Ammatti:

tsemppari
Haluaisitko syödä
terveellisemmin, rikastua
ilman lottovoittoa tai pitää
kotisi järjestyksessä?
Apua on tarjolla: sinäkin
voit hyötyä uuden ajan
valmentajasta. ›
Milka Sauvala Kuvat Susanna Kekkonen

Ravintovalmentaja
Sonia Huhtala
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Ammattijärjestäjä
Maria Laitinen
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Älä kiellä itseltäsi mitään!
Syömme hirveästi sokeria,

juomme liikaa alkoholia ja silloin, kun pitäisi nauttia
kunnon ateria, säästelemme kaloreita herkutteluhetkiin.
Ravintovalmentaja Sonia Huhtala on
juuri listannut, mikä on tyypillisesti pielessä suomalaisnaisten ruokavaliossa.
– Tietoa on nykyisin paljon saatavilla,
mutta sen hyödyntäminen omassa elämässä on vaikeaa, Sonia jatkaa.
Moni kyllä yrittää – mutta epäonnistuu
toistuvasti. Epäterveelliset ruokailutottumukset ovat usein juurtuneet osaksi arkea
vuosien mittaan.

Moni Sonialta apua hakeva on kärvistellyt pitkään. Peilistä katsoo väsynyt naama,
vatsa on jatkuvasti turvonnut ja vaaka väärällä kymmenluvulla. Useat luottavat uskomuksiin, jotka rajoittavat syömistä.
– Jos kieltää itseltään tietyt ruoat tai
ajattelee, että terveellinen ruokavalio on
yhtä kuin vähäkalorinen, saattaa tehdä jopa terveyttä vaarantavia valintoja.
Näin käy esimerkiksi, jos jättää hyvät
rasvat pois.
Sonian mukaan ravintovalmennuksesta
voi saada apua sairauksiin, syömisongelmiin, ylipainoon ja stressiin.

ravintovalmennuksesta on hyötyä , jos

sonia on työskennellyt

on jatkuvasti tyytymätön terveydentilaansa mutta ei tiedä, miten ja mistä pitäisi
aloittaa. Sonia auttaa asiakkaitaan tekemällä yhteisiä kauppareissuja ja tarjoamalla uusia reseptejä. Sitä ennen hän pyytää
pitämään ruokapäiväkirjaa.
Viimeksi Sonia lähetti asiakkaalleen ohjeen syksyiseen salaattiin, jossa on paahdettuja juureksia ja vuohenjuustoa.
– Sesonkisyöminen on parasta, mitä voi
tehdä.

kuvamallina.

Sonia Huhtala, 30
Kotipaikka: Helsinki ja Lontoo

ammatti: ravintovalmentaja Sonia’s
Personal Method -yrityksessä,
opiskelee ravintoterapeutiksi
valmennuksen hinta: 1  200 €/
6 kk, ravintoanalyysi 250 €
neuvo: ”Kirjaa ruokapäiväkirjaan
viikon ajan kaikki, mitä syöt. Näet
helposti, saatko tarpeeksi esimerkiksi kasviksia.”
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pitkään valo-

– Kun kroppa on työkalu, joutuu olemaan
hirveän tarkka. Omakin syömiseni on ollut
jossain vaiheessa häiriintynyttä. Nuorena
mallina olisin tarvinnut jonkun sanomaan,
miten tärkeää on, että syö säännöllisesti.
Nyt Sonia on löytänyt itselleen sopivan
tavan syödä hyvin.
– Kesällä suosin raakaravintoa, mutta
talvisin kaipaan enemmän lämmintä ruokaa. Haluan olla esimerkki, mutta olisi hullua kuvitella, että on olemassa vain yksi oikea tapa syödä.
Siksi Sonia ei suosittele mitään tiettyä
ruokavaliota vaan tutkii yhdessä asiakkaansa kanssa, mikä tälle parhaiten sopii.
Yksi asia on kuitenkin tärkeä kaikille:
selkeä ateriarytmi. Se auttaa karkottamaan makeanhimoa ja naposteluntarvetta.
– Kahden kolmen tunnin välein syöminen ei kuitenkaan sovi kaikille vaan kerryttää monille vain turhia kaloreita.

