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Nuoret saavat sesonkitöitä
useimmiten suhteiden avulla

왘 Seitsenvuotiaan pojan vapaudenriisto ja pahoinpitely
Helsingin Herttoniemenrannassa ovat osoittautuneet
pojan sepitelmiksi. Poika oli
keksinyt tarinan peittääkseen
sen, että oli karkkiostoksilla
kioskilla ilman vanhempiensa
lupaa.
Helsingin poliisi ehti etsiä
keski-ikäistä miestä, jonka uskottiin retuuttaneen kädestä
pojan asuntoonsa Herttoniemenrannassa 28. marraskuuta.

likkö Mirva Neva-aho kiistää,
että nuoret pääsisivät Prismaan
töihin pelkillä suhteilla.
”Meillä työskentelevät van-

suurin osa tekee töitä myös
kassalla eikä pelkästään osastoilla”, Neva-aho kertoo. ”Ikäraja on kassatyössä oluen ja tupakan myynnin takia.”
왘 Kirjoittaja on helsinkiläinen
lukiolainen, joka on mukana
pääkaupunkiseudun Nuorten
Ääni -toimituksessa. Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen hanke
auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille viestimissä.

.fi
Miten löysit
ensimmäisen työpaikkasi?
HS.fi/keskustelut

왘 Kaupan

joulusesonki
tarjoaa 10 000
pätkätyöpaikkaa
Riikka Haikarainen
helsingin sanomat

왘 Perinteisiä joulun pätkätöitä
on edelleen tarjolla vähittäismyynnissä ja postin lajittelussa, joskin niihin hakemisella
alkaa olla kiire.

Suomen kaupan liiton mukaan ala tarvitsee joulukauden
aikana yli 10 000 lisätyöntekijää. Kiire- ja loma-apua kaivataan esimerkiksi Alkoihin,
kukkakauppoihin, joulukuu-

senmyyntiin ja varastotöihin.
Kausityöpaikan voi saada
myös henkilöstöä vuokraavien
yritysten kautta.
Postissa on tänä vuonna tarjolla noin 3 000 jouluapulaisen
paikkaa koko maassa lähinnä
lajittelukeskuksissa.
Varsinainen sesonkityöläisten haku on jo päättynyt, mutta peruutuspaikkoja täytetään
vielä, Postista kerrotaan.
Myös Keskon vähittäismyynnissä on tarjolla noin
3 000 työpaikkaa joulukaudeksi, sanoo viestintäpäällikkö
Harri Utoslahti.
”Sesonkiapulaisten määrä on
niin suuri, etteivät kaikki työpaikat mene suhteilla. Kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä
ja hakea itse paikkoja”, Utoslahti sanoo. ”Nyt on kyllä jo
tosi kiire, jos paikan haluaa.”

Työpaikkoja voi kysyä suoraan kaupoista ja tavarataloista
sekä hakea verkkosivujen kautta. 18 vuotta ei ole ehdoton ikäraja työtehtäviin. Tiettyihin
töihin otetaan tekijöitä 14-vuotiaista lähtien.

Tavarataloissa joulun kausityöt ovat enimmäkseen myyjän, täydentäjän ja lahjapakkaajan töitä.
Kausiapulaisen työsuhde jatkuu yleensä joulukuun loppuun asti. Kuitenkin esimerkiksi Stockmann hakee työntekijöitä myös vain jouluviikon
ajaksi.
Palvelualojen ammattiliitto
PAM muistuttaa, että kausityöntekijän kannattaa aina tarkistaa työsopimuksesta työsuhteen ehdot, kuten työaika
ja palkka.

왘 Vantaan seurakuntayhtymä
ei luovuta ensi vuoden alusta
lähtien arkkuhautoja muille
kuin vantaalaisille. Käytäntö
on sama kuin Helsingissä.
Kirkkovaltuusto korotti
myös hautaustoimen maksuja.
Uuden haudan kokonaishinta
Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalla on 1 340 euroa ja
Ruskeasannalla 1 150 euroa.
Hautaustoimen maksut
kattoivat viime vuonna vajaan
viidenneksen käyttömenoista.
Jäljelle jäävä osuus katettiin
HS
kirkollisveroilla.

