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Tua Ranninen
■■Har du sett det amerikanska tvprogrammet Hamstrarna? Det
handlar om människor som inte
kan slänga någonting och till slut
inte har något som helst utrymme
i sitt hem.
Hamstrandet har gått över gränsen för det normala för länge sedan. Förfallet har uppstått gradvis,
ibland under flera årtionden, och
de här människorna kommer inte
att bli hjälpta utan långvarig terapi. Det utspelas hemska scener där
röjare med mask för ansiktet går
in i huset och börjar gräva ner sig i
lagren och slänga allt, medan den
förtvivlade ägaren gråtande ser på.
Ibland hittas kattlik och riktiga, inte dammråttor under allt bråte.

”Det utspelas hemska
scener där röjare med
mask för ansiktet går
in i huset och börjar
gräva ner sig i lagren
och slänga allt, medan
den förtvivlade ägaren gråtande ser på.”

Kulturchef Philip Teir
kultur@hbl.fi, 029 0801 383

Hon har upplevt hem där man
köpt hem en byråsäng från Ikea,
som står kvar omonterad i sin kartong, i vardagsrummet. Och kläder
har ofta prislappen kvar när de åker
vidare till en loppmarknad.
– Saker är för billiga. Man borde
hellre satsa på kvalitet och på service. Varför inte bjuda sina barn
på en fin restaurang och ge dem
en upplevelse, i stället för att köpa
mera (lek)saker åt dem. Då stöder
man dessutom finländskt arbete.
Hon säger att barn drunknar i prylar och inte uppskattar dem.
– I stället för att uppmuntra deras
ha-begär kan man hjälpa dem att utveckla sin empatiska sida och lära
Redaktör Eva Wörlund
dagbok@hbl.fi, 044 7835 774

munikation. Ibland fyller man en
känsla av tomhet eller ensamhet
med shopping. Man vill trösta sig
själv kanske för att man arbetar så
mycket att man inte har tid att umgås. Saker ger trygghet och i Finland påverkar kriget oss fortfarande. Det rådde brist på allt, alltså sparade man på både snörstumpar och
glasburkar. Det sitter fortfarande i
ryggmärgen på många att man inte
kan kasta bort hela saker.
Maria Laitinen har räknat ut att
en tvättmaskin på 60-talet kostade
350 mark, lika mycket som en månads nettolön.
– I dag kan du köpa fem tvättmaskiner för motsvarande lön.
Kontakt Featureavdelningen
feature@hbl.fi, 09 1253 220, 09 1253 222

Andelen arbetslösa har stigit till
16,2 procent av arbetskraften. Enligt arbetsministeriets sysselsättningsöversikt fanns det i oktober
403 500 arbetslösa arbetssökande
vid arbetskraftsbyråerna.
Jämfört med september i fjol har
antalet arbetslösa arbetssökande
ökat med drygt 120 000 personer.

Det är ett faktum att vi i västvärlden håller på att drunkna i saker.
Så mycket är så billigt att vi har råd
att köpa ofta och mycket, inte minst
kläder.
Tack vare det här har en helt ny
yrkesgrupp hittat sin nisch: de professionella organisatörerna. I Finland finns det omkring 50 sådana
och de har naturligtvis också organiserat sig i en förening.
Maria Laitinen är en av dem.
Hon var hemmamamma i tretton
år innan hon tog sig an folks sakproblem och hjälper dem att få ordning på sitt liv.
– Det handlar egentligen inte om
saker, utan relationer och kom-

Kulturchef Philip Teir
kultur@hbl.fi, 029 0801 383

HBL 20.11.1992

Blir du matt av att titta på alla oanvända kläder som
hänger i din garderob, på papperen som svämmar över
borden och ekomjölpåsarna i skafferiet där bäst före-
datum gått ut? Något måste göras, och det är här som
Maria Laitinens företag kommer in i bilden.

Redaktör Eva Wörlund
dagbok@hbl.fi, 044 7835 774

029 080 1359, tua.ranninen@hbl.fi

När vi drunknar
Kontakt Featureavdelningen
feature@hbl.fi, 09 1253 220, 09 1253 222

Vi kan nästan känna lukten av
eländet, där vi sitter i tv-soffan och
med vällustigt äckel tänker: Tack
gode gud att jag inte är som de!
Men vid närmare eftertanke:
Hur ser det ut i min vindsskrubb
eller mitt garage? Det där arbetsrummet används ju inte riktigt
som arbetsrum och gästrum längre, för att man helt enkelt inte
ryms in.
Det krävs krafter att ta itu med
sitt kaos och sina kära ägodelar
som ofta har en känsloladdning.
Nu finns en professionell yrkesgrupp som vänligt men bestämt
hjälper oss att fatta det riktiga beslutet: Släng!
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 Befriar energi. Julia har
ärvt en massa bråte som tidigare invånare lämnat kvar
efter sig i vindsskrubben
då de flyttat. Maria Laitinen
har på nolltid hjälpt till att
få ordning på torpet. Största
delen av prylarna hamnade i
sopcontainern. Catrin Svenfors

