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KOTIMAA
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Nuori nainen kuoli törmättyään rekkaan Loimaalla

Autossa yksin ollut 27-vuotias nainen oli ajautunut
väärälle kaistalle. Turma sattui valtatiellä 2 aamuyöllä.

1 PROFESSIONAL ORGANIZER

Raivaa koteja työkseen

MARKKU OJALA

Turhasta luopuminen
selkiyttää elämää, Maria
Laitinen uskoo.
HELSINKI
Heta Ängeslevä

K

aikkea on jo liikaa. Kodit pursuavat tavarasta ja
sälästä. Määrä ahdistaa,
mutta turhasta on yllättävän vaikea luopua.
Jos tavaroilla on liikaa valtaa,
voi avuksi pyytää professional
organizerin eli ammattiraivaajan. Helsinkiläinen Maria Laitinen on työllistänyt itsensä järjestämisen ammattilaisena vuoden ajan.
Ensimmäisellä tapaamiskerralla Laitinen tekee tupatarkastuksen. Silloin kartoitetaan, mitä kodista on tarkoitus raivata.
Seuraavalla kerralla Laitisella
on mukanaan rulla jätesäkkejä.
Tavarat lajitellaan ja myös viedään ulos asunnosta.
– Mietimme yhdessä mitä kannattaa säästää, mitä heittää pois
ja ylipäätään sitä, miten tavaroille voidaan järjestää säilytyspaikkoja.

Kaikki on jo nähty
Moni häpeää, kun professional
organizer astuu kaaoksessa olevan kodin kynnyksen yli. Huoli on turha.
– Sanon, että olen nähnyt pahempaakin. Sitä paitsi se on
vain tavaraa, josta kyllä pääsee
eroon.
Kuka tahansa voi joutua tavarapaljouden alistamaksi. Laitisen asiakkaina on lapsiperheitä,

Vapauden tunne

Maria Laitinen miettii asiakkaidensa kanssa, mitkä tavarat voisi
viedä kirpputorille. Patalappujaa ja esiliinaa myytiin Helsingin Hietalahden kirpputorilla.
KIERTOON VAAN Ammattiraivaaja
– Silmät alkavat säihkyä ja ihminen vapautuu, kun turha tavara meneekin pussiin eikä jää
kotia hallitsemaan. Kun tavarat
saa hallintaan, tapahtuu sama
omalle elämälle.
Laitinen kehottaa kiinnittämään huomiota jo ostohetkeen.
Jos ei osta, tavaraa ei kerry.
– Mieti, tarvitsetko sitä, käytätkö sitä ja haluatko sitä todel-

SDP:ltä tiukat ehdot
hallitukseen menolle
Puolueen tiukin kynnyskysymys eläkeiän nosto.
ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

TAMPERE
Vesa Somppi

Sosiaalidemokraatit asettivat
kolme kynnyskysymystä seuraavaan hallitukseen osallistumiselle.
– Mikäli SDP on seuraavassa
hallituksessa, nostamme työllisyysmäärärahoja ja pääomatuloveroa. SDP sitoutuu lisäksi siihen, ettemme leikkaa työeläkkeitä, puheenjohtaja Jutta
Urpilainen linjasi Tampereella
alkaneessa eduskuntaryhmän
kesäkokouksessa.
Työeläkkeiden leikkaus tarkoittaa käytännössä eläkeiän
nostamista, jota esimerkiksi
Elinkeinoelämän keskusliitto
ajaa kuin käärmettä pyssyyn.
Viimeisin ehdotus oli eläkeiän
nostaminen 70 vuoteen nykyisestä 63 vuoden alarajasta. Matti Vanhasen (kesk.) hallitus päätyi 65 vuoteen, mutta joutui vetäytymään kovan kritiikin vuoksi ja asia laitettiin työmarkkinajärjestöjen pohdittavaksi.
Työryhmät löysivät varhaisen puuttumisen sairauksiin
ja työviihtyvyyden parantamisen parhaiksi keinoksi pidentää työuria.
Vanhasen hallitus ei kuitenkaan ryhtynyt muuttamaan lainsäädäntöä esitysten pohjalta.
Työryhmät luovuttavat aikaansaannoksensa ensi maanantaina pääministeri Mari Kiviniemelle (kesk.)
Kiviniemi lupasi sunnuntaina, että hänen hallituksensa vie

Puoluesihteeri Mikael Jungner ja puheenjohtaja Jutta
Urpilainen vaihtoivat ajatuksia Tampereella.
osan esityksistä maaliin. Suurin
osa jää kuitenkin seuraavalle
hallitukselle.

