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voi oppia 
Onko arki kotona yhta sahlaysta? 

Tavarat haviavat, aikataulut venahtavat, 
kotona on sekaista eika mikaan oikein valmistu. 

 la lannistu: nailla ohjeilla jarjestys palaa arkeenne 

Opettele olemaan lasna. KUUIU~~O sinakin 
niihin unelma-anelmiin, joiden ajatukset liitelevat laajoja 
kaaria ja ovat usein jossain muualla kuin kodin askareis- 
sa? Silloin katoavat myos ne avairnet ja kannykat. Keskity 

I siihen, mita kasillasi teet, ja tee asiat valmiiksi. Zenilainen 
asenne vaatii vtihln harjoitusta: Jos ajatuksesi pyrkivat harhailemaan 
tavaroita jarjestelless4 hengita syvaan ja palauta ne lempeasti siivous- 
hetkeen. Arvosta sit$ mita kotona teet ja tee askareitasi lempeasti ja 

Ala sahlaa kymmenta 
asiaa yhta ai kaa. Niin ei mikaan 

lvalmistu. Valitse rnieluummin yksi 
kohta, joka kaipaa kohennusta, ja tee urakka 
kerralla valrniiksi. Puhdas keittion tyi5poyta tuo 
tyydytysta, vaikka muut kohdat repsottaisivat- 
kin. Lasten kanssa tulee keskeytyksia, rnutta 
pyri silti siihen, etta teet yhden asian kerrallaan 

rakastaen. valmiiksi. 



Asiat tarkeysjarjestykseen ! Mieti, rnika sinuIIe on : 
Jarjestele keittio uusiksi. Keittia on 

olennaista juuri nyt. Koti on tyornaa, joka ei koskaan tule kodin sydan - ja loputon tyornaa. Joillakin se 
valrniiksi. Juuri kun olet saanut keittion jarjestykseen, tulee pysyy aina jarjestyksessa, toisten keittio on taas 
ruoka-aika ja kaikki on taas levallaan. Jos jostain siunaan- 7 usein kuin pornrnin jaljilta. Jos keittidssa on jatku- 

tuu kyrnrnenen ylimaaraista rninuuttia, voi olla ihan viisasta kayttaa 
i vasti tavarat hukassa ja epaloogisessa jarjestyksessa, 

ne sohvalla rnakoiluun. Kotiaiti tai -isa tekee palkatonta ty6ta yrnpa- i tartu harkaa sarvista ja tee asialle jotain. 
ri vuorokauden ilrnan lornia, vapaapaivia, ruokataukoja ja muita tyij- : .--------------------.------------------------------------.----.----.----------.-------.--.------------. 
ehtosopirnukseen kuuluvia etuja. Uupurnusta torjuakseen kannattaa 

'kuunnella itseaan. Vasyneella on oikeus levata, eika rnaailrna kaadu, 
50s tiskit jaavat joskus levalleen. Uupunut ei jaksa toirnia kovin 
arganisoituneesti. 
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Joskus toita on vain liikaa. Mieti, I 

mita voisit kotona delegoida rnuille? Passaatko isoja 
lapsiasi liikaa? Sovi lasten kanssa kotitbista, jotka heidan pitaisi i 
hoitaa. Tee viikkorahasta vastikkeellista tai keksi rnuita kannus- 
tirnia. Tai hankittaisiinko rneille siivous- tai lastenhoitoapua? : 

: 

Jos jostain siunaantuu kymmenen ylimaaraista minuuttia, 
vai olla ihan viisasta kq t t aa  ne sohvalla rnakoiluun. 

.- 

5 Suunnittele ja ennakoi. Paivasta toiseen 
suunnilleen sarnanlaisena toistuva rytrni on hyvaksi kaikille 
ja tuo ryhtia ja jarjestysta paivadn. Silloin asioita on aina 

t myos helpornpi ennakoida. Mieti seuraavan paivan ohjelma 
jo edellisena iltana tai kaikessa rauhassa aarnukahvin aares- [ .. .. -. Mita syodaan ja rnilloin? Mihin aikaan rnennaan ulos? Mita rnuuta 

naan pitaisi saada hoidettua ja rnissa valissa? Pyri va1tt;irnaan 
hartioille kasautuvaa loputonta tehtavalistaa. 

f i  Merkkaa kaikki tapaamiset 

3 kalenteriisi 15 minuuttia tai 
puolta tuntia aiemmaksi. Lasten kanssa 

I 
n~rn~ttain useimmiten rnyohastyy. Mieti etukateen aika, 
jolloin teidan pitas olla tien paalla lo menossa. Jos silti tulee 
kiire, yrita pysya rauhallisena. lhrniset kylla ymrnartavat, 
etta lasten kanssa aikataulut joskus venahtavat. 
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Sailyta astiakaapissa vain pieni maara 
lautasia, kuppeja ja mukeja. Nain tiskikoneen 
tyhjennys kay nopeasti. Arkiastiat kannattaa sailyttaa koneen 

viereisessa tai vastapaata olevassa kaapissa, jolloin ne voi laittaa 
paikoilleen kurkottelernatta. Astiakaapin pitaisi olla niin valja, etta 
sinne saa tavarat "heittarnalla". Silloin koneen tyhjennys kay helposti 
jo pieniltakin koululaisilta. Onko sinulla tapana varastoida tyhjat 
muovirasiat ja pilttipurkit kaappien hyllyille? Karsi varastojasi ja 
vie ylirnaaraiset purnukat keraysastioihin. 

