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Säpinää säbäkentillä

Vuosittainen salibandymestaruus
ratkottiin Lahdessa
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Maailmanlopun jälk
koittaa arki
Mayojen ennustuksista
huolimatta on taas yhdestä maailmanlopusta selvitty
ja raksoilla talvi jatkuu arkiseen
tapaan. Työttömyys on jälleen kasvussa johtuen rakentamisen kausiluontoisuudesta.
Uudisrakentaminen vähenee
joidenkin arvioiden mukaan lähes 30 prosenttia verrattuna viime vuoteen, eniten Helsingin ja
Tampereen seuduilla. Tämä tarkoittaa rakentajille lomautuksia
ja irtisanomisia. Asiasta kirjoitetaan tässä lehdessä enemmänkin

ja kerrotaan ohjeet työttömyyden
varalle.
Jos taas uutta työpaikkaa joutuu etsimään, tulee huomanneeksi, että paikkoja on auki lähes
yksinomaan henkilöstövuokrausfirmoissa. Niistä en ainakaan itse
ole kuullut rakentajilta kovinkaan
paljon hyvää, mutta suhteellisen
paljon huonoa. Esimerkiksi täysien viikkotyötuntien saaminen voi
olla kiven alla, eikä viikoittain
vaihtuva työmaakaan kovin houkuttelevalta kuulosta.
Loppukeväästä tilanteen tulisi ennusteiden mukaan parantua. Toivottavasti näin tulee myös

Pääkirjoitus
Henri Karvinen
käymään, jotta saadaan alalle valmistuvat nuoret heti kiinni työelämään ja vanhemmat ammattilaiset takaisin työmaille nauttimaan huhtikuun alussa voimaan
tulevaa yleistä palkankorotusta.
Se on tänä vuonna 1,9 prosenttia.
Jo töissä olevat rakentajat: muistakaa tarkistaa tilinauhasta, että
korotus tulee ajallaan oikean suuruisena.
Vaikka nykyhetki ei valoisalta näytäkään, niin toivon kaikille
halukkaille löytyvän töitä. Hyvää
alkanutta vuotta ja työntäyteistä
kevättä!
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Napapiirin sankareiden
tie yrittäjiksi
Vesa Venho		
24, Kouvola

Ali Haidary		
24, Tampere

Aleksi Muhonen		
27, Jyväskylä

Suoritin rakennusalan perustutkinnon Oulun seudun ammattiopistossa. Valmistuttuani 2011 talonrakentajaksi menin armeijaan,
jonka jälkeen menin työn
puutteessa jatkamaan rakennusalan opintojani Oulun aikuiskoulutuskeskukseen.
Rakennusliittoon liityin
vuonna 2009 ja ensimmäistä kertaa tutustuin liiton toimintaan lehdentekokurssilla
2013. Olen siis ollut tekemässä tätä nimenomaista
lehteä, jota nyt pitelet käsissäsi. Vaikuttaa siltä, että
Raksanuorten tapahtumat
ovat mukavia ja niissä on
rento meininki! Aion osallistua toimintaan jatkossakin.

Vuonna 2004 aloitin rakennusalan opintoni Kouvolan
seudun ammattiopistossa.
Kolmivuotinen talonrakentajan koulutus loppui kesällä
2007, minkä jälkeen pääsin
töihin paikalliseen rakennusfirmaan.
Olen ollut töissä alalla kolme vuotta monella eri työnantajalla. Tällä hetkellä olen
Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa rakennuspuolella
suorittamassa muurarin ammattitutkintoa.
Harrastuksiini kuuluvat
kalastus, moottorikelkkailu ja monipuolinen ulkoilu. Rakennusliittoon liityin
vuonna 2008 ja nuorisotoimintaan lähdin mukaan
2012, kun Kouvolassa oli
Raksanuorten saunailta.

Valmistuin talonrakentajaksi
keväällä 2010 Nokian ammattikoulusta, koska tykkään
ruumiillisesta työstä. Halusin
myös oppia lisää suomen
kieltä, uusia sanoja ja puhekieltä.
Syksyllä 2010 pääsin
työharjoittelun kautta töihin
rakennusalalle Tampereelle,
jossa olen nyt viihtynyt
kaksi vuotta. Tällä hetkellä tosin olen lomautettuna.
Rakennusliittoon liityin
opiskelijajäseneksi heti ammattikoulun ensimmäisellä luokalla. Raksanuorten
tapahtumissa
mukavinta
olivat Serena – laskettelu
ja vesipuisto – sekä Super–
Raksa-päivät Siikarannassa.
Harrastuksiini kuuluvat
kuntosalilla käynti, lumilautailu, internetissä surffailu,
uutisten lukeminen ja valokuvaus.

Aloitin
talotekniikka-alan
opiskelun vuonna 2002
Mikkelin
ammattioppilaitoksessa, josta valmistuin
vuonna 2005. Siihen aikaan amiksessa ei ollut kuin
LV-puolen peruskoulutus.
Kun vuonna 2006 muutin
Jyväskylään, suoritin myös
ilmastointiasennuksen perusteet työn ohessa ja sille
tielle jäin.
Tällä hetkellä olen huoltoasentaja ja työsuojeluvaltuutettu YIT:llä, jonka palveluksessa olen ollut kuusi
vuotta. Tykkään työstäni sen
monipuolisuuden, vaihtuvien
maisemien ja sen vuoksi, että
joka päivä on erilaista hommaa.
Raksanuorten toimintaan
lähdin viime vuoden marraskuussa, kun Jyväskylässä järjestettiin pikkujoulut. Siitä
se ajatus sitten lähti. Vapaaaikanani harrastan salibandya ja jääkiekkoa.

Rakennusliiton nuorten jäsenlehti 01/2013
JULKAISIJA Rakennusliitto Ry nuorisotyöryhmä PÄÄTOIMITTAJA Henri Karvinen TOIMITUSSIHTEERI Emilia Kukkala TAITTO Malla Vartiainen KIRJOITTAJAT JA KUVAAJAT Erno Alanko, Ali Haidary, Lauri Haikola, Jarno Holappa,
Eeva Järvi, Tero Järvi, Henri Karvinen, Farhad Kheirkhah, Ilkka Kivimäki, Ida Kuikka, Emilia Kukkala, Petri Kumpulainen, Mikko Lindstedt, Sari Luopa, Aleksi Muhonen, Mikko Ollikainen, Sini Partinen, Suvi Partinen, Sami Peltola,
Liinu Pettersson, Jatta Salmi, Niko Seppänen, Sami Tenhonen, Jouni Tikkanen, Ossi Tompuri, Tapio Vainikainen,
Vesa Venho, Hobiboullah Yawari SARJAKUVA Tuomo Sohlman KANNEN KUVA Liinu Pettersson ILMOITUSMYYNTI
Mikko Lindstedt, mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi PAINO Erweko Oy, www.erweko.fi
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vielä hyvinvointivaltio, vaati toiminnan
aloittaminen neljän kuukauden valmistelut. Yrityksen virallistaminen patentti- ja rekisterikeskuksesta, kirjanpitäjän
hankkiminen, starttirahahakemukset,
laina-asiat ja yleinen opiskelu aiheesta
ottivat oman aikansa.
Niin vain Rovaniemelle syntyi Lapin
Putkimestarit Oy. Hyvin pian aloittamisen jälkeen molemmille ilmenivät normityöajan puitteissa tehtävän palkkatyön ja
yrittäjyyden erot, kuten työajan epäsäännöllisyys. Päivät olivat yhtäkkiä pitkiä ja
harvat vapaaillat luksusta työntäyteisessä arjessa. Onneksi Tonin vaimo ymmärsi
yrittäjän arjen paremmin kuin puremalla
mieltään osoittanut koira.

