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TELEVISIO

17.05  Luostarien kutsu. Ihmeitä tekevät ikonit. 
17.35  Francon aika – näin sen koimme. Kaksi jou-

lukuun päivää. Osa 112. 
18.55  Japania Erinin kanssa. Tänään käymme 

läpi matkapuhelimen erilaisia käyttö-
tapoja sekä opimme ilmauksia, joilla 
esitämme arveluja. Osa 14/25.

19.20  Kohtalon vuodet. Tarina Leipzigista 
vuosina 1987 - 89, jolloin kommunis-
min ote Itä-Saksasta alkaa hiljalleen 
huojua. Isänsä kuoltua Astrid Protter 
ajautuu kriisiin, joka mullistaa hänen 
maailmankuvansa. Osa 1/2.

20.50  Avaruuskansiot. Pluto sijaitsee kauimpa-
na auringosta ja on niin pieni ja syr-
jäinen, että se havaittiin vasta vuonna 
1930. 24-vuotias poika ehti kuvata 
45 miljoonaa maailmankaikkeuden 
kohdetta, ennen kuin huomasi Pluton.

21.00  Historia: Tuntemattomat sotilaat. Sarjassa 
etsitään ja tunnistetaan vainajien jään-
nöksiä ja rakennetaan kuvaa elämästä 
taisteluhaudoissa. Osa 4/13.

21.50  TV-arkisto Tampereella.
21.50  Nousu Pispalaan. (1965) Tutustumme 

kirjailija Lauri Viidan opastuksella 
Pispalaan. 

22.19  TV-arkiston vieraana: Arvo Ahlroos. 
22.37  Jää hyvästi Amuri. (1967) Tampereen 

työläiskaupunginosa Amuri sai uuden 
asemakaavan ja puutalot saivat väis-
tyä. 

23.15 Tohtori Zivago. Boris Pasternakin 
romaanin perustuva venäläinen draamasarja 
nuoren lääkärin elämästä ja rakkaudesta 
kahteen naiseen Venäjän vallankumouksen 
myllerryksessä. Osa 10/11. 00.00 Teematieto. 

09.00  SubPlay. 
10.30  Nellin maja. Kesäisiä aiheita, keskustelu-

ja ja kisoja suorana Nellin majasta.
11.00  Ostos-tv. 
14.00  SubSuosikki: Xena. Kuoleman kyyneleet.
15.00  Perheen kalleudet. �Superia sisään! Jim ja 

Cheryl yrittävät neljättä lastaan, mutta 
onnistuminen ei ole mikään hole-in-
one -show. Vai onko?

15.30  Hills. Odottamatonta. 
16.00  E! Victoria Silvstedtin täydellinen elämä. Täh-

titoimittajana Tukholmassa. Victoria 
on huolissaan siitä, ettei hänellä ole 
Skandinaviassa läheskään niin paljon 
faneja kuin muualla Euroopassa. 

16.30  E! Victoria Silvstedtin täydellinen elämä. 
Muistoja Los Angelesissa.

17.00  112 – hengenpelastajat. Hannan häät. 
Dimitri taistelee rahahuoliensa kans-
sa, kun muut juhlivat Hannan häitä. 
Hääkakun koristeet leimahtavat liek-
keihin, ja juhlista tulee ikävällä tavalla 
ikimuistoiset.

17.30  Kolmas kivi auringosta. Yksinäinen Dick. 
18.00  Subin uutiset. 
18.05  Poliisikoira Rex. Kala nimeltä Filippo. 
19.00  Lemmen viemää. Entinen vaimo. André 

saa ex-vaimoltaan Evelyniltä viestin 
tulla tapaamiseen asianajajan luokse. 

20.00  Frendit. Ihana Joshua.
20.30  Simpsonit. Exä syö pöydässäsi. Homer 

joutuu mukaan Margen ex-poikays-
tävän hämäräpuuhiin ja vastuuseen 
niistä.

