
1Raksanuoret 02/2012

02
I2

01
2

Työkavereina kalat
Kun töihin lähdetään sukelluspuvussa

Hoitajien ja rakentajien 
vauhdikas viikonloppu
Liittojen nuoret aktiivit tapasivat 
Super-Raksa -päivillä
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Kuvaaja nappaa 
hetkiä

Sisältö
2/2012

16
Putkari nappasi 
harrikan

Rakennusalalle 
on vihdoinkin tu-
lossa helpotusta 
harmaan talou-
den valvontaan.  

Pakollinen veronumero tuli syys-
kuun alussa voimaan kaikille uu-
sille rakennusalan työntekijöille. 
Toivottavasti kaikki ovat saaneet 
sen jo myös korttiinsa. Vanhoille 
työmaille veronumeron pakolli-
suus tulee voimaan maaliskuussa 
2013.
 Toivon hartaasti, että tämä on 
nyt se kauan odotettu pelastuk-
semme harmaan talouden vastai-
sessa taistelussa. Vaikka uudistus 

ei epäkohtaa kokonaan poista-
kaan, uskon sen helpottavan har-
maan talouden torjuntaa merkit-
tävästi vanhaan käytäntöön ver-
rattuna. Heti ensi vuoden alusta 
käytäntöä tullaan täydentämään, 
jotta huijareiden kiinnisaaminen 
helpottuisi edelleen.
 Alalla vasta seitsemän ja puo-
li vuotta olleenakin olen ehtinyt 
nähdä, miten pääkaupunkiseu-
dulla on aliurakointi ja urakko-
jen pilkkominen päässyt täysin 
työjohdon käsistä. Kenelläkään ei 
ole kokonaiskuvaa kaikista työnte-
kijöistä työmaalla. Rakennuksilla 
on paljon ”ei kuulu mulle” -töitä, 

kun urakat pilkotaan mahdolli-
simman pieniin osiin ja usealle 
tekijälle.
 Omat kokemukseni asiasta 
liittyvät ainoastaan isoimpiin ra-
kennusalan 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 teke-
vät oikeita päätöksiä ja saamme 
harmaan talouden kitkettyä pois 
rakentamisesta. Toivon kaikille 
oikein mukavaa ja antoisaa lop-
puvuotta.

Veronumerosta helpotusta 

harmauteen

  4 Ideasta lehdeksi
  5 Pulahdus pinnan alle
  6 (r)Actionia
  Nuorisotyöryhmä kävi tervehtimässä Tukholman tovereita  
  ja kantahämäläiset kävivät värikuulasotaa.    
  Pamilaisten kanssa käytiin skabailemassa Tallinnassa.

 7 Elämää työpäivän jälkeen?
   Jamaikan rytmit vievät yhtä maalarimestaria ja 
  samuraiden opit kiehtovat toista.

 8 –10 Rodeota ja solidaarisuutta 
  Siikarannassa
  Kolmannet Super-Raksa -päivät olivat sopiva sekoitus 
  hyötyä ja hupia.

 11 –12 Mun juttu
  Valokuvaus on paljon muutakin kuin napin painamista.

  13 Kärsimysten tie
  Tapaturmailmoituksen täyttö voi pelastaa tulevaisuutesi.

 14 –15 KVG, sankareita ja sarjis  
 16 –17 Tuunari 
  Jari Korpi on harrikkamies kavereiden painostuksesta.

 18 Sattuuhan sitä
  Nuoret turvapuistoon tutustumassa.
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VÄRIKUULA-ASEIDEN VUOKRAUS, MYYNTI JA
TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Suomen Splat Oy
050 552 22 66
info@splat.fi

Pääkirjoitus
Henri Karvinen
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RaKennuSLIIton nuoRten jäSenLeHtI 02/2012
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry nuorisotyöryhmä PÄÄTOIMITTAJA Henri Karvinen TOIMITUSSIHTEERI emilia Kuk-
kala TAITTO Malla vartiainen KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Lauri Haikola, Ilkka Hirvenoja, Lassi jatkola, tero järvi, 
Henri Karvinen, Ilkka Kivimäki, Ida Kuikka, emilia Kukkala, Mikko Lindstedt, vadim nekhaev, Marko näykki, Mikko 
ollikainen, Sini Partinen, Suvi Partinen, Liinu Petterson, jatta Salmi, Sami tenhonen, tapio vainikainen SARJAKUVA 
tuomo Sohlman KANNEN KUVA tapio vainikainen ILMOITUSMYYNTI Mikko Lindstedt, mikko.lindstedt@rakennus-
liitto.fi PAINO erweko oy, www.erweko.fi

Ilkka Hirvenoja on 55-vuotias kolman-
nen polven sukeltaja, joka aloitti uransa 
1970-luvulla isänsä apupoikana. ensin 
Hirvenoja toimi laivan kannella varustei-
den tarkastaja. aikansa tarkastettuaan 
hän sai vetää kamppeet päälle itsekin ja 
pulahtaa syvyyksiin.
 vuonna 1989 Hirvenoja nimitettiin 
ammattisukeltajaksi, jona hän onkin toi-
minut 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 esi-
merkiksi voimalaitoksilla on ollut omia 
sukeltajia, nykyisin kaikki sukellukset 
hoitaa joku alan yrittäjä.
 Hirvenoja on yksi harvoista, jotka 
työskentelevät vielä tänä päivänä vero-
kirjalla, sillä hänen työnantajanaan jo 
vuosia ollut valtio. nyt Hirvenoja on jää-
mässä eläkkeelle, mutta meinaa jatkaa 
töitä osapäiväisesti 

Ruusuisia kuvitelmia
nykypäivänä ammattisukeltajan tut-
kinnon voi suorittaa Lohjalla, Luksia-
ammattiopistossa. uusi vuosikurssi 
aloittaa parin vuoden välein. ensin täytyy 
käydä tarkastussukeltajan kurssi, jonka 
jälkeen voi sitten jatkaa opintoja ammat-
tisukeltajaksi. 
 Hirvenoja kertoo, että nykyään työ-
kohteissa 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 kaa-
tuvat siihen, kun he huomaavat, ettei ala 

Pulahdus pinnan alle
olekaan mikään kultakaivos ja työkohtei-
den 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 työ-
kaluja 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 vuodes-
ta. Keikat eivät yleensä ole kovin pitkiä, 
parista viikosta kuukauteen. työviikko 
on tavanomainen maanantaista perjan-
taihin, kahdeksan tuntia päivässä.
 Koko päivää ei kuitenkaan sukelleta 
kerralla, vaan kukin sukellus kestää noin 
tunnin. asia ei kuitenkaan ole niin yk-
siselitteinen, että tunti vedessä ja tunti 
kannella. Kestoon vaikuttaa myös syvyys. 
tunti pätee esimerkiksi 20 metrissä, jon-
ka jälkeen pidetään taulukon mukainen 
tauko.
 – Mitään lastenleikkiä tämän homma 
ei ole, pelkät varusteet painavat noin 40 
kiloa, josta kypärä vie kymmenisen ki-
loa. Mikään muskelimies ei tarvitse olla, 
muttei hyvästä fyysisestä kunnosta hait-
taakaan ole.
 Myös työkalut ovat usein isoja ja ras-
kaita.
 – niitä ei laitella mihinkään Snickersin 
liiveihin ja vajota alas syvyyksiin, vaan 

lasketaan yleensä vaijerilla yksitellen 
kohteelle.