Vasemmalla on Tero ja oikealla Toni.

voi jopa nauttia! Yhteistyö alaa tuntevan
kirjanpitäjän kanssa ja kokeneempien
neuvot ovat osoittautuneet korvaamattomiksi aloittelevalle yrittäjäkaksikolle.
Päättäväinen aloitus on tuottanut
tulosta. Tarjouksista on jouduttu jopa
kieltäytymään ensimmäisen vuoden aikana ja työvoimaa hankkimaan lyhyessä ajassa lisää. Näillä näkymin kahden
työntekijän, joista toinen on veljesten
isä, lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan
enemmänkin ammattilaisia.

Nopea hätiin tulo valttina

Vaimo ymmärsi koiraa
paremmin
Vaikka päätös firman perustamisesta oli
tehty jo silloin muinoin, kun Suomi oli

Kuvat Erno Alanko

Sami Peltola
20, Oulu

”Veljekset kuin ilvekset” pätee hyvin
myös Teroon, 25, ja Toniin, 22. Lehtolan
veljeksille ajatus omasta yrityksestä heräsi todella nuorella iällä, sillä pikkuveli
Toni tiesi jo 14-vuotiaana haluavansa
yrittäjäksi, vaikka ala oli vielä haussa.
Sittemmin isoveljen ammatinvalinta sinetöi myös Tonin päätöksen lähteä LVIalalle.
Kemijärveläisveljekset ehtivät valmistumisen jälkeen hankkia työkokemusta
useamman vuoden ajan erilaisissa putkialan töissä, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tero oli töissä muun muassa
turskasta tunnetun naapurimaan Norjan
kaasujalostamoilla ja öljynporauslautoilla.
Nuoresta iästään huolimatta molemmat ovat ehtineet toimia myös työnjohtotehtävissä Venäjällä. Suomalainen
osaaminen ja tietotaito ovat Venäjälläkin
suuressa arvossa. Kyky tulla toimeen erilaisissa ympyröissä ja nopeasti kehittynyt ammattitaito toivat veljeksille vuosien varrella yhteistyökumppaneita ja sitä
kautta auttoivat luomaan hyvän pohjan
uralle.

Duunariuden etuna on se, että
useimmiten voi päivän päätteeksi lyödä hanskat tiskiin ja aivot narikkaan.
Pienyrittäjälle tämä ei ole mahdollista,
kun töiden lisäksi on huolehdittava erinäisistä paperitöistä ja muista juoksevista asioista.

Vapaus tekee työstä
mielekästä
Laajemmasta vastuusta huolimatta on
yrittämisessä hyviäkin puolia: töitä saa
tehdä omaa tahtia ja päättää työjärjestelyistä. Veljekset vakuuttavat, että työstä

Yrityksen työt koostuvat tällä hetkellä pääasiassa pientalosaneerauksista,
maalämpöpumppujen asennuksista ja
IV-asennuksista. Asiakasta ymmärretään
myös hädässä, sillä kiireelliset tapaukset
pyritään hoitamaan lyhyellä varoitusajalla.
Nopeus ylläpitää asiakassuhteita ja
luo uusia, sillä puskaradio laulaa hyvästä
palvelusta. Kuulopuheet ovat firmalle parasta mahdollista mainosta, jos samaan
aikaan toiselta firmalta saa kuulla, että
korjaajan tulo venyy viikon tai pari, kun
lämpöpumppu on vetänyt viimeisen henkäyksensä ja ulkona paukkuu pakkanen.
	Ensimmäinen vuosi on nuorten yrittäjien mukaan ylittänyt odotukset. Nämä
nuoren osaamisen suurlähettiläät kertovatkin katsovansa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.
Erno Alanko ja Sari Luopa
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den merkitys kävi kyllä selväksi jokaiselle radalle uskaltautuneelle.
Jyrkistä pudotuksista, tiukoista kaarteista ja hyppyreistä koostuvan radan läpi luisteleminen sai jokaisen kokeilijan
ottamaan lähikontaktia laitojen tai jään
kanssa kerran jos toisenkin. Taajamanopeuksiin ei maailman huippujen tapaan
aivan päästy, mutta vauhtia ja vaativia tilanteita riitti siitäkin huolimatta.
Viikonlopun ohjelmaan kuului myös
videoiden tekoa niin mäessä kuin allasosastollakin. Tulokset ovat nähtävissä
Raksanuorten Youtube-kanavalla.

tapio vainikainen

Mikko Lindstedt

Helmikuun alussa joukko raksanuoria
suuntasi Serenaan Läntisen ja Uudenmaan suuralueen nuorisokurssin merkeissä. Laskettelurinteisiin oli vuoden alussa avattu Suomen ensimmäinen alamäkiluistelurata ja toki sitä hurjapäisimmät
raksanuoret halusivat heti tilaisuuden tullen lähteä kokeilemaan. Siispä nauhat kireälle ja rinteeseen!
Jo pelkkä varusteiden pelipaikoille
raahaaminen kävi alkulämmittelystä, kun
syliin iskettiin täydellinen jääkiekkoilijan
suojavarustus aina häkkikypärästä rintapanssariin ja polvisuojiin. Suojavarustei-

sara lehtonen

Hokkarit jalkaan ja mäkeen

”Elä kuten opetat”

Suvi Partinen

Seinältä saunaan ja sumplimaan
Eeva Järvi

Loppuvuodesta 2012 oli aika saattaa Hämeenlinnan, Lahden ja Turun raksanuorten tapahtumarikas toimintavuosi päätökseensä. Reilun 20 nuoren voimin kokoonnuttiin Lahteen seinäkiipeilyn, saunomisen ja illanvieton merkeissä.
Alkulämmöt käytiin hakemassa Yogarocksin boulderseiniltä, joissa jokainen pääsi kokeilemaan käsivoimiensa
ja notkeutensa riittävyyttä. Monet kiipeilyreitit aiheuttivat myös yllättävän
paljon päänvaivaa joihin ratkaisua haettiin useamman kiipeilijän voimin.
Urheilullisen iltapäivän jälkeen
siirryttiin Lahden keskustaan ravintola Ylämummoon, jossa Mik-

ko Lindstedt piti pienen tietoiskun Rakennusliiton nuorisotoiminnasta ja esitteli samalla vuoden 2013 tapahtumakalentereita. Tulevat tapahtumat saivat aikaan innostunutta keskustelua ja varsinkin kuuden kaupungin yhteinen splättisturnaus sai yksimielisen hyväksynnän.
Myös uusia ideoita ja toiveita heitettiin ilmoille ensi vuoden tapahtumakalentereita silmällä pitäen. Illan mittaan
sauna, pitsa ja virvokkeet maistuivat koko poppoolle. Myös hyvästä seurasta nautittiin. Isommalla porukalla jatkettiin vielä paikallisten opastuksessa kohti Lahden yötä.
Suvi Partinen

