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JYVÄSKYLÄ

Tero Karjalainen

Pyykinpesuun tarkoitetut in-
tialaiset pesupähkinät kuulosta-
vat loistotarjoukselta: 4–5 kui-
vankurttuista kuorenpuolikasta
pussiin, nyytti pyykin sekaan, pe-
suohjelma läpi ja puhtaat pyykit
narulle.

Pähkinät puhdistavat myös

pyykkärin omatunnon, sillä ne
ovat luonnontuotteita, jotka ei-
vät kuormita luontoa täällä Suo-
messa eivätkä Intiassa. Intiassa
naiset keräävät niitä maasta, ja
heille maksetaan työstään oi-
keudenmukaista palkkaa. Täy-
dellinen ekotuote siis, mutta toi-
mivatko ne?

”Takana on
oikeaa kemiaa”
Puhdistusaineiden pesutehosta
tohtoriksi kaksi vuotta sitten väi-
tellyt jyväskyläläinen Tuula
Suontamo kokeili pesupähki-
nöitä Keskisuomalaisen pyyn-
nöstä. Hän pesi niillä mökillä pi-
dettäviä työ- ja marjastusrytkyjä
ja yllättyi pähkinöiden lianirro-
tusominaisuuksista.

Marjametsässä päällä olleisiin
samettihousuihin tarttuneet
mustikkatahrat olivat hävinneet
pesussa. Paidat haisivat hien si-
jasta vain ja ainoastaan puhtaal-
le.

– Isäntäkin tykkäsi, koska
vaatteet eivät tuoksuneet mil-
tään, pähkinöillä pestyjä vaattei-
ta narulle ripustanut Suontamo
hymyilee.

Koska Suontamo on tohtorik-
si kouluttautunut kemisti, hän
perehtyi intialaispähkinöihin tut-
kijan perusteellisuudella. Pähki-
nöiden vaikuttava aine on ni-
meltään saponiini, joka on ioni-
ton tensidi. Aine toimii saippuan
tavoin, ja sitä löytyy myös mo-
nista kaupasta saatavista pesu-
pulvereista. Se pienentää veden

pintajännityksen ja siten irrottaa
likaa.

– Kyllä tässä ihan oikeaa ke-
miaa on takana.

Pesuainetohtori ei kuitenkaan
vielä ole  valmis siirtymään ko-
koaikaiseksi pähkinäpyykkärik-
si, koska pesutulos saattaa olla
yksipuolinen.

Vaikka pähkinät irrottivat
Suontamon mökkivaatteista
hien, mustikkatahrat sekä puh-
distivat hänen miehensä halko-
rantteella käyttämän ruutupai-
dan, toisentyyppisen lian kerty-
minen on mahdollista. 

Esimerkiksi ulkohuussi-istun-
non jälkeisessä käsienpesussa
käytetystä vaaleanpunaisesta
pyyheliinasta olisi Suontamon
mukaan tullut puhtaampi kau-
pan pesuaineella.

Pesutulos voi
olla yksipuolinen
Suontamo kertoo kaupan pe-

suaineiden olevan yhdistelmiä,
jotka tehoavat erilaisiin lika-
tyyppeihin. Vaikka pesutulos
vaikutti ensikokeilulla varsin hy-
vältä, hän ei usko pesuaineval-
mistajien tekemän pitkällisen

tuotekehittelyn olleen turhaa. 
– Pesupähkinöiden jatkuva

käyttö voi johtaa jonkin likatyy-
pin kerrostumiseen, kuten pit-
käaikainen yksipuolinen ruoka-
valio voi olla ihmiselle epäter-
veellistä.

Suontamo suosittelee koti-
pyykkäreitä käyttämään pähki-

nöitä aluksi vain toisinaan ja
seuraamaan, alkaako tekstiilei-
hin kertyä likaa.

Hyvästit marjametsän mustikkatahroille!
Pesuainetohtori yllättyi
intialaisten
pesupähkinöiden tehosta,
mutta kaipaa kokemuksia
niiden toimivuudesta
jatkuvassa käytössä.

Mustikkatahrat katosivat pesuainetohtori Tuula Suontamon
ruskeista samettihousuista, mutta käsipyyhe ”olisi tullut
puhtaammaksi tavallisella pesujauheella”. KUVA: RISTO AALTO

PESUPÄHKINÄT: 4–5 KUOREN PUOLIKASTA YHTEEN KONEELLISEEN.

