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Tänään Heinolassa jul-
kistetaan Idea Mi-
ning -liikeideakilpai-
lun palkintojen saajat. 
Ketkä palkitaan, siitä 
kerromme tiistain Itä-
Hämeessä.

Gävlen olkipukki uhmaa 
jälleen kohtaloaan
STT, TT
Gävle

Ruotsissa Gävlen olkipuk-
ki seisoo jälleen uljaasti 
Linnantorilla. Nyt Ruotsis-
sa ja muuallakin jännite-
tään, säilyykö yli 3,5 tonnia 
painava pukki ehjänä jou-

luun asti. Ensimmäinen ol-
kipukki pystytettiin vuon-
na 1966. Sen jälkeen se on 
usein poltettu tai muuten 
tärvelty. Vuonna 2001 ame-
rikkalaisturisti tuikkasi pu-
kin tuleen. Hän nimittäin 
luuli, että polttaminen oli-
si sallittu perinne. 

Tukholmassa yksi 
kuoli asuintalon 
palossa
STT, TT Yksi ihminen kuoli 
ja kahdeksan loukkaantui 
asuintalon palossa Tukholman 
keskustassa Sveavägenillä 
sunnuntaina. Loukkaantu-
neista kaksi oli lapsia, kertoi 
Aftonbladet.

Rakennuksesta evakuoitiin 
poliisin mukaan noin 30 ihmis-
tä. Palomiehet hakivat useita 
ihmisiä turvaan parvekkeilta, 
koska porraskäytävä oli täynnä 
savua.

Alun perin yhdeksän ihmistä 
kuljetettiin sairaalaan, missä 
yksi heistä kuoli myöhemmin 
vammoihinsa.

Paloa oli taltuttamassa 35 
palomiestä. Lähistöllä asuvia 
kehotettiin pysymään sisäti-
loissa ja sulkemaan ikkunat 
runsaan savun takia.

Useita kuoli 
itsemurhaiskussa 
Kamerunissa
STT, AFP Useita ihmisiä kuoli 
itsemurhaiskussa Länsi-Afrikan 
Kamerunissa lauantaina. 
Kaksi naista räjäytti Dabangan 
kaupungissa pommit, jotka 
tappoivat heidän lisäkseen viisi 
ihmistä.

Pohjois-Kamerunin Da-
bangassa ei ole tapahtunut 
aiemmin itsemurhaiskuja. 
Ääri-islamistinen järjestö Boko 
Haram on kuitenkin järjes-
tänyt aiemmin terrori-iskuja 
lähiseudulla.

Kamerun on mukana Länsi-
Afrikan maiden liittoumassa, 
joka taistelee aluetta piinaavaa 
Boko Haramia vastaan.

Hunnutettu 
nainen ei päässyt 
maalaukseen
STT, TT Hunnutettu nainen ei 
kelvannut kauppakeskuksen 
seinämaalauksen aiheeksi Bur-
lövissä Ruotsissa. Alun perin 
nuorisojoukon seinämaalauk-
sen oli tarkoitus kuvata kunnan 
monimuotoisuutta, kirjoittaa 
Sydsvenskan.

Seinämaalauksessa piti olla 
eläkeläismies, hunnutettu nai-
nen, naisopiskelija ja sylivauva. 
Maalauksen ollessa puolivalmis 
kauppakeskus kuitenkin päätti, 
että nainen on maalattava uu-
destaan. Hunnun sijasta nainen 
sai tummat hiukset.

– Oivalsimme, että maalauk-
sessa on uskonnollinen symboli 
ja näin ei voi olla, sanoo kaup-
pakeskuksen johtaja Pernilla 
Olsson lehdelle.

Olssonin mukaan maalausta 
päätettiin muuttaa joulukau-
pan takia. Joulussa hän ei näe 
uskonnollisuutta.

Maatilan osakas saa 
laatikoittain lähiruokaa

Maria Annala, STT
Boston

Kun Cyndi McMahonin 
kaksospojat syntyivät en-
nenaikaisesti, hän päätti 
muuttaa kokonaan tavan, 
jolla hankkii ruokatarpeita 
perheelleen. Tuore äiti halu-
si varmistaa, että alipainoi-
set pojat saisivat mahdolli-
simman terveellistä ja ravit-
sevaa ruokaa.

– Halusin luoda henkilö-
kohtaisen suhteen maanvil-
jelijään, jotta tietäisin var-
masti, mistä ruokani tulee.