21.00  Exterminators. Veneessäni on alligaat-
tori. Melanien ja Gingerin tiluksilla 
on alligaattori, josta halutaan päästä 
eroon. Maryn luona asuu naisia 
kolmessa polvessa, ja heitä piirittävät 
ampiaiset. 

21.30  Kyttäkokelaat. Koulu alkaa.
22.00  Chuck. Chuck vastaan salarakas. Kun 

korjattavana oleva tietokone saa 
Chuckin näkemään välähdyksen 
Risteys-tietokannasta, kohtaa vakoo-
jakolmikko yllättäen haamun Caseyn 
menneisyydestä.

23.00 Chuck. Chuck vastaan marliini. 23.55 
Tähtiportti. Muodonmuutos. 00.55 Duudsonit 
(K15). Jakso 3: Supersankarit. Uusinta. 01.25 
Duudsonit (K15). Jakso 4: Britneyn synttärit. 
Uusinta. 01.55-02.55 Erikoisjoukkue. Myyrä. 
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09.30  Naapureina Madridissa. Silmukka kiristyy. 
11.00  Tv-uutiset.
11.05  YLE News.
11.10  Antiikkia ja arvoituksia. Kuvanveistäjän 

tapaus 1/2. 
12.00  Ykkösen aamu-tv: Tänään otsikoissa. 
13.00  Myötä- tai vastoinkäymisessä. Kuninkaal-

liset häät kautta aikojen. Eerik XIV ja 
Kaarina Maununtytär. Osa 1/5.

13.30  A-studio: Talibanien matkassa. 
14.00  Eläköön antiikki. Osa 2/6. 
14.30  MOT: Törmäys ja tyrmäys. Sami Timonen 

jäi rekan alle ilman omaa syytään ja 
vammautui. 

15.00  Tv-uutiset.
15.05  Coronation Street. Kuilun partaalla. 
15.55  Holby Cityn sairaala.
16.55  Viittomakieliset uutiset.

08.50  Alueuutiset. 
10.10  Pieni talo preerialla. Luonnon armoilla.
11.00  Matkapassi: Ecuador ja Galapagos. 
11.50  Pat & Stan. 
12.00  Läähätän ja läkähdyn. 
12.30  Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa. Osa 9/10. 
13.00  Kaks’ tavallista Lahtista. �(Suomi 1960) 

Pääosissa: Leif Wager, Tommi Rinne, 
Pirkko Mannola. Ohjaus: Ville Salmi-
nen. 

14.25  Riskirajoilla: Kuljetusten kuninkaat. Histori-
an siipien havinaa. 

15.15  Lähdetään luontoon. Vankkurivaelluksel-
le. 

15.45  Loma!
16.10  Lentävät lääkärit. Ollaan kirkossa. 
16.55  Meren ihmeellinen elämä. 

17.00  Pauli. 
17.23  Pikku Kakkonen. Kaisla ja Lassi viettävät 

kesää. Katsellaan ohjelmat Norsulan 
perhe, Korkeasaaren eläinlapset, Neljä 
nenää sekä Bertin ja Ernien suuret 
seikkailut.

18.00  Satuhäät. Emilia Haapala ja Joona 
Ukkonen.

18.50  Tv-uutiset.
19.00  Alueellinen uutislähetys.
19.10  Urheiluruutu.
19.15  Kakkosen kesäsää.
19.20  Lapsityrannit. 
20.00  Arvon veli. �Lämmintä huumoria 

sisältävä kuvaus kolmesta tavallisesta 
ihmisestä oudossa tilanteessa. K: Kati 
Kaartinen.

20.50  Toinen minä: Pirkka-Pekka Petelius. Vikkeliä 
otuksia ja kuuluisa eläintenhoitaja.

17.00  Tv-uutiset.
17.09  Sydän paikallaan. Unelmien aika. 
18.00  Kuuden Tv-uutiset ja sää. 
18.30  Myötä- tai vastoinkäymisessä. Osa 2/5. 
19.00  Mennyttä etsimässä: Sisu är aina sisu. Suo-

men suuren elinkeinorakenteen mur-
roksen aikana monet lähtivät Ruotsiin 
paremman elämän toivossa. Harvoin 
tulee ajatelleeksi kuinka valtavan 
muutoksen edessä siirtolaiset aloittivat 
elämänsä Ruotsissa.