Pääomavero
Urpilainen on huolissaan kansan kahtiajakautumisesta. Sen
vuoksi hän olisi valmis nostamaan pääomatuloveron 28 prosentista 30 prosenttiin.
– Se olisi osa isoa projektia.
Myöhemmin hän muuttaisi pääomaverotuksen progressiiviseksi. Ennen lopullisia esityksiä, hän odottaa SDP:n omaa
verotyöryhmää johtavan Jouni
Backmanin vetämän työn tuloksia.
Ryhmä saanee esityksensä valmiiksi joulukuussa ennen hallituksen asettaman Martti Hetemäen työryhmää.

Hätäkeskuspäätös
Eduskuntaryhmä käytti Tampereella tilaisuutta hyväkseen ja iski sisäministeri Anne Holmlundin (kok.) tekemään päätökseen
hätäkeskusten yhdistelemisestä. Päätös pitäisi purkaa turvallisuutta heikentävänä.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma kertoi puolueen jättävän eduskunnalle toimenpidealoitteen heti
syysistuntokauden alussa.
– Siihen voi tulla mukaan yli
puoluerajojen.
SDP julkaisee tänään tiistaina keräämänsä presidenttiehdokaslistan.
Puoluesihteeri Mikael Jungnerin mukaan nimimäärä on viime metreillä lisääntynyt jo noin
30:een.

Keskinopeuden valvonta alkoi
Mikkelin ja Heinolan välillä
HELSINKI
STT

Ensimmäinen keskinopeusvalvonta Suomen maanteillä alkoi
eilen maanantaina. Kaksi keskinopeutta mittaavaa valvontakameraa ovat Viitostiellä pari-

kymmentä kilometriä Heinolasta Mikkelin suuntaan.
Pohjoisesta katsoen valvottava pätkä on vähän ennen Lahden moottoritietä.
Auton keskinopeus mitataan laskemalla aika, jonka auto käyttää kahden valvontaka-

TANJA MIKKOLA / LEHTIKUVA

HELSINKI
STT

eronneita, yksin ja kaksin asuvia ja eläkkeelle jääneitä ihmisiä, jotka ovat siirtäneet järjestämisprojektia aina vain myöhemmäksi.
– Näen kuorrutettuja koteja,
joissa tavaroilla ei ole paikkaa,
vaan ne on pinottu pöydille, tuoleille, hyllyille, nurkkiin ja kellariin, Laitinen kertoo.
Nykyinen kulttuurimme kannustaa ostamaan.
– Ja kun taustalla on vielä vanha säästämisen perinne, kodit
täyttyvät, Laitinen sanoo.
Ammattiraivaajan kanssa turhat tavarat lajitellaan ja ne viedään kirpputorille, muuhun
hyötykäyttöön tai roskiin. Laitisen toive on, että sekajätteeseen päätyisi mahdollisimman
vähän tavaraa.
– Rikkinäiset vaatteet kuuluvat energiajakeeseen ja poltettavaksi. Kaatopaikkoja ja sekajäteastioita on niillä turha kuormittaa.
Aluksi tavarasta luopuminen
voi tuntua vaikealta. Työ helpottuu ajan myötä.
– Loppujen lopuksi sitä tavaraa, mikä jää kotiin, on aika vähän. Moni oppii pohtimaan, tarvitsenko tätä todella. Usein vastaus on ei.
Ammattiraivaajalle paras palkinto on se, kun hän näkee asiakkaan helpottuvan tavarataakan pienennyttyä.

THL: Kuudesta
narkolepsiaepäilystä
virallinen ilmoitus

meran välissä. Keskinopeustolpat eivät ”räpsähdä”, sillä valvonta toimii infrapunalla, kertoi MTV3.
Ensimmäinen valvontakokeilu kestää viisi viikkoa, minkä aikana keskinopeudesta ei sakoteta.

la. Jos miettisit asiaa yön yli, tulisitko ostamaan sen, Laitinen
neuvoo.