Kuusi on
Helsingin
yleisin puulaji
왘 Helsingin yleisin puulaji on
kuusi. Kaupungin metsistä

tu

Malmin Prisman palvelupääl-

”Yleensä ikäraja on 18, koska

Vantaalta
arkkupaikan saa
vain vantaalainen

ka

itsenäisessä paikan haussa.
Helsinkiläinen Riikka Helminen, 16, työskenteli viime
kesänä
ohjaajana
kahdella
Luonto-Liiton
lastenleirillä.
”Näin netissä ilmoituksen, että
leirille otetaan ohjaajia ja lähetin hakemuksen”, hän kertoo.
Nyt Helminen vetää lasten
luontokerhoa Tikkurilan seurakunnassa. Hänen mielestään
suhteiden merkitys työnsaannissa lisää eriarvoisuutta.
”Olisi kiva, että myös sellaiset itsenäiset ihmiset, jotka eivät halua suhteilla töihin, pääsisivät”, Helminen sanoo.

Aktiivinen hakija saattaa
vielä päästä joulutöihin

Tähtitornin
vuori

an

Oma-aloitteisuus on valttia

hemmat tietysti osaavat paremmin kertoa nuorilleen,
missä toimipaikoissa paikkoja
on kulloinkin vapaana ja koska
kannattaa hakea”, Neva-aho
sanoo.
Alaikäisille on tarjolla vähemmän työpaikkoja.

k
Genimap

sill

hin myös jouluaatoksi ja
kahdeksi sitä edeltäväksi päiväksi.
”On hyvä, että nuoret pääsevät töihin, oli se suhteilla tai
ei.”

iva

Pasi Rautiainen työskentelee Kontulan Kontumarketin hedelmä- ja vihannesosastolla.

La

Suhteiden avulla töihin pääs-

HELSINKI
Kasarmikatu

왘 Helsingin kauppahallien
myymälöiden vuokraoikeuksia
voidaan jälleen siirtää vanhemmilta lapsille ja aviopuolisolta toiselle ilman että vuokraoikeus kilpailutetaan. Myös
vähintään kolme vuotta myymälässä työskennelleelle työntekijälle voidaan vuokraoikeus
siirtää kilpailuttamatta. Kiinteistölautakunta teki asiasta
päätöksen tiistaina.
Kaksi vuotta sitten lautakunta päätti, että vapautuviin
hallimyymälöihin haetaan
uudet vuokralaiset tarjouskilpailun perusteella.
Päätöstä tehtäessä unohtui
yli 70 vuoden perinne siitä,
että hallimyymälöiden ja
toripaikkojen vuokraoikeus on
voitu siirtää suoraan vanhemmilta lapsille ja aviopuolisolta
toiselle.
Vanhaan käytäntöön palaamista lautakunta perustelee
sillä, että näin turvataan kauppiasperinteet sekä halleissa
HS
että toreilla.

luistelurata
Korkeavuorenkatu

Helsingin
hallimyymälät
saavat taas
siirtyä suvussa

왘 Joulukaupan sesonki antaa
pätkätöihin mieluusti lähteville nuorille ansiomahdollisuuksia, mutta töiden saaminen
näyttää vaativan oikeita kontakteja.
Kolmen pääkaupunkiseudun
lukion oppilailta kysyttiin
marraskuussa työnhausta ja
-saannista. Iältään 15–18-vuotiaita vastaajia oli 226. Kolme
viidesosaa heistä kertoi saaneensa palkkatöitä vain suhteiden avulla, esimerkiksi vanhempiensa tai sukulaistensa
kautta.
Neljäsosa oli saanut töitä itse
hakemalla. Sekä suhteilla että
itsenäisesti
oli
työpaikan
saanut 15 prosenttia vastanneista.