20.00  Tosi tarina: Työn sankari. 73-vuotias Raimo 
Oikari on tehnyt koko elämänsä 
työtä. Eläkkeellä olevalla miehellä on 
yksi suuri intohimo: hän kunnostaa 
museoautoja. Raimo määrittää ole-
massaolonsa pysymällä alati liikkeellä. 

20.30  Tv-uutiset ja sää.
20.55  Urheiluruutu.

21.00  Italiaa aloittelijoille. �(Italiensk for begyn-
dere/Tanska 2000) Lämminhenkinen 
kertomus kuudesta yksinäisestä, 
rakkautta etsivästä ihmisestä, joiden 
kohtalot kietoutuvat yhteen italian 
kurssilla.

22.48  Terapiassa. Walter, neljäs viikko. Walter 
on saanut potkut ja joutunut toimit-
tajien hampaisiin. Paul yrittää saada 
hänet käsittelemään syyllisyydentun-
nettaan.

21.00  Ajankohtainen Kakkonen. Kantasuoma-
laiset ja maahanmuuttajat sotajalalla 
Vaasassa. Hollywood haluaisi kuvata 
Talvisotaa Suomessa. Kesärenki 
Rennyn assistenttina Mannerheim-
elokuvassa.

21.35  Jalkapallon Mestareiden liiga. Karsinta-
ottelu UC Sampdoria - SV Werder 
Bremen. Selostus Kimmo Porttila. Re-
fereras på svenska av Chriso Vuojärvi.

23.50 Larssonin pariskunta. Huom. Ohjelma 
jää pois, mikäli Jalkapallossa pelataan jatko-
aika. 00.18 Mr Bean. Huom. Ohjelma jää pois, 
mikäli Jalkapallossa pelataan jatkoaika. 00.30-
01.00 Jalkapallon Mestareiden liiga. Kooste 
kierroksen muista otteluista.

23.15 Tv-uutiset. 23.20-00.10 Prisma: Miksi 
me näemme unia? Unien salaperäinen 
maailma on aina kiehtonut ihmistä. Uni 
muokkaa muistiamme ja oppimiskykyämme 
ja painajaisillakin voi olla oma suotuisa 
vaikutuksensa.  

09.25  Studio55.fi . Farkkumummot tulevat.
10.00  Mitä tänään syötäisiin? Juusto-ananas-

hampurilaiset.
10.05  Tunteita ja tuoksuja. Ah, sehän on vain 

rahaa, Arthur!
10.55  Televisa. 
12.05  Keskellä kesäpäivää. 
12.35  GoFinland.fi . 
13.05  Keskellä kesäpäivää. 
13.35  Astro-tv. 
14.30  Mitä tänään syötäisiin? Uusinta.
14.35  Jokakoti.fi . Uusinta.
15.05  Lääkärit. Vaarallinen lupus. 
16.00  Televisa. 
16.25  Salatut elämät. Neljä seinää ahdistaa 

Elinaa. Osa 1248. 
16.55  Salatut elämät. Ami varmistuu elämänsä 

tylsyydestä. Osa 1249. 

17.25  Salatut elämät. Ossillakin on tunteet. 
Osa 1250. 

17.50  Mitä tänään syötäisiin? Juusto-ananas-
hampurilaiset. Uusinta.

17.55  Doc Martin. Paljon pelissä 1/2. 
19.00  Seitsemän Uutiset.
19.20  Päivän sää.
19.30  Peili. Tässä jaksossa pelaamassa ovat 

Jani Toivola, Susa Mattson ja Linda 
Ahonen.

20.05  Perhesiteet. Meksiko. Sarja jää tauolle.

21.00  Todistettavasti syyllinen. Painin pyörteissä. 
Show-painissa ansioitunut mies saa 
surmansa vuonna 1986. Häntä jää 
kaipaamaan poika, joka lapsuudes-
saan ihaili isäänsä pyyteettömästi. 