Moniammattilainen vedessä
Pelkällä tutkinnolla ei kuitenkaan am-
mattilaiseksi tulla. Sukeltajan olisi hyvä 
osata ainakin vähän hitsaushommia, pa-
nostajan töitä ja kirvesmiehen hommia. 
Moniosaamisesta ei todellakaan ole hait-
taa, koska piirit ovat pienet ja jokainen 
vähintäänkin tietää toisensa.
 Pienet piirit vaikuttavat osaltaan sii-
hen, että työn jäljen on oltava moittee-
tonta.
 – vaikka ukkoa ei näykään työkoh-
teessa, nimensä menettää todella hel-
posti. Kannattaa valita tarkkaan, kum-
man pään letkusta valitsee.

Sami TeNhoNeN
KuVaT ilKKa hiRVeNoJa
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ajatus omasta lehdestä syntyi neljä vuot-
ta sitten silloisen nuorisojaoston kokouk-
sessa, 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 vetä-
mään raksanuorille tarkoitettua lehdente-
kokurssia. Siitä lähtien Kukkala on ollut 
auttamassa lehdenteossa.
 Kurssi saatiin järjestettyä Siikaranta-
opistolle 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.

Oma innostus riittää
Kurssilla käyvät rakentajat eivät oikeas-
ti ole mitään ammattitoimittajia, vaan 
täysin tavallisia rakentajia. editoinnista, 
lehden taittamisesta sekä painosta vas-
taavat alan ammattilaiset, joten ei tar-
vitse 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.

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 painet-
tiin. Kyseinen painokone on siirtymässä 
oulun toimipisteeseen, jossa tämäkin 
lehti on painettu ja tullaan tulevaisuu-
dessa painamaan.
 Helsinkiin jäävän painon tehtävä on 
vastata erityisen vaativista ja erikoisista 
painotöistä sekä erittäin kiireisistä toi-
meksiannoista pääkaupunkiseudulla.

meksi, että uusille kurssille tulijoille 
riittää kirjoitettavaa ja kaikkein ajankoh-
taisimmille aiheille jää tilaa. 
 Lehdentekokurssi pidetään kaksi ker-
taa vuodessa Rakennusliiton Siikaranta-
opistolla 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 etukä-
teen vielä ole päätetty.
 valmiit jutut käydään porukalla läpi, 
sillä vertaispalaute on tärkeä osa oppi-
mista ja parantaa tekstejä. usein juttuja 
myös kirjoitetaan yhdessä.

Ei pelkkää kynäilyä
Kurssit eivät kuitenkaan ole pelkkää kir-
joittamista, vaan lopputuloksen eteen 
tehdään monenlaista työtä, mikä ketäkin 
kiinnostaa. Kursseilla ideoidaan, suun-
nitellaan, valokuvataan, lavastetaan il-
miöjuttujen valokuvia ja piirtämäänkin 
pääsee.
 jos lehdenteko ja illanvietot hyväs-
sä porukassa kiinnostavat, niin ilmoit-
taudu mukaan seuraavalle kurssille. 
Lisätietoa saa Raksanuorten nettisivuilta 
ja Facebookin Raksanuoret-yhteisöstä.

TeKSTi: heNRi KaRViNeN

KuVaT: liiNu PeTTeRSoN, TaPio VaiNiKaiNeN Ja 
miKKo liNdSTedT

Toimitussihteeri työssään.

Kuvien lavastus on osa kurssia. 

Erwekon painokoneistoa Malmilla.

Tämä laite sylkee Raksanuoret-lehteä.

Palaute on tärkeää
Lehteen tulevat jutut päätetään nuoriso-
työryhmän kokouksessa ennen kurssia. 
Silti aina jätetään muutama juttu avoi-
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Raksanuoret saivat idean lähteä tutustu-
maan rakkaan naapurimme Ruotsin rak-
sanuoriin ja katsomaan, kuinka he nuori-
sohommia pyörittävät. oli mahtavaa, että 
naapurimme olivat niin ennakkoluulotto-
mia ja vieraanvaraisia! He ottivat meidät 
avosylin vastaan.

ensimmäinen yhteistyökerta tämä ei 
suinkaan ollut, eikä varsinkaan viimei-
nen. Ruotsista oli meillä vieraita Super-
Raksa-päivillä 2010 ja 2012. Meiltä on 
vierailtu 10-Kampille viime vuodesta asti. 

asiaosuudet hoidettiin Byggnadsin 
keskustoimistolla tukholmassa. Kävimme 
läpi molempien maiden nuorisotoimintaa 
oppiaksemme toisiltamme. Molemmis-
sa maissa hoidetaan koulutiedottamista, 
mutta Ruotsissa sen on kokonaan alue-
aktiivien vastuulla, kun taas meillä enim-
mäkseen työntekijöiden. Ruotsin työryh-

mässä on vain kahdeksan jäsentä, kun 
meillä on toistakymmentä tyyppiä. 

Innoissamme suunnittelimme vasta-
vierailua ruotsalaisille ensi vuoden ke-
väälle. ohjelmassa tulee kaiketi olemaan 
vierailut Siikarannassa ja keskustoimis-
tolla sekä viihteellisenä puolena Helsin-
ki amazing Race, jossa seikkaillaan Suo-
menlinnassa, Korkeasaaressa ja ympäri 
kaupunkia kameran kanssa.

Illemmalla vaihdoimme vapaalle ja 
pääsimme huvipuisto Gröna Lundiin, 
jossa söimme ja joimme hyvin sekä nau-
roimme vatsamme kipeiksi. voi vaan to-
deta, että oli loistava porukka kasassa, ei-
kä hauskempaa olisi voinut olla! Kaikille 
jäi taatusti hyviä muistoja ja uusia ystä-
viä vuosiksi. Kiitos ja anteeksi!

JaTTa Salmi

Tjänare, sanoi suomalainen(r)Actionia

toukokuinen lauantai keräsi kasaan kaksi 
autollista hämeenlinnalaisia raksanuoria 
ja nokat kääntyivät kohti tuntematonta, 
toisin sanoen siis Forssaa. tarkoitus oli 
päivän aikana ottaa selvää, kumpi paik-
kakunnista on Kanta-Hämeen värikuula-
sodan voittaja.

