
A20 // UUTISET Aamulehti // Maanantaina 13. heinäkuuta 2015

Mari Uusivirta
Aamulehti

• Lokakuussa Teemu Leppälah-
ti aikoo ajaa ajo- ja moottoripyö-
räkortin. Hän aikoo myös ostaa 

auton ja moottoripyörän. Omil-
la rahoilla.

Leppälahti on kiinteistönhoitaja. 
Hänellä on vakituinen työpaikka 
tamperelaisessa kiinteistöhuolto-
yrityksessä. 

Hän on yrityksen pienkonevas-
taava. 

Leppälahti suoritti juuri ammat-
titutkinnon. Hän on 17-vuotias.

Hetkinen. Mitä?
Tarina alkaa tästä: Teemu Lep-

pälahti ei pidä koulunkäynnistä.
Peruskoulun päättötodistuksen 

keskiarvo ei ole häävi. Näillä nu-
meroilla ei mennä lukioon, mutta 
ei Leppälahti sinne haluaisikaan.

Ammattikouluun voisi päästä, 
mutta sekään ei kiinnosta. Se, mi-
kä kiinnostaa, on ollut hänen työ-
tään 12-vuotiaasta asti.

Eno vinkkasi aikoinaan innok-
kaasta ruohonleikkaajasta Messu-
kylän kiinteistöhuollon toimitus-
johtajalle Jari Hupilalle.

Hupila otti Leppälahden töihin, 
ja sinne Leppälahti jäi. Talvisin tar-
vittaessa, kesäisin kesätöissä.

Peruskoulun jälkeen Leppälah-
dilla alettiin miettiä: mitä jos poika 
suorittaisi oppisopimuksella kiin-
teistönhoitajan perustutkintoa?

– Haluan tehdä töitä käsilläni, en 
istua paikallani, Leppälahti kertoo.

Oppisopimus on määräaikainen 
työsuhde, johon kuuluu myös kou-
lupäiviä. Siinä noudatetaan työ-
lainsäädäntöä ja alan työehtosopi-
musta esimerkiksi palkan kanssa.

 Työnantaja saa tukea koulutet-
tavan palkkaamiseen.

Jari Hupilaa arvelutti. Jos hom-
ma ei sujuisikaan, keskeyttäminen 

Kuinka käy 
pojalle, jota koulu 
ei kiinnosta?

●● Teemu Leppälahti läpäisi peruskoulun rimaa hipoen.
●● Oppisopimuskoulutus teki 15-vuotiaasta aikuisopiskelijan.
●● Nyt 17-vuotiaana hänellä on vakituinen työpaikka.

• Henkilöauto ajautui ojaan 
sunnuntai-iltapäivänä Hä-
meenkyrössä. Iäkäs pariskunta 
oli ajamassa kolmostiellä, kun 
auto ajautui viereiseen ojaan. 

Pelastuslaitoksen mukaan 
kuljettajalla olivat menneet 
polkimet sekaisin ja hän pai-
noi jarrun sijaan kaasua. 

Ulosajossa ei sattunut hen-
kilö- eikä ajoneuvovahinkoja. 
AAmUlEhTI

Moottoripyöräilijä 
sai surmansa 
Savonlinnassa
•Moottoripyöräilijä kuoli sun-
nuntaina Savonlinnassa Ranta-
salmentiellä. 

Juvan suuntaan moottori-
pyörää ajanut 49-vuotias mies 
oli jostain syystä ajautunut tien 
oikealla puolelle ojaan iltapäi-
vällä Luhtisentien risteyksen 
tuntumassa. Hän kuoli onnet-
tomuuspaikalle. 

Onnettomuudessa ei ol-
lut muita osallisia. Poliisi sel-
vittää onnettomuuden syytä.  
STT/SAvonlInnA

Nainen kuoli  
yliajossa  
Suomussalmella
•Nainen kuoli jouduttuaan au-
ton yliajamaksi lauantai-iltana 
Kainuun Suomussalmella, ker-
rotaan Oulun poliisista.

Poliisin mukaan neljä ihmistä 
vietti iltaa yksityisasunnossa. 
Yksi heistä lähti ajamaan pihas-
ta ja törmäsi pihalla olleeseen 
naiseen.

1960-luvulla syntynyt nainen 
vietiin ambulanssilla terveys-
asemalle, jossa hän myöhem-
min kuoli.

Poliisi on ottanut kiinni au-
toa ajaneen miehen. Poliisi ker-
too tutkivansa asiaa törkeänä 
rattijuopumuksena, törkeänä 
kuolemantuottamuksena ja tör-
keänä liikenneturvallisuuden 
vaarantamisena. STT/hElSInkI

Poliisi pyytää  
havaintoja Salossa  
kuolleesta naisesta
• Salon poliisi kaipaa havain-
toja tiistaina kuolleen naisen 
tapauksesta. 58-vuotias nainen 
löydettiin huonossa kunnossa 
kadulta tiistaiaamuna. Sivul-
lisen hälyttämästä ensiavusta 
huolimatta nainen kuoli.

Poliisilla ei ole tiedossa, mis-
tä nainen oli tullut Moisionku-
jan ja Uskelanjoen väliselle riip-
pusillan kevyenliikenteen väy-
lälle. Poliisi pyytääkin havainto-
ja naisen liikkeistä Salossa tiis-
taiaamuna tai aiemmin. 

Havainnot voi ilmoittaa nu-
meroon 0295 445 297.

Nainen oli normaalivartaloi-
nen, ja hänellä oli mustat far-
kut, punainen paita ja mustat 
kengät. Hänellä oli mukanaan 
reppu, sateenvarjo ja vaalea 
neule. STT/SAlo

Kuljettaja sekoitti 
polkimet, auto 
ajautui ojaan
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voisi olla kova isku nuorelle.
Mutta Leppälahti oli tuttu mo-

nen vuoden ajalta, ja Hupila tiesi 
hänen olevan kiinnostunut ja tai-
tava työntekijä.

Lisäksi kiinteistöhuoltoala on 
vakaata toimintaa, ja Hupilalla oli 
tarvetta uudelle työntekijälle.

Päätöksen sinetöi se, että yksi 
työntekijöistä innostui pakollisek-
si työpaikkakouluttajaksi. 

– Ilman Kai Rokkoa idea olisi 
jäänyt siihen, Hupila sanoo.

Rokon mukaan taas opiskelijan 
innokkuus on tärkeää. Hän tietää, 
koska on ohjannut oppisopimus-
laisia aiemmassa työpaikassaan.

– Teemu otti paljon itse selvää 
asioista, Rokko kertoo.

Yritykselle oppisopimus sopi hy-
vin. Leppälahti osasi paljon asioita 
jo etukäteen, ja kahdessa vuodes-
sa Messukylän kiinteistöhuolto oli 
kouluttanut itselleen työntekijän.

KAhdEn vUodEn ajan perjantai oli 
Leppälahden koulupäivä. Jos tuli 
paljon lunta, koulu jousti ja auraus-
lenkit tehtiin ennen koulupäivää.

Töissä Rokko ja Leppälahti kes-
kittyivät opeteltaviin asioihin kou-

lun kanssa samassa rytmissä.
Opiskelu maistui, kun ala kiin-

nostaa. Leppälahti on tehnyt it-
se koneisiin esimerkiksi aiempaa 
isomman lumikauhan ja kouran 
luonnonkivien siirtelyä varten.

– Miten nyt saa työn kaikista 
sujuvimmaksi, Leppälahti sanoo.

Leppälahti valmistui kahden 
vuoden tavoiteajassa, ja hänestä 
tuli yksi Tampereen aikuiskoulu-
tuskeskuksen nuorimmista tutkin-
non suorittajista.

Nyt suunnitelmissa on arboris-
tin tutkinnon suorittaminen op-
pisopimuksella. Sitten yrityksessä 
olisi virallinen puunhoitaja.

Koneet ovat Leppälahden eri-
koisalaa. Hän ajaa ja huoltaa kaik-
kia yrityksen pienkoneita.

Toistaiseksi Leppälahti asuu 
perheensä luona. Suunnitelmis-
sa on muuttaa omilleen armeijan 
jälkeen. Sen pidemmälle tulevai-
suudesta ei ole huolta eikä hän sitä 
kummemmin ole miettinyt.

Suurin osa Leppälahden kave-
reista on vielä koulun penkillä.

– He kiukuttelevat, kun joutuvat 
opiskelemaan, eivätkä saa palkkaa, 
Leppälahti sanoo.

mari uusivirta
Aamulehti

Pirkanmaalla oppisopimuskou-
lutuspaikkojen määrä vaihtelee 
aloittain. Esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysala sekä auto- ja kuljetus-
ala työllistävät, rakennusalalla on 
hiljaisempaa.

Kiinteistöalalla halukkaita työl-
listäjiä riittää. Suurin osa oppiso-
pimusopiskelijoista jatkaa samassa 
yrityksessä valmistuttuaan.

– Yritykset ovat oppineet, et-
tä näin saa koulutettua yrityk-
sen tarpeisiin hyvän työntekijän, 
Tampereen aikuiskoulutuskeskuk-
sen (Takk) koulutussuunnittelija 
Heikki Mahlamäki kertoo.