Muutama Suomessa
Ammattikunta aloitti Yhdysvalloista 1980-luvulla. Suomessa työskentelee vasta muutama
ammattiraivaaja.
Suomessa syntynyt, Hollannissa asuva Anne te Velde-

Luoma on opettanut menetelmää Helsingin työväenopistossa. Kursseja ja yleisöluentoja järjestetään myös tänä syksynä.
Parhaillaan hän kirjoittaa kirjaa, joka auttaa ihmistä pääsemään tavarakasoista ja kiireen
tunteesta.
–Tarve avulle on, sillä Suomessa moni nainen tekee pitkää
työviikkoa, eikä ylimääräistä ai-

Lyhyet
uutiset

kaa tunnu olevan. Asunnot ovat
pieniä, ja toisaalta kulttuuritaustamme painottaa tavaran varastoimista.
Moni professional organizer
erikoistuu auttamaan esimerkiksi adhd:ta tai autismia sairastavia.
Myös vanhukset, masentuneet
ja burn outista kärsivät tarvitsevat usein apua.

Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä linjaa tänään tiistaina, lopetetaanko lasten ja nuorten sikainfluenssapiikitykset Pandemrix-rokotteella.
Ryhmä pohtii sitäkin, voiko tilalle antaa kausi-influenssarokotetta, joka suojaa tänä syksynä
myös sikainfluenssalta.
Lastenneurologit ovat havainneet lapsilla poikkeuksellisen
paljon narkolepsiaa eli nukahtelusairautta, jonka yhteyttä rokotteeseen epäillään.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL) kertoo saaneensa
ilmoituksen kuudesta mahdollisesti narkolepsiaan sairastuneesta lapsesta.
Aiemmin julkisuudessa on puhuttu jopa 14:sta sairastuneeksi
epäillystä lapsesta.
Villin keskustelun vuoksi
THL:n ylijohtaja Juhani Eskola ennakoi, että ilmoituksia tulee lisää.
THL on käynnistänyt rokotteen ja narkolepsian yhteydestä
omat selvityksensä, jotka vievät
Eskolan mukaan viikkoja, todennäköisesti kuukausia.
Arviointia hankaloittaa se,
että narkolepsian perimmäinen
syy on lääketieteelle yhä arvoitus.
Infektiota on pidetty yhtenä
mahdollisena syntipukkina.
Normaalivuosina uusien lasten narkolepsiatapauksien määrä vaihtelee THL:n mukaan välillä 2–7.
Yleisimmin tautiin sairastuvat
nuoret aikuiset.

Puska puolustaa
THL:n pääjohtaja Pekka Puska
puolustaa viimevuotista sikain-

Julia Ruoranen, 9, sai
sikainﬂuenssarokotteen viime
elokuussa Tampereella.
fluenssarokotuspäätöstä. Puska
sanoi MTV3:lle, että uhkana oli
suuri määrä kuolemantapauksia pandemian takia. Hänen mukaansa oli täysi syy uskoa rokottamisen turvallisuuteen.

”

Narkolepsiaan
sairastuu normaalivuosina 2–7 lasta
Suomessa.

”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Puska lisäsi, että Suomessa on
rokotettu satojatuhansia lapsia
ja näin on ehkäisty kuolemia.
Silloisilla tiedoilla terveysviranomaiset tekisivät nyt samanlaisen päätöksen rokottamisesta.
Suomessa sikainfluenssapiikin on saanut hieman yli 2,5 miljoonaa ihmistä.
Ilmoituksia mahdollisista haitoista on tullut reilun 750 rokotetun osalta. Valtaosa on ollut
tyypillisiä flunssan oireita.

Meillä hankintasi ovat
hyvissä käsissä

Meiltä saat
Bonusta!

NIVALA

Päähän osuneesta
pesäpallosta
vammoja nuorelle
Nuori pesäpalloilija sai
laakalyönnistä pallon
päähänsä Nivalassa
lauantaina. 17-vuotias
pelaaja oli sairaalassa
edelleen maanantaina,
mutta hänen uskottiin
toipuvan, kertoi Kaleva.
Nuorukainen pelasi
Reisjärven Pilkkeen
joukkueessa maakuntasarjan ottelua. Hän oli
ulkokentällä siepparina,
kun onnettomuus
tapahtui. STT:n mukaan
matkaa lyöjästä sieppariin oli alle 10 metriä.
Uudenmallisen kypärän
uskottiin pelastaneen
pahemmilta seurauksilta.
Kaleva kertoi, että ambulanssin tulo kentälle
kesti peräti 40 minuuttia.