Forssaan päästyämme ja porukan ka-
sattuamme lähdimme autoletkassa kohti 
pelipaikkaa, jossa pikaisen ”how to use a 
paintball gun for dummies” -opastuksen 
jälkeen joukkueet hajaantuivat eri puo-
lille kenttää.

näin saatiin splättis käyntiin, ja pi-
an 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 sotavam-
moja vesihelmen saunatiloille. Myöhem-
min myös kaupungin nähtävyydet tulivat 
tutuiksi. Seuraavana aamuna olikin jo ai-
ka lähteä kohti kotia – toki kukkakaupan 
kautta, pitäähän näet äitejä heidän päi-
vänään muistaa.

SiNi PaRTiNeN, hämeeNliNNa

Kantahämäläiset kuulasodassa
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Raksanuoret kävivät PaM:n nuorten kans-
sa keväällä tallinnassa leikkimielisen ki-
sailun merkeissä. Heti laivan lähtiessä 
kävimme kokoustiloissa läpi matkan päi-
väohjelman, kisailun säännöt ja jaoim-
me 22 osallistujaa joukkueisiin. Kävim-
me porukalla läpi myös muutamia nuoria 
koskevia asioita, mutta ilman kalvosul-
keisten makua.

tallinnaan päästyämme ja taksitar-
joukset vältettyämme suuntasimme ho-
tellille. välittömästi huoneiden jaon jäl-
keen alkoi kisailu. Rasteina oli niin ryh-
mäkuvausta kuin monimutkaisten tulitik-
kurakennelmien tekoakin sekä viru-kes-
kukseen tutustuminen. tehtäviin kuului 
myös helpohko ay-trivia.

Tallinnassa pamilaisten kanssa
joukkueiden kisatessa kaupungilla 

me järjestäjät mietiskelimme palkintojen 
jakoa ja pisteytystä. Kisa kesti keskimää-
rin kolme tuntia, jonka jälkeen suunta-
simme Peppersack-ravintolaan vanhaan-
kaupunkiin. Illallisen jälkeen alkoi vapaa-
aika, ja porukka suuntasi yöelämään.

Sunnuntaina meille jäi muutama tun-
ti aikaa tutustua kaupunkiin ennen termi-
naalille menoa. Laivaan kannella lähtöä 
odotellessamme näimme virolaisten hä-
vittäjien taitolento-show’n suoraan laivan 
kannelta. näytöksen jälkeen kokoustilois-
sa järjestettiin palkintojenjako. Palauttei-
den toivotuin pyyntö oli uusi reissu, joten 
eiköhän semmoinen järjesty.

heNRi KaRViNeN

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 show-
tanssilla, mutta muutaman vuoden harrastamisen jälkeen oli 
aika kokeilla jotakin uutta, dancehallia. tanssi ottaa vaikut-
teita hiphopista, afrosta, latinalaistansseista ja siihen yhdis-
tyy myös akrobatisia liikkeitä.

dancehall on toivoniemelle itseilmaisua, joka kehittää sa-
malla kuntoa ja notkeutta. Myös värikäs pukeutuminen ja asen-
ne kuuluvat tanssin ominaispiirteisiin. toivoniemi on harras-
tanut myös jalkapalloa ja tennistä, mutta nykyään tanssi on 
tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Opettaminen kiinnostaa
tanssitunnit ja kaksi tanssiryhmää, Queens of ******* eve-
rything ja Bubblin’ Crew, vaativat oman aikansa harrastuska-
lenterista. emma kertookin, että treenejä on joka päivä ja vii-
konloppuisin tanssiryhmät esiintyvät erilaisissa tapahtumis-
sa ja yökerhoissa.

tämän lisäksi toivoniemi on vetänyt tanssitunteja sijaise-
na, mutta työn ja omien harrastusten päälle alkoivat opetus-
hommat 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 vahvis-
tui entisestään. Paikalliset dancehallin harrastajat olivat hy-
vin 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 toivonie-
mi ja tanssiryhmänsä haluavat päästä näyttämään taitojaan 
myös kilpailulavoilla.

SuVi PaRTiNeN

www.facebook.com/Queensofeverything
www.facebook.com/bubblincrew

Rytmi veressä

eläm
ää työpäivän jälkeen?

Kaikki alkoi vuonna 2006, kun opiskelin peruskoulussa vii-
meistä vuotta. Päätin, että nyt on aika löytää harrastus, joka 
antaisi enemmän kuin liikunnan iloa. telinevoimistelun, seinä-
kiipeilyn ja kuorolaulun jälkeen oli vuorossa jotain ihan muuta.

Päädyin jyväskylän aikikenin salille Hontai Yoshin Ryu -ju-
jutsun peruskurssille. Heti alkuun tuli selväksi, ettei kyseessä 
ole mikään tavallinen itsepuolustus- tai kamppailulaji vaan ko-
konainen elävä traditio. Harjoituksissa painotettiin alusta as-
ti käytöstapoja ja sitä, että kaikki tehdään perinteisen kaavan 
mukaan, kumarruksista lähtien.

Miekka kainalossa kouluun
alkuun pyrin käymään salilla vähintään kolmesti viikossa. am-
mattikoulua käydessäni lampsin usein perjantaiaamuisin kou-
lulle miekka kainalossa, sillä asetreenit pidettiin aamuseit-
semältä.

opettavaisimpia kokemuksia ovat olleet kuitenkin kansain-
väliset leirit, joita salillamme joskus järjestetään. Lajin pää-
opettaja tulee japanista opettamaan meitä ja parissa päivässä 
saattaa harjoitustunteja kertyä helposti yli kymmenen.

Leirien aikana keskittyminen on vielä tavallistakin tärkeäm-
pää. 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 pyrit-
ty 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, kuristuk-
set, iskut hermopisteisiin ja niveltekniikat. aseellisia tekniikoi-
ta harjoitellaan muun muassa miekalla, puukolla ja pitkällä ke-
pillä, 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 käy-
tetään tekniikoiden tekemiseen, vältytään loukkaantumisilta. 

on aivan varmaa, ettei ajatusten kuulu olla päivän ruoka-
listassa, kun kaksimetrinen ja yli satakiloinen kaveri on lyö-
mässä sinua puisella miekalla päähän. 

ida KuiKKa

http://www.aikiken.fi
http://www.koryu.fi/HontaiYoshinRyujujutsu.htm
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Samuraiden jalanjäljillä
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– Helkkarin hienoa, että meitä on tääl-
lä näin monta. vaikka olen ihan häkelty-
nyt siitä, että täällä on näin paljon nai-
sia, avaa Rakennusliiton puheenjohtaja 
Matti Harjuniemi tilaisuuden.

