IHMISET & ILMIÖT

Iloinen
raivari
– Turhan tavaