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KOTIMAA

sotka.fi 

Sotkasta saat kaikista 
ostoksistasi Plussaa!osososostotototoksksksksisisisistatatatasisisisi PPP Plulululussssssssaaaaaaaa!!!!

Käyttäessäsi kortin luotto-ominaisuutta muihin  kuin kampanja-
ostoksiin,  korot ja kulut tulee maksaa sopimus ehtojen mukaisesti. 
K-Plussa MasterCard -kortin todellinen vuosikorko 2 000 euron 
luotolle on 11,64% (07/2010), kun nimelliskorko on 10,29%. 
Laskelmassa on huomioitu 4 euron kuukausittainen tilihoi-
tomaksu. Kortissa ei ole avaus- eikä vuosimaksua. 
Luoton myöntää Pohjola Pankki Oyj. 

Tilinhoitomaksu 4,-/kk 
Minimikuukausierä 30,- 
Minimiostos 120,-

Koskee normaalihintaisia tuotteita. Ei koske aiemmin tehtyjä kauppoja. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin. skkkee norma llialihhihint itai isia tt ttott iteita EiEi kkkoskkke iaie immin tt htheht jäjä kkka pp joja EEii v ioi hdhdyhdi tistääää imuihihin llalenn kkuksiinsk ksiiiin

alennus mistä tahansa valitsemistasi tuotteista.h ii h li i i

Räätälöi oma tarjous!Räätälöi oma tarjous!

KKKosKosKoKosKos

aaaaaaaaaa

26.8.-8.9.

Tervetuloa lähimpään Sotka-myymälään!                                                                                           www.sotka.fi   

A R VO N TA KU P O N K I  
Osallistun tällä kupongilla Sotkan lahjakorttien arvontaan 26.8.-8.9.2010.

Nimi __________________________________________________________________ 
  
Osoite __________________________________________________________________ 
  
 __________________________________________________________________  

puh.nro __________________________________________________________________ 

AA RR VVOO NN TTAA KKUU PP OO NN KK IRRAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KA KKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUU PPPPPP OOOOOO NNNNN KKKKK IIIIIIIIIIKKKKKKKKKNNNNNNNNNNOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAARR VVOO NN TTRRRRAA RAAAA RR VVOO NN TTAA KKUU PP OO NN KK II

PALAUTA TÄMÄ ARVONTAKUPONKI SOTKA-MYYMÄLÄÄN.  
Voit näin osallistua kymmenien lahjakorttien arvontaan. 

Pääpalkintona on 2 kpl  Lahjakorttia. 
Muut palkinnot ovat: 5 kpl 500,-, 10 kpl 300,- ja 20 kpl 100,- lahjakortteja.j k lj k
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VOITA NYT 
VOITA NYT 10001000 EURON  EURON 

LAHJAKORTTI
LAHJAKORTTI

(tai jokin muu pienemmistä palkinnoista). 

(tai jokin muu pienemmistä palkinnoista). 
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PALOKAN LIIKEKESKUKSESSA! Sammontie 1,  
ma-pe 10-20, la 10-17, su 12-17

Manulankatu 3, 42100 JÄMSÄ 
ma-pe 10-18, la 9-14, ei av. su

HELSINKI

Heta Ängeslevä

E
lämme maailmassa, jossa 
kaikkea on jo liikaa. Se 
näkyy myös kodeissam-
me, jotka pursuavat ta-
varasta ja sälästä. Vaikka 

määrä ahdistaa, on turhasta yl-
lättävän vaikea päästä eroon.

Jos tavaroilla on liikaa valtaa, 
voi avuksi pyytää professional 
organizerin eli ammattiraivaa-
jan. Helsinkiläinen Maria Lai-
tinen on työllistänyt itsensä jär-
jestämisen ammattilaisena vuo-
den ajan.

Ensimmäisellä tapaamisker-
ralla Laitinen tekee asiakkaan 
luona tupatarkastuksen. Silloin 
kartoitetaan, mitä kodista on 
tarkoitus raivata. Seuraavalla 
kerralla Laitisella on mukanaan 
rulla jätesäkkejä. Tavarat lajitel-
laan ja myös viedään ulos asun-
nosta, eikä jätetä enää nurkkiin 
lojumaan.

– Mietimme yhdessä, mitä 
kannattaa säästää, mitä heittää 
pois ja ylipäätään sitä, miten ta-
varoille voidaan järjestää säily-
tyspaikkoja.