Super-Raksa -päivät on rakentajien ja 
hoitajien yhteistyön yksi näkyvimpiä koi-
toksia. ei ole vähäpätöistä, että miesval-
taisen rakennusalan ja naisvaltaisen hoi-
va-alan välillä päästään vaihtamaan ko-
kemuksia ja näkemyksiä. 

– Samassa savotassa ollaan, samalla 
asialla, toteaa Harjuniemikin.

työntekijän asialla. Mitä tulee nuo-
riin työntekijöihin, Harjuniemi sanoo liit-
tokokouksen päättäneen luvata vähintään 
nykyisenkaltaiset voimavarat liiton nuo-
risotoiminnalle. Puheenvuoro pysyy na-
pakkana.

– Pikkasen pienempi suu ja isommat 
korvat, pätee ay-toimintaankin.

Silja Paavola, Superin uusi puheen-
johtaja, kauhistelee vuorostaan paikalla 
olevien miesten määrää. Yleisöstä vas-

TeKSTi: emilia KuKKala KuVaT: TaPio VaiNiKaiNeN, liiNu PeTTeRSoN Ja emilia KuKKala

tataan pullistelemalla hauiksia. tunnel-
ma ei ole mainittavan kireä. Paavola ke-
huu yhteistyön voimaa ja naurattaa vuo-
rostaan yleisöä.

– te ymmärrätte, mitä 1+1 tarkoittaa 
muutenkin kuin seksin yhteydessä.  

tässä yhteydessä se tarkoittaa, että 
voidaan löytää ja luoda asioita, jotka oli-
sivat jääneet vain omissa porukoissa pyö-
rimällä keksimättä.

Maailmanlaajuinen savotta
Puheenjohtajien jälkeen tuo Juha Vauh-
konen terveisiä Suomen ammattiliittojen 
solidaarisuuskeskuksesta. väki vakavoi-
tuu hetkeksi vauhkosen muistuttaessa, 
että samassa savotassa ollaan myös maa-
ilmanlaajuisesti.

– Suomessa ay-toiminta on hauskaa. 
täällä on kaikilla kukkaseppeleet, miehet 
ovat käyneet eilen salilla ja naiset näyttä-
vät niin kauniilta, että häkeltyy.

Sata vuotta sitten oli kuitenkin toisin. 
Kauniita ja komeita oltiin kaiketi silloin-
kin, mutta ei ollut mikään itsestäänsel-
vyys, että ammattiyhdistystoiminta oli-

KESÄ VETELEE VIIMEISIÄÄN. NOIN 150 NUORTA AMMATTIYHdISTYSAKTIIVIA YMPÄRI SUO-
MEN KOKOONTUU 25.–26.8.2012 KURSSIKESKUS SIIKARANTAAN NUUKSION LUONNON-
PUISTON KOMEISIIN MAISEMIIN. KAIKKIEN AIKOJEN KOLMANNET SUPER-RAKSA -PÄIVÄT 
OVAT ALKAMASSA. VIERAIKSI ON KUTSUTTU MYöS RUOTSIN, NORJAN JA TANSKAN RAKSA-
NUORIA.

Rodeota ja solidaaRisuutta 

siikaRannassa
si ihmisoikeus. Siitä saattoi joutua han-
kaluuksiin.

– Meitä autettiin sata vuotta sitten. 
nyt kun voimme itse kokoontua tääl-
lä vailla pelkoa, on meidän vuoromme 
auttaa niitä, jotka tekevät muualla sa-
maa työtä.

ja vauhkonen iskee lukuja pöytään. 
viime vuonna maailmassa tapettiin 76 
ay-aktiivia, joista 29 Kolumbiassa. ar-
violta 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 kysy-
myksiä tulevat ratkaisemaan.

SaSK:n kautta pääsee tutustumaan 
muiden maiden työläisiin ja ay-toimin-
taan. järjestö toimii kaikilla mantereilla 
eurooppaa ja Lähi-itää lukuun ottamat-

ta. Raksanuorista esimerkiksi Ida Kuikka 
on lähdössä nepaliin.

Yhdessä katsotaan vielä pari vi-
deoklippiä ay-aktiivien murhista ja fark-
kujen hiekkapuhaltamisesta, joka aihe-
uttaa työntekijöille silikoosia ja lopulta 
kuoleman.

– ei ollut kuitenkaan tarkoitus latistaa 
tunnelmaa. Pitäkää hauska ilta, vauhko-
nen päättää puheenvuoronsa.

Lopuksi vielä Raksanuorten Ilkka Ni-
sula ja Super-nuorten Suvi Harlin toivot-
tavat porukan tervetulleeksi.

Hyvä pomo on reilu ja joustava
avajaisten jälkeen on aika jakautua työ-
ryhmiin pohtimaan ratkaisuja erilaisiin 
työelämän kysymyksiin. Rakennusliiton 
kansainvälinen sihteeri Nina Kreutzman 
tulkkaa ulkomaalaisvieraille.

Ryhmissä vertaillaan liittojen nuoriso-
toimintaa ja mietitään, millainen on hyvä 

esimies sekä kuinka jaksaa työelämässä 
eläkkeelle asti.

Hyvän esimiehen ominaisuuksiksi lis-
tataan eri ryhmissä hyvin samankaltaisia 
asioita. Hyvä pomo ymmärtää, että työn-
tekijälläkin on muuta elämää ja joustaa 
tarpeen vaatiessa. ei ole reilua, että vain 
työntekijää vaaditaan joustamaan.

etenkin raksalaiset pitävät tärkeänä, 
että pomot tuntisivat työmaan arkea ei-
vätkä vain ”jakelisi hyökkäyskäskyjä kont-
torista”. Myös superilaiset painottavat 
kenttätyön tuntemusta. 

Lisäksi he korostavat, että pomon 
on kuitenkin otettava pomon rooli eikä 
luistettava vastuusta. Hyvä pomo luot-
taa työntekijöihin eikä kyttää. Pomolta 
voi kysyä neuvoa ilman, että tarvitsee pe-
lätä reaktiota.

Duunarilla on muutakin elämää
Se, että pomo suosii joitakin työntekijöitä 
toisten kustannuksella, vaikuttaa olevan 

Raksanuoret 02/2012

Juoksubenji kirvoitti sekä karjunnat että naurut. Ali Haidarylla oli gladiaattorin otteet.

liiNu PeTTeRSoN TaPio VaiNiKaiNeN

TaPio VaiNiKaiNeN

TaPio VaiNiKaiNeN

emilia KuKKala

liiNu PeTTeRSoN

TaPio VaiNiKaiNeN

emilia KuKKala

Juha Vauhkonen SASK:sta. Puheenjohtajat Matti Harjuniemi ja Silja Paavola.
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TaPio VaiNiKaiNeNTaPio VaiNiKaiNeN

liiNu PeTTeRSoN

Kiinnostuin valokuvauksesta sattumalta 2009, kun luin ku-
vauksen teoriaa kultaisesta leikkauksesta aina tieteellisem-
pään näkökulmaan geometriasta, väreistä ja kontrastierois-
ta. 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 tapauk-
sessa kuvassa esiintyy geometrinen muoto, joka ohjaa silmät 
kuvan nurkkaan tai reunaan. Mielenkiintoista on myös se, mi-
ten aivot etsivät ja käsittelevät geometrisiä muotoja, toistoja 
ja linjoja.

