihin elementtifirmaan. Työ oli raskasta sisältäen
paljon kantamista ja työvaiheita, jotka
rasittivat olkapäitä.
Pian työn aloittamisen jälkeen kouluajoilla syntynyt vamma alkoi oireilla.
Kipua, puutumista ja tunnottomuutta
oli koko ajan. Alkoi sairaslomakierre,
joka yhdessä määräaikaisen työsopimuksen kanssa johti siihen, ettei jatkoa ollut
enää tarjolla.

Ilmoitus olisi helpottanut
Työnteko nykyään on hankalaa, vaikka
Haapala onkin sitä ajoittain kokeillut.
Tällä hetkellä Haapala odottaa vakuutusyhtiöstä päätöstä, korvaako se sattuneen
ja jos korvaa, missä määrin.

Lisäselontekoa sieltä on jo pyydelty.
Tilannetta hankaloittaa aikanaan tekemättä jäänyt tapaturmailmoitus.

Piina jatkuu edelleen
Aina työtapaturman sattuessa täytyy
tehdä virallinen tapaturmailmoitus.
Vakuutusyhtiöt mielellään pesevät kätensä korvauksista, mikäli ilmoitus uupuu tai se on puutteellinen.
Haapalan tapauksessa ilmoitus tehtiin koululla vasta reilun vuoden jälkeen
tapahtuneesta, eikä tämä varmasti tule
edesauttamaan asiaa.
Haapala jonottaa yhä pääsyä magneettikuvauksiin. Hänellä ei ole mitään
varmuutta siitä, mitä toimenpiteitä olkapään korjaaminen vielä vaatii.
Lauri Haikola
Raksanuoret 02/2012 13
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Ractionpätkä nettiin

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.
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kuluneen vuoden tapahtumia, joista
koostetaan video. Materiaalia onkin kasaantunut vuoden tapahtumista paljon ja
parhaat palat julkaistaan pian videolla.
Viikolla 37 video on kaikkien raksanuorten katsottavissa, tykättävissä ja jaettavissa Facebookissa. Super-Raksapäivien
ja muiden tapahtumien villeimmät ja
hauskimmat klipit ovat ehdottomasti
mukana pätkällä!
	Jaa tämä video omalla Facebookseinälläsi, niin voit voittaa huikeita palkintoja! Like it and win!
Mikko Lindstedt ja Sini Partinen

Teemapäivänä pärähtää
Raksanuoret on järjestänyt erilaisia tapahtumia jäsenilleen jo vuosikymmenten
ajan. Viime vuosina tapahtumien määrä on vain kasvanut ja uutta porukkaa
tulvinut toimintaan. Pidempään mukana
olleet aktiivit ovat itsenäisesti alkaneet
toteuttamaan tapahtumia alueilla – ja
lisää on tulossa.
Marraskuun 17. päivä rysähtää.
Valtakunnallinen Teemapäivä kerää
Raksanuoret yhteen viidessätoista eri
kaupungissa. Eri puolilla Suomea järjestetään nuorisotapahtumia samana
päivänä. Tapahtumien pitopaikkoja ovat
ainakin Forssa, Hämeenlinna, Jyväskylä,
Kemi, Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti,
Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Uusimaa ja Vaasa.

	Tapahtumien vetäjinä toimivat nuorisotyöryhmän jäsenet alueen aktiivien
kanssa. Mitä sitten missäkin kaupungissa tapahtuu, sen päättää kukin porukka
alueellaan. Ohjelmaan tullaan sisällyttämään ainakin valtakunnallinen valokuvauskilpailu, jossa parhaat kuvat tullaan
palkitsemaan.
	Tarkempaa infoa Teemapäivästä
saat syksyn aikana Rakentajasta,
Raksanuorten sivuilta ja Raksanuorten
Facebook sivuilta. Tapahtumat ovat
Rakennusliiton 18–35-vuotiaille jäsenille maksuttomia.