Tips för att röja upp
• Vi sparar ofta onödiga
papper och tidningar som vi
aldrig kommer att läsa, trots
god vilja. Går det att föra en
del till pappersinsamlingen?
• Genom att ha en plats för
varje pryl minskar oordningen. Problemet är ofta att det
finns för mycket saker. Vad
kan undvaras?
• När allt har sin plats och alla familjemedlemmar sätter
tillbaka sakerna där de hör
hemma minskar grälen. Det
är också lätt att lära barnen
att sätta leksakerna på sin
rätta plats, men först måste
du lära dig själv.
• En ordentlig tvättkorg hjälper dig att hålla ordning på
klädberget. Sätt genast undan rena kläder i skåpet.
Häng också upp kläder på
bygel direkt, i stället för att
låta dem gå via länstolen.
• När barnen flyttar bort
hemifrån lämnar de ofta efter sig en del saker. Hur ofta
behövs de gamla skolböckerna? Ge barnet en chans att ta
bort sina grejor, i annat fall –
gör dig av med dem!
• Fundera på vad som skall
tas med när flyttlasset till
ett nytt hem går. Här finns
en ypperlig chans att göra
sig av med det som inte används.
• Använd ett fyra lådors system då du börjar röja: Låda 1.
De nödvändiga grejorna. Låda 2. Gångbara prylar som du
inte själv behöver. Låda 3. Saker som är på fel plats. Låda
4. Det som skall slängas.

i onödiga prylar
dem att ge. Hur moraliskt är det att
roffa åt sig? Tänk på hur mycket naturresurser som går åt till att producera kläder och saker som inte
används. Det är absurt att man till
exempel importerar ekologisk quinoa från Bolivia, för att man planerar att inleda ett hälsosammare liv,
men lämnar det kvar i skåpet tills
det är för gammalt att användas!
Mental process
När ett hem blir överfullt och kaos
uppstår kan det bero på att man inte orkar ta itu med vardagen. Man
kan ha blivit sjuk, skilt sig, måste ta
hand som sina gamla föräldrar etc.
– Mina klienter är varken lata,
dumma eller slarviga. Ofta skäms
de över sitt kaos, och för att de inte längre täcks bjuda hem vänner
och släktingar. Det behöver de inte
göra, till det går det onödigt mycket energi.
När man väl bestämt sig för att anlita en professionell organisatör är
en del av jobbet redan gjort. Man vill
ha en förändring i sitt liv.

– Det är en mental process och jag
kommer in som coach; hjälper, stöder och lirkar. Det ligger ofta mycket känslor i saker och man har svårt
att släppa taget om dem. Vi diskuterar oss fram till en lösning. Jag frågar när du senast använde det här
plagget och om du kan tänka dig att
ha det på dig på jobbet i morgon?
Många sparar också ”rojskläder” att
ha på sig på stugan eller i trädgården, men behöver man åtta par byxor och trettio extra t-tröjor till det?
Dyra kvadratmeter
Man tänker inte alltid på vad det kostar att ha ett arbetsrum i en stadslägenhet fyllt med papper och grejor.
– Lägenhetspriset är 5 000 euro
per kvadratmeter i centrala Helsingfors. Har du ett rum på tio kvadratmeter gör det 50 000 euro! Man kunde flytta till en mindre lägenhet och
använda pengarna till något trevligt i stället.
Maria Laitinen säger att männi
skans liv består av drömmar och av
att sen när.

– I garderoben hänger ofta trevliga kläder som är för små, men när
jag gått ner tio, tjugo kilo skall jag
ha på mig dem igen. Då brukar jag
säga att de här kläderna kanske inte
är på modet då längre. Man drömmer också om mera tid. När jag får
tid skall jag läsa dessa olästa böcker
och tidningar, laga mat, motionera.
Det gäller också att uppdatera sina drömmar.
– Den där hobbyn jag slutade med
för tjugo år sedan, kommer jag att

”Mina klienter är
varken lata, dumma
eller slarviga. Ofta
skäms de över sitt
kaos, och för att de
inte längre täcks
bjuda hem vänner
och släktingar.”
Maria Laitinen

återuppta den eller kan jag ge bort
utrustningen?
När Maria Laitinen kommer för
att hjälpa till med att röja föreslår
hon att man börjar med det värsta,
vindsskrubben eller garaget. Det är
dit man stoppat det mest onödiga och
när man fått bort det kan man sätta
dit saker som svämmar över i andra
utrymmen.
– Under en sextimmars seans hinner vi med ett rum. Köket tar vanligen två dagar, tänk bara på hur mycket gulnade kryddor det finns i kryddhyllan!
Maria Laitinen gillar sitt jobb för
hon ser resultat. Det frigörs mycket
energi då man befriat sig från onödiga prylar.
– Man blir vaccinerad och vill inte släppa kaoset tillbaka igen. Man
får känslan av att kunna hantera sitt
liv på nytt och att det inte är sakerna som styr.
Man måste välja. Antingen köper
man saker och slänger, eller låter bli
att köpa nytt.
Tua Ranninen

• Människan orkar hålla bara 5–7 saker i huvudet samtidigt, efter det börjar man stressa. Skriv minneslistor. Det är underbart
att få strecka över det som
är fixat.
• Fundera på vad du får energi av. Måste du tacka ja
till allt?
• Det finns olika sätt att göra
sig av med saker. Loppisar,
nätauktioner, Hbl:s pryltorg,
återvinningscentralerna etc.
Söndriga saker kan föras till
avfallsstationen. Har man inte egen bil kan man mot betalning beställa en transport
från till exempel Nouto-Sortti i huvudstadsregionen.
• Mera information ger www.
Suomen ammattijarjestajat.
fi Maria Laitinens hemsida är
tavararemontti.fi
• Läs också Anne te Velde-Luomas bok: Kaaoksen
kesyttäjä.