Täydellisen kuvan jäljillä
Pelkkien muotoseikkojen tunteminen ei kuitenkaan riitä. 
onnistuneeseen valokuvaan vaaditaan paitsi tietoutta ja tek-
niikkaa, myös hyvää ja varmaa näkemystä sekä tarina tai asia, 
joka on katsojassa tunteita ja ajatuksia herättelevä.

isompi ongelma hoitoalalla. Suurimmat 
kahnaukset liittyvät työvuoroihin.

eräs hoitaja kertoo joutuneensa otta-
maan lopputilin, kun vapaata ei järjesty-
nyt edes läheisen ihmisen valmistujais-
juhlaan. toiselle oli sanottu vastaavassa 
tilanteessa, että tässä firmassa saa muul-
le elämälle heittää hyvästit.

Rakentajat taas ovat useammin koh-
danneet ”60-luvulle jämähtänyttä” johta-
juutta. toisaalta ongelmana on, että po-
mon pallilla istuu yhä vähemmän mesta-
reita ja enemmän maistereita.

– ennen osattiin asioiden, mutta ei 
ihmisten johtamista. nyt alkaa olla toi-
sinpäin, epäilee Ilkka nisula.

eroja alojen välillä näkyy myös työ-
aikojen kirjauksissa. Siinä, missä enim-
mäkseen säännöllisen työajan rakennus-
työmailla vuorolistat saattavat olla kynä-
listoja jääkaapin ovessa, on kolmivuoro-
työssä hoiva-alalla käytössä erilaisia työ-
ajan kirjaamiseen tarkoitettuja tietojär-
jestelmiä.

Palaute on molempien alojen työnte-
kijöille tärkeää. Huomionarvoinen on si-
sällön lisäksi myös tapa, jolla palautet-
ta annetaan. toki myös työntekijöissä on 
erilaisia persoonia ja toisten on helpom-
pi ottaa palautetta vastaan kuin toisten.

Myös sukupuolisyrjintää on yhä työ-
mailla. eräässä ryhmässä otetaan esil-
le, että rakennusalalla saman koulutuk-
sen saaneet naiset joutuvat aina siivoa-
maan. nuorten miesten mielestä on sää-
li, kun ammattitaitoiset naiset laitetaan 
siivoushommiin – kun eivät ole siivous-
alan ammattilaisia.

Kuinka jaksaa eläkkeelle asti
ei mitenkään tai alaa vaihtamalla, kuu-
lui vitsi useassa työryhmässä, eikä ihme. 
Rakennus- ja hoiva-ala eivät kumpikaan 
ole sieltä helpoimmasta päästä ansaita 
leipäänsä. 

– Lasketaan eläkeikää, kuuluu Jarno 
Holapan ehdotus.

epäsuhtaa eläkeiän ja työn raskauden 
välillä kuvaa erään hoitajan toteamus, et-
tä hän arvelee joutuvansa aikanaan pe-
taamaan viimeisen pedin itselleen.

tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat syy-
nä yli puoleen työkyvyttömyyseläkkeistä 
aloilla. Siksipä monet parannusehdotuk-
set liittyivät fyysiseen terveyteen. Käy-
tännön konsteista mainittiin liikunta- ja 
kulttuurisetelit sekä ergonomian huomi-
ointi työtehtävissä ja -vuoroissa.

Myös virkistystoiminta auttaa jaksa-
maan. Muutaman tunnin asiaosuuden jäl-
keen olikin vuoro heittää vaihde vapaalle.

Juoksubenjistä allasbileisiin
Päivällisen päälle porukka pääsee kokei-
lemaan erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja. 
Siikarannan pihalle on pystytetty rodeo-
härkä, juoksubenji ja gladiaattoripeli. Siis 
se sellainen, jossa huidotaan patukoilla 
ja yritetään tiputtaa toinen korokkeelta.

Porukka ei paljoa epäröi, vaan lait-
teet otetaan heti ahkeraan käyttöön. nau-
ru, huuto ja yleisön kannustukset raiku-
vat pihalla aina siihen asti, kunnes on ai-
ka siirtyä sisälle allasbileisiin. allasosas-
toa on piristetty musiikilla, valoilla ja ve-
sileluilla.

varsinaiset bileet pidetään kuiten-
kin kuivilla, vaikkei niitä voi kuivuudes-
ta moittiakaan. osallistujia viihdyttävät 
elektronisella musiikilla dj:t Milla Lehto, 

Alijas ja Sharkcola. valopuolikin on kiitet-
tävästi kunnossa ja tanssilattia täynnä.

tunnelma on tiivis ja mukava. jär-
jestyksenvalvojat kertovat, että yhtä ai-
noaa järjestyshäiriöön viittaavaakaan ei 
ole vuorokauden jo vaihtuessa ilmennyt.

Aamun avaus ja päivän päätös
Parhaidenkin bileiden jälkeen aamu val-
kenee jälleen. Päiväohjelmaan merkitty 
aamunavaus herättää kysymyksiä kansa-
kouluhenkisestä aamunavauksesta.

vitsailijat tuskin osaavat odottaa, et-
tä muuan vitsiniekka livahtaa kateede-
rin 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 muas-
sa työkalupakkeja. Pääpalkinnon, teboilin 
lahjakortin, vie Superin Sanni Hujala. Ku-
kaan ei joudu lähtemään tyhjin käsin, sillä 
jokainen osallistuja saa Ruotsin-risteilyn.

viikonloppu on mennyt nopeasti. ap-
lodien jälkeen käytävillä halaillaan van-
hoja ja uusia tuttuja ja toivotaan pikai-
sia näkemisiä. ja tietenkin jo seuraavia 
Super-Raksa -päiviä.

Hyvä kuva 
keRtoo 
taRinan

liiNu PeTTeRSoN
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Dj:t viihdyttivät osallistujia pitkälle aamuyöhön.



