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Koululaisille talousoppia
rahavointivalmentajalta
■■Kun oppii
hallitsemaan
pieniä summia,
suuretkaan eivät
tuota ongelmia

Rahavointivalmentaja
Henri Hujala
kiertää Suomen kouluissa kertomassa taloustaidoista.

AURA
Asko Virtanen
–Pitää ensin osata käsitellä
pieniä summia, jotta oppisi
käsittelemään suuria. Jos
tottuu käyttämään kaikki rahansa, käyttää kaiken olipa
rahaa 20 euroa tai miljoona,
rahavointivalmentaja Henri
Hujala kertoi Auran yhtenäiskoulun oppilaille luennollaan.
Hukata voi suuriakin summia. Hujala muistutti, että 40
prosenttia lottovoittajasta on
viiden vuoden päästä huonommassa taloudellisessa
tilanteessa kuin ennen voittoaan.
Hujalan oli koululle kustantanut vanhempainyhdistys, jonka mukaan rahasta puhuminen nuorille
on ajankohtaisempaa kuin
koskaan, sillä nuorten velkaantuminen on kasvanut
merkittävästi.
Hujalan mukaan suurin syy maksuhäiriötekijöiden taustalla on osamaksukauppa.
–Osamaksu on kiinteä
kulu, joka pitää hoitaa myös
silloin, jos vaikka työpaikka
menee alta. Pitää muistaa,
että jos osamaksuaika on

Jos ostamisen syy on
kaverin miellyttäminen, se on sama asia
kuin antaisi rahan
suoraan kaverille.
Henri Hujala
vaikkapa kolme vuotta, siihen pitää sitoutua kolmeksi
vuodeksi, Hujala sanoi.

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

reita.
–Jos ostamisen syy on kaverin miellyttäminen, se on
sama asia kuin antaisi rahan
suoraan kaverille. Harva kuitenkaan tekee niin.
–Aina ei ole rahaa kaikkeen kivaan. Joskus pitää
odottaa ja tehdä töitä rahaa
ansaitakseen.
Tärkeää on tuntea omat
kulut. Hujala itse kertoi
merkkaavansa ylös kaikki
ostoksensa tietääkseen, mihin rahat menevät.
Hujala muistutti, että rahaa voi saada myös sijoittamalla.
–Sijoittaminen ei todellakaan kuulu vain pukumie-

■■Yritys valmistaa Suomen
suurimman
hotellin teräsrakenteet
AURA
Auralainen teräsrakenteita
valmistava JPV Engineering on voittanut merkittävät urakat pääkaupunkiseudulta. Yhtiö valmistaa Suomen suurimman hotellikokonaisuuden teräsrakenteet

ja hoitaa niiden asennukset.
Hotelliurakan päärakennuttaja on Skanska. Urakkaan
kuuluu myös betonielementtien asennus.
Hotellirakenteiden asennus on jo alkanut. Hanke
työllistää Aurassa reilun
vuoden verran ja on yritykselle liikevaihdollisesti
merkittävä.
Toinen alkava urakka sijoittuu myös pääkaupunkiseudulle Helsingin Ilmalaan, jonne Hartela aloittaa
uuden ajan toimitilakiinteistön rakentamisen tulevana kesänä. Vuonna 2024

Tarjoukset voimassa pe 3.6. – su 5.6.

Rasvattomat porsaan
ulkofileepihvit

Hujala havainnollisti sijoittamisen pitkäjänteisyyttä
kertomalla 1400–1500-luvun
taitteessa eläneestä italialaisesta matemaatikosta Luca
Paciolista, joka kehitti luvun
72 -säännön. Säännön avulla
voi laskea, kuinka pitkä aika
kuluu, jotta sijoitus kaksinkertaistuu.
–Jos tuotto on kymmenen
prosenttia eli todella hyvä,
pääoman kaksinkertaistuminen vie 7,2 vuotta. Jos
tuotto on yksi prosentti, kaksinkertaistuminen kestää 72
vuotta. Sijoittaminen ei siis
ole pikamatka, vaan kestää
vuosia, Hujala painotti.
Ihmiset ovat erilaisia rahankäyttäjiä. Hujalan mukaan ihmiset voidaan jakaa
tuhlaajiin, säästäjiin, sijoittajiin, uhkapelureihin ja
välttelijöihin. Sama ihminen
voi olla eri aikoina tai eri ihmisten kanssa erilainen rahankäyttäjä, mutta yleensä
joku piirre on hallitseva.
–Uskomattoman yleistä
on, että välttelijä-tyyppi laittaa saamansa laskun laatikkoon ja on kohta vaikeuksissa, koska ei usko osaavansa hoitaa raha-asioita.
Suomessa on kuitenkin hyvin apua saatavilla, jos rahaasioiden kanssa tarvitsee
apua, hän muistutti.
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Lämpötilat
iltapäivällä ja
edellisenä yönä

Kesän ja syksyn
juhliin ja tapahtumiin
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hille. Kaikki voivat olla sijoittajia, alaikäiset tosin tarvitsevat vanhempien luvan,
Hujala kertoi.

valmistuvan toimistotalon
17300 bruttoneliömetristä
vuokrattuna on jo 70 prosenttia. Ilmalan Auraksi nimetyn toimitilarakennuksen 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 teräsrakentamisen ammattilaisten kanssa.
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Auralainen JPV Engineering
voitti merkittävät urakat
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