Niklas Ahvenkoski

Joni Huuhtiainen

Jarkko Jääskeläinen

Aleksi Rostila

24, ajoneuvoasentaja, Forssa

22, putkimies, Mäntyharju

32, talonrakentaja, Jyväskylä

23, rakennusmies, Tampere

1. Kesä meni remonttia ja
töitä tehdessä. Syksyllä lähdemme kauas ja lämpimään.
2. Koko kesä on se kohokohta aina, mutta jos pitäisi
valita yksi päivä, niin se olisi
eka päivä omassa kodissa.
3. Löysin kaksi vuotta
sitten kesäkissan ja olen
todennut sen niin hyväksi, että ei ole aikomustakaan vaihtoon. T. nimim.
Varattu rantaleijona 2012

1. En ole vielä kerennyt
pitämään, on ollut kiirettä
töissä koko kesän.
2. Lämpimät kesäpäivät
lämpimässä traktorin kopissa
heinäpellolla.
3. Kissa on ollut jo entuudestaan, eikä tuota varmaan
kannata vaihtaa, kun eihän
se yleensä vaihtamalla parane.

1. Kyllä, kaksi kertaa kaksi viikkoa, jos sitä nyt lomaksi
voi kutsua, sillä kiirettä on pitänyt kaikennäköisten pikku
projektien parissa.
2. Oman pihan kunnostus. Grilli tuli muurattua ja
pihaan saatiin uusi valaistus.
Valmiissa pihassa on nyt sitten mukava nauttia mahdollisesti saunaolut tai toinenkin.
3. En tänä vuonna, mutta
vuonna -96 naapurista löytynyt kesäkissa kehrää edelleen nurkissa.

1. Neljän viikon loman
päälle oli vielä parin viikon lomautus, meni nopeasti. Paria
kaveria autoin muutoissa ja
remonttia tein jonkin verran.
Mökkeilin, minkä ehdin.
2. Kesän kohokohta oli ehdottomasti ensimmäiset Puntalan
punk-festarini Lempäälässä.
Suostuin kavereille kuskiksi, enkä joutunut katumaan!
Aivan mahtavat festarit, ensi
kesänä uudestaan.
3. Tänä kesänä ei tullut otettua, vaikka kovasti yritin.
Ehdokkaita kyllä oli muutamia. Syksyllä uusi yritys.

Tuomo Sohlman

Omat sivut

Oletko ollut mukana Raksanuorten järjestämissä tapahtumassa, jossa meno
on ollut päätä huimaavaa? Onko sinullakin valtava määrä hyviä kokemuksia
ja uusia ystäviä Raksanuorten tapahtumista?
Mikäli vastauksesi on kielteinen, niin
Raksanuorten action-videon katsottuasi on varmaa, ettet halua enää missata
yhtään tulevaa tapahtumaa! Ehkä seuraavan vuoden videosta löydät jo itsesi
päätähtenä.
Raksanuorten nuorisotyöryhmä sai
tänä keväänä Rakennusliitolta käyttöönsä videokameroita. Kameroilla kuvattiin

Lauri Haikola ja Ilkka Kivimäki

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.
Raksanuoret 02/2012 15

Tuunari:
Jari Korpi
Ikä: 33 vuotta
Ammatti: putkimies
Työpaikka: Are Oy
Tuunattavana:
Harley Davidson
Softail vm. 1991
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Pyöräisän po
Helsingistä kotoisin oleva, mutta tällä
hetkellä Vantaalla asusteleva 33-vuotias
Jari Korpi sai kipinän moottoripyöräharrastukseen vuonna 2005. Kipinä iski vasta
aikuisiällä siitäkin huolimatta, että Korven isä on harrastanut pyöriä koko ikänsä.
Tällä hetkelläkin Korven isältä löytyy tallista Yamaha Drag Star 1100 ja Honda
CBR 1000F. Putkimiehenä Are Oy:ssä
töitä tekevän Korven ensimmäinen oma
pyörä oli vuonna 2005 hankittu Suzuki Intruder.
	Alun perin pelkkää ajoa varten hankittu Intruder oli jo ostohetkellä hieman
tuunattu, mutta sehän ei sitten riittänytkään. Pienillä muutoksilla saatiin Suzukin ulkomuoto miellyttämään silmää ja
omistajan kädenjälki näkyviin.