Yhdysvalloissa kuluttaja 
voi ryhtyä maatilan osak-
kaaksi ja saada vastineeksi 
tuoreita kasviksia. Salemis-

sa Massachusettsissa asuva 
McMahon kokeili lähiseu-
dun luomumaatilan osak-
kuutta ja ihastui.

– Suoraan tilalta saatu-
jen kasvisten maku on 
epätodellinen.

Nyt perhe on ollut maa-
tilan osakas jo kuusi vuot-
ta. Pojat tuntevat viljelijän, 
joka heidän ruokansa kas-
vattaa ja tunnistavat kaik-
ki mahdolliset vihannekset.

– Ruuasta tulee todella hy-
vää ja lapsetkin syövät sitä 

mielellään. Talvella poikani 
inhoavat kasvisten syömis-
tä, kun emme saa tuottei-
ta maatilalta. Kaupasta os-
tetut kasvikset ovat todella 
mauttomia.

Maatilan osakkuus tulee 
McMahoneille myös sel-
västi edullisemmaksi kuin 
luomukasvisten ostami-
nen kaupasta. Viikoittainen 
laatikko on valtava, mutta 
kaikki tulee syötyä, säilöt-
tyä tai lahjoitettua ystäville.

– Kasvikset pysyvät hyvä-

nä lähes kaksi viikkoa, kun 
ne tulevat jääkaappiini suo-
raan maatilan mullasta, ei-
vätkä kulje ensin pakettiau-
ton kyydissä pitkin Amerik-
kaa tai odottele varastossa, 
McMahon kehuu.

– Rakastan sitä, että voin 
asua kaupungissa ja saada 
silti käsiini tuoreen sadon, 
joka on yleensä vain maal-
la asuvien ulottuvilla.

McMahonien ja 139 muun 
perheen kasvikset kasvatta-
va Michael Raymond on ol-
lut mukana osakkuusmaa-
tilatoiminnassa jo 15 vuot-
ta. Oma maatila hänellä on 
ollut seitsemän vuotta.

Viljelyn ja sadonkor-
juun suunnitteleminen 
on helppoa, kun tuotteet 
on myyty jo ennen niiden 
kasvattamista.

– Tiedän tarvitsevani tä-
nään 140 porkkananippua, 
joten nostan maasta sen 
verran.

Tärkeää on myös se, että 
osakkaat maksavat viljeli-

jälle jo ennakkoon. 
– Se on iso asia. Tavalli-

sesti rahaa tulee vasta, kun 
pääsee korjaamaan sa-
toa, ja sitä ennen on paljon 
kustannuksia. 

Osakkaat noutavat viikoit-
taiset vihanneksensa laa-
tikoissa noutopisteistä eri 
puolilta Bostonin ympärys-
kuntia. Raymond ja hänen 
työntekijänsä koostavat 
kullekin osakkaalle valikoi-
man tuotteita, joiden kasvu-
kausi on parhaimmillaan.

– Kaikille se ei sovellu. 
Laatikossa voi olla ihan eri 
vihanneksia kuin mitä olisi 
ostanut kaupasta, Raymond 
toteaa.

Raymondin kokemuk-
sen mukaan ihmiset ryh-
tyvät maatilan osakkaiksi 
hyvin erilaisista syistä. Yk-
si haluaa tukea paikallista 
maataloutta, toinen laskee 
saavansa luomua edullises-
ti. Kolmannelle on tärkeää 
syödä vuodenaikojen mu-
kaista tuoretta lähiruokaa.

Michael Raymondin maatila tuottaa satoa vielä marras-joulukuussa, kun useimmat tilat ovat jo talviteloilla. Kasvihuoneet ovat osa talviviljelyä.

Maria Annala

Osakas maksaa sadosta ennakkoon

 �Maatilan osakkaaksi ryhdytään maksamalla maanviljeli-

jälle ennakkoon tulevan kauden sadosta.

 �Vastineeksi rahoilleen osakas saa satokauden ajan 

säännöllisesti tuoreita tuotteita maatilalta.

 �Yhdessä mallissa viljelijä toimittaa tuotteet valmiiksi 

valikoituina laatikossa noutopisteisiin osakkaiden kotien tai 

työpaikkojen lähettyville.

 �Toisessa mallissa osakkaat hakevat tuotteet suoraan 

tilalta ja saavat itse valita, paljonko ottavat mitäkin.

 �Yhdysvalloissa on yli 12 000 osakkaiden omistamaa 

maatilaa. Eniten osakkaiden omistamia tiloja on Kaliforni-

assa, jossa maataloutta on muutenkin paljon.

Mats Åstrand, TT

Yhdysvalloissa 
kaupunkilainenkin 
voi päästä osaksi 
maaseudun 
arkea.