Koko Suomi vauhdissa

Lauri Haikola
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Hämeenlinnalainen Eeva Järvi unohtaa tallilla kaiken muun.
Hevosurheilu vei minut mukanaan jo pienenä, kun serkuillani oli hevonen ja he harrastivat ratsastusta. Serkkujen opastamana pääsin mukaan hevosmaailman saloihin ja sain oppia
niin ratsastuksesta kuin tallihommistakin.
Lajin parhaita puolia on mielestäni hyvän yhteistyön tuloksena syntynyt onnistumisen fiilis. Aina ei ole helppoa tai yksinkertaista hallita noin 500-kiloista eläintä.

Hevonen syö kalenterin ja lompakon
Tällä hetkellä ratsastus vie vapaa-ajastani suurimman osan –
kuten lompakostanikin. Muun muassa kengityskulut, eläinlääkärikäynnit, valmentautuminen ja kisaaminen voivat helposti maksaa jopa 500 euroa kuukaudessa. Tallilla tulee käytyä 6–7 kertaa viikossa. Jokainen kerta vie 2–4 tuntia riippuen treenistä ja tallihommista.
Viikon aikana harjoittelemme vaihtelevasti koulu- ja esteratsastusta, mutta käymme myös maastossa tekemässä vauhdikkaita ja rentoja lenkkejä. Kouluratsastusta pidetään yleisesti kaiken ratsastuksen perustana, tavoitteena on saada hevonen liikkumaan rennosti jotta se on miellyttävä ratsastaa.
Esteratsastuksessa punnitaan ratsukon yhteistyötä ja luottamusta, lajina se on jännittävä ja vauhdikas.

Hienointa ja vaikeinta on luottamus

Raksanuoret järjesti loppuvuodesta historiansa ensimmäisen valtakunnallisen tapahtumapäivän pääosin nuorisotyöryhmän jäsenten
vetämänä. Tapahtumia järjestettiin 15 kaupungissa lätkämatseista pikkujouluihin.
Tapahtumien yhteydessä pidettiin infoa Raksanuorten toiminnasta ja otettiin osaa toimintapäivän valokuvauskilpailuun.
Tällä kertaa valokuvauskilpailun voitto meni Hämeenlinnaan
– onneksi olkoon! Hämeenlinnan tapahtumaan osallistuneet
palkittiin leffaillalla.
Nuorisotyöryhmässä, joka tapahtumia organisoi, on jäseniä lähes kaikista Suomen keskeisistä kaupungeista.
Kunkin alueen jäsen toteuttaa alueilla toimintaa ja on
yhdyshenkilö muille alueen nuorille. Ryhmä kokoontuu
muutaman kerran vuodessa.
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Täyttä laukkaa

Tämänhetkisen ylläpitohevoseni kanssa käyn viikoittain valmennuksissa. Valmennuksessa treenataan tehokkaasti valmentajan ohjeiden mukaan ja valmistaudutaan mahdollisia
kisoja varten. Tavoitteena on kehittyä ratsukkona eteenpäin
ja päästä kilpailemaan niin este- ja kouluratsastuksessa tulevana kautena.
Tallihommiin kuuluu muun muassa karsinoiden siivous ja
ruokien jako. Hevosten varusteiden hoito on myös tärkeä osa
arkea varsinkin, kun nahkaiset varusteet ovat hintavia.
Monet ihmettelevät, miten jaksan kuluttaa paljon aikaani
ja rahaani hevosurheiluun. Tallilla pystyn unohtamaan kaikki muut mieltä painavat arkiset asiat, joten se on mitä mahtavin keino rentoutua! Harrastuksessani yksi hienoimmista ja
vaikeimmista asioista on luoda hevoseen hyvä ja vahva luottamus, jotta yhteistyö ratsukkona olisi miellyttävää.

Kun 20-vuotias Hobiboullah ”Habi” Yawari löysi breakdancen,
se oli menoa.
– Aloitin sen neljä vuotta sitten Rovaniemellä kavereiden
kanssa, koska olin pienestä asti kiinnostunut tanssimisesta,
Yawari muistelee.
Breakdancen alkeet Habille opetti hänen kaverinsa Jani.
Habi myös katseli Youtubesta videoita ja kehitteli itse omaperäisiä liikkeitä.
Breakdancessa käytetään paljon koko kroppaa ja vaikka
liikkuminen näyttääkin helpolta, se on loppujen lopuksi hyvin
raskasta. Tasapaino on melkein ykkösasia ja sitä pitää treenata paljon. Breakdancen lisäksi Yawari tanssii poppingia ja vähän lockingia, jotka ovat hiphop-tyylejä.
Ammattilukiossa opiskelevan nuoren miehen arkeen kuuluvat tanssin lisäksi myös jalkapallo, salilla käynti ja sähly.
Harrastuksiensa kautta Habi kertoo saaneensa myös paljon
kavereita.

Leffatähti ja tanssinopettaja
Habi on esiintynyt monissa paikoissa, muun muassa kouluissa, kirjastoissa, kauppakeskuksissa ja eri kaupungeissa. Hän
on esiintynyt myös Suomen ensimmäisessä tanssielokuvassa The Last Chance. Elokuvan ensi-ilta oli viime joulukuussa Mikkelissä.
Nouseva leffatähti toimii myös tanssinopettajana.
– Opetan keskiviikkoisin ja perjantaisin tanssia monille
nuorille maksutta. Tanssi piristää päivääni ja on kiva tehdä
sitä, mistä tykkää ja elää, kuten opettaa.

Lapista tulee taitavia nuoria
Parhaillaan Habi odottaa myös kisoja. Saku-Stars järjestää
huhtikuussa ammattikouluille kulttuurikilpailun Lahdessa. Sarjoja on shakista parkouriin ja runoista tietokonegrafiikkaan,
mutta Habi ryhmineen osallistuu tietysti tanssiin.
– Menemme pitämään hauskaa ja näyttämään, että Lapista tulee taitavia nuoria, jotka antavat energiaa yleisölle tanssin kautta. Sijoittuminen ei ole niinkään tärkeää kuin se, että
saamme tanssia ja että meillä olisi hauska reissu. Tietysti mitalitkin toisivat hymyä huuleen.
Itse kaksi SM-kultaa, yhden SM-pronssin ja monta kunniamainintaa kisoista saanut Habi on tyytyväinen tuloksiinsa.
– Totta kai aina tulee hyvä mieli, kun menestyy jossakin.
Haluan jatkaa tätä harrastusta, koska tiedän, että voin menestyä ja saada erilaisia kokemuksia.
Habi Yawari, haastatteli Farhad Kheirkhah

Eeva Järvi, tuutoroi Sami Tenhonen
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Elämää työpäivän jälkeen?

