
Roinatesti
Merkitse alla olevat kohdat numeroilla 1–4 sen mukaan mikä kuvaa tilannettasi parhaiten. 
Laske pisteet yhteen.

1 = ei pidä paikkansa  
2 = pitää joskus paikkansa  
3 = pitää melkein aina paikkansa  
4 = pitää aina paikkansa

Jos minulla on ylimääräistä aikaa, menen mieluiten ostoksille.

Laskut, tiliotteet ja muun postin säilytän kasoissa kunnes minulla on aikaa järjestää ne. 

Säilytän lehtiä, joissa on mielenkiintoisia artikkeleita tai reseptejä.

Minulla on kotona ainakin 25 tyhjää muovikassia.

Väsyn jo pelkästä raivaamisen ja järjestämisen ajattelemisesta, koska se vie niin paljon aikaa ja energiaa.

Minulla on vähintään viisi projektia työn alla yhtäaikaa.

Jonkun toisen mielestä minun kotini on ehkä sotkuinen, mutta minä tiedän tarkalleen missä kaikki on.

Jos joku haluaa tulla käymään kotonani, yritän saada hänet toisiin ajatuksiin.

Tiettyjen asioiden on oltava näkyvillä, muuten en löydä niitä tai unohdan mitä niille piti tehdä. 

Minulla ei ole aikaa pitää tavaroita järjestyksessä.

Miksi nähdä vaivaa roinan suhteen? Kaikki on kuitenkin kohta taas sotkussa.

Minusta on vaikea luopua tavaroista: olen oikea hamsteri.

Kotona kokemani stressi on riippuvainen romun ja epäjärjestyksen määrästä.  

    Lähde: Donna Smallin, Unclutter your home. Storey Publishing, 1999.

Pisteet:
44 – 52 Hälytys! Sinulla on vakava roinaongelma. Lue Kaaoksen kesyttäjä -kirja, 
  tule mukaan tavaran ja ajanhallinnan kurssille tai ota yhteys ammattijärjestäjään. 
34 – 43 Roinaongelmasi tulee kasvamaan, ellet tartu siihen!
26 – 34 Olet vaaravyöhykkeessä, mutta myös kykeneväinen muuttamaan tapojasi.
17 – 25 Sinulla on vain väliaikaisia roinaongelmia.
Alle 17 Onneksi olkoon! Sinulla on homma hanskassa!

Ota testi mukaasi. Muista myös osallistua arvontaan. Pääpalkintona Tavararemontin 300 € 
arvoinen lahjakortti kodin raivaukseen (lahjakortti voimassa pääkapunkiseudulla).  
2. ja 3. palkintona Anne te Velde-Luoman signeerattu Kaaoksen kesyttäjä -kirja (Avain 2010).  
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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