Yleensä oppisopimuskoulutet-
tavan pitää etsiä työpaikka itse. 
Se vaatii aikaa ja vaivaa.

– Nuoria on vaikeaa saada mu-
kaan oppisopimuksiin, sanoo Tak-
kin kehitysjohtaja Satu Neuvonen.

Niinpä oppisopimuskoulutetta-
vat ovat yleensä aikuisia.

Oppisopimuskoulutuksen ra-
hoituksen tulevaisuus on epäsel-
vä, kuten muunkin ammatillisen 
koulutuksen. Hallitusohjelmaan 
on kirjattu, että ”työpaikoilla ta-
pahtuvaa oppimista lisätään”.

Ministeriöstä kerrotaan, et-
tä tarkoitus on lisätä erityisesti 
nuorten oppisopimuskoulutusta. 
Leikkauslistalla on kuitenkin 20 
miljoonan euron lisärahoitus, joka 
on tarkoitettu nuorten oppisopi-
muskoulutuksen vahvistamiseen.

Nuoria on 
vaikea saada 
mukaan

KuKa?

teemu leppälahti

  • 17-vuotias. täyttää lokakuus-
sa 18 vuotta.

  • Syntynyt Keuruulla, mutta 
asunut lähes koko elämänsä 
ajan tampereella.

  • Perheeseen kuuluu äiti, isä-
puoli, pikkusisko ja isoveli.

  • harrastaa radio-ohjattavia 
autoja ja pyörällä ajelua.

  • Suoritti kiinteistöhuollon 
ammattitutkinnon oppisopi-
muksella.

  • Yksi tampereen aikuiskou-
lutuskeskuksen nuorimmista 
tutkinnon suorittajista.

  • Kaksinkertainen ruohonleik-
kuriajon Sm-hopeamitalisti.

”haluan tehdä töitä 
käsilläni, en istua 
paikallani.”

TEEmU LEppäLAhTI
Messukylän kiinteistöhuollon 
pienkonevastaava.

Teemu LeppäLahTi hankki ajo-
kortin 15-vuotissyntymäpäivänään 
siksi, että pääsisi ajamaan kaikkia 
työpaikkansa pienkoneita.

minnA JAlovAArA

LUETUImmAT

1. Tampereen Annalan perhe-
väkivaltatapaus: paikalla oli 
lääkintäkopteri, tekijä kiinni-
otettuna

2. Koskettava tarina leviää Fa-
cebookissa: Limsapullo pelasti 
95-vuotiaan rouvan syntymä-
päivät

3. Ovelle saapui velanperijöitä, 
jotka löivät nyrkillä ja veivät 
television

KommEnToIdUImmAT

1. Lakkautettu kirjasto tyhjen-
nettiin: Järkyttävä määrä kir-
joja päätyi roskalavalle

2. Entisaikojen armeijaperin-
ne tulkitaan nykyään simpu-
tukseksi – ”Ei missään nimes-
sä sallittua”

3. Joka viides varusmies kes-
keyttää palveluksen – Tämä syy 
on yleistynyt nopeasti

Verkon kuumat

Poiminta

”Käyttäytyvät kuin  
’röyhkeät vuokralaiset’, 
joita lainsäädäntö  
suojaa häädöltä.”
Kommentti uutiseen, joka kertoo kreikkalaisten käyneen Suomen 
kimppuun sosiaalisessa mediassa Suomen suhtauduttua nihkeästi 
Kreikan tukipakettiin.

uutisVinkki

0800 02030
• Vinkkaa Aamulehdelle uutisesta. Soita numeroon 0800 02030. 
Numero on maksuton. Vastaamme puheluusi arkisin kello 8–24, 
lauantaisin kello 9–24 ja sunnuntaisin kello 14–24. Muuna aika-
na voit jättää viestin vastaajaan. Voit myös lähettää meille säh-
köpostia osoitteeseen al.uutisvinkki@aamulehti.fi.

•Teivon raviradalla järjestettiin viikonloppuna poninäyttely. Stii-
na Hongisto osallistui näyttelyyn welshponi Brohedydd Gold La-
cen kanssa. Hongisto näyttää, kuinka ponit puunataan kuntoon 
ennen näyttelykehään astumista: aamulehti.fi/klippi

AAmulehti.fi
PÄIVÄN KYSYMYS

Aamulehti kysyi lukijoilta eilen
Hyväksytkö VR:n 
monopolin raiteilla?

  6 Vastaa osoitteessa aamulehti.fi Vastaajia: 372

% 4444

Tämän päivän kysymys
Oletko joutunut vaihtamaan 
paikkakuntaa työn takia? En

Kyllä
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