(r)Actionia

Keski-Suomi.

Hämeenlinna.

Itä-Suomi.
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Lahden Urheilutalo. Leuto talvipäivä, viskelee lunta. On 9. helmikuuta ja Raksanuoret seitsemästä kaupungista ovat kokoontuneet selvittämään, kuka on vuoden salibandykuningas.
teksti ja kuvat: Emilia Kukkala

Salissa haisee metalli ja hiki, siis siltä
kuin urheiluhalleissa yleensä. Sata salamaa iskee tulta ämyreissä ja satakunta
raksanuorta valmistautuu peleihin. Meininki on lievästi sanottuna vauhdikas ja
mieliala innostunut. Käytävillä kaikuvat
nauru ja huudot.
Lahden joukkueen kameraa pelkäämättömät
edustajat.
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Tänne on tultu Itä-Suomesta, Keski-Suomesta, Hämeenlinnasta, Oulusta, Forssasta, Uudeltamaalta – ja tietysti
Lahdesta, kahden joukkueen voimin. Kotikentän kunniaa ei parane jättää yhden
poppoon harteille.

Ennakkosuosikki varmaan
voittoon
Pelejä käydään tosissaan kahdessa salissa, aamusta pitkälle iltapäivään. Alkuerissäkään ei lyödä leikiksi, laitaakin
kaatuu. Loppupeleissä alkaa kentällä olla jo aikamoista säpinää.
Forssan Sonnit ja Uusimaa selvittävät keskinäisen järjestyksensä pitkälti
Sonnien eduksi, kun taas Lahden Putkiasentajien joukkue vie Sonneilta hopean reilusti.
Finaalissa on peli jo varsin nopeatempoista. Ennakkosuosikki Oulu vie, mutta
lahtelaisetkaan eivät vikise. Yhtään maalia ei kotikenttäläisille tule ja omissa soi
kolme kertaa, mutta vastaan pistetään
tosissaan. Oulu vain jyrää tasaisen varmasti voittoon.
Poikakin saadaan ihasteltavaksi ja kuvattavaksi, mutta varsinainen palkintojenjako on vuorossa vasta illalla. Voittajajoukkueesta näkyy ja kuuluu tyytyväisyys suoritukseen, kun asetutaan – rutiininomaisesti, etten sanoisi – pokaalin
kanssa kuvaan.

Uusimaa vastaan Forssan Sonnit.

Solidaarisuus voittajien
valttina
Ennen illanviettoa on hetki aikaa hengähtää hotellilla, kunnes siirrytään suihkun
kautta läheiseen ravintola Ylämummoon.
Pitsaa syödään, pelejä puidaan ja pokaali pääsee lopulta kotiinsa.

Lahti-Putki.

Uusimaa.

Forssan Sonnit.

Oulu puskee.

Kiitosta kaverille.

Kovan työn tulos.

– Ennakkosuosikkihan se vei, toteaa
toimitsija Mikko Lindstedt ja Oulu tuulettaa.
Ja sitten annetaan puheenvuoro voittajille. Jarno Holappa tuo vaatimattoman
tervehdyksen koko joukkueen puolesta.
– Me vaan oltiin niin hyviä, ei kai siinä muuta… Ei me oikeasti olla mitään
kusipäitä, vaikka siltä joskus vaikuttaakin kun huudellaan kaikkea. Meille saa
tulla juttelemaan. Kiitos kaikille pelaajille hienosta tapahtumasta, mutta isoin kiitos Mikolle ja Laurille (Haikola), kun jaksavat aina järjestää näitä!
Tuuletusten jälkeen Oulun porukasta
pyydetään kommentoimaan vielä Heikki
Rämä ja Jussi Hulkkonen.
– Ei voittoa tarvi kommentoida. Muuta kuin että työllä on tehty tulosta. Ei olis
voitu mennä kotiin, jos ei olisi pokaalia
tullut, Rämä niittaa.
Heikin mukaan tärkeintä pelissä on
tietää, missä muut menevät kentällä. Kyseessä kun ei ole mikään yksilöpeli. Samoilla linjoilla on Jussikin.
– Niin, että silmät kiinni pystyy syöttään. Onhan se vähän riskillä, mutta pari kertaa tein niin, kun tiesin, että Laitinen (Petri) on siellä. Eikä se ole siitä kiinni, että kuka tekee maalin. Tein minä sen
pakollisen yhden itsekin.
Oululaiset kertovat strategiakseen, että kaikille joukkueen pelaajille yritetään
järjestää maalipaikkoja. Vaikka maaleja
voisi erilaisella taktiikalla tulla kuulemma ”se 25 ottelussaan”, niin tasa-arvoiseksi luonnehdittava pelityyli on varma
ja lujittaa ryhmähenkeä.
– Mahtavaahan se on vouhottaa niistä omista maaleista, mutta ei sitä pystyis niitä tekemäänkään, jos ei tietäis, et-

tä muut hoitaa tonttinsa. Paljon on keskusteltu siitä, että ei ole väliä, kuka tekee maalin. Parasta näissä jätkissä on,
että ne haluaa antaa muillekin paikkoja,
Heikki kertoo.

Oululaiset lähettävät propsit
Uudellemaalle
Oululaiset muistuttavat, että pointti oli
kuitenkin pitää hauskaa. Pyydettäessä
kuvailemaan joukkuetta kolmella sanalla ei Heikin tarvitse kauaa miettiä.
– Joukkuehenki, epäitsekkyys ja taisteluhenki.
Tämä on siis se Oulun henki.
– Finaalissa Putki-Lahti oli kyllä kovin. Aivan pirun hyvä peli, joutu oikeesti sähiseen. Kyllä siinä kramppasi pohkeet ja kaikki, mutta liikettä liikettä liikettä! Kaikki jaksoivat vääntää, vaikka teki kipeääkin. Aivan mahtava tapahtuma,
Heikki summaa.
– Ja iso kiitos kaikille, jatkaa Jussi.

Oululaiset varmoina voitostaan jo ennen
peliä.
Tänne se pokaali!
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Tässä porukassa on poweria!

Ja verkot soivat.

Erityisesti oululaiset haluavat kiittää
neljänneksi tullutta Uudenmaan joukkuetta.
– Oli hyvä katsoa, miten pelasivat tosissaan, se oli kovin tiimi. Uudellemaalle iso kiitos ja isot respectit Oululta! Oulu tekee mitä tekee rutiinilla, mutta Uusimaa erottui selkeästi sisukkuudellaan.
Äkäisiä tyttöjä ja poikia!

Kuopiolaista kung futa

Taukojumppaa?

Nätti koppi.