12 13Raksanuoret 02/2012Raksanuoret 02/2012

Kärsim
ysten tie

Yksi lappu, kallis lasku
Minkä takia tapaturman sattuessa täy-
tyy tehdä tapaturmailmoitus? Mikael 
Haapalalle sattui ammattikoulussa olles-
saan tapaturma, hän tietää.
 Katolle pääseminen vaatii kulkurei-
tin. Haapala valitsi nojatikkaat. tikkaiden 
tukeminen maata vasten ei ollut riittävää 
ja maa sortui niiden alta.
 Haapala jäi roikkumaan yhdellä kä-
dellä kattotuoliin ja kuului rusahdus. 
olkapäästä kuulunut luonnoton ääni 
johti hetkelliseen tunnottomuuteen. Silti 
sillä hetkellä vaikutti, että selvittiin säi-
kähdyksellä.

Vanhasta vaivasta iso riesa
tapaturmailmoitusta sattuneesta ei erik-
seen tehty. Koulun terveydenhoitaja tar-
kasti olkapään seuraavana päivänä, eikä 
nähnyt aihetta jatkotutkimuksille.

 Reilun vuoden kuluttua tapahtunees-
ta Haapala oli parin lyhyemmän työko-
mennuksen jälkeen siirtynyt töihin ele-
menttifirmaan. työ oli raskasta sisältäen 
paljon kantamista ja työvaiheita, jotka 
rasittivat olkapäitä.
 Pian työn aloittamisen jälkeen kou-
luajoilla syntynyt vamma alkoi oireilla. 
Kipua, puutumista ja tunnottomuutta 
oli koko ajan. alkoi sairaslomakierre, 
joka yhdessä määräaikaisen työsopimuk-
sen 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 vakuutus-
yhtiöstä päätöstä, korvaako se sattuneen 
ja jos korvaa, missä määrin. 

 Lisäselontekoa sieltä on jo pyydelty. 
tilannetta hankaloittaa aikanaan teke-
mättä jäänyt tapaturmailmoitus.

Piina jatkuu edelleen
aina työtapaturman sattuessa täytyy 
tehdä virallinen tapaturmailmoitus. 
vakuutusyhtiöt mielellään pesevät kä-
tensä korvauksista, mikäli ilmoitus uu-
puu tai se on puutteellinen.
 Haapalan tapauksessa ilmoitus teh-
tiin koululla vasta reilun vuoden jälkeen 
tapahtuneesta, eikä tämä varmasti tule 
edesauttamaan asiaa.
 Haapala jonottaa yhä pääsyä mag-
neettikuvauksiin. Hänellä ei ole mitään 
varmuutta siitä, mitä toimenpiteitä olka-
pään korjaaminen vielä vaatii.  

lauRi haiKola
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 Hyvällä kuvalla on aina tarina kerrottavanaan. Kuvan 
rajaamisella saadaan muutettua sen merkityksiä ja koros-
tuksia. tämän psykologian pohjalta aloin huomaamaan tut-
tavien kuvissa suuria virheitä ja hahmottelemaan, miten 
kuvasta olisi voinut olla onnistuneempi.
 Kuvia on nettiaikakaudella valtavasti, mutta harva kui-
tenkaan aiheuttaa ”wow”-efektiä. Sellaisen kuvan tulkit-
seminen ja tunnistaminen alkoi iskostua selkärankaan. 
teorian sisäistäneenä tuli tunne siitä, että opit menisivät 
hukkaan. ajattelin, että voisin itsekin osata ottaa hyviä ku-
via. eteen tuli ensimmäisen järjestelmäkameran hankinta. 
tekniikasta tietoisena jätin pokkarit omaan arvoonsa.

Hetki ei palaa
ensimmäinen järjestelmäkameran etsimisen aloitin tutki-
malla ja vertailemalla mahdollisimman hyvää jälkeä tuot-
tavia malleja. Luin hyvinkin paljon teoriaa kameran toi-
minnasta, teknologiasta, optiikasta ja valottamisesta aina 
valokuvaamisen historiaan saakka.
 voisi melkein sanoa, että kuvaamisessa kameran tun-
teminen tärkeintä, jotta osaa hyödyntää tekniikkaa ja saa 
siitä kaiken irti.  Kameran toiminnot on erityisen tärke-
ää osata, jotta voi hyödyntää kuvissaan kameran kaikki 
mahdollisuudet sekä kuvaamista helpottavat toiminnot. 
Yksittäistä hetkeä ei voi jälkeenpäin kuvata uudestaan.

Kamera ei ole älykäs 
Kamera ei osaa kertoa kuvassa esiintyvien värien tarkkuut-
ta taikka kontrastieroja kuten ihmissilmä, vaikka tallentaa-
kin paljon dataa esimerkiksi raw-formaattiin. Siksi sitä on 
neuvottava ja korjattava. järjestelmän peilin kolahduksen 
jälkeen on vuorossa kuvankäsittely, ”photoshoppaaminen”.
 aloin opiskella kuvankäsittelyä netistä löytyvien ope-
tusmateriaalien pohjalta analysoiden samalla ammattilais-
ten kuvien jälkeä. Hienosäätöä voi tehdä loputtomiin, aina 
yksittäisten pikselien korjaamiseen ja lisäämiseen saakka. 
Lopputulos on pitkän karsinnan ja eri vaihtoehtojen vertai-
lun 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 loppu-
tuloksia aikaiseksi.

Oma kädenjälki näkyy
onnistuneen valokuvan ottaessaan voi kokea kehittyneensä 
ja rikkoneensa oman näkemyksensä rajoja. voisi melkein 
luvata, että mitä pidempään kuvaamista harrastaa, sitä pa-
remmaksi 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

 

Kuvan lavastuksen yhteydessä ei vahingoitettu rakentajia.
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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

Teemapäivänä pärähtää
Raksanuoret on järjestänyt erilaisia ta-
pahtumia jäsenilleen jo vuosikymmenten 
ajan. viime vuosina tapahtumien mää-
rä 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 jär-
jestetään 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 nuo-
risotyöryhmän jäsenet alueen aktiivien 
kanssa. Mitä sitten missäkin kaupungis-
sa tapahtuu, sen päättää kukin porukka 
alueellaan. ohjelmaan tullaan sisällyttä-
mään ainakin valtakunnallinen valoku-
vauskilpailu, jossa parhaat kuvat tullaan 
palkitsemaan.
 tarkempaa infoa teemapäivästä 
saat syksyn aikana Rakentajasta, 
Raksanuorten sivuilta ja Raksanuorten 
Facebook sivuilta. tapahtumat ovat 
Rakennusliiton 18–35-vuotiaille jäsenil-
le maksuttomia.