Hävetä ei kannata
Moni häpeää, kun professional 
organizer astuu kaaoksessa ole-

van kodin kynnyksen yli. Huo-
li on turha.

– Sanon, että olen nähnyt pa-
hempaakin. Sitä paitsi se on 
vain tavaraa, mistä kyllä pää-
see eroon.

Syyllisyyttä ei kannata tun-
tea, sillä kuka tahansa voi jou-
tua tavarapaljouden alistamaksi. 
Laitisen asiakkaina on lapsiper-
heitä, eronneita, yksin ja kaksin 
asuvia ja eläkkeelle jääneitä ih-
misiä, jotka ovat siirtäneet jär-
jestämisprojektia aina vain myö-
hemmäksi.

– Ihmisillä on liikaa sälää. Nä-
en kuorrutettuja koteja, joissa 
tavaroilla ei ole paikkaa, vaan 
ne on pinottu pöydille, tuoleil-
le, hyllyille, nurkkiin ja kellariin, 
Laitinen kertoo.

Ei ole ihme, että tavaraa ker-
tyy nurkkiin. Nykyinen kulttuu-
rimme suorastaan kannustaa os-
tamaan. 

– Ja kun taustalla on vielä van-
ha säästämisen perinne, kodit 
täyttyvät, Laitinen sanoo.

Vapauden tunne
Ammattiraivaajan kanssa tur-
hat tavarat lajitellaan ja ne vie-
dään kirpputorille, muuhun 
hyötykäyttöön tai roskiin. Lai-
tisen toive on, että sekajättee-
seen päätyisi mahdollisimman 

vähän tavaraa.
– Rikkinäiset vaatteet kuulu-

vat energiajakeeseen ja poltet-
tavaksi. Kaatopaikkoja ja seka-
jäteastioita on niillä turha kuor-
mittaa.

Aluksi tavarasta luopuminen 
voi tuntua vaikealta. Työ helpot-
tuu ajan myötä.

– Loppujen lopuksi sitä tava-
raa, mikä jää kotiin, on aika vä-
hän. Moni oppii pohtimaan, tar-
vitsenko tätä todella. Usein vas-
taus on ei.

Ammattiraivaajalle paras pal-
kinto on se, kun hän näkee asi-
akkaan helpottuvan tavarataa-
kan pienennyttyä.

– Silmät alkavat säihkyä ja ih-
minen vapautuu, kun turha ta-
vara meneekin pussiin eikä jää 
kotia hallitsemaan. Kun tavarat 
saa hallintaan, tapahtuu sama 
omalle elämälle.

Ammattiraivaajan työ on aut-
taa pääsemään eroon jo haali-
tusta roinasta, mutta Laitinen 
kehottaa kiinnittämään huo-
miota jo ostohetkeen. Jos tava-
raa ei kanna ovesta sisään, sitä 
ei kerry.

– Mieti, tarvitsetko sitä, käy-
tätkö sitä ja haluatko sitä todel-
la. Jos miettisit asiaa yön yli, tu-
lisitko ostamaan sen vielä huo-
menna, Laitinen neuvoo.

Tavarapaljoudesta luopuminen voi tuntua aluksi vaikealta. Se kuitenkin 
tekee elämästä selkeämpää, uskoo koteja järjestelevä Maria Laitinen.

Eroon turhasta tavarasta
1AMMATTIRAIVAAJA

HELSINKI

Heta Ängeslevä

Professional organizer, jota Suo-
messa muun muassa ammatti-
raivaajaksi tai järjestämisen am-
mattilaiseksi kutsutaan, auttaa 
ihmisiä ja yrityksiä tilan ja ajan-
käytön järjestämisessä. Ammat-
ti on lähtenyt liikkeelle Yhdys-
valloista 1980-luvulla. Suomes-
sa työskentelee vasta muutama 
ammattiraivaaja.

Suomessa syntynyt, Hollan-
nissa asuva Anne te Velde-
Luoma on opettanut menetel-
mää Helsingin työväenopistos-
sa. Kursseja ja yleisöluentoja jär-
jestetään myös tänä syksynä.

Parhaillaan te Velde-Luoma 
kirjoittaa kirjaa, joka auttaa ih-
mistä pääsemään ahdistavista 
tavarakasoista ja jatkuvasta kii-
reen tunteesta eroon.

– Tarve avulle on, sillä Suomes-
sa moni nainen tekee pitkää työ-
viikkoa, eikä ylimääräistä aikaa 
tunnu olevan. Asunnot ovat pie-
niä, ja toisaalta kulttuuritaustam-
me painottaa tavaran varastoi-
mista, te Velde-Luoma listaa.

