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HELSINKI Vorot vierailevat var-
sin harvoin Suomen kirkoissa. 
Varkaiden matkaan on voinut 
lähteä vuosien saatossa hopei-
nen kynttilänjalka, kastemalja 
tai tuohus, mutta mittavilta mur-
roilta ja anastamisilta on vältyt-
ty. Poikkeuksena on Helsingin 
Uspenskin katedraali, joka on 
joutunut rikollisten kohteeksi 
kolmasti kolmen vuoden kulu-
essa.

Viimeisin varkaus jäi yrityk-
seksi, mutta kahdella aiemmalla 
kerralla rikos onnistui ja orto-
doksisen kirkon omaisuutta ka-
tosi teille tietymättömille.

”Erityisesti kesäkuussa tehty 
ikonivarkaus oli hirvittävä järky-
tys. Ehkä se oli sellainen herätys, 
että nyt kirkkoja täytyy vartioida 
yhä paremmin”, sanoo tiedotta-
ja Jyrki Härkönen Ortodoksises-
ta tiedotuskeskuksesta.

Asiantuntijat arvioivat, että 
kirkot ovat saaneet olla ainakin 
tähän asti rauhassa monestakin 
syystä.

Yksi tekijä on kirkkoa ja sen 
omaisuutta kohtaan tunnettu 
kunnioitus, ja myös kirkkojen 
esineistön luonne on saattanut 

hillitä varkaiden intoa.
Varastettua tavaraa on ollut 

vaikea myydä tai hyödyntää pie-
nessä maassa. 

Myös valvonnan kehittymi-
nen on auttanut pitämään omai-
suuden tallessa.

”Historiallisesti arvokkaat 
ikoni- ja muut aarteet on viety 
syrjäkirkoista pois. Arvoesineet 
on pääasiassa keskitetty meillä 
Suomen ortodoksiseen kirkko-
museoon Kuopiossa.”

Kirkkojen turvajärjestelyt 
ovat paranemaan päin, sanovat 
Finanssialan keskusliiton turval-
lisuusasiantuntija Aku Pänkä-
läinen ja Pohjola Vakuutuksen 
markkinointipäällikkö Janne 
Soikkanen.

”Kameravalvonta ja hälytys-
laitteet lisääntyvät koko ajan, 
mutta niitä ei ole läheskään kai-
kissa kirkoissa etenkään syrjä-
seuduilla”, Pänkäläinen sanoo.

Kirkot ovat heränneet mietti-
mään tehokkaampaa valvontaa 
1990- ja 2000-luvuilla.

Poltot nousivat julkisuuteen, 
kun Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
ko joutui tuhopoltin uhriksi 
vuonna 1997 ja Porvoon tuomio-
kirkko vuonna 2006. Viimeksi 
tänä vuonna heitettiin viisi polt-
topulloa Hammarlandin kirkon 
ikkunan läpi, mutta vauriot jäi-
vät vähäisiksi.

Asenteissa on Soikkasen mu-
kaan edelleen korjattavaa.

”Usein yhä todetaan, että riit-
tää, kun meillä on vakuutukset 
kunnossa. Tämä ärsyttää vakuu-
tusyhtiöitä”, Soikkanen sanoo.

Soikkanen muistuttaa, että 
esimerkiksi tuhopoltoissa me-
netetään usein jotain kulttuu-
rihistoriallisesti arvokasta, jota 
rahalla ei voi koskaan korvata.

”Yhden poltetun kymmenen 
miljoonan euron arvoisen kir-
kon hinnalla saataisiin ainakin 
auttavat kamerajärjestelmät 
kaikkiin Suomen kirkkoihin.”

Varas iskee harvoin 
kirkon omaisuuteen

”
Erityisesti 
kesäkuussa 
tehty ikoni-
varkaus oli 
hirvittävä 
järkytys.”
Jyrki Härkönen
tiedottaja
Ortodoksinen 
tiedotuskeskus

Arvostettu,
asiantunteva, 
ajankohtainen, 

sanovat
suomalaiset.

Mikäs tässä 
sanomalehtenä ollessa.
TNS Gallup/Medioiden mielikuvat 2008.

Heta Ängeslevä Kaleva
HELSINKI Elämme maailmas-
sa, jossa kaikkea on jo liikaa. Se 
näkyy myös kodeissamme, jotka 
pursuavat tavarasta, sälästä ja 
tarpeettomasta rojusta. 

Vaikka määrä ahdistaa, on 
turhasta yllättävän vaikea päästä 
eroon. 

Jos tavaroilla on liikaa valtaa, 
voi avuksi pyytää professional 
organizerin eli suomeksi am-
mattiraivaajan. 

Helsinkiläinen Maria Laiti-
nen 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”, Laitinen sanoo.