● Oletko käyttänyt pesupähkinöitä
pyykinpesussa? Kerro
kokemuksistasi Keskisuomalaisen
verkkosivuilla
www.keskisuomalainen.net

● Pesupähkinät eivät ole
”pähkinöitä”, vaan Himalajalla
villeinä kasvavan Sapindus
trifoliatus -nimisen puun hedelmiä.
Niillä voi pestä vaatteita 30–60
asteen lämpötiloissa. Kuoret voi
käyttää kahteen kertaan.
● Pähkinät soveltuvat ainoastaan

kirjopyykin pesemiseen, koska
niissä ei ole valkaisuainetta.
Kahdeksan euroa maksavalla
laatikollisella pähkinöitä pesee noin
80 koneellista. Markkinoilla on
myös euron ”kokeilupusseja.”
● Pähkinänkuoria ei saa syödä.
Tuula Suontamon mukaan

pähkinöitä ja pesujauhetta ei
kannata koneessa sekoittaa
toisiinsa, koska ei ole tutkittu, miten
ne reagoivat keskenään. Pähkinöitä
myy ainakin jyväskyläläinen
Ekokauppa Ekolo.
LÄHTEET: www.maaemo.fi, Ekokauppa Ekolo, Tuula
Suontamo
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Kuopion käräjäoikeus määräsi
perjantaina mielentilatutkimuk-
seen 46-vuotiaan miehen, jonka
epäillään raiskanneen väkival-
taisesti nuoren venäläisnaisen
Suonenjoella viime kuussa.

Oikeutta käytiin käräjäoikeu-
den Suonenjoen istuntopaikalla.
Kuopion johtava kihlakunnan-
syyttäjä Hannu Susitaival syytti
miestä törkeästä raiskauksesta
tai toissijaisesti raiskauksesta ja
törkeästä pahoinpitelystä.

Mies itse katsoi, että teko oli
lievempi. Hänen mukaansa ky-
seessä oli enintään pakottami-
nen seksuaaliseen tekoon.

Käsittely pidettiin suljetuin
ovin ja asiakirjat määrättiin sa-
laisiksi 30 vuodeksi. Oikeus an-
toi kuitenkin asiasta lyhyen tie-
dotteen.

Mies on aiemmin tuomittu
useista seksuaalirikoksista. Hä-
nelle on tehty ennenkin mielen-
tilatutkimus. Vuonna 1995 Ro-
vaniemen hovioikeus katsoi, et-
tä hän oli täyttä ymmärrystä vail-
la raiskatessaan ja tappaessaan
iäkkään naisen Kemissä. Tämä
alensi tuomiota.

Mies istui tuomionsa pakko-
laitokseen eristettynä. Suonen-

joen tapaus sattui, kun hän oli
ollut vapaana puolitoista vuotta.

Uhriksi joutunut 23-vuotias
nainen oli Suonenjoella marjan-
poimijana. Sisä-Savon poliisin
mukaan hän oli liftannut miehen
kyytiin. Tämä ajoi sivutielle ja te-
ki naiselle seksuaalista väkival-
taa.

Nainen sai poliisin mukaan
hengenvaarallisia vammoja. Hän
pääsi kuitenkin pakenemaan
paikalta ja pääsi sivullisten avus-
tamana hoitoon.

Poliisi ehti julkaista epäillyn
miehen nimen ja kuvan vajaa
viikko tapauksen jälkeen. Sama-
na iltana hän jäi kiinni Ranualla
Etelä-Lapissa takaa-ajon jälkeen.

Ylinopeudella tapahtunut pa-
ko toi miehelle syytteen törkeäs-
tä liikenneturvallisuuden vaa-
rantamisesta. Tämän syytteen
hän myönsi oikeaksi.

Käräjäoikeus arvioi tiedot-
teessaan, että mielentilatutkimus
kestää 2–4 kuukautta. Oikeus-
käsittelyä jatketaan sen jälkeen.

Poliisi on tutkinut, onko mie-
hellä tekemistä muiden, selvittä-
mättä jääneiden seksuaalirikos-
ten kanssa vapautumisensa jäl-
keen. Komisario Heikki Man-
sikka-aho Sisä-Savon poliisista
sanoi perjantaina, ettei asiassa
ole uutta kerrottavaa.

Raiskauksesta
syytetyn mielentila
tutkitaan
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Kalifornialaisoikeus on hylännyt
liikemies Peter Nygårdin A-leh-
dille esittämät vaateet.

Nygård vaati Katso-lehteä
kustantaneelta A-lehdiltä, suo-
malaiselta entiseltä työntekijäl-
tään sekä Katso-lehden päätoi-
mittajalta ja toimittajalta yli mil-
joonan euron korvauksia her-
jaamisesta ja perättömistä lau-
sunnoista.

Katso haastatteli viime kesänä
Nygårdin luksushuvilan entistä
työntekijää, joka kuvasi Nygår-
dia ”melko erikoiseksi työnanta-
jaksi”.

Korvausvaateet kaatuivat la-
kiin, jonka mukaan kanne voi-
daan hylätä, jos sen ainoa tar-
koitus on rajoittaa vastaajan sa-
nanvapautta tai liiketoimintaa.

– Todella toivon, että tämä jut-
tu unohtuisi. Olemme myyneet
Katso-lehden, eikä meillä ole täl-

lä hetkellä valikoimassamme
tuotteita, joissa tämäntyyppisiä
juttuja olisi. Peter Nygårdin
kanssa meillä ei ole mitään tar-
vetta jatkaa tappelua missään
päin maailmaa. Toivomme kaik-
kea hyvää hänelle, A-lehtien toi-
mitusjohtaja Olli-Pekka Lyyti-
käinen toteaa.

A-lehdet lopetti Katson kus-
tantamisen joulukuussa.

Nygårdilla työskennellyt Timo
Uusi-Kerttula sanoo, että oi-
keuden päätöksen pitäisi merki-
tä myös oikeudenkäyntikulujen
palautusta.

– Oikeudenkäynti ei ole sul-
jettu niin kauan kuin rahoja ei
ole saatu takaisin. Päätös on tul-
lut, mutta seuraavaksi odotetaan
tuomiota rahojen takaisinmak-
susta. Käytännössä sen pitäisi ol-
la siellä automaattista.

Nygård on haastanut amerik-
kalaisoikeuteen myös Iltalehden,
jonka jutussa huvilalle kutsutut
vieraat kertoivat villeistä juhlista.

Amerikkalainen 
oikeus hylkäsi 
Nygårdin haasteen

JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄN MLK

Tapani Linna
Ilona Noponen

Rallikansa työllisti Jyväskylän
poliisia ensimmäisinä kilpailu-
päivinä melko runsaasti. Tors-
tain ja perjantain välinen yö oli
erityisen kiireinen, mutta per-
jantai oli alueen väkimäärään
nähden verrattain rauhallinen.
Eniten poliisia työllistivät pa-
hoinpitelyt, kaaharit ja päihty-
neet juhlijat.

Poliisin työntäyteistä torstai-il-
taa kuvastaa hyvin se, että kaik-
kia häiriköitä ei kyetty tuomaan
säilöön kovan kiireen vuoksi.
Vain huomattavaa häiriötä ai-
heuttaneet juopuneet henkilöt
päätyivät putkaan.

Ylinopeussakkoja poliisi kir-
joitti kahden ensimmäisen kil-

pailupäivän aikana satakunta ja
rikesakkoja kolmisenkymmentä.
Rötöstelijät olivat sekä suoma-
laisia että ulkomaalaisia.

Törkeästä liikenneturvallisuu-
den vaarantamisesta epäillään
italialaista rallikatsojaa, joka ajoi
poliisin tutkaan 145 kilometrin
tuntinopeudella kahdeksankym-
pin rajoitusalueella Muuramen
Isolahdessa.

Kaksi
poliisipartiota
Myös kolme rallissa kilpailevaa
kuljettajaa sai rangaistusvaati-
muksen ylinopeudesta. Heistä
kaksi oli ulkomaalaisia ja yksi
suomalainen. Sakotetut kilpaili-
jat eivät ole yleiskilpailun kärki-
kuljettajia.

Rattijuoppoja poliisin haaviin
jäi torstain ja perjantain aikana

kolme. Hurjastelijoista seitse-
män menetti ajokorttinsa polii-
sin haltuun.

Liikennettä valvoo viikonlop-
puna kaksi 10 hengen poliisi-
partiota, joista toinen menee hy-
vissä ajoin erikoiskokeille oh-
jaamaan liikennettä. Toinen par-
tio taas seuraa liikennevirtaa tien
päällä. 