Apua erityisryhmille
Te Velde-Luoman nykyisessä 
kotimaassa Hollannissa pro-
fessional organizer -menetelmä 
on paljon pidemmällä. Te Vel-
de-Luoma toimii alan ammatti-

yhdistyksessä ja koulutuskomi-
tean työssä.

Moni professional organizer 
erikoistuu auttamaan esimerkik-
si ADHD:ta tai autismia sairas-
tavia. Myös vanhukset, masen-
tuneet ja burn outista kärsivät 
tarvitsevat usein apua.

Te Velde-Luoma haluaa Suo-
meenkin koko maan kattavan 
organizer-verkoston. 

– Järjestän keväällä ensimmäi-
sen koulutuksen Helsingissä, ja 
jos kiinnostusta riittää myös 
muualla Suomessa. 

�Anne te Velde-Luoman kirja 
Kaaoksen kesyttäjä (Avain 2010) 
ilmestyy lokakuussa.

Hollannissa jo lukuisia 
ammattilaisia

MYYTÄVÄNÄ  Professional organizer Maria Laitinen näkee työssään paljon tarpeetonta 
tavaraa, joka usein kiikutetaan kirpputorille myytäväksi.

MARKKU OJALA / COMPIC

PREDENTINVAALIT

Sauli Niinistö harkitsee 
presidenttiehdokkuutta
Eduskunnan puhemies Sauli 
Niinistö (kok.) kertoi lauan-
tain Iltalehden haastattelussa 
harkitsevansa vakavasti presi-
denttiehdokkuutta. Niinistö on 
kesän aikana noussut selkeästi 
kärkeen useammassakin mie-
lipidekyselyssä, joissa on tie-
dusteltu kansalaisten suosikkia 
seuraavaksi presidentiksi.

Hän sanoo suosion läm-

mittävän mieltä ja asettavan 
siinä mielessä paineita, että 
mahdollista ehdokkuutta on 
pohdittava vakavasti.

Hän ei kuitenkaan tässä vai-
heessa kerro aikeistaan vaan 
muistuttaa, että vuoden 2012 
vaaleihin on vielä aikaa.

– Siitä puhuminen on sama 
kuin lapsena olisi jo kesäkuus-
sa odottanut joulupukkia.

YDINVOIMAN VASTAINEN MIELENOSOITUS 

Eurajoella lauantaina järjestet-
ty ydinvoiman vastainen mie-
lenosoitus päättyi iltapäivästä 
kolmenkymmenen ihmisen 
kiinniottoon. Olkiluodon ydin-
voimalan lähistöllä muutoin 
rauhallisesti sujunut mielen-
osoitus sai käänteen kahdelta 
iltapäivällä, kun joukko mie-
lenosoittajia lähti etenemään 
pitkin Olkiluodontietä.

Satakunnan poliisin mukaan 

tien vallannut joukko kieltäytyi 
noudattamasta useita pois-
tumiskehotuksia ja -käskyjä. 
Ylikomisario Lars Grönroosin 
mukaan poliisille ei lopulta 
jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin 
ottaa joukko kiinni. Kiinniotto 
sujui säyseästi.

Kiinniotetut kuljetettiin 
Rauman poliisiasemalle. Heille 
kirjoitettiin 10 päiväsakkoa 
niskoittelusta poliisia vastaan.

Aamukuudesta järjestetty 
mielenosoitus keräsi paikalle 
150–180 mielenosoittajaa. 
Poliisin mukaan joukko onnistui 
tukkimaan hetkellisesti valtatien 
8:n sekä kolme pienempää, Ol-
kiluodon suunnalle vievää tietä.

Tiet eivät olleet yhtä aikaa 
poikki. Poliisi sulki itse aamulla 
Olkiluodontien turvatoimena. 
Voimaloiden työntekijät ohjat-
tiin vaihtoehtoisille reiteille.

Poliisi otti 30 kiinni

KEITELE

Laura Ojanen

Keiteleen hamppupelto on kas-
vanut harvana takaisin pellol-
le, jolta poliisi tuhosi kasvit vii-
me lokakuussa. Nyt 1,7 heh-
taarin laajuisen kannabisviljel-
män kohtalosta käydään vään-
töä, kun poliisi, maanomistajan 
poika sekä viime kesän kasvat-
taja ovat asiasta eri mieltä.