22.00  Kymmenen Uutiset.
22.20  Päivän sää.
22.25  Tulosruutu.
22.35  Survivors (K13). Kadonnut poika.

23.40 CSI Miami. Vaikeneminen pidentää 
ikää. 00.40 30 Rock. Hullu hallitsijatar. 01.10 
Televisa. 01.50 Se Oikea. 

09.00  Mitä ruokamme sisältää? Roskaruoka. 
09.30  Vatsasta maailmaan. Onko kaksosista 

tuplasti vaivaa? 
10.00  Häät haltuun. Sekavia perhesuhteita. 
10.30  Kämppä myyntikuntoon. Catherine. 
13.00  Vatsasta maailmaan. Apua osteopatiasta. 
13.30  Häät haltuun. Serbialainen huutokauppa. 
14.00  Kämppä myyntikuntoon. Christina ja Adam 

haluaisivat muuttaa lähemmäs perhet-
tään ja sukulaisiaan kahden lapsensa 
takia. 

14.30  Mitä ruokamme sisältää? Pakkausmateri-
aalit.

15.00  Vaaleanpunainen pantteri. 
15.10  Luokkakokous Havaijilla. Selkäänpuukot-

tajan paluu.
16.10  Dr. Phil. Teinit ja seksi. 

17.10  Nelosen sää. 
17.15  Isännän ja koiran käytöskoulu. Komentelun 

kuningas. 
17.45  Oprah. Optimismin voima. 
18.45  Nelosen uutiset. 
18.55  Nelosen sää. 
19.00  Australian Huippumalli haussa. Muotitietä-

mystä. 
20.00  Hurja remontti. DeAethin perhe. Hurja 

remontti myös huomenna kello 20.00. 
Tänään Ty vie suunnittelijat Texasiin 
auttamaan DeAethin perhettä, joka 
on omistanut elämänsä hädänalaisten 
eläinten auttamiselle. Eläinpelastus-
palvelun ja päivätöiden rinnalla koti 
on jäänyt taka-alalle ja päässyt pahasti 
ränsistymään. 

20.57  Keno.

21.00  NCIS Rikostutkijat. Sielunmessu. Mennei-
syys ei jätä Gibbsiä rauhaan. Hänen 
tyttärensä paras ystävä ilmaantuu 
pyytämään apua, kun merijalkaväen 
kersantti aiheuttaa ongelmia. 

22.00  4D: Jättiläisjalkani. 46-vuotias Vicki Bor-
ken kärsii imunestekierron häiriöstä, 
lymfedeemasta, joka on turvottanut 
hänen jalkansa 39-kiloiseksi. Vickillä 
ei ole varaa hoitoihin, eikä hän voi 
jalkansa takia käydä töissä. Hän 
pelkää 8-vuotiaan tyttärensä perivän 
sairauden. Dokumentti.

23.00 Nelosen uutiset. 23.05 Nelosen sää. 23.10 
Frasier. Löyhkäävä rakkaus. 23.40 NCIS 
Rikostutkijat. Kuollut ja kuoppaamaton. 
00.40 Navigare. Puuvenepurjehdus - klassista 
lifestyleä. 01.25 Älypää-TV. 

� : Ohjelmasta arvio edellisellä sivulla. K11: ohjelma kielletty alle 11-vuotiailta, K13: ohjelma kielletty alle 13-vuotiailta, K15: ohjelma kielletty alle 15-vuotiailta, K18: ohjelma kielletty alle 18-vuotiailta.

Tärkeimmät päivittäiset urheilun tv-ohjelmat 
löytyvät urheilusivuilta.b 

TV1
06.25 Ykkösen aamu-tv. Lähetys Helsingin 
Kauppatorilta. 06.30 uutiset, sää ja urheilu 
puolen tunnin välein. 6.44 Toteutuuko Suur-
Helsinki? 6.54 Filmikellari. 7.13 Sadonkor-
juun aika. 7.18 Onko lähiruoka vain perunaa 
ja silakkaa? 7.56 Helsingin oudoimmat 
matkakohteet. 8.14 Tiia Vanhatapio matkalla 
New Yorkin Fashion Weekille. 8.45 Jälki-
pörssi torilla. 9.13 Vuoden katusoittajat. 9.18 
Helsinki Design Week.