lauRi haiKola Ja ilKKa KiVimäKi

Joni Huuhtiainen
22, putkimies, Mäntyharju

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

2. Kesäsi kohokohta?3. Otitko kesäkissan/kollin?

1. Piditkö kesälomaa?

Niklas Ahvenkoski
24, ajoneuvoasentaja, Forssa

 1. Kesä meni remonttia ja 
töitä tehdessä. Syksyllä läh-
demme kauas ja lämpimään.
 2. Koko kesä on se koho-
kohta 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 hyväk-
si, että ei ole aikomusta-
kaan vaihtoon. T. nimim.
Varattu rantaleijona 2012 
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oletko ollut mukana Raksanuorten jär-
jestämissä tapahtumassa, jossa meno 
on ollut päätä huimaavaa? onko sinul-
lakin valtava määrä hyviä kokemuksia 
ja uusia ystäviä Raksanuorten tapahtu-
mista?
 Mikäli vastauksesi on kielteinen, niin 
Raksanuorten action-videon katsottua-
si on varmaa, ettet halua enää missata 
yhtään tulevaa tapahtumaa! ehkä seu-
raavan vuoden videosta löydät jo itsesi 
päätähtenä.
 Raksanuorten nuorisotyöryhmä sai 
tänä keväänä Rakennusliitolta käyttöön-
sä videokameroita. Kameroilla kuvattiin 

kuluneen vuoden tapahtumia, joista 
koostetaan video. Materiaalia onkin ka-
saantunut vuoden tapahtumista paljon ja 
parhaat palat julkaistaan pian videolla.
viikolla 37 video on kaikkien raksanuor-
ten katsottavissa, tykättävissä ja jaetta-
vissa Facebookissa. Super-Raksapäivien 
ja muiden tapahtumien villeimmät ja 
hauskimmat klipit ovat ehdottomasti 
mukana pätkällä!
 jaa tämä video omalla Facebook-
seinälläsi, niin voit voittaa huikeita pal-
kintoja! Like it and win!

miKKo liNdSTedT Ja SiNi PaRTiNeN

Ractionpätkä nettiin

Aleksi Rostila
23, rakennusmies, Tampere

 1. Neljän viikon loman 
päälle oli vielä parin viikon lo-
mautus, meni nopeasti. Paria 
kaveria autoin muutoissa ja 
remonttia tein jonkin verran. 
Mökkeilin, minkä ehdin.
2. Kesän kohokohta oli ehdot-
tomasti ensimmäiset Puntalan 
punk-festarini Lempäälässä. 
Suostuin kavereille kuskik-
si, enkä joutunut katumaan! 
Aivan mahtavat festarit, ensi 
kesänä uudestaan.
3. Tänä kesänä ei tullut otet-
tua, vaikka kovasti yritin. 
Ehdokkaita kyllä oli muuta-
mia. Syksyllä uusi yritys.

Jarkko Jääskeläinen
32, talonrakentaja, Jyväskylä

 1. Kyllä, kaksi kertaa kak-
si viikkoa, jos sitä nyt lomaksi 
voi kutsua, sillä kiirettä on pi-
tänyt kaikennäköisten pikku 
projektien parissa.
 2. Oman pihan kunnos-
tus. Grilli tuli muurattua ja 
pihaan saatiin uusi valaistus. 
Valmiissa pihassa on nyt sit-
ten mukava nauttia mahdolli-
sesti saunaolut tai toinenkin.
 3. En tänä vuonna, mutta 
vuonna -96 naapurista löy-
tynyt kesäkissa kehrää edel-
leen nurkissa. 
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Kaveriporukka kannusti
nykyiseen moottoripyöräänsä Harley-da-
vidson Softailiin vuosimallia 1991 Kor-
pi päätyi vuonna 2009 kavereidensa pai-
nostuksesta, koska näilläkin oli harrikat. 
tämä pyörä pitikin sitten saada jo enem-
män oman näköiseksi.
 Softailissa oli perä levitetty jo ostaes-
sa, mutta kaikki muut muutokset on teh-
ty sen jälkeen. Kolmen hengen kimppa-
tallissa, jossa kaikki pyörät ovat harrikoi-
ta, on pyörään tehty kahden vuoden ai-
kana huomattavia muutoksia. Keulaa on 
jatkettu, takarengasta kavennettu, koko 
pyörä maalattu ja paljon muutakin pien-
tä laitettu silmää miellyttämään.
 osia ja muita tarvikkeita Korpi on 
haalinut kaupoista eri puolelta Suomea 
ja tietenkin nettikaupoista. osa muute-

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

Tuunari:
Jari Korpi
Ikä: 33 vuotta
Ammatti: putkimies

Työpaikka: Are Oy
Tuunattavana: 
Harley Davidson 
Softail vm. 1991

Helsingistä kotoisin oleva, mutta tällä 
hetkellä vantaalla asusteleva 33-vuotias 
Jari Korpi sai kipinän moottoripyöräharras-
tukseen vuonna 2005. Kipinä iski vasta 
aikuisiällä siitäkin huolimatta, että Kor-
ven isä on harrastanut pyöriä koko ikänsä.
tällä hetkelläkin Korven isältä löytyy tal-
lista Yamaha drag Star 1100 ja Honda 
CBR 1000F. Putkimiehenä are oy:ssä 
töitä tekevän Korven ensimmäinen oma 
pyörä oli vuonna 2005 hankittu Suzu-
ki Intruder.
 alun perin pelkkää ajoa varten han-
kittu Intruder oli jo ostohetkellä hieman 
tuunattu, mutta sehän ei sitten riittänyt-
kään. Pienillä muutoksilla saatiin Suzu-
kin ulkomuoto miellyttämään silmää ja 
omistajan kädenjälki näkyviin.

tuttaa lähinnä ukkosen jytinää, omistaja 
toteaa.
 Rakennusliiton ja raksanuorten tou-
huissa ja tapahtumissa Korpi on ollut mu-
kana jo vuodesta 1999. 
 – Parina viime vuotena osallistumi-
nen tapahtumiin on jäänyt vähemmälle 
harrikan rakentamisen takia, mutta nyt 
olen ollut taas vähän aktiivisemmin mu-
kana.
 Haastatteluhetkellä Korpi on teke-
mässä lähtöä Rakennusliiton järjestämäl-
le urakanmittauskurssille tallinnaan. va-
paa-aikanaan, mikäli sitä pyörän rakente-
lemisen ja ajojen jälkeen jää, kertoo Kor-
pi harrastavansa salibandyä, jalkapalloa 
ja kuntosalilla käyntiä.