Rikoskomisario Juha Kor-
honen Pohjois-Savon poliisis-
ta kertoo sopineensa nimettö-
mänä pysyttelevän maanomis-
tajan kanssa tällä viikolla, että 
maanomistajan poika hävittää 
kasvit heti kun saa käyttöönsä 
traktorin.

– Poliisi otti maanomistajaan 
yhteyden ja ilmoitti, että hä-
nen maillaan kasvaa laittomasti 
hamppua, Korhonen kertoo.

Viljelmän tuhoaminen on kui-
tenkin saanut teatterinäytelmän 
kaltaisia piirteitä, sillä hamput vii-
me kesänä kylvänyt Timo Haara 
kutsui median lauantai-aamuk-
si Keiteleen pellolle. Hän itse oli 
saapunut paikalle Virosta, jossa 
nykyään viljelee kannabista.

Haara kertoi sopineensa pel-
lolle tapaamisen poliisin kanssa, 
joka aikoo kitkeä hamput.

Korhosen mukaan poliisilla ei 
ole missään vaiheessa ollut tar-
koitusta tulla neuvottelemaan 
Haaran kanssa, sillä hän ei enti-
senä peltovuokralaisena liity mi-
tenkään tänä kesänä kasvaneen 
hampun tuhoamiseen.

Rikosta ei epäillä
Maanomistajan poika sen sijaan 
väittää, että poliisi on antanut 
hänelle elokuun loppuun asti ai-
kaa tuhota hamput, tai muuten 
häntä uhkaa syyte.

Korhonen kiistää tämän, ja pai-
nottaa, ettei poliisilla ole käynnis-
sä tutkintaa asiaan liittyen eikä ke-
nenkään osalta epäillä rikosta.

– Hampun kasvamiseen viime 
vuoden siemenistä ei katsota liit-
tyvän tahallista viljelyä. Nyt hän 
on kuitenkin tietoinen kasveista, 
ja tuhoamisesta on sovittu.

Maanomistajan poika sanoo 
hävittävänsä hamput vain, jos 
poliisi voi osoittaa syyteuhan.

– Tiedän, että Haaralla on hy-
vät tarkoitukset, ja tuen niitä.

Haara oli kutsunut Keiteleel-
le myös lyhytkasvuisuudesta ja 
skolioosista kärsivän Antti Mik-
kosen Helsingistä. Mikkonen 
kertoi pärjänneensä hermokipu-
jensa kanssa kymmenen vuotta 
kannabiksen avulla.

Haara kertoo kasvattavansa 
hampusta Suomelle uutta Noki-
aa. Hän haluaisi hyödyntää kan-
nabiksen bioenergiaan ja lääk-
keiden raaka-aineeksi. Pellosta 
saisi hänen mukaansa nyt aina-
kin sata kiloa kannabista.

– Huumekäyttöön THC-pitoi-
suus ei riitä. Sama kuin yrittäisi 
myydä pilsneriä viinana.

Haara vaatiikin, että pitoisuu-
det mitataan ennen pellon tuho-
amista.

– Ilman viljelyä näin hyvin kas-
vava geenipohja pitäisi turvata.

Hamppupellon 
kitkemisestä kiista
Viljelijä tuli Virosta suojelemaan 
uudelleen kasvanutta kannabista.

Tausta : Asia kesken tuomioistuimissa

2Keiteleen hamppupel-
to nousi julkisuuteen loka-
kuussa, kun poliisi hävitti 
Haaran 1,7 hehtaarin viljel-
män. THC-pitoisuudet oli-
vat laittomat.
2Haara on saanut tuomi-
on muun muassa kahdes-
ta huumausainerikokses-
ta. Heinäkuussa korkein oi-
keus asetti hovioikeuden 
määräämän puolentoista 

vuoden vankeustuomion 
täytäntöönpanokieltoon. 
KO päättää syksyn aikana, 
ottaako se asian käsiteltä-
väksi.
2Hampun kasvattaminen 
huumausainekäyttöön on 
Suomessa lailla kiellettyä. 
Esimerkiksi Virossa pienten 
kannabis-määrien käytös-
tä ja hallussapidosta ei ran-
kaista.

  Hampunkasvattaja Timo 
Haara saapui lauantaina 
Keiteleelle Virosta, sillä hän 
haluaa estää viljelemiensä 
kannabiskasvien tuhoamisen.

JUHA POUTANEN

Päivän kysymys: Voiko mielenosoituksella 
vaikuttaa? ksml.fi b 


