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Jos roina hallitsee elämääsi, ammattiraivaaja tulee apuun.

EERO LIESIMAA

Vaikkei suomalaiskodeista ehkä löydykään muumioituneita lemmikkieläimiä,
tarpeettomien tavaroiden
siirtely paikasta toiseen
haukkaa aivan liian ison
osan elämästä.
Joskus tarvitaan ulkopuolinen henkilö osoittamaan,
että keräilyvietti on saanut
ylivallan.
– Jos tavaramäärä vie kaiken energian, ja tekemätön
työ ahdistaa, suosittelen
kodin raivaamista, sanoo
helsinkiläinen Maria Laitinen.
Laitinen on professional
organizer eli ammattiraivaaja tai tuttavallisemmin
raivari.

Tavaran orjat

Kuka tahansa voi periaatteessa päätyä tavaran orjaksi.
– Tavaran yliannostus
alkaa jo lapsuudessa. Jotkut ostavat lapsilleen ja
lastenlapsille kaiken, mitä
kaupasta saa, Laitinen kärjistää.
Kun toisesta päästä ei
hävitetä mitään, ongelma
paisuu entisestään. Jos perheellä on kesäpaikka, mökistä tulee ylimääräisten
vaatteiden sekä risojen astioiden ja jalkineiden hau-

ORDINARE / MARIA LAIT

ENNEN

Nelosen dokumenttisarja
Himohamstraajat on antanut monelle sokkiherätyksen. Voiko minullekin
käydä noin?

INEN

Kaapeista karannut tavarapaljous
on vallannut
makuuhuoneen.

HALLITSEMATON
SEKAMELSKA
Kotien lisäksi yhä useampi
työpaikka turvautuu asiantuntijaan. Tässä työpisteessä Maria Laitinen seuloisi
tärkeät paperit ensimmäiseksi talteen.

Tausta
Trendi tuli
jäädäkseen

tausmaa.
Shoppailusta mielihyvää
hakevat ovat luku sinänsä.
– Moni ostaa ja katuu
heti sen jälkeen. Kodeissa
saattaa olla tavaroita yhä
kaupan kasseissa, kun niitä
ei ole viitsitty purkaa eikä
palauttaa.
Laitinen neuvookin miettimään jokaista ostosta.
Onko se tarpeellinen?
– Pidä ovi rajana. Älä
päästä turhia tavaroita kynnyksen yli!

Irti roinasta

Ammattiraivaajan toimeksianto alkaa yleensä kotikäynnillä.
– Jos asiakas itse on sitä
mieltä, että tavaraa on liikaa, eikä hän selviydy urakasta yksin, autan arvioinnissa ja teen suunnitelman.
Raivaaja ei kuiten-

JÄLKEEN

Nyt huoneessa
voi keskittyä
olennaiseen eli
nukkumiseen.

kaan ole siivooja. Tarkoitus
on, että kaaoksen kesyttäminen muuttaa asiakkaan
koko loppuelämän.
– Teen tavararemontin.
Kullekin tavaralle luodaan
oma paikka.
Ammatti-ihmisen palkkaaminen on Laitisen mukaan investointi omaan hy-

vinvointiin. Useissa tapauksissa roina vähenee
lopullisesti. Muutos voi olla
niin suuri, että kokonainen
huone vapautuu järkevämpään käyttöön.
PAULA JAVANAINEN
paula.javanainen@iltalehti.fi

n Suomeenkin rantautunut
professional organizer -palvelu
sai alkunsa Yhdysvalloissa
1980-luvulla. PO eli ammattijärjestäjä tai -raivaaja auttaa
hillitsemään ja hallitsemaan
tavaroita, tiloja ja ajankäyttöä.
n Järjestelytöitä tehnyt Maria
Laitinen luki asiaa koskevan
artikkelin ja totesi, että tämä
on hänen alaansa. Näin syntyi
Ordinare-yritys.
n Kotien lisäksi erilaiset firmat
työllistävät ammattiraivaajia.
n Kysyntää on ollut niin
paljon, että Kaaoksen kesyttäjä -kirjan kirjoittaja Anne
te Velde-Luoma kouluttaa
huhtikuussa alalle uusia ammattilaisia.

Tavoitevaate Sietämätön riesa
n Maria Laitinen tietää, että
jokaisella naisella on kaapissaan ns. tavoitevaate. Yleensä
useampikin.
n Tavoitevaate on ainakin
kaksi numeroa todellista kokoa
pienempi. Jostain syystä nainen
uskoo mahtuvansa tavoitevaatteeseen vielä jonakin päivänä.

Muistot lisäävät painetta: ”Tää
jakku oli vuonna 1994 tosi
hyvän näköinen mun päällä.”
n Jos koko 42 on kuitenkin
pienin, mihin nainen ikinä
pystyy laihtumaan, sitä pienemmät vaatteet kannattaa
viimeistään nyt pistää kiertoon. Realismi kunniaan.