nuorten työllistäjiä joulusesongin aikana.
Helsinkiläinen Pasi Rautiainen, 16, on töissä Kontulan
Kontumarketin hedelmä- ja vihannesosastolla enimmäkseen
viikonloppuisin.
Rautiainen sai työpaikan
suhteilla. ”Entisen naapurini
sukulainen on kaupassa töissä.
Kysyin häneltä helmikuussa,
otetaanko kauppaan kesätyöläisiä.”
Töihin pääsi kuitenkin heti.
Aiemmin Pasi Rautiainen on
ollut jakamassa lehtiä, mistä oli
hänen
mukaansa
hyötyä.
”Kauppias sanoi, ettei ota töihin sellaisia, joilla ei ole mitään
työkokemusta”,
Rautiainen
kertoo.
Lukiolainen on menossa töi-

KANTAKAUPUNKI
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Tuuli Oikarinen

Ruokakaupat ovat tyypillisiä

kolmannes onkin kuusivaltaisia.
Joulun kunniaksi Helsingin
ympäristökeskus on valinnut
kuukauden lajiksi kuusen.
Sen taimet sietävät hyvin
varjostusta, mutta ovat herkkiä ilmansaasteelle, kuivuudelle ja hallalle.
Ensimmäinen tieto joulukuusesta Suomessa on Helsingistä vuodelta 1829, jolloin
järjestettyä aaton juhlaa koristivat useat joulukuuset.
Aluksi joulukuusen ottaminen oli kaupunkilaisten tapa.
1800-luvun kuluessa perinne
hiljalleen yleistyi.
HS

Eteläranta
Unioninkatu

lukiossa:
Yli puolet saanut
palkkatöitä vain
tuttujen avulla

seistä nuorista useimmat ovat
olleet kesätöissä vanhempien
tai sukulaisten työpaikalla.
Kesätöihin sekä ilta- tai viikonloppuhommiin onkin vaikea
päästä ilman tuttujen apua.
”Hain puolisen vuotta kaikista Espoon kaupoista itsenäisesti töitä ja lisäksi mulla oli
työkkärissä ilmoitus. Kaikki
työ olisi kelvannut”, kertoo
Kirkkonummella asuva Veera
Vartiainen, 16.
Työnhaku ei kuitenkaan
tuottanut tulosta. ”Puolen
vuoden jälkeen hermostuksissani soitin äidille ja pyysin
häntä auttamaan. Työhaastattelu järjestyi seuraavalle viikolle.”
Nyt Vartiainen käy siivoamassa iltaisin ja viikonloppuisin.
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Pikkupojan
vapaudenriisto oli
keksitty tarina

kolmessa

illalla
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LYHYESTI

heidi piiroinen / hs
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Helsinkiin
suunnitteilla
mäkikilpailu
luistelijoille
왘 Helsingin Tähtitornin vuorella on tarkoitus järjestää ensi
kevättalvella luistelukilpailu,
jossa kiidetään mäen laelta
jäädytettyä rataa pitkin lähes
400 metrin matka. Muutaman
metrin levyinen jäärata laskee
nurmikon poikki Argelanderintielle ja kääntyy Kopernikuksentien kautta Unioninkadulle, Bernhardinkadulle ja
maaliin Etelärantaan.
Red Bull hakee rakennusvirastolta lupaa järjestää kilpailu lauantaina 17. maaliskuuta. Ilmaistapahtuma on suunnattu nuorille, ja mukaan
odotetaan sataa luistelijaa.
Vastaavia kisoja on järjestetty
aiemmin ulkomailla joissakin
HS
isoissa kaupungeissa.

Tuusula
toppuuttelee
Kuuma-hankkeita
왘 Tuusulan kunnanhallitus
suhtautuu varauksellisesti
Keski-Uudenmaan Kuumakuntien yhteistyöhankkeisiin.
Kunnanhallituksen mielestä
aika ei ole vielä ensi vuonna
kypsä ratkaisuihin yhdyskuntatekniikan suunnitelmista.
Niitä koskevista hankkeista
pitäisi tehdä vasta aikataulu.
Tuusula ei halua myöskään
tässä vaiheessa palkata lisähenkilöstöä sosiaali- ja terveystoimeen.
Kuuma-kuntien toimintasuunnitelmassa oli yhteistyösihteerin ja toimistohenkilön
palkkaaminen. Tuusulan kunnanvaltuusto käsittelee vielä
HS
asiaa.

