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Stop tavaratulvalIe
Professionalorganizer
auttaa ihmisiä pääsemään
eroon turhasta tavarasta
ja laittamaan kotinsa
järjestykseen.

PÖYDÄLLÄ ON RÖYKKIÖNÄ laskuja,
kolmevuotiaan hiusrinksuja, rikkinäi-
siä kyniä ja latureita. Yritän tunkea osan
kamasta keittiön alalaatikkoon, joka on
jo ennestään täynnä. Ja mitä: makset-
tuja laskuja, hiusrinksuja, rikki. .. Hetki-
nen! Kuka tässä talossa määrää - minä
vai tavarat? Katse kirjahyllyyn kasau-
tuneisiin dvd-Ievyihin, irrallisiin valo-
kuviin ja - mistä näitä oikein putkahte-
lee - hiusrinksuihin todistaa, että roina
hallitsee kotiani. Poissa silmistä, poissa
mielestä ei enää toimi, sillä piilopaikat
ovat aikaa sitten täyttyneet.

Jatkuva kaaos ja
levoton ympäristö
aiheuttaa stressiä
koko perheelle.

AMMATTIRAIVARI KEHIIN. Tästä ei
omin avuin selvitä, mutta maksusta
saa onneksi ammattiapua. Paikalle kii-
tää professional organizer Maria Lai-
tinen. Ihan ensiksi hän vapauttaa mei-
dät ja muut roinapaljoudessa kahlaavat
perheet syyllisyydestä.

- Eivät nykyihmiset ole laiskoja,
tavaratulva vain on mahdoton, Laiti-
nen sanoo.

Kulutusyhteiskunnassa lapsetkin
ohjelmoidaan pienestä pitäen man-
kumaan legoja, bakuganeja ja zhu zhu
-hamstereita- mikä nyt vain sattuu sillä
hetkellä olemaan muotia. Jos vanhem-
mat sanovat ei, aina jostain hätiin rien-
tää hyvää tarkoittava isoäiti. Ja osaam-
me me aikuisetkin haalia roinaa: kän-
nyköitä, ipodeja, tuhkimotippoja, de-
sign-kippoja ... Pahimmillaan nuo kaik-
ki tavarat pyörivät samassa suloisessa
sekamelskassa olohuoneen pöydällä.

Paitsi että harvan mielestä seka-
melska on suloista.

- Kodin pitäisi olla lepo paikka, mut-
ta jatkuva kaaos ja levoton ympäristö
aiheuttaa stressiä koko perheelle, Ma-
ria Laitinen toteaa.

Ja siksi hän tarjoaakin professional
organizerin palveluja, suomeksi sanot-
tuna ammattimaista järjestelyä, rai-
vausapua. Mistäpä muualta idea oli-
si peräisin kuin tavaratuivan luvatus-
ta maasta, Yhdysvalloista. Kolmen-
toista vuoden kotiäitiuran tehnyt Lai-
tinen keksi ammatin lehtijutusta, tilasi
kotiin alan kirjallisuutta ja alkoi kaupa-
ta palvelujaan.

- Työni on tavaroiden seulontaa yh-
dessä asiakkaan kanssa. Otetaan laa-
tikko, puretaan tavarat ja laitetaan ne
kolmeen pinoon: kierrätykseen, roskik-
seen ja käyttöön, Laitinen kertoo.

EROON ARJEN TUKOISTA. Mistä kai-
kesta voisin sitten luopua? Ehdotan, et-
tä makuuhuoneessa iät ja ajat säilytyk-
sessäollut hyllytikas, jolle ei ole paikkaa
eikä tilaa, voisi lähteä kierrätykseen.
Laitinen nyökkää painokkaasti. Entä-
pä yöpöydän taakse kiilattu Ikean tau-
lukehys, joka ei sovi minnekään? Pois
pois! Tämähän on helppoa. Kerran ja-

ssa olleet korkkarit, jotka ovat puoli
eroa liian pienet? Kierrätykseen!

- Vaatteita on yleensäkin liikaa. Epä-
sopivat kannattaa antaa rohkeasti pois,
Laitinen kannustaa.

- Kuka lapsi tarvitsee neljäkymmen-
tä t-paitaa? Säästä kymmenen parasta,
loput kiertoon, ammattiraivari yllyttää.

Laitisen mukaan tavaroista on
sitä vaikeampi luopua, mitä enemmän
niissä on rahaa kiinni. Arvokasta mut
ta itselle hyödytöntä tavaraa voi
yrittää kaupitella Huuto.netissä tai
kirppiksellä. Toisaalta, kerran se luo-
puminen vain kirpaisee. Harmiahan
sellainen tavara vain tuo, joka pysyy
arjen tukkona vuosikaudet.

- Kannustan ihmisiä rohkeuteen:
rohkeuteen luopua ja rohkeuteen olla
hankkimatta uutta, julistaa järjestyksen
ammattilainen.

Kylppärin sampoohylly on epämää-
räinen. Rivissä on viisi purkkia, joissa
on vain tippa pohjalla. Rivistön takana
Iymyää jättimäinen ja huonoksi todet-
tu hoitoaineputeli.

- Pane huonot pois, ja käytä vajaat
järjestyksessä loppuun, ennen kuin os-
tat uutta, kuuluu Laitisen neuvoo.

Ja taas niitä hiusrinksuja!
- Jos tiettyjä tavaroita löytyy monesta
paikasta, niillä ei ole paikkaa. Siis rink-
suille pussukka ja pussukka naulaan
vessan seinään.

Kun saisi kolmevuotiaan vielä juo-
neen mukaan.

PAIKKA KAIKELLE. Laitisen työ ei ole
pelkkää karsimista ja ajelehtivan sälän
taltuttamista. Hän auttaa asiakasta
myös etsimään järkeviä säilytyspaik-
koja tavaroille.

- Kannattaako esimerkiksi samp-
panjalaseja säilyttää silmänkorkeu-
della, parhaalla paikalla astiakaa-
pissa, Laitinen kysyy vilkaistuaan
keittiön kappei hin.

- Nostetaan samppanjalasit ylös ja
laitetaan kupit ja mukit tilalle, järjeste-
lijäni ehdottaa.

Ja niin tehdään, heti. Professio-
nai organizerin kanssa asioita ei jäte-
tä huomiselle.

- Yleensä varmistan, että kierrätyk-
seen menevät tavarat todella pakataan
auton takakonttiin ja viedään pois, Lai-
tinen kertoo.
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•5! ei sentään kannata järjestelyinnos-
saan heittää pois. Häälahjat, vaikka rumat-
•- kannattaa ehkä säilyttää - niillä voi 01-
a jälkipolville tunnearvoa. "Rumat mutta
-aekaat" -osaston voi vaikka pakata laa-

oon ja nostaa varastoon tai ylähyllylle.
- Muistoille ja unelmille täytyy jättää
aa. Jos vinyylilevyillä on tunnearvoa, ne
i jättää hyllyyn, vaikka niitä ei kuunteli-

sikaan. Itselleni aikakauslehdet edustavat
elmaa omasta rauhallisesta ajasta, ja

. i jätänkin pinon aina esille, kolmen lap-
se äiti kertoo.

Minusta taas tuntuu, etten halua jättää
esille yhtään mitään. Huolisikohan lähi-
~ivari tuon pokkarikasan ..? it;

ia laitisen yritys Ordinare toimii pääkaupunkisen-
=- 48 euron tuntihintaan. Palvelu kuuluu kotitalous-

nnyksen piiriin. Lisätietoja www.ordinareJi.


