
"Tavarapaljoudesta luopuminen tekee elämästä selkeämpää"

Ammattilainen auttaa eroon turhasta tavarasta
Turun Sanomat, Helsinki
HETA ÄNGESLEVÄ

Elämme maailmassa, jossa
kaikkea on jo liikaa. Se näkyy
myös kodeissamme, jotka pur-
suavat tavarasta ja sälästä.
Vaikka määrä ahdistaa, on tur-
hasta yllättävän vaikea päästä
eroon.

Jos tavaroilla on liikaa val-
taa, voi avuksi pyytää professio-
nal organizerin eli ammattirai-
vaajan. Helsinkiläinen Maria
Laitinen on työllistänyt itsensä
järjestämisen ammattilaisena
vuoden ajan.

Ensimmäisellä ta paamisker-
ralla Laitinen tekee asiakkaan
luona tupatarkastuksen. Silloin
kartoitetaan, mitä kodista on
tarkoitus raivata.

Seuraavalla kerralla Laitisel-
la on mukanaan rulla jätesäk-
kejä. Tavarat lajitellaan ja myös
viedään ulos asunnosta, eikä
jätetä enäänurkkiin loju-
maan.

- Mietimme yhdessä mitä
kannattaa säästää, mitä heittää
pois ja ylipäätään sitä, miten
tavaroille voidaan järjestää säi-
lytyspaikkoja.

Hävetä ei
kannata
Moni häpeää, kun professional
organizer astuu kaaoksessa ole-
van kodin kynnyksen yli. Huo-
li on turha.

-Sanon, että olen nähnyt pa-
hempaakin. Sitä paitsi se on
vain tavaraa, mistä kyllä pääsee Professional organizer Maria Laitinen ei enää juurikaan käy kirpputoreilla. - Romu ahdistaa, Laitinen kertoo.
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Syyllisyyttä ei kannata tun-
tea, sillä kuka tahansa voi jou-
tua tavarapaljouden alistamak-
si.

Laitisen asiakkaina on lapsi-
perheitä, eronneita, yksin ja
kaksin asuvia ja eläkkeelle jää-
neitä ihmisiä, jotka ovat siirtä-
neet järjestämisprojektia aina
vain myöhemmäksi.

- Ihmisillä on liikaa sälää.
Näen uorrutettuja koteja, jois-

sa 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 kult-
tuurimme suorastaan kannus-
taa ostamaan.

- Ja kun taustalla on vielä
vanha säästämisen perinne, ko-
dit tä~ät, Laitinen sanoo.

Palkintona
vapauden tunne
Ammattiraivaajan kanssa tur-
hat tavarat lajitellaan ja ne vie-
dään kirpputorille, muuhun
hyötykäyttöön tai roskiin. Lai-
tisen toive on, että sekajättee-
seen päätyisi mahdollisimman
vähän tavaraa.

- Rikkinäiset vaatteet kuuli

vat 11 rgiajak '(' II [n poltet-
tavak i. Kuntopuikl (lju [u seka-
jätcustioitu on uiill I 1urha kuor-
mittaa.

Alul 'i tuvur I 1I luopuminen
voi tuntua vuil ('IIItIl. 'lyö hel-
pottuu ajan IlIY/llli.

Loppujen 10pIII . I itii tava-
raa, mikä j Iii I ntlin, on aika
vähän. Moni oppii pohtimaan,
tarvitseriko 1II i lotl( 1\1 U ein

vastaus on ei, Laitinun I '1100.
Ammattiraivuujullo purus

palkinto on se, kun hiili näl '0
asiakkaan helpottuvan tavara
taakan pienennyttyä.

-Silmät alkavat säihkyä ja
ihminen vapautuu, kun turha
tavara meneekin pussiin eikä
jää kotia hallitsemaan. Kun ta-
varat saa hallintaan, tapahtuu
s~a omalle elämälle.

Ammattiraivaajan työ on aut-
luu plUis 'mätin '1'0011jo haalitus-
ta minusta, mutta Laitinen ke-
hottaa kiinnittämään huomiota
jo ostohetkeen. Jos tavaraa ei
kanna sisään, sitä ei kerry.

- Mieti, tarvitsetko sitä, käy-
tätkö sitä ja haluatko sitä todel-
la. Jos miettisit asiaa yön yli,
tulisitko ostamaan sen vielä
huomenna, aitinen neuvoo.


