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DEEREN

Auralainen JPV Engineering 
voitti merkittävät urakat

AURA
Auralainen teräsrakenteita 
valmistava JPV Enginee-
ring on voittanut merkittä-
vät urakat pääkaupunkiseu-
dulta. Yhtiö valmistaa Suo-
men suurimman hotelliko-
konaisuuden teräsrakenteet 

ja hoitaa niiden asennukset.  
Hotelliurakan päärakennut-
taja on Skanska. Urakkaan 
kuuluu myös betoniele-
menttien asennus. 

Hotellirakenteiden asen-
nus on jo alkanut. Hanke 
työllistää Aurassa reilun 
vuoden verran ja on yri-
tykselle liikevaihdollisesti 
merkittävä.

Toinen alkava urakka si-
joittuu myös pääkaupun-
kiseudulle Helsingin Ilma-
laan, jonne Hartela aloittaa 
uuden ajan toimitilakiin-
teistön rakentamisen tule-
vana kesänä. Vuonna 2024 

valmistuvan toimistotalon 
17300 bruttoneliömetristä 
vuokrattuna on jo 70 pro-
senttia. Ilmalan Auraksi ni-
metyn toimitilarakennuk-
sen teräsrakenteet toimittaa 
ja asentaa JPV Engineering.

Jo käynnistynyt ja tuleva 
hanke lisäävät erityisesti 
alihankinnan tarpeita. JPV 
Engineering etsiikin nyt 
kumppaneita eri prosessien 
vaiheisiin. Tarkoituksena on 
lisätä alihankintaverkostoa 
sekä lisätä yhteistyötä teräs-
rakentamisen ammattilais-
ten kanssa.

■■ Yritys val-
mistaa Suomen 
suurimman  
hotellin teräs- 
rakenteet

Koululaisille talousoppia 
rahavointivalmentajalta 

AURA
Asko Virtanen

–Pitää ensin osata käsitellä 
pieniä summia, jotta oppisi 
käsittelemään suuria. Jos 
tottuu käyttämään kaikki ra-
hansa, käyttää kaiken olipa 
rahaa 20 euroa tai miljoona, 
rahavointivalmentaja Henri 
Hujala kertoi Auran yhte-
näiskoulun oppilaille luen-
nollaan. 

Hukata voi suuriakin sum-
mia. Hujala muistutti, että 40 
prosenttia lottovoittajasta on 
viiden vuoden päästä huo-
nommassa taloudellisessa 
tilanteessa kuin ennen voit-
toaan. 

Hujalan oli koululle kus-
tantanut vanhempainyh-
distys, jonka mukaan ra-
hasta puhuminen nuorille 
on ajankohtaisempaa kuin 
koskaan, sillä nuorten vel-
kaantuminen on kasvanut 
merkittävästi. 

Hujalan mukaan suu-
rin syy maksuhäiriötekijöi-
den taustalla on osamaksu-
kauppa.

–Osamaksu on kiinteä 
kulu, joka pitää hoitaa myös 
silloin, jos vaikka työpaikka 
menee alta. Pitää muistaa, 
että jos osamaksuaika on 

vaikkapa kolme vuotta, sii-
hen pitää sitoutua kolmeksi 
vuodeksi, Hujala sanoi.

Tiedä miksi ostat?
Hän kehotti miettimään, 
miksi yleensä ostamme asi-
oita. Ostetaanko todelliseen 
tarpeeseen vai vaiko siksi, 
että haluaa miellyttää kave-

reita.
–Jos ostamisen syy on ka-

verin miellyttäminen, se on 
sama asia kuin antaisi rahan 
suoraan kaverille. Harva kui-
tenkaan tekee niin.

–Aina ei ole rahaa kaik-
keen kivaan. Joskus pitää 
odottaa ja tehdä töitä rahaa 
ansaitakseen. 

Tärkeää on tuntea omat 
kulut. Hujala itse kertoi 
merkkaavansa ylös kaikki 
ostoksensa tietääkseen, mi-
hin rahat menevät.

Hujala muistutti, että ra-
haa voi saada myös sijoitta-
malla.

–Sijoittaminen ei todella-
kaan kuulu vain pukumie-

hille. Kaikki voivat olla si-
joittajia, alaikäiset tosin tar-
vitsevat vanhempien luvan, 
Hujala kertoi.