Tasapuolisuuden nimissä on tunnelmia
tiedusteltava myös häntäpään joukkueelta. Itä-Suomen joukkueessa puolustajan
paikkaa pelannut Miqueas ”Mike” Ovellanaa ei tappio paina.
– Olimme henkisesti vahvin joukkue.
Parhaamme teimme ja hiki virtasi! Jos
vuodesta toiseen häviää, niin pitää olla

kova, että pystyy häviämään, eikä anna
sen lannistaa intoa.
Itäsuomalaiset eivät olleet aiemmin
yhdessä pelanneet, mikä selittää sijoittumista. Mikellä on näkemys myös joukkueen dynamiikasta.
– Ollaan sellaisia rämäpäitä, joka jätkä menee eri suuntaan. Olis ees yks semmonen, joka osais tehä maaleja.
Heti perään hän muistuttaa, ettei peleihin tulla sen takia, vaan koska on ”pirun siistiä nähdä näitä tyyppejä”.
– Viime vuonna oli kuuden, nyt seitsemän kaupungin tapaaminen, se on se
juttu. Sanoin jätkille, että tehdään yksi
maali ja se tehtiin. Se riittää.
Henkilökohtaista huippuhetkeä kysyttäessä Mike mainitsee heti pelin Forssaa vastaan.
– Forssan jätkät olivat aika kovia
tunkemaan. Joku isompi jätkä luuli, että osaa taklata, mä vähän pukkasin ja
se meni laidan yli. Ero on siinä, että mä
osaan kung futa ja hän ei.
Henkistä kung futa, mies tarkentaa
kysyttäessä.
– Tietää omat voimat ja tietää toisen
ja tekee asioita sen mukaan, kontrolloidaan sitä tilannetta. Sitä on kung fu.
Eniten Mike sanoo odottavansa, että
tapaa paljon uusia ihmisiä ja että yhdessä pidetään hauska ilta Lahdessa.
– Ja näin tapahtumasta kokonaisuutena haluan sanoa, että juuri tätä me suomalaiset nuoret miehet ja naiset tarvitaan. Että tehdään yhdessä – yhteisöllisyyttä!

Jouni kuvaamassa nepalilaista rakennustyömaata.

Katulapset vilkuttavat kameralle Kathmandussa.

Tulevaisuusmatkalla Nepalissa
Rakennusliiton tukeman tiilitehtaan koulun
pihalla oli vilskettä.

Tiilitehtaan perhe.

Tuhat ja yksi liittoa
Nepalilaista ay-kenttää värittävät sen
monimutkainen 12 keskusjärjestön liittojärjestelmä, työpaikkakohtaiset liitot
ja jopa 12 eri rakennusliittoa, jotka ovat
poliittisesti eri tahoille suuntautuneita.
	Omat haasteensa ay-toiminnalle luo
jo se, ettei maahan ole monivuotisista
yrityksistä huolimatta saatu laadittua
edes perustuslakia, ja valtio ottaa vasta
demokratian ensiaskelia.

Poika on tullut kotiin!

Veneessä Chitwanin kansallispuistossa.
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Kävimme vuodessa 2069. Siellä dieselgeneraattorit puksuttivat talon nurkilla, sillä sähköt olivat poikki. Istuimme
vuoristomajassa ringissä otsalamppujen
kanssa, kuluneiden päivien tapahtumia
kerraten ja sulatellen, kuuma hunajarommi kädessä höyryten. Työläisillä oli
hieman erilainen viikkopalaveri Nepalin
illassa.
SASK:n toinen talkoomatka suuntautui tänä vuonna Nepaliin, jossa 13
ennakkoluulotonta ja seikkailumielellä
varustettua ay-aktiivia tapasivat paikallisia ammattitovereitaan.

Pilottihanke ja tuen osoitus
Matka kesti vain kaksi viikkoa, minkä
vuoksi aikataulu oli erittäin tiukka ja
varsinainen konkreettinen talkootyö jäi
meiltä väliin. Matka koostui suurimmalta
osin kontaktien luomisesta ja näkemysten sekä tiedon vaihtamisesta.
Saimme kuitenkin vietyä paikallisille oman tukemme ja kannustuksemme
heidän ay-kulttuurinsa vahvistamiselle.
Ryhmämme tarkoitus olikin toimia pilottiryhmänä, jonka työn pohjalta kehitetään yhteistyötä Nepalin kanssa.
Kylmä ilta liukuu yöksi. Hämärässä
pidetty, mutta erittäin lämminhenkinen
palaveri – ja hunajarommi – loppuu.
Tämä oli kokemus joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Lopuksi paljastettakoon, ettei alun vuosiluku ole kirjoitusvirhe, sillä
Nepalin ajanlaskussa todella eletään
vuotta 2069.
Ida Kuikka ja Jouni Tikkanen

Matkakertomus-blogi:
http://www.sask.fi/artikkelit

Mikä SASK?
• Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus.
• Suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka pyrkii
auttamaan ja tukemaan kehittyvien maiden ammattiliittoja.
• Järjestää talkoomatkoja, joita on tehty jo muun muassa
Namibiaan, Brasiliaan, Tansaniaan ja Ghanaan.
Raksanuoret 01/2013 11

Vauhdikas kuukausi Uruguayssa

Kaivoshanke kuin Talvivaara
Tahtoisitko joskus erilaiselle matkalle?
Hain viime keväänä SASK:n talkoomatkalle Uruguayhin, minut valittiin ja valmistautuminen saattoi alkaa. Uruguay on
pieni maa Etelä-Amerikassa, Brasilian ja
Argentiinan välissä.
Kuukauden kestävälle matkalle osallistui yhteensä 17 henkilöä, kaikki eri
ammattien edustajia ja ennestään tuntemattomia toisilleen. Kohtasimme toisemme kerran ennen reissua valmennusviikonlopun merkeissä.

Liekkimies tuli orpokotiin
Kohteessa vierailuamme isännöi paikallinen keskusjärjestö PIT-CNT. Isännät
olivat tehneet meille tiiviin ohjelman,
joka sisälsi paljon vierailuja, matkustamista ja työskentelyä. Aika ei todellakaan käynyt pitkäksi.

Talkoomatkalla jokainen päivä on todellakin erilainen, siitä pitävät huolen mielenkiintoiset vierailut. Kuumana puheenaiheena maassa oli kaivoshanke, joka oli
verrattavissa Talvivaaraan.
Koeporaukset maassa oli tehty ja hallitukselta odotettiin lupaa aloittaa toiminta.
Vierailimme sekä luonnonsuojelujärjestössä että itse koeporauskohteessa kaivosyhtiön vieraana. Ymmärtänette, että näkökulmat asiaan olivat aika erilaiset.

Kaveria ei jätetä.

Kuvausten yhteydessä ei lomautettu rakentajia.