ark-house arkkitehdit oy

pertti nisonen

Pasilan konepaja-alueelle
käärme- ja tähtitaloja
ratapihalle tulossa
asuntoja yli
tuhannelle

Raitiolinja 9

VR:n
konepaja

helsingin sanomat

300 metriä pitkä käärmetalo muodostaa meluvallin Teollisuuskadun
ja puistoalueen väliin.
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Teppo Moisio
왘 Helsingin Pasilan konepajakorttelin pohjoisosaan suunnitellaan yli tuhannen asukkaan
suurkorttelia, jonka sisälle jää
hehtaarin kokoinen puisto.
YIT:n ARK-house arkkitehdeillä teettämän asemakaavan
muutosehdotuksen
mukaan
konepajan nykyiselle ratapihalle rakennetaan laadukas asuinalue, jonka arkkitehtuurissa
välittyy vanhan konepaja-alueen erityisluonne.
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Konepaja-alueen punatiilimiljöö näkyy myös uudisrakentamisessa. Uusien rakennusten julkisivuissa käytetään
pääasiassa punatiiltä, mutta
myös kirkkaanvärisiä metallipintoja.

kosalue. Se nivoutuu yhteen jo
aiemmin suunnitellun, Aleksis
Kiven kadun puoleisen konepajakorttelin
ykkösalueen
kanssa. Aleksis Kiven kadun
puoleisen alueen uudisrakentaminen on jo aloitettu.

Kevyt liikenne saa muutosehdotuksessa uuden väylän Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven
kadun väliin jatkuvasta Venttiilikujasta.
Uutta aluetta halkoo myös
Itä-Pasilasta Kirurgille kulkeva
raitiolinja 9.
Hieman yli kolmen korttelin
kokoisesta alueesta on määrä
tulla sisäosiltaan kokonaan
autoton. Kaikki autopaikat on
kaavasuunnitelmassa sijoitettu
maan alle.
Nyt kaavailtu alue on Pasilan konepajan Teollisuuskadun
puoleinen, niin sanottu kak-

Ratapiha-alueen muuttaminen asuinalueeksi edellyttää
maaperän kunnostamista, sillä
ratapihan maasta on löydetty
esimerkiksi raskasmetalleja ja
mineraaliöljyjä.
Suunnittelussa on jouduttu
huomioimaan myös alueen
pääkatujen vilkkaan autoliikenteen aiheuttamat ongelmat
ilmanlaadussa.
Asemakaavan muutosehdotusta käsitellään tänään torstaina Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Alueen rakentaminen alkanee vuonna 2008.

Keskusrikospoliisi liputti itsenäisyyspäivänä nurinkurisesti.

uu

왘 Nykyiselle

CES / HS

Suunnitelman
mukaan
aluetta rajaa Teollisuuskadun
puolelta 300 metriä pitkä
”käärmetalo”,
joka
toimii
myös meluvallina sisäpihan
puistoalueen suuntaan.
Käärmetalon taakse kaavaillaan hehtaarin kokoista yleistä
puistoa, jonka reunaan nousee
monikulmaisia ”tähtitaloja”.

Keskusrikospoliisin liput
salossa ylösalaisin
Teppo Moisio
helsingin sanomat

왘 Keskusrikospoliisin päämajassa Vantaalla liehui koko itsenäisyyspäivän ajan kolme Suomen valtiolippua ylösalaisin.
Tieto pää alaspäin hulmuavista leijonalipuista tavoitti
keskusrikospoliisin vasta illansuussa, kun Vantaan poliisi otti

yhteyttä talon väkeen ja kertoi
ohikulkijan havainnosta.
Krp:n hallintojohtaja Tarmo
Välitalo valitteli illalla tapahtunutta.
Liput nosti aamulla salkoon
talon huollosta vastaavan huoltoyhtiö ISS:n työntekijä.
”Tästä seuraa nyt yhtiölle
huomautus, että tarkempana
ensi kerralla”, Välitalo totesi.
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