Luvun 72 sääntö
Hujala havainnollisti sijoit-
tamisen pitkäjänteisyyttä 
kertomalla 1400–1500-luvun 
taitteessa eläneestä italialai-
sesta matemaatikosta Luca 
Paciolista, joka kehitti luvun 
72 -säännön. Säännön avulla 
voi laskea, kuinka pitkä aika 
kuluu, jotta sijoitus kaksin-
kertaistuu. 

–Jos tuotto on kymmenen 
prosenttia eli todella hyvä, 
pääoman kaksinkertaistu-
minen vie 7,2 vuotta. Jos 
tuotto on yksi prosentti, kak-
sinkertaistuminen kestää 72 
vuotta. Sijoittaminen ei siis 
ole pikamatka, vaan kestää 
vuosia, Hujala painotti.

Ihmiset ovat erilaisia ra-
hankäyttäjiä. Hujalan mu-
kaan ihmiset voidaan jakaa 
tuhlaajiin, säästäjiin, sijoit-
tajiin, uhkapelureihin ja 
välttelijöihin. Sama ihminen 
voi olla eri aikoina tai eri ih-
misten kanssa erilainen ra-
hankäyttäjä, mutta yleensä 
joku piirre on hallitseva.

–Uskomattoman yleistä 
on, että välttelijä-tyyppi lait-
taa saamansa laskun laatik-
koon ja on kohta vaikeuk-
sissa, koska ei usko osaa-
vansa hoitaa raha-asioita. 
Suomessa on kuitenkin hy-
vin apua saatavilla, jos raha-
asioiden kanssa tarvitsee 
apua, hän muistutti.

Jos ostamisen syy on 
kaverin miellyttämi-
nen, se on sama asia 
kuin antaisi rahan 
suoraan kaverille.

Henri Hujala

Rahavointi-
valmentaja 
Henri Hujala 
kiertää Suo-
men kou-
luissa kerto-
massa talous-
taidoista.

■■ Kun oppii 
hallitsemaan 
pieniä summia, 
suuretkaan eivät 
tuota ongelmia
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TANSSIT  
SU 5.6. klo 18-22

Joka TORSTAI 
30.6.–21.7. klo 19

Unelmavävyt
   Liput 15 €

Yhteislauluillat &
  huippuesiintyjät

–14-24%
PLUSSA-KORTILLA

MUNKKI
Koski Tl • 484 1750
8-20 • 8-18 • 10-15

TAATELI
Tarvasjoki • 484 7060
8-21 • 8-18 • 12-18 POSTI

2286
18-PACK

A. LE COQ
Premium olut 4,5%
0,33l tlk 18-pack
(sis. pantit 2,70)
(3,39l)
(1.1.2021 alkaen)

 

PLUSSA-KORTILLA PLUSSA-KORTILLA

Oman kylän 
K-kaupasta

KAPTEENIN
Rasvattomat porsaan
ulkofileepihvit

ERÄ
TUORE, RUODOTON
Kirjolohifilee

Coca-Cola  
virvoitus- 
juomat  
1,5l  
sis. pantit (1,05l)

Hiillos  
grillimakkarat
ja makkarapihvit  
320-400g 
(4,88-6,09kg) 195

PKT

1195
KG 1995

KG

395
2-PACK

Tarjoukset voimassa pe 3.6. – su 5.6.

FORSSAN
Majoneesisalaatit 
400g, (4,63 kg) 
ei lounas- eikä  
herkkusienisalaatti 185

RS

                Porsaan  
marinoitu sisäfilee 1195

KG

  
  Koski Tl p. 0500 741139T:MI VEKSIN KONE

TUPLA- 
POTKU

LEIKKURITTUOTTEET POLKUPYÖRÄT

Pitopalvelua juhlaan ja arkeen!

  www.kulhuanpaakari.fi

Vanhainkodintie 12, UUSIKARTANO, PÖYTYÄ

Tervetuloa!

p. 050 4011 822

Laaja ja monipuolinen 
lounas

SU 5.6.   LA 11.6.   SU 19.6.
klo 12-15        20/10 €

Kaidanojan
Kartano

p. 040 1244 302

Kesän ja syksyn
juhliin ja tapahtumiin

löytyy vielä vapaita päiviä!

Kartanolta löydät
hotelli- ja leirimajoitustilat sekä

juhla-, kokous- ja saunatiloja.

loppuunmyyntihinnoin!

PALJON SOHVIA, PATJOJA,  
LEPOTUOLEJA, YM. 

Huuskantie 12 Aura. 
P. 050 407 8372 

ti-pe 10-17, la 10-14