Katseiden kääntäjä.
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tuista osista on syntynyt niin sanotusti
omin käsin, kuten ohjaustanko, joka on
Korven kaverin tekemä.
– Moottoriin ei ole ollut vielä tarvetta koskea, ensin laitetaan pyörä muuten
viimeisen päälle kuntoon, Korpi toteaa.
Pyörän muutosten hintaa kysyttäessä
Jari uskaltautuu hetken mietittyään veikkaamaan noin 5000 euroa – ja lukematonta määrää työtunteja.
Kromiosaa moottorissa riitti.

Kaveriporukka kannusti
Nykyiseen moottoripyöräänsä Harley-Davidson Softailiin vuosimallia 1991 Korpi päätyi vuonna 2009 kavereidensa painostuksesta, koska näilläkin oli harrikat.
Tämä pyörä pitikin sitten saada jo enemmän oman näköiseksi.
Softailissa oli perä levitetty jo ostaessa, mutta kaikki muut muutokset on tehty sen jälkeen. Kolmen hengen kimppatallissa, jossa kaikki pyörät ovat harrikoita, on pyörään tehty kahden vuoden aikana huomattavia muutoksia. Keulaa on
jatkettu, takarengasta kavennettu, koko
pyörä maalattu ja paljon muutakin pientä laitettu silmää miellyttämään.
	Osia ja muita tarvikkeita Korpi on
haalinut kaupoista eri puolelta Suomea
ja tietenkin nettikaupoista. Osa muute-

Kuin ukkosen jylinää
Lukuisten yhden–kahden päivän reissujen lisäksi pyörällä on tehty yksi pidempi viikon reissu Itä-Suomeen.
– Tällä pyörällä ei pysty kaupungissa
ajamaan kuin pintakaasulla, koska enemmän kaasukahvaa kääntäessä ääni muis-

Tälläistä tankoa ei kaupasta osteta.

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!

Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

Historiallinen harrikka

Penkkikään ei ollut originelli.

Häikäisevän kustomoidut vanteet

tuttaa lähinnä ukkosen jytinää, omistaja
toteaa.
Rakennusliiton ja raksanuorten touhuissa ja tapahtumissa Korpi on ollut mukana jo vuodesta 1999.
– Parina viime vuotena osallistuminen tapahtumiin on jäänyt vähemmälle
harrikan rakentamisen takia, mutta nyt
olen ollut taas vähän aktiivisemmin mukana.
Haastatteluhetkellä Korpi on tekemässä lähtöä Rakennusliiton järjestämälle urakanmittauskurssille Tallinnaan. Vapaa-aikanaan, mikäli sitä pyörän rakentelemisen ja ajojen jälkeen jää, kertoo Korpi harrastavansa salibandyä, jalkapalloa
ja kuntosalilla käyntiä.
Tero Järvi ja Mikko Ollikainen
Kuvat: Mikko lindstedt

On renkaalla leveyttä.

Legendaaristen Harley-Davidson moottoripyörien valmistus aloitettiin jo vuonna 1903. Mitään vauhtihirmuja nuo ensimmäiset pyörät eivät olleet. Tästä on
osoituksena ensimmäisen Harley-Davidsonilla voitetun kilpa-ajon tulos: 24
kilometrin matkaan kului aikaa miltei
20 minuuttia.
	Vielä nykypäivänäkin Harley-Davidsoneissa käytetty 45 asteen V-2-moottorin esi-isä on peräisin vuodelta 1909.
Silloin moottori oli 49 kuutiotuumainen ja tuotti huimat seitsemän hevosvoimaa.
Kautta historian Harley-Davidsonilla on ollut useita moottoripyörämallisarjoja, tunnetuimpina esimerkiksi Dyna, Softail, Sportster ja Touring. Jokaisen mallisarjan sisällä on ollut useita
erilaisia malleja ja varusteluja. HarleyDavidson on varmasti yksi maailman
eniten kustomoiduista moottoripyörämerkeistä.
Harley-Davidsoneilla on ollut myös
suuri merkitys molemmissa maailmansodissa, joihin miltei kaikki sinä aikana valmistetut pyörät joutuivat.
Tero Järvi ja Mikko Ollikainen
Lähde: Wikipedia
Raksanuoret 02/2012 17

SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Nuoret turvapuistoon
tutustumassa
Marko Näykki

Euroopan ensimmäisessä turvapuistossa
Toukokuinen telinetorstai-teemapäivä kokosi 400 nuorta Rudus-turvapuistoon ammentamaan työturvallisuustietoa. Espoon
Ämmässuolle vuonna 2009 rakennettu
turvapuisto on Euroopan ensimmäinen
rakennusalan turvapuisto.
Puiston harjoitteluradalla on erilaisia tapahtumarasteja. Rasteilla käydään
konkreettisesti läpi käytännön vaaratilan-
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teita ja vahinkotapahtumia. Tarkoitus on
hahmottaa rakennusalan vaaranpaikat aidossa tilanteessa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään ne.

Hyvät eväät ammattilaisilta
Alan ammattilaiset opastivat nuoria turvalliseen työskentelyyn kahdeksalla eri
rastilla. Rasteilla käytiin läpi telineturvallisuus, työmaitten siisteys ja järjestys, perehdytys, putoamissuojaus, asfalttikoneet, tunnelityöt ja henkilökohtaiset
suojaimet.
	Viimeisellä rastilla syötiin makkaraa.
Ruokailuhan on tärkeä osa työssä jaksamista ja työvireyden säilyttämistä.
Turvallisuuspäivän ajankohta oli nuorille erittäin hyvä. Moni nuori rakentajaksi opiskeleva on lähdössä kesäksi töihin
rakennukselle.
Turvapuistossa saa turvalliseen työskentelyyn hyvät eväät. Rakennusalalla sattuu edelleen nuorille rakentajille paljon
tapaturmia.

Todentuntuisuudesta kiitosta
Turvapuiston tapahtumassa nuoret pitivät
erityisesti aidosti rakennetusta radasta,
jolla tajusi konkreettisesti, mitä kaikkea
raksalla tosissaan voi sattua ja tapahtua.
Kotiin viemisiksi kaikki saivat turvallisuuteen liittyvän pelilaudan.
	Jokaisen raksanuoren kannattaa tutustua tähän hienoon ja ajatuksella tehtyyn käytännön turvallisuusrataan. Paikkakin on lähellä Siikarantaa, joten erilaisten tapahtumien ja koulutusten yhteydessä on helppo käydä sitä katsomassa.
Paitsi nuorille, turvapuisto soveltuu
erinomaisesti harjoitteluympäristöksi kaikille urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja yrityksille. Toivotan kaikille turvallisia raksapäiviä!
Marko Näykki
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Raksanuorten
valtakunnallinen
teemapäivä
17.11.2012
Joka kaupungissa tapaht
uu!
Tarkkaile Raksanuorten
sivuja tai Facebook-ryhmä
ä ja
ota selville, mitä omalla
alueellasi tapahtuu!
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Turvan mainiot kaskovakuutukset on uudistettu valmiiksi paketeiksi, joista löydät varmasti autollesi sopivimman. Uudistuksen kunniaksi tarjoamme sinulle nyt kaskovakuutuksen
40 % edullisemmin ostaessasi sen netistä. Alennus koskee ensimmäisen vuoden vakuutusmaksua ja uusia vakuutuksia. Tarjous on voimassa verkkokauppa Turvaamossa, kun vakuutuksen alkamispäivä on 1.6.-31.10.2012. Klikkaa turva.fi/turvaamo ja hanki parasta autollesi!

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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