Tyhjenna keittion tyotasot tavaroista. 
Kokatessa heitti roskat roskiin sita rnukaa kuin niita 
syntyy ja purkit ja mausteet ornille paikoilleen. 

Opeta lapsille, etta valipalatarvikkeet laitetaan takaisin 
jaakaappiin ja etta kukin perheenjasen siivoaa itse jalkensa. 
Jo pienetkin lapset osaavat kiikuttaa syonnin jalkeen ruoka- 
lautasensa tisk~oydalle, isornmat lapset tiskikoneeseen. TmT- J 2, ., *; 
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l Poista lii ka tavara. Meneeko suurin osa 

ajastasi siihen, e t t l  viet paikoilleen tavaroita, jotka 1 
toiset ovat jattaneet lojurnaan lattialle? Siisteyskasitykset ovat 1 
erilaisia. Tarkeinta on, etta kodin asukkaat itse tietavat, rnita 
heilla on ja rnista tavarat tarvittaessa loytyvat. Jarjestyksen- 
pito helpottuu, kun vahennat tavaraa radikaalisti. Kay lipastot 1 
ja vaatekaapit saannollisesti lapi ja vie tarpeeton tavara 
kierratykseen. 

--.--.--------.-.-----------------------.--.----.----.-.-----------------.---*---------------.-------. 
>> 



11 Opeta siisteytta. Totuta lapset 
pienesta pitaen siihen, etta leikin jalkeen 
lelut kerataan takaisin lelukoriin. Sopi- 
kaa, mitka lelut pysyvat lastenhuoneessa 

ja mita saa tuoda olohuoneeseen. Ntiin ei synny kaoottista 
lelumerta koko huusholliin. Kaikkien lelujen ei tarvitse ol- 
la lastenhuoneessakaan esilla. Nosta ylahyllyille esimerkik- 
si pelit ja lelut, joissa on paljon pienia osia. Vie kierratyk- 
seen tai lahjoita paivakodille lelu, jolla lapsi ei ole aikoihin 
leikkinyt. 

Hanki is0 kori. Tahan olohuoneeseen 1 1 12 tai eteiseen sijoitettuun risteilijaan voi 

j noukkia lattialla lojuvat tavarat odottamaan hetkea, 
j e m  joku ehtii laittaa ne paikoilleen. 

13 Eteinen siisti ksi. Epajarjestys on usein 
seurausta tavarapaljoudesta. Varaa eteiseen 
korkeintaan kaksi kenkaparia ja takkia kullekin 

perheenjlsenelle. Ala tee eteisea varastoa, vaan srrilyta yli- 
maiiraiset ulkovaatteet vaatekaapissa. Hanki eteiseen lipasto, 
jossa on omat asustelaatikot perheenjasenille. Nimea alimmai- 
nen perheen pienimmalle, jotta han ylettyy ottamaan itse omat 
piponsa ja tumppunsa. Laatikossa voi olla oma rasia myos 
kannykalle, bussilipuille ja avaimille. Opeta lapsille pienesta 
pitaen, etG kengat riisutaan eteiseen ja takit naulakkoon. 

.------------------------------*--*------------------------------------.------.*-------. 

4 A Varaa ainakin kerran 
viikossa hetki laskujen 

* I  ma ksamiseen. Hoida samalla 
muutkin paperiasiat. Siirry kayttamaan e-laskuja, 
jolloin vahennat kotiin tulvivan paperin maaraa. 
Talleta tarkeat paperit ja kuitit kansioihin. 

15 Hyodynna tietotekniik- 
kaa. Matkalle lahteminen lapsi- 
katraan kanssa sekoittaa totuttu- 
ja kuvioita. Kokenut aiti neuvoo 

tekemaan Exceliin valmiit pohjat mukaan otettavista 
tavaroista. Koneelte voi tallentaa tavaralistat mokki- 
ja etelanmatkoja varten, jolloin pakkaaminen sujuu 
nopeammin. Jos tekee listalle viela ruudut, niita voi 
rastittaa sita mukaa kuin tavarat ovat laukussa. 

4 @ Muista lepopaiva. 
?4U-yhteiskunnassa tyon ja 

v- -F ~apaa-ajan raja on hamartynyt. Ty6t 
kulkeutuvat kotiin, ruokaostokset ja pankkiasiat 
voi hoitaa vaikka keskiy6lla ja sunnuntain kayttad 
shoppaillen tai siivoten. Pyha ja arki ovat usein 
yhta mCiss6a varsinkin kotona olevan vanhemman 
elamass& Ehka nykymenoa vastaan kannattaisi 
vahan kapinoida ja pitla sunnuntai alkuperaisella 
paikallaan lepopaivana. Jos perheea on toinenkin 
vanhempi, voisiko han laittaa sunnuntaipaivallisen 
koko perheelle? Vai mentaisk(5 joka sunnuntai ulos 
syornaan? Pyykkivuoret ja imurointi voivat odottaa 
yhden paivan. Sunnuntai, auringon paiva, on lepoa 
ja virkistaytyrnista varten. 

Juttua varten on haastateltu professional 
organizer Maria Laitista ja kiireenkesytys- 
valmentaja Kirsi Virkkusta. 