CLEN DERBY WET
VEDEN- JA PÖLYNIMURI
Clen Derby on joka kodin monitoimi-imuri.
Kuivien ja märkien roskien sekä veden
imurointiin.
• Teho 1200 W
• Säiliö 18 L
• Hyvät varusteet
vakiona
• Takuu 2 vuotta

AKKUPORAKONE
AEG BS12G
• Kompakti – pituus 192 mm
• Kaksi akkua 1,4 Ah / 12V ja
1 h pikalaturi
• Avaimeton 10 mm:n Fixtecpikaistukka
• Vääntömomentti 30 Nm,
24-portainen momentinsäätö
• 2 nopeusaluetta
• Kaikki kätevässä
muovilaukussa

S-ETU

KULMAHIOMAKONE
AEG WS6-125
• Teho 700 W
• Laikan halkaisija 125 mm
• Karalukko - helppo laikan vaihto
• Matala kulmavaihde – hyvä näkyvyys
työkohteeseen

S-ETU

89,-

Norm. 109,Etusi S-Etukortilla 20,-

S-ETU

49,-

Norm. 59,Etusi S-Etukortilla 10,-

49,90

ESPOO

Naisten kuntosali
kielsi rukoushetket
pukuhuoneessa
Espoon keskuksessa
sijaitseva naisten kuntokeskus Lady Fitness
Entresse on kieltänyt
rukoilemisen tiloissaan,
kertoi Vartti. Salin omistaja P.-C. Nordensved
päätyi kieltoon saatuaan
rukoushetkistä valituksia
vuosien ajan.
– Meillä on asiakkaina
joitakin kymmeniä
musliminaisia. Pukuhuoneessa on pidetty melko
huomiota herättäviä
rukoushetkiä, hän sanoi.
Naiset ovat hänen
mukaansa tulleet pukukoppiiin rukoilemaan
silloinkin, kun he eivät
ole olleet kuntoilemassa.
Myös pukuhuoneessa
ruokaileminen on nykyään kielletty.
– Välipalan haukkaaminen ei tietenkään ole
kiellettyä. Tässä on kyse
ruokailusta, omistaja
täsmensi salinsa uutta
järjestyssääntöä.

69,-

Norm. 79,Etusi S-Etukortilla 10,-

TIKKURILA
MAALARIN TALOMAALI 9 L
Valkoinen. Puupintojen ulkomaalaukseen.
Ulkoseinät, vuorilaudat. Sävytettävissä.

ATIIKKA
OVI +AUTOM AN
YHTEISHINTA

599,-

ÄSSÄ AUTOTALLIN
NOSTO-OVI AVAAJALLA
• Kaunis peilikuviointi
• Paksuus 40 mm, uretaanieristys
• Sopii kooltaan 2500x 2100 oviaukkoon
• Kauko-ohjattava avaaja, sis. 2 kpl avaimenperälähettimiä

ÄSSÄ ULKO-OVI
• Lasitettu
• Väri valkoinen
• Koot 9–10x21

S-ETU

309,-

Norm. 329,Etusi S-Etukortilla 20,-

SÄHKÖKIUAS ÄSSÄ 6 KW
Pintahelat eivät
sis. hintaan.

99,-

Värinä syvän musta. Kätisyys vaihdettavissa.
Päälläoloaika 4 h ja ennakkovalinta-aika 8 h.
Teho 6 kW. Suositeltava saunankoko 5-8 m3.

Lisää S-Etutuotteita löydät myymälästämme sekä osoitteesta www.agrimarket.ﬁ
Lähiseudun S-Rautamarketit: KITEE Yrittäjäntie 2, puh. 010 76 84000.
Agrimarketit: OUTOKUMPU Polvijärventie 19, puh. 010 76 83980.
Puhelun hinta soitettaessa
Hankkija-Maatalous Oy:n
toimipaikkojen 010-alkuisiin
numeroihin on 8,21 snt/puh.
+ 11,9 snt/min. kaikista
liittymistä.

Kampanja voimassa 23.–4.9.2010