TV2
06.50 Pikku Kakkonen. 06.53 Viikon vihannes: 
Minttu. 06.58 Roope-karhun taikaseikkailut. 
Roope ja mehiläispesä. 07.08 Onnea on. 07.10 
Pikku prinsessa: Päivä palvelijana. 07.22 Sotta 
& Pytty: Punahilkka ilman sutta. 07.27 Niko 
ja ystävät. Kastemato Maija. 07.33 Melkein 
mestari. 07.40 Pompulat. Tuuli kaislikossa. 
07.46 Neppajymykerho. 07.55 Harri ja dinot. 
08.16 Lulu ja lehmä. Dallas. 08.24 Animalia. 
Sanan mahti. 

MTV3
05.20 Aamusää. 05.55 Studio55.fi . 06.25 Huo-
menta Suomi. 6.38 Keventäjät. Kirsi Pietiläi-
nen. 6.49 Onko rokotteen ottaminen riski? 
Heikki Peltola. 7.06 Miksi Suomen ja Venäjän 
kauppa kangertelee? Matti Anttonen. 7.17 
Katja Presnal 7.38 Antti Tuiskun elämä kansien 
välissä. 7.49 Sibeliuksen elämäntyö. Leif Seger-
stam. 8.07 Talousarvio. Mauri Pekkarinen 8.19 
Kiina-ilmiö. 8.38 Makuja. 8.49 Hauli Bros ja 
Wicked. Maria Ylipää ja Anna-Maija Tuokko.

Nelonen
07.00 Hämmästyttävä Hämähäkkimies. 
Markkinavoima. 07.25 Disney esittää: Timon 
& Pumba. Suuri pako / Totuutta kerrakseen. 
07.50 Puuha-Pete. 08.05 Uusi elämä maalla. 
Pembroke - sukutila. 

YLE Teema
04.00 Teematieto. 

Sub
07.00 Horseland. Hevonen nimeltä River. 
07.30 Warner esittää: Batman. Silikonisielu. 
08.00 Lemmen viemää. Ostoaikeista onneen. 
Felixin mielestä Rosalie ansaitsisi Linderiä 
paremman miehen. Uusinta. 

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 kan-
nattaa säästää, mitä heittää pois 
ja ylipäätään sitä, miten tavaroil-
le voidaan järjestää säilytyspaik-
koja.

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 tuntea, 
sillä kuka tahansa voi joutua ta-
varapaljouden alistamaksi. Laiti-
sen asiakkaina on lapsiperheitä, 
eronneita, yksin ja kaksin asuvia 
ja eläkkeelle jääneitä ihmisiä, jot-
ka ovat siirtäneet järjestämispro-
jektia aina vain myöhemmäksi.

– 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.

Palkintona 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.

Luopuminen tekee elämästä selkeämpää, uskoo professional organizer Maria Laitinen.

Eroon turhasta tavarasta
1AMMATTINA RAIVAAJA

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 
esimerkiksi adhd:ta tai autis-

mia sairastavia. Myös vanhuk-
set, masentuneet 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.

Suomessakin tarvitaan professional organizereita
TAVARANPALJOUS  Maria Laitinen kuvattiin Helsingissä Hietalahden kirpputorilla. Työnsä takia hän ei itse kirpputo-

reilla juurikaan enää käy. – Romu ahdistaa, Laitinen kertoo.

MARKKU OJALA/COMPIC

VARKAUS/LEPPÄVIRTA/

JOROINEN

Janne Laitinen

Keski-Savon kunnat eivät vie-
lä halua lyödä lukkoon sum-
mia, joilla ne tukevat jatkossa 
Varkauden lentoaseman reitti-
liikennettä.

Tähän tulokseen päädyt-
tiin maanantaina Varkaudes-
sa, Leppävirralla ja Joroisissa, 
joissa kunnanhallitukset käsit-
telivät tukia Finncomin operoi-
malle reitille.

Lentoneuvottelut ainoan tar-
jouksen jättäneen Finncomin ja 
liikenne- ja viestintäministeriön 
välillä ovat yhä kesken. 

Kunnat toivovat neuvottelu-
jen tuovan muutoksia maksa-
miinsa tukiin, jotka nousisivat 
uusitun sopimuksen myötä esi-

merkiksi Joroisissa jopa kaksin-
kertaisiksi. 

Finncomm teki tarjouksen, 
jonka myötä lennot Helsinki–
Varkaus–Savonlinna-kolmio-
reitillä vähenisivät päivässä kol-
mesta kahteen. Vuoteen 2013 
ulottuva tarjous sisältää kiinteän 
osan, jonka hinta on liki 7 mil-
joonaa euroa. Ministeriön mak-
sama tuki on enintään miljoona 
euroa vuodessa. 

Leppävirran kunnanhallitus 
käsittelee asiaa seuraavan ker-
ran 6.9. Joroisissa asia siirrettiin 
viikon päähän maanantaille, jol-
loin hallitus ja valtuusto käsitte-
levät sitä ylimääräisissä kokouk-
sissa. Myös Varkaudessa käsit-
tely siirtyy.

Nykyinen sopimus Varkau-
den lennoista päättyy syyskuun 
lopussa.

Lentoliikenteestä ei 
vielä päätöksiä

LAPINLAHTI

Kari Angeria

Lapinlahden kunnanhallitus va-
litsi Jarkko Saapungin liikunta-
sihteeriksi. Saapunki työskente-
lee tällä hetkellä Puijon Hiihto-
seuran mäkihypyn ja yhdistetyn 
päävalmentaja Kuopiossa.

Saapunki valittiin liikuntasih-
teeri Jarmo Heiskasen sijaiseksi 
ensi vuoden lokakuun loppuun 
saakka. 

Valintaryhmä arvioi, että Saa-
pungilla oli hakijoista parhaat 

edellytykset edistää ja kehittää 
Lapinlahden liikuntatoimea. 
Päätöksessä korostettiin hänen 
pitkäaikaista kokemusta niin 
kansallisen kuin kansainvälisen-
kin urheilutoiminnan parissa. 

Valintaryhmän mukaan Saa-
pungin kokemus antaa myös hy-
vät edellytykset toteuttaa ja joh-
taa Savo Games-kilpailuja ja 
muita suuria urheilu- ja liikun-
tatapahtumia.

Liikuntasihteerin tehtävään 
tuli 22 hakemusta ja työhön 
haastateltiin neljää hakijaa.

Saapungista Lapinlahden 

liikuntasihteeri

PARIKKALA

Ulkomaalainen mies ajoi 
luvatta polkupyörällä Venä-
jälle Parikkalan tilapäisen 
rajanylityspaikan kohdalla. 

Mies pyöräili luvatta 
Parikkalasta 
Venäjälle

Venäjän rajavartiopalvelu otti 
hänet kiinni, kertoo Kaakkois-
Suomen rajavartiosto. Tapaus 
sattui sunnuntai-iltana.

Rajavartioston mukaan mies 
on todennäköisesti saksalai-
nen. 

Motiivina on ilmeisesti ollut 
uteliaisuus ja halu valokuvata 
rajaa.

-KALUSTE
Kuopion Rakennustarvike Oy, Liipasintie 5, Kuopio

puh. 010 239 7000. Arkisin 8–17.

STALA-ALLAS 1,5 + MORA HANA
VELOITUKSETTA

yli 2500€ tilauksiin.  Voimassa 15.9. asti.

Luxus keittiötLuxus keittiöt
ja kalusteetja kalusteet

Huippuetu elo-syyskuun tilauksiin!
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