Jyväskylään on saatu apuvoi-
mia Turun ja Porin liikkuvasta
poliisista. Valvontapartio on va-
rautunut ralliviikonloppuun ot-
tamalla mukaan englanninkieli-
set valitusohjeet ja swift-koodit
siltä varalta, että sakkoja kirjoi-
tetaan ulkomaalaisille.

– Tyypillisin tapaus on, että
pysäytämme autollisen kol-
mi–nelikymppisiä miehiä. Kul-
jettaja on tavallisesti selvinpäin.
Muut matkustajat saattavat olla

reilusti humalassa, mikä voi ol-
la ylinopeuden syy, kuvaili yli-
konstaapeli Veikko Matikai-
nen.

Partio vaihtaa paikkaa useita
kertoja päivässä. Perjantaiaa-
mulla ylinopeuksia mitattiin
Laukaan Vuonteella ja iltapäi-
väksi valvonta siirtyi Saarijär-
ventien varrelle Tikkakosken
Kuikan kylään. 

Yhdeksän sakkoa
tunnissa
Vanhempi konstaapeli Antti
Rauhala asettui perjantaina
puoli kahden jälkeen tien var-
teen odottamaan tutka-autolta
tietoja rikkomuksista. Kymme-
nen minuuttia ehti kulua, ennen
kuin hän ohjasi pysäytyspaikal-
le ensimmäisen asiakkaan. 

Nummelalaisen Mika Tuisku-

sen matka Vellipohjasta Mökki-
perän erikoiskokeelle keskeytet-
tiin, koska hänen moottoripyö-
ränsä rekisterikilpi oli niin vi-
nossa, ettei numero näkynyt.
Hän selvisi kuitenkin huomau-
tuksella.

– Täällä ei uskaltaisi ajaa yli-
nopeutta, kun poliiseja on niin
paljon, viidettä kertaa ralleja seu-
raava mies totesi.

Reilussa tunnissa kirjoitettiin
yhteensä yhdeksän ylinopeus-
sakkoa, joista kaksi tuli mootto-
ripyöräilijöille. Lisäksi haaviin jäi
ylinopeudesta etsintäkuulutettu
henkilö sekä yksi auto, josta löy-
tyi tutkanpaljastin.

– Nyt oli harvinaisen hiljaista
sadekuuron takia. Keskiarvosta
poikkeaa sekin, että moottori-
pyöriä oli näin vähän, Matilai-
nen tiivisti.

Sade viilensi rallikansaa
Sade hillitsi poliisin mukaan ralliyleisön ylinopeuksia. Mika Tuiskunen joutui puhutteluun perjantai-iltapäivänä Kuikassa. KUVA: MATTI SALMI

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI: Ylinopeudet ja juopuneet rallikatsojat ovat
työllistäneet poliisia. Virka-apua on saatu Turusta ja Porista.

Moottoripyöräilijä
kuoli ulosajossa
Pudasjärvellä 
PUDASJÄRVI: Etelä-Savosta
kotoisin oleva moottoripyöräi-
lijä kuoli, kun hän suistui tieltä
Pudasjärvellä perjantaina kello
kymmenen aikaan aamupäiväl-
lä.

Kolmen pyöräilijän seurue
oli tulossa Puolangan suunnas-
ta pohjoista kohti. Poliisi ker-
too, että seurueeseen kuulunei-
den mukaan vuonna 1953
syntynyt mies ohitti muut
huomattavalla nopeudella.
Tämän jälkeen mies hiljensi
nopeuttaan, mutta ajautui
seuraavassa, vasemmalle kaar-
tuvassa mutkassa asvaltilta tien
reunasoralle ja siitä edelleen
oikealle puolelle metsään.

Kuljettaja todettiin kuolleeksi
onnettomuuspaikalla.

Rekkajonot 
puolittuivat
Imatralla 
IMATRA:  Rekkojen jonotusajat
puolittuivat perjantaina päivän
mittaan Imatran raja-asemalla.
Vielä aamulla rekat joutuivat
odottamaan jopa neljätoista
tuntia pääsyä Venäjälle. Iltapäi-
vällä ja illansuussa jonotusaika
oli pudonnut seitsemään tun-
tiin. Imatran raja-asemalta
arvioitiin odotusajan lyhenevän
edelleen illan ja lauantain
mittaan. Varsinaisia rekka-
jonoja ei ollut, vaan autot
odottivat rajaselvitystä rekka-
parkissa. Henkilöautoliikenne
Venäjälle päin on hiljaista.
Tuloliikenne Suomeen sekä
rekoilla että henkilöautoilla oli
niin ikään varsin rauhallista.

Kaksi luvatonta
rajanylittäjää kiinni
IMATRA: Vainikkalan rajavar-
tioaseman partiot ottivat per-
jantaina aamupäivällä kiinni
kaksi luvatonta rajanylittäjää
Vainikkalan Keskisaaren alu-
eella. Toinen miehistä on venä-
läinen ja toinen valkovenäläi-
nen. Kaakkois-Suomen raja-
vartiosto tutkii tapauksia yh-
dessä Venäjän Viipurin alueen
rajavaltuutetun kanssa.

Rajavartiosto on todennut
kesän aikana Venäjältä Suo-
meen ilman lupia yrittäneitä
hieman aiempia vuosia enem-
män. Kesän aikana on otettu
kiinni jo 14 henkilöä, kun viime
vuonna maastorajalla otettiin
kiinni kuusi ja edellisvuonna 11
luvatonta rajanylittäjää.

Viisi loukkaantui
risteyskolarissa 
LAHTI: Viisi henkilöä loukkaan-
tui kahden henkilöauton ris-
teyskolarissa perjantaina ilta-
päivällä Lahdessa. Onnetto-
muudessa loukkaantuivat toista
autoa kuljettanut nainen ja
hänen kyydissään olleet neljä
lasta. Heidät vietiin hoidetta-
vaksi Päijät-Hämeen keskussai-
raalaan.Onnettomuus sattui 60
kilometrin nopeusrajoitusalu-
eella. VANTAA
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Vantaan käräjäoikeus langetti
perjantaina tuomion 41-vuo-
tiaalle malesialaismiehelle tör-
keän laittoman maahantulon
järjestämisestä.

Miehen katsottiin tuoneen ke-
säkuun alussa laittomasti Suo-
meen kaksi kiinalaista. Hän jär-
jesti kuljetuksen Hongkongin
kautta Suomeen.

Oikeudessa mies kielsi kuulu-
neensa järjestäytyneeseen rikol-
lisryhmään. Hän kertoi kuljetta-
neensa kiinalaisia freelancerina.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan

niellyt selitystä. Se katsoi, että
miehen teko tapahtui osana jär-
jestäytynyttä rikollista toimintaa,
vaikka syytetty ei itse ollutkaan
varsinainen ryhmän jäsen. Tekoa
pidettiin törkeänä siitäkin huoli-
matta, että kiinalaiset olivat läh-
teneet matkalle vapaaehtoisesti.

Miehelle lankesi yhdeksän
kuukauden ehdoton vankeus.
Ensikertalaisena hän istuu puolet
ajasta. Lisäksi ajasta vähennetään
miehen tutkintavankeudessa viet-
tämä aika, jolloin istuttavaa jää
enää muutama kuukausi.

Mies passitettiin saman tien
Vantaan vankilaan kärsimään
rangaistustaan.

Salakuljetus toi tuomion
malesialaismiehelle

TAMPERE
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Kuoleva ihminen myös tajuaa
kuolevansa ja valmistautuu sii-
hen omalla tavallaan. Siksi kuo-
levan potilaan ja omahoitajan
vuorovaikutussuhde muodostuu
merkittäväksi asiaksi saattohoi-
dossa. Hoitosuhdetta voi pitää
hyvän hoidon ytimenä, sanotaan
perjantaina Tampereen yliopis-
tossa tarkastetussa hoitotieteen
väitöstutkimuksessa.

Väitöksen tehneen Varpu

Lipposen mukaan hänen käyt-
tämänsä diskurssianalyysi auttaa
ymmärtämään elämän moni-
muotoisuutta olennaisesti rik-
kaammin kuin puheen tutkimi-
nen faktanäkökulmasta. 

– Ammattitaitoiseksi saatto-
hoitajaksi ei synnytä, vaan saat-
tohoidossa tarvittavaa ammatti-
taitoa opitaan vähitellen käytän-
nön hoitotilanteissa. Hoitosuh-
teen toimivuus on sidoksissa en-
nen kaikkea käsitykseen ihmise-
nä olemisesta, Lipponen kirjoit-
taa.

Saattohoidon dialogi voi
varmistaa hyvän kuoleman