– Jos ajattelee, että terveellinen
ruokavalio on yhtä kuin vähäkalorinen, voi tehdä terveyttä vaarantavia
valintoja, Sonia Huhtala sanoo.

– Asiakkaani eivät ole avuttomia
tai laiskoja. Kaikki paukut on
vain käytetty töissä, Maria
Laitinen sanoo.

Maria Laitinen, 40
Kotipaikka: Helsinki

Ammatti: ammattijärjestäjä
Tavararemontti-yrityksessä
järjestämisen Hinta: 54 €/tunti,
299 €/päivä. Työstä saa kotitalousvähennyksen.
neuvo: ”Jos sinun on vaikea luopua
turhasta tavarasta, koska se on
muisto jostakin, ota siitä valokuva ja
pane tavara menemään.”

Häpeä pois komerosta
Kotioven takana

on ilkeä salaisuus.
Pöydänkulmilla lojuu pinoittain lehtiä,
joista on yksi juttu lukematta. Saunaan ei
mahdu sisään. Komeroon on tungettu tavoitevaatteita kymmenen kiloa sitten, veroilmoituksen täyttöohje vuodelta 1975 ja
mausteita ajalta, jolloin parasta ennen -päiväystä ei ollut keksitty.
Kuulostaako tutulta?
Et ole yksin. Maria Laitinen on nähnyt
tämän kaiken. Hän on professional organizer, ammattijärjestäjä, joka on raivannut tilaa yli sataan kotiin.
– Autan tekemään kodista sellaisen, että
asukas viihtyy siellä, Maria sanoo.

sonkivaatteet. Silloin pöydillä lojuvat kasat
saa arkistoitua kaappeihin.
Tehtävään tarvitaan Marian mukaan
”hyvä heittokäsi”.
– Suurin ongelma on, ettei ihminen halua
päästää irti tavaroista.
Silloin Maria tsemppaa, valmentaa luopumaan.
– Kysyn, mikä on pahinta, mitä tapahtuu,
jos luovut näistä.
Maria uskoo, että yhä useammalle luksusta ovat tila ja aika. Että voi itse leipoa
pullaa tai lukea kirjaa sohvannurkassa. Se
ei onnistu, jos tiskipöytä on kuorrutettu likaisilla astioilla.

kodin ongelmapaikat. Aina löytyy se täyteen ahdettu tavaran loppusijoituspaikka – kellarikomero,
varasto tai autotalli – josta on hyvä aloittaa.
Kun tuon paikan saa raivattua, kodin
kaapeista voi siirtää sinne esimerkiksi se-

Kodin kaaos näyttää

Ensin Maria kartoittaa

olevan naisen vastuulla. Lähes kaikki Marian palveluihin
turvautuvat ovat eri-ikäisiä ja -tuloisia
naisia.
– Asiakkaani eivät ole avuttomia, tyhmiä tai laiskoja. Monesti kaikki paukut on

käytetty töissä ja koti on jäänyt kesannolle.
Tavara hallitsee kotia, vie kaiken energian ja hävettää. Ystäviä ei kehtaa kutsua
kylään. Syyllisyys on kova etenkin äideillä,
Maria sanoo.
Miksi meidän sitten on niin vaikea luopua edes rikkinäisestä t-paidasta?
Maria on huomannut, että nykymaailman vaatimukset ovat ristiriitaisia. Tavaraa on tarjolla yllin kyllin, mutta samalla
pitää olla ekologinen ja säästäväinen kuluttaja.
Reikäistä paitaa säästetään rätiksi.
Ei Maria ole synnitön itsekään.
Makuuhuoneen kaapissa on laatikko
täpötäynnä kiinnostavia lehtileikkeitä ja
muistoja. Selviää, että esikoistytölle on ostettu potta vuonna 1996.
– Olen sitten halunnut tällaisen kuitin
säilyttää, Maria nauraa.
Mutta kun kuitin panee laatikkoon ja laatikon siististi kaappiin, se on ihan ok. ›
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Olisiko sinulla varaa avioeroon?
Käsi sydämelle, uskotko voivasi rikastua?