Lomautettu ei laakereilla lepäile

Suomalaistehtaan raksalla
Vierailimme myös nuorten vieroitusklinikalla, sairaalassa, viinitilalla, kehitysvammaisten hoitokodissa, lastentarhassa, paperitehtaalla ja sellutehtaalla – vain muutaman mainitakseni.
Yksi vierailuista oli Botnian paperitehtaan rakennustyömaalle, jonne on nousemassa iso tehdas. Jo työmaaruokalaan
mahtuu 8000 ruokailijaa. Työmaalla työskentelee myös 200–300 suomalaista.
Tämä oli toinen talkoomatkakokemukseni ja se oli yhtä myönteinen kuin ensimmäinenkin. On todella hankalaa tiivistää
reissukokemuksia näin pieneen tekstiin,
joten suosittelenkin asiasta ja SASK:n
talkoomatkoista enemmän kiinnostuneita
tutustumaan matkablogiin ja SASK:n kotisivuihin.

Ekologinen “juna” kulki tuulivoimalla.

Lauri Haikola
Brasilialainen taituri.

Kuvaajat Liinu Pettersson, Tapio Vainikainen ja Mikko Lindstedt.

Työskentelimme pienessä Cherro
Chatto -nimisessä kylässä lastenorpokodissa. Maalasimme opetusluokkia ja makuuhuoneita. Voitte kuvitella työympäristön,
jossa ajoittain vilisee yli kolmekymmentä
3–15-vuotiasta lasta! Nykyään luokkahuoneen seinää koristaa myös Raksanuorten
logo.

Orpokodin lapset ja liekkimies.

Kärsimysten tie

Monimetriset betonisormet
Punta del Esten rannalla.

Talkooporukka ja vähän ekstraakin.

Epävarmuus ahdistaa
vastavalmistunutta

Luottamusmies on lomautuksiin
tottunut

Saara Simes on kesällä 2012 valmistunut maalari. Hän sai
vakituisen työpaikan heti koulun päätyttyä, muttei ehtinyt olemaan töissä kuin nelisen kuukautta ennen lomautetuksi joutumistaan. Puhetta lomautuksesta oli ollut pidemmän aikaa,
koska työt firmassa olivat vähenemään päin.
Saara ei kuitenkaan tiennyt, että liiton jäsenmaksua pitää
maksaa myös kesätöiden ajalta, joten työssäoloehto – vähintään 34 työssäoloviikkoa – ei täyttynyt. Hänellä ei siis ollut
oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.
Töiden jatkumisesta on ollut työnjohtajan kanssa puhetta,
mutta mitään varmaa tietoa ei ole. Saaran tiesi kyllä ennen
alalle tuloaan, että talviajat saattavat olla hiljaisempia töiden
osalta. Hän on kuitenkin miettinyt alanvaihtoa oppisopimuksella jollekin toiselle alalle töiden epävarmuuden vuoksi.
Saaran lomautusaika on mennyt salilla treenatessa, kavereiden kanssa oleillessa, pitkään nukkuessa ja normaalia arkea
viettäessä – tosin ilman töitä. Vahingosta viisastuneena Saara
maksaisi jäsenmaksua myös kesätöiden ajalta ja suosittelee
sitä lämpimästi muillekin opiskelijajäsenille.

Tero Järvi on 27-vuotias vedeneristysalan bitumieristäjä
Seinäjoelta. Tero on työskennellyt alalla viitisen vuotta ja ollut
lomautettuna joka talvi. Hän on myös työpaikkansa pääluottamusmies, joten lomautus asiat ovat tuttua kauraa.
Tero tiesi, kun alalle lähti, että lumen tullen tulevat lomautuksetkin. Ja toisaalta keväällä lumien sulaessa työtkin
jatkuvat, koska vedeneristysalalla työt painottuvat kesäaikaan.
Tästä johtuen kesälomat on hankala pitää, mutta yleensä ne
on saanut jotenkin järjesteltyä jotenkin.
	Joka tapauksessa lomat on pidettävä ennen lomautuksia.
Teron mukaan lomautukset kestävät heillä yleensä 1–3 kuukautta, mutta talvella voi olla lyhyitä pätkiä töitä, kun kalustoa
pitää huoltaa.
Lomautusvaroitukset on Teron työpaikalla hoidettu hyvin,
eikä niissä ole moitittavaa.
– Monille herää kysymys, että miten sitä pärjää taloudellisesti, mutta kyllä sitä pärjää. Kesällä on vain laitettava rahaa
sukanvarteen.
Tero ei jää lomautuksenkaan aikana laakereilleen lepäilemään, vaan viettää aikaa lumilautaillen. Tänäkin talvena hän
on lähdössä Lapin rinteille laskettelemaan. Eli jos on lomautuksista haittaa ja harmia, niin voi niistä ottaa ilonkin irti.

Petri Kumpulainen ja Aleksi Muhonen

Mikko Aho ja Vesa Venho
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Luottamusmies, 			
tosielämän supersankari

Raksanuorten kotisivut muuttavat ja
jäsenhuone poistuu käytöstä. Uusi
osoite on raksanuoret.fi.
Raksanuorten kotisivuilla on
muun muassa tietoa tulevista tapahtumista ja kuvia menneistä.

Youtube
Raksanuorten toiminnasta on videoita nyt myös Youtubessa! Kanava löytyy hakemalla ”Raksanuoret”.

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.

haluat olla duunareiden edustaja, ole
ensi tilassa yhteydessä firman muihin
työntekijöihin. Ilmoita rohkeasti työkavereille, että seuraavissa luottamusmiesvaaleissa löytyy ehdokas, jolla on
jytyä hoitaa homma. Työkavereille kun
on todistettu, että rahkeita riittää, ei pitäisi olla hankaluuksia läpimenossa.
Rakennusliitto kouluttaa niin vanhat
kun uudetkin työpaikan sankarit luottamusmieskoulutuksilla, joten ei pelkoa,
mikäli työehdoista tai muista sankarin
tehtävistä ei ole vielä täysin perillä.
Koulutuksia on peruskursseista jatkokursseihin.
Mikäli sinulla on ongelmia yrityksessäsi tai muita hankaluuksia pomon
kanssa, muista kääntyä viipymättä tämän työpaikan sankarin puoleen.
Tero Järvi ja Mikko Lindstedt

Vältä paperisota netissä
Rakennusliitolla ja Rakennusalan työttömyyskassalla on käytössä sähköinen
eAsionti-palvelu, jossa jäsenet voivat
muun muassa tarkistaa ja päivittää henkilötietojaan. Palvelu nopeuttaa tietojen
käsittelyä, koska se toimii reaaliajassa
ja sen käyttöönottaminen on helppoa:
tarvitset ainoastaan verkkopankkitunnukset.
Palvelussa voit:
• Täyttää ansiopäivärahahakemuksen,
myös sen ensimmäisen
• Lähettää tarvittavia liitteitä
sähköisesti työttömyyskassalle
• Päivittää rekisterissä olevia henkilötietojasi

• Tarkistaa hakemusten ja maksettujen
etuuksien tilannetiedot
• Katsella jäsenmaksutilannetta,
laskea jäsenmaksun määrän ja 		
maksaa jäsenmaksun

Elisa Ahola

Aki Kelkka

Saara Simes

24, maalari, Seinäjoki

21, LVI-asentaja, Kotka

20, maalari, Vantaa

1. Tänä talvena on ollut
hiljaisempaa maalauspuolella. Tällä hetkellä olen lomautettuna, mutta katsoo
nyt, mitä kevät tuo tullessaan.
2. Kun on tottunut tekemään töitä, niin ei osaa olla
kotona. Tuntuu kuin olisi pahanteossa. Ei ole säännöllistä
palkkatuloa eikä säännöllistä
arki rytmiä.
3. Onneksi liiton työttömyyskassasta saa edes jotain.
Kotona paikat eivät ole aikoihin olleet näin järjestyksessä.
Sisarusten lapsille on ollut
aikaa enemmän.

1. Vaihtelevasti on töitä ollut. Pakkanen tuo lisää
töitä patterien kylmenemisen
ja vesijohtojen jäätymisen takia.
2. Tässä kaupungissa on
vaikea löytää tuolle peltilehmälle paikkaa, työkalut ovat
jäässä ja ulkona on yleensä
todella kylmä.
3. Aika vähän on hyvää.
No ehkä se, että pyritään tekemään mahdollisimman vähän monttuhommia ulkosalla
ja vastaavasti vähän enemmän sisätöitä.

1. Ei ole töitä toviin ollut,
kun on lomautus päällä.
2. Välillä on hivenen tylsää, kun ei ole tekemistä. Ei
sekään tietysti mukavaa ole,
kun ei pääse kartuttamaan
tilipussia.
3. Kun lomautettuna on,
niin ei tule aamulla kukaan
herättämään töihin. Saa siis
nukkua pitkään ja jaksaa
enemmän puuhata iltaisinkin.

Ossi Tompuri
34, koneenkuljettaja,
Kouvola
1. Kaivan ja kuljetan savea Lecasora-tehtaan raakaaineeksi Rakennusliike Juha
Merentie Oy:ssä. Työ on ympärivuotista.
2. Talvityöskentelyn haittapuolia ovat kylmyys ja pimeys. Maan jäätyminen hidastaa työntekoa.
3. Hyviä puolia talvessa
on se, että pääsee harrastamaan moottorikelkkailua ja
muita talvisia aktiviteetteja.
Työntekoon talvi ei tuo juurikaan hyviä puolia, koska
kaikki on jäässä.

Tuomo Sohlman

Uudet kotisivut

Luottamusmies löytyy useasta yrityksestä, mutta ei aina pienistä, alle kymmenen
duunarin firmoista. Luottamusmieheksi
äänestetään toivottavasti se rohkein ja
luotettavin kaveri yrityksen työntekijöistä.
Luottamusmiehen pesti kestää yleensä kaksi vuotta. Toisin sanoen luottamusmies on se viimeinen kaveri, joka
lomautetaan tai irtisanotaan yrityksestä.
Tehtävään valittu nauttii irtisanomissuojasta toimikauden ja jopa puoli vuotta
tehtävän päättymisen jälkeen. Palkkakin
paranee pestin myötä.
Tämä työntekijöiden sankari siis valvoo työntekijöiden oikeuksia ja mahdollisissa riitatilanteissa toimii työntekijän
äänenä työnantajan kanssa käytävissä
neuvotelluissa.
	Jos sinusta tuntuu, että haluat oppia
uutta muustakin kun rakentamisesta ja

Palvelu myös kertoo ensimmäisen hakemuksen täyttämisen jälkeen, mitä liitteitä sinun tulee toimittaa Rakennusalan
työttömyyskassalle. Palvelua pääset käyttämään Rakennusliiton tai Rakennusalan
työttömyyskassan internetsivuilta klikkaamalla etusivulla olevaa eAsiontikuvaketta.

www.rakennusliitto.fi
www.rakennuskassa.fi
Ali Haidary ja Niko Seppänen

Jos jäät työttömäksi
Muista ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon heti jäätyäsi työttömäksi tai lomautetuksi, koska ansiosidonnainen päiväraha lasketaan alkavaksi vasta ilmoittautumispäivästä. Lue lisää ansiosidonnaisen edellytyksistä ja hakemisesta Rakentajasta,
Rakennusalan työttömyyskassan nettisivuilta tai työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilta.
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Tuunari:
Vadim Nekhaev
Ikä: 29 vuotta
Ammatti: Kirvesmies
Työpaikka: Parma Oy
Tuunattavana:
Suzuki GSXR-1000

Kuvat Mikko Lindstedt
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Viestiä teippauksilla.

Ihan normaalia.
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reissuhommissa ei jäänyt kovinkaan paljoa aikaa harrastaa.
Raksanuorten toimintaan hän on
ajautunut samalla tapaa kuin kovin moni muukin – yksinkertaisesti osallistuen tapahtumaan ja jääden sille tielleen.
Tällä hetkellä Vadim kuuluukin Rakennusliiton valtakunnalliseen nuorisotyöryhmään ja vastaa Forssan ja sen lähialueiden nuorisotoiminnasta. Hyviä tapahtumia on nuorille ollut paljon mutta mieleenpainuvimpina hän mainitsee sählyturnaukset ja laivareissut.

Pitkiä matkoja ei Vadimin tarvitse jääradalle siirtyä, koska rata sijaitsee noin
puolen kilometrin päässä miehen kotoa.
Eikä tuollaisella pyörällä ajaminen muun
liikenteen seassa talviliukkailla olisikaan
kovin mukavaa.
Radalla ajellaan yleensä Fighter Club
Forssan porukalla. Mukaan mahtuu kaikenlaista kalustoa: krossipyöriä, mönkijöitä, autoja ja ylipäänsä kaikkea, millä
vain voi ajaa.
Voisi kuvitella, että kun ajetaan jäällä kaksipyöräisellä lujaa, niin joskus sattuu pahasti.
– Joitain pieniä luunmurtumia on tullut, mutta ei mitään pahempaa, toteaa
Vadim kylmän rauhallisesti. Mies on ilmeisesti jo tottunut ”pieniin” kolhuihin,
harrastaahan hän kesäisin stuntmoottoripyöräilyä ja kiertää bomber-kisoissa.

Muutokset kävivät helposti
Lyhennettyä yosihimuraa.

Lähetä tiedot sähköpostiosoitteeseen: mikko.lindstedt@rakennusliitto.fi

Kaikki pyörälliset jäälle

Mitä voidaan odottaa, kun yli 150-hevosvoimaiseen kadulle ja kuiviin olosuhteisiin tarkoitettuun moottoripyörään laitetaan alle piikkirenkaat ja viedään jääradalle? Todella liukasta menoa ja hauskanpitoa, toteaa Forssassa asuva 29-vuotias
Vadim Nekhaev.
Idea tähän järjettömältä kuulostavaan
touhuun lähti miehen sanojen mukaan
siitä, kun hän katseli kavereidensa ajelevan jäärataa krossipyörillä.
– Kenelläkään kavereista ei vielä ollut ollutkaan jäälle soveltuvaa katupyörää,
joten jonkunhan oli oltava ensimmäinen
uskalias, Vadim toteaa.