TeRo JäRVi Ja miKKo olliKaiNeN

Kuvat:  MIKKo LIndStedt

Historiallinen harrikka
Legendaaristen Harley-davidson moot-
toripyörien valmistus aloitettiin jo vuon-
na 1903. Mitään vauhtihirmuja nuo en-
simmäiset pyörät eivät olleet. tästä on 
osoituksena ensimmäisen Harley-da-
vidsonilla voitetun kilpa-ajon tulos: 24 
kilometrin matkaan kului aikaa miltei 
20 minuuttia.
 vielä nykypäivänäkin Harley-david-
soneissa käytetty 45 asteen v-2-moot-
torin esi-isä on peräisin vuodelta 1909. 
Silloin moottori oli 49 kuutiotuumai-
nen ja tuotti huimat seitsemän hevos-
voimaa. 
 Kautta historian Harley-davidsonil-
la on ollut useita moottoripyörämalli-
sarjoja, tunnetuimpina esimerkiksi dy-
na, Softail, Sportster ja touring. jokai-
sen mallisarjan sisällä on ollut useita 
erilaisia malleja ja varusteluja. Harley-
davidson on varmasti yksi maailman 
eniten kustomoiduista moottoripyörä-
merkeistä.
 Harley-davidsoneilla on ollut myös 
suuri merkitys molemmissa maailman-
sodissa, joihin miltei kaikki sinä aika-
na valmistetut pyörät joutuivat.

TeRo JäRVi Ja miKKo olliKaiNeN
lähde: WiKiPedia

tuista osista on syntynyt niin sanotusti 
omin käsin, kuten ohjaustanko, joka on 
Korven kaverin tekemä.
 – Moottoriin ei ole ollut vielä tarvet-
ta koskea, ensin laitetaan pyörä muuten 
viimeisen päälle kuntoon, Korpi toteaa.
 Pyörän muutosten hintaa kysyttäessä 
jari uskaltautuu hetken mietittyään veik-
kaamaan noin 5000 euroa – ja lukema-
tonta määrää työtunteja.

Kuin ukkosen jylinää
Lukuisten yhden–kahden päivän reissu-
jen lisäksi pyörällä on tehty yksi pidem-
pi viikon reissu Itä-Suomeen.
 – tällä pyörällä ei pysty kaupungissa 
ajamaan kuin pintakaasulla, koska enem-
män kaasukahvaa kääntäessä ääni muis-

On renkaalla leveyttä.
Katseiden kääntäjä.

Pyöräisän poika hurahti harrikoihin

Penkkikään ei ollut originelli.

Tälläistä tankoa ei kaupasta osteta.

Kromiosaa moottorissa riitti. Häikäisevän kustomoidut vanteet
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Raksanuorten
valtakunnallinen 
teemapäivä

17.11.2012
Joka kaupungissa tapahtuu! 

Tarkkaile Raksanuorten si-vuja tai Facebook-ryhmää ja ota selville, mitä omalla alu-eellasi tapahtuu!

Toiminnansuunnittelu-

seminaari Tallinnaan

21.–23.9.2012

Mukana ainakin Hämeen-

linna, Jyväskylä, Lahti, 

Kotka, Turku ja Uusimaa

Valtakunnallinen 

nuorisokurssi

10.–12.10.2012

Siikaranta-opisto, Espoo

Aktivoidu!
Viikonlopun mittainen 

kurssi, jolla on tekemisen 

meininkiä. Uutta tietoa, 

osaamista ja verkostoitu-

mista hyvässä porukassa.

Lisätiedot ja ilmoittautu-

minen Mikko Lindstedt

040 529 4432

mikko.lindstedt@

rakennusliitto.fi

SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA

Nuoret turvapuistoon 
tutustumassa

euroopan ensimmäisessä turvapuistossa
toukokuinen telinetorstai-teemapäivä ko-
kosi 400 nuorta Rudus-turvapuistoon am-
mentamaan työturvallisuustietoa. espoon 
ämmässuolle vuonna 2009 rakennettu 
turvapuisto on euroopan ensimmäinen 
rakennusalan turvapuisto.
 Puiston harjoitteluradalla on erilai-
sia tapahtumarasteja. Rasteilla käydään 
konkreettisesti läpi käytännön vaaratilan-

teita ja vahinkotapahtumia. tarkoitus on 
hahmottaa rakennusalan vaaranpaikat ai-
dossa tilanteessa ja pyrkiä ennaltaehkäi-
semään ne.

Hyvät eväät ammattilaisilta
alan ammattilaiset opastivat nuoria tur-
valliseen työskentelyyn kahdeksalla eri 
rastilla. Rasteilla käytiin läpi telinetur-
vallisuus, työmaitten siisteys ja järjes-
tys, perehdytys, putoamissuojaus, asfalt-
tikoneet, tunnelityöt ja henkilökohtaiset 
suojaimet.
 viimeisellä rastilla syötiin makkaraa. 
Ruokailuhan on tärkeä osa työssä jaksa-
mista ja työvireyden säilyttämistä. 
turvallisuuspäivän ajankohta oli nuoril-
le erittäin hyvä. Moni nuori rakentajak-
si opiskeleva on lähdössä kesäksi töihin 
rakennukselle.
turvapuistossa saa turvalliseen työsken-
telyyn hyvät eväät. Rakennusalalla sat-
tuu 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 turvallisuu-
teen liittyvän pelilaudan.
 jokaisen raksanuoren kannattaa tu-
tustua tähän hienoon ja ajatuksella teh-
tyyn käytännön turvallisuusrataan. Paik-
kakin on lähellä Siikarantaa, joten erilais-
ten tapahtumien ja koulutusten yhteydes-
sä on helppo käydä sitä katsomassa. 
 Paitsi nuorille, turvapuisto soveltuu 
erinomaisesti harjoitteluympäristöksi kai-
kille urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja yri-
tyksille. toivotan kaikille turvallisia rak-
sapäiviä!

maRKo NäyKKi

Mitä ensi vuonna tapah-

tuu? Siitä päätät Sinä! Ensi 

vuoden tapahtumakalente-

rit suunnitellaan tällä reis-

sulla, ole siis paikalla vai-

kuttamassa oman alueesi 

toimintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautumi-

nen Mikko Lindstedt 

040 529 4432

mikko.lindstedt@

rakennusliitto.fi

maRKo NäyKKi
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Kaskovakuutus verkkokaupasta nyt

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

Voimassa vain  

netissä. Klikkaa  

turva.fi/tur
vaamo

Turvan mainiot kaskovakuutukset on uudistettu valmiiksi paketeiksi, joista löydät varmas-
ti autollesi sopivimman. Uudistuksen kunniaksi tarjoamme sinulle nyt kaskovakuutuksen  
40 % edullisemmin ostaessasi sen netistä. Alennus koskee ensimmäisen vuoden vakuutus-
maksua ja uusia vakuutuksia. Tarjous on voimassa verkkokauppa Turvaamossa, kun vakuu-
tuksen alkamispäivä on 1.6.-31.10.2012. Klikkaa turva.fi/turvaamo ja hanki parasta autollesi!

Lisäksi saat  liittosi jäsenenä  9 % alennuksen sekä  5–10 % omistaja- asiakasalennuksen!

210x277_RaksaNuoret_KASKOilmoitus_062012.indd   1 13.6.2012   12:26:41