Moni häpeää, kun professio-
nal organizer astuu kaaoksessa 
olevan kodin kynnyksen yli. 

Huoli on turha.
”Sanon asiakkaille, että olen 

nähnyt pahempaakin. Sitä pait-
si se on vain tavaraa, josta kyllä 
pääsee eroon.”

Syyllisyyttä ei kannata tun-
tea, sillä kuka tahansa voi joutua 
tavarapaljouden alistamaksi, 
muistuttaa Laitinen.

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, tuoleille, 
hyllyille, nurkkiin ja kellariin”, 
Laitinen kertoo.

Ei ole ihme, että tavaraa ker-
tyy nurkkiin. Nykyinen kulttuu-

rimme suorastaan kannustaa 
ostamaan. 

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

Ammattiraivaajan kanssa turhat 
tavarat lajitellaan ja ne viedään 
kirpputorille, muuhun hyöty-
käyttöön tai roskiin.

Laitisen toive on, että sekajät-
teeseen päätyisi mahdollisim-
man vähän tavaraa.

”Rikkinäiset vaatteet kuuluvat 
energiajakeeseen ja poltettavak-
si. Kaatopaikkoja ja sekajäteasti-
oita on niillä turha kuormittaa”, 
Laitinen painottaa.

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

”Loppujen lopuksi sitä ta-
varaa, mikä jää kotiin, on aika 
vähän. Moni oppii pohtimaan, 

tarvitsenko tätä todella. Usein 
vastaus on ei.”

Ammattiraivaajalle paras pal-
kinto on se, kun hän näkee asiak-
kaan helpottuvan tavarataakan 
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.”

Laitinen kehottaa ihmisiä kiin-
nittämään huomiota jo ostohet-
keen.

”Mieti, tarvitsetko sitä, käytät-
kö sitä ja haluatko sitä todella”, 
Laitinen opastaa.

Suomessa työskentelee nykyi-
sin muutama ammattiraivaaja. 
Ammatti on lähtenyt liikkeelle 
Yhdysvalloista 1980-luvulla. 
Alaa jopa opetataan kursseilla 
myös Suomessa.

Raivaaja tuli taloon
Ammattilainen auttaa ihmisiä pääsemään eroon turhasta rojusta

STT 
TURKU  Ampiaisia on ollut tänä 
kesänä jopa yhdeksän kertaa 
enemmän kuin viime vuonna. 
Näin kävi ainakin Turussa Tu-
run yliopiston tutkimuksen mu-
kaan. 

Ampiaisten hyvinvointi joh-
tuu pitkälti kevään ja kesän läm-
möstä. Viime vuoden kevät taas 
oli kalsea.

”Lämpimän ilman vuoksi am-
piaisten saalishyönteisiä oli liik-
keellä runsaasti tänä vuonna”, 
kertoo dosentti Jouni Sorvari 
Turun yliopiston biologian lai-
tokselta. Hän muistuttaa, ettei 
ampiaisten määrä ole kuiten-
kaan tavaton.

”Kesällä 2008 ampiaisia oli lä-
hes yhtä paljon.”

Eniten sorvarin satimissa kä-
vi tavallisia ampiaisia ja toiseksi 
eniten saksanampiaisia.

Ampiaisten 
määrä kasvoi 
vuodessa 
valtavasti

NAISTEN ILTA la 28.8. klo 17 alk.NAISTEN ILTA la 28.8. klo 17 alk.NAISTEN ILTA la 28.8. klo 17 alk.NAISTEN ILTA la 28.8. klo 17 alk.
Tule tutustumaan erotiikan 

ihanaan maailmaan naisten silmin. 
Lisätietoja 08 3117915 Armi tai www.eroticashop.net (myös facebook)

Maailman kevein am-Maailman kevein am-
mattisaha, paino 3,6 kg

Meiltä upeat keräävät
   DAYE/     
ruohon-ruohon-
leikkurit leikkurit 
edullisesti!edullisesti!

Vielä muutamaVielä muutama
ajoleikkuri sopivasti!ajoleikkuri sopivasti!

JO KYMMENEN VUOTTA KONEITA JA SAHOJA!JO KYMMENEN VUOTTA KONEITA JA SAHOJA!
Ja hinnat vaan halpenee, tule ja hae omasi!Ja hinnat vaan halpenee, tule ja hae omasi!

Hyviä edullisia vaihtosahoja, Husqvarna, Stihl, Solo...Hyviä edullisia vaihtosahoja, Husqvarna, Stihl, Solo...
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149€Kone ja Saha
Oulun

Konetie 1 (Rusko). Puh. (08) 3119 499, 050 562 5683
Avoinna: ma-pe klo 9-17, la klo 10-14
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RAIVURIRAIVURI
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DAYE 625
- vetävä
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koti-
siivoukset
PRO-KAKS OY

PUH. 0440-861120

PRO-KAKS OY
www.prokaks.fi 

KOTISIIVOUKSET

Puh. 0440 - 861 120

Geelirakenne-
kynnet

sis. pesu 29 €
55 €

Hiustenleikkaus

Tyviväri

TARJOUKSIA!