Fighter Club Forssa -kerhon, johon Vadim
kuuluu, tallilla aloitettiin Suzukin tuunaaminen jäärata-ajoon soveltuvaksi. Pyörään vaihdettiin alle piikkirenkaat ja ohjaustanko muutettiin suoraksi niin sanotuksi krossitangoksi, jotta ajaminen olisi
edes hieman helpompaa. Muuten Suzuki pyritiiin pitämään alkuperäiskunnossa.
Moottoripyörien tuunaamisen Vadim
aloitti jo vuonna 2005 ostettuaan ensimmäisen pyöränsä, joka muuttui hyvin nopeasti stunt-pyöräksi. Näin pienet muutokset olivat siis helppo juttu toteuttaa.

ILMOITA OMASTA MENOPELISTÄSI!

Nastat paikoillaan.

Moottoripyörään mennyttä rahasummaa tiedusteltaessa omien sanojensa
mukaan ”Forssan reikäpää” tyytyy toteamaan, että tarpeeksi. Jääratamuutoksiin
ei ole mennyt kauhean paljon rahaa, mutta pelkkä pyörä maksaa jo rutosti.

Elementtimies menossa
Vapaa-aikanaan, mikäli sitä moottoripyörätouhuilta sattuu jäämään, Vadim pyrkii harrastamaan uintia, lumilautailua,
nyrkkeilyä, lätkää, uintia ja salilla käyntiä. Mitä työhön tulee, hän on työskennellyt 2000-luvun alusta elementtityöntekijänä Parma Oy:n tehtaalla Forssassa.

Mikko Ollikainen

Pakolliset kaatumaraidat.

Torninosturinkuljettajaksi mies opiskeli itsensä 2008 Forssan aikuisopistossa ja oli tuon jälkeen noin vuoden reissuhommissa nosturinkuljettajana. Vadim
palasi takaisin elementtihommiin, koska

Prätkä omassa elementissään.
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SATTUUHAN SITÄ – LIIKAA
Liinu Pettersson

Meno on kuin villissä
lännessä

Useimmat kuolemaan johtaneet tapaturmat sattuvat henkilönostinten kanssa.

Kyllähän rakentaminen kivaa on. Työtä
kun saa tehdä 40 vuotta, niin siinä ajassa ehtii näkemään ja kokemaan kaikenlaista. Sen jälkeen pääseekin sitten ansaitulle eläkkeelle.
Mutta valitettavasti tällä nykyisellä
villillä menolla, työturvallisuuden pelisäännöistä viis veisaten, on vaikea päästä ainakaan terveenä eläkkeelle. Yleisenä
trendinä onkin ollut, että kun työmailla
rakennetaan paljon ja lujaa, niin tapaturmiakin sattuu samassa suhteessa.

Kuolema per kuukausi
Valitettavasti rakennusalalla on myös
suhteessa eniten kuolemaan johtaneita tapaturmia. Viime vuonna rakennuksilla kuoli kymmenen henkilöä. Pidemmän ajan keskiarvo onkin kuolema per
kuukausi.
Eniten kuolemia tapahtuu erilaisilla
nivelpuomi- ja saksinostimilla, pudottaessa telineeltä tai tikkailta, raskaan esineen alle tai muuten puristuksiin jäädessä sekä erilaisten koneiden ja niihin liittyvän liikenteen yhteydessä.
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Sata päivässä sairauslomalle
Muutamilla luvuilla yritänkin muistuttaa
teitä nuoria rakentajia turvallisuuden
merkityksestä. Rakennusala on Suomen
vaarallisin ala tehdä töitä, kun mitataan
työtapaturmilla ja kuolemaan johtaneilla tapauksilla.
Viime vuonna rakennustyömailla sattui noin 14 000 työtapaturmaa. Käytännössä, kun tehdään 8-tuntista työpäivää,
niin viiden minuutin välein jossain sattuu
vakava tapaturma. Siis jokaisena työpäivänä 96 henkilöä raksalta lähtee hakemaan sairauslomaa!

Telineet, tikkaat ja työpukit
Suurimmat vaaran paikat ovat telineet,
tikkaat ja erilaiset työpukit. Näillä sattuukin lähes puolet kaikista tapaturmista.
Lisäksi silmään kohdistuvia vammoja tulee edelleen. Työmaan huono järjestys ja puutteellinen siisteys aiheuttavat
kompastumisia, liukastumisia ja nyrjähdyksiä. Työmatkoillakin sattuu rakentajille melkein 700 tapaturmaa vuosittain.

Kuvausten yhteydessä ei vahingoitettu rakentajia.

Rakennusala on hieno ala, mutta työturvallisuuden merkitystä kaikissa arkipäivän tekemisissä ei voi liikaa korostaa.
Onnettomuustilastoja ei kannata säikähtää, vaan ottaa niistä onkeensa ja pitää
osaltaan huolen siitä, etteivät ne muutu
enää rumemmiksi.
Marko Näykki

Näin vältät vaaroja:
• Anna ja ota vastaan hyvää ohjausta, opastusta ja perehdytystä
• Muista turvallinen työskentely,
käytä henkilökohtaisia suojaimia
• Vältä vaaranpaikat telineillä,
tikkailla ja aukkojen läheisyydessä
• Kunnioita koneita ja erilaisia
laitteita
• Pidä työmaan järjestyksestä ja
siisteydestä huolta
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Kuntoa ja elämyksiä
miehille
Useita kursseja vuoden
2013
aikana eri lomakohteiss
a
Loistava mahdollisuu
s elämäntapamuutokselle
ja terveyden edistämiselle! 1.a
skel
-kurssit on suunnattu
miehille, jotka kokevat tarvet
ta saada potkua oman kun
non ja
terveyden ylläpitämiseen.
Järjestää Palkansaajien
hyvinvointi ja terveys ry.
Lisätietoa ja hakemine
n kursseille: www.pht.fi
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Turhat
vakuutukset?
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Mitä saa 5,62 eurolla kuukaudessa?
Yleensä ei paljon mitään. Summa hupenee
turhuuteen helposti jopa päivässä. Mutta
nyt saa pienellä rahalla paljon: Turvan nuorille tarkoitetun laajan koti-irtaimistovakuutuksen Isohiman.

5,62 €* alle 30 m2
ja 50 m2 kerrostaloasuntoon 6,94 € kuukauSe maksaa todellakin vain

dessa. Pieni sijoitus vahingon varalle.

* vuosimaksu 30 m2 67,39 € ja 50 m2 83,28 € Tampere 1.1.2013, sis. liittoalennuksen (9%) ja omistaja-asiakasalennuksen (5%). Vakuutukseen sisältyy
myös matkatavara-, oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Ostamalla Isohiman
netistä, saat vielä 1. vakuutuskaudesta 20 % alennuksen; vuosimaksu 30 m2
53,91 € eli 4,49 €/kk ja 50 m2 66,62 € eli 5,55 €/kk).

Ota yhteyttä
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www.turva.fi

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

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

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

palvelunumero 01019 5110

asiakaspalvelu@turva.fi

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