Aika moni ei usko, sanoo varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi.
– Ihminen menee itse siihen loukkuun,
ettei se ole mahdollista.
Terhin mukaan aivan liian monen naisen
rahat valuvat käsistä arjen velvoitteissa.
Nainen selittää aloittavansa säästämisen ja
sijoittamisen heti, kun siihen on varaa. Sitten kun asuntolaina on maksettu ja lapset
omillaan. Sitten kun tilillä on ylimääräistä.
Sitä päivää ei vain koskaan tule.

Terhi Majasalmi, 33

Terhin työ on herätellä naiset huomaamaan, että vaurastuminen on mahdollista.
Ensin tarvitaan tavoite. Se voi olla oman
talouden saaminen tasapainoon, taloudellinen riippumattomuus tai rikastuminen.
Jos haluaa vaurastua, pitää olla valmis
tinkimään turvallisuuden tunteesta: ostaa
sijoitusasunto, sijoittaa osakkeisiin tai ryhtyä yrittäjäksi.
Entä jos rahaa aloittaa ei ole?
Terhi neuvoo panemaan palkasta ensin
syrjään itselle ja hoitamaan vasta sitten
muut menot. Jos asuntolaina nielee kohtuuttoman osan tuloista, asunnon voi aina
myydä ja asua vuokralla.
Niin Terhi itsekin tekee.
Kahdeksan vuotta sitten hän osti lainarahalla miehensä kanssa ensimmäisen si-

joitusasuntonsa ja vuokrasi sen. Nyt heillä
on parikymmentä asuntoa ja säännölliset
vuokratulot. Niillä maksetaan lainat ja lainankorot, ja tilille jää plussaakin. Pariskunta
asuu yhä vuokralla kahden lapsensa kanssa.
Yhä useampi suomalainen haluaa itselleen kaiken heti – vaikka velaksi. Suomen
Asiakastiedon mukaan tänä vuonna on rekisteröity jo yli miljoona maksuhäiriömerkintää. Se kauhistuttaa Terhiä.
– Varsinkin nuoret tuntuvat ajattelevan,
että kun haluaa jotain, se on pakko saada saman tien. He eivät jaksa odottaa palkintoa.
Varallisuusvalmentaja haluaa opettaa
suomalaiset ajattelemaan rahaa.
– Meillä ei ole vaurastumisen kulttuuria.
Ihmiset eivät puhu rahasta.
Moni ajattelee, että yhden rikkaus on
muilta pois. Terhi ei tätä käsitä. Koko yhteiskunnalle on parasta, kun ihmiset pystyvät pitämään huolta itsestään.
Terhi on valmentanut esimerkiksi epätasaisesti tuloja saavia yrittäjiä ja tavallisia työssäkäyviä naisia, jotka ovat huomanneet, että inflaatio syö säästöt pankkitililtä
ja eläke jää toivottua pienemmäksi.
Monella naisella on elämässään yksi lisäriski: mahdollinen avioero.
– Pystyisitkö pitämään yllä nykyistä elintasoasi yksin omilla tuloillasi? Terhi kysyy.
Jos et, mutta haluaisit, on aika toimia.

Kotipaikka: Helsinki

ammatti: varallisuusvalmentaja
Varallisuusakatemia-yrityksessä
varallisuuvalmennuksen hinta:
1  250 €/ryhmävalmennus
neuvo: ”Pane ensin palkasta sivuun
itsellesi ja maksa vasta sitten muut
menot.”

– Jos haluaa vaurastua,
pitää tinkiä turvallisuuden
tunteesta: ostaa sijoitusasunto tai sijoittaa osakkeisiin, Terhi Majasalmi sanoo.
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