Hiustenhoitotuotteita
40   € • huolto

65 €!

-30 %

KIINTEISTÖ JA
SANEERAUSPALVELU JOKELA

• Saneerauspalvelut
• Kaikki kodin remontit
• Uudisrakentaminen
• Korjausrakentaminen
• Taloyhtiöiden remontit

TOIMIALUE OULU JA YMPÄRISTÖKUNNAT
P. 045-137 5964  juhani.jokela@mail.suomi.net

Muista 
kotitalous-
vähennys

NÄYTEIKKUNA

Onneksi olkoon, Onnenpekka! 
Soneran Laajakaista-asiakkaana olet todellinen 
Onnenpekka! Kun kotonasi on huippunopea Sonera 
Laajakaista, saat Sonera Koti TV -palvelun kahdeksi 
vuodeksi toimitusmaksun (20,16 €) hinnalla!

Sonera Laajakaista-
asiakkaalle Koti TV

Lisäksi nyt veloituksetta: 
- Spotify Premium 3 kuukaudeksi

- Paras sporttikanava UrhoTV Total  
 2010 loppuun asti

- MTV3 Kanavapaketti 2010 loppuun asti
- Disney & Discovery 2010 loppuun asti
- 5 leff avuokrausta yli 2000 elokuvan kirjastosta

Lue lisää ja tilaa
www.sonera.fi /onnenpekka

0 €/24 kk
(Toimitusmaksu 20,16 €)

Koti TV:n saat myös täältä: myyntipalvelu 0800 133 133, Expert, Gigantti, K-Citymarket, Sonera Kauppa, Veikon Kone. TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa 
1.7.–30.9.2010: Uudelle Koti TV -asiakkaalle kuukausimaksut ilmaiseksi 24 kk ajan, palvelun toimitusmaksu 20,16 € veloitetaan normaalisti. Tarjouksen saaminen edellyttää 24 kk määrä-
aikaista sopimusta Koti TV -palvelusta. Koti TV -asiakkaalle URHOtv Total, MTV3 ja Disney -kanavapaketit ilmaiseksi vuoden 2010 loppuun. Tilaus jatkuu 1.1.2011 toistai seksi voimassa 
olevana sen hetkisen  hinnaston mukaisella hinnalla. Uudelle laajakaista-asiakkaalle tai nykyiselle nopeutta nostavalle ja sopimuksensa päivittävälle laajakaista-asiakkaalle Spotify 
Premium ilmaiseksi 3 kk ajan. Tilaus jatkuu 3 kk jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Palveluiden normaalihinnat: Koti TV 10,03 €/kk, URHOtv  
Total 15,07 €/kk, MTV3 Kanavapaketti 15,07 €/kk, Disney 5,04 €/kk ja Spotify Premium 10,03 €/kk. Koti TV -palvelun käyttöön asiakas tarvitsee Sonera Laaja kaista Extra -liittymän 
tai ADSL-liittymän 24 Mbit/s nopeusluokalla. Esimerkiksi Laajakaista Extra normaalisti alkaen 25,90 €/kk + avaus 130,06 €. Tarkista voimassa oleva tarjous osoitteeseesi. Koti TV -palve-
lun saatavuus voi vaihdella alueittain. Tarjous ei koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudelleen tilattua palvelua. Mikäli asiakas irtisanoo palvelun 
mahdollistavan laajakaistaliitty mänsä kesken Koti TV -palvelun määräaikaisen sopimuskauden, Koti TV -palvelusta veloitetaan määräaikaisen jakson jäljellä olevat kuukausimaksut 
hinnaston mukaisella hinnalla. Koti TV -tarjous ei ole voimassa kiinteistösopimuskohteissa. Spotify Premium -tarjous edellyttää, että laajakaistaliittymästä tehdään 24 kk määräaikai -
nen sopimus. Spotify Premium -tarjous ei ole voimassa yritysasiakkaille.

Sonera Koti TV 
veloituksetta kotiisi!

Professional Organizer eli ammattiraivaaja Maria Laitinen näkee 
työssään paljon tarpeetonta tavaraa, joka usein kiikutetaan kirppu-
torille myytäväksi.

MARKKU OJALA/COMPIC

”
Ihmisillä on lii-
kaa sälää. Nä-
en kuorrutettu-
ja koteja, joissa 
tavaroilla ei ole 
paikkaa.”
Maria Laitinen
ammattiraivaaja

MARKKU OJALA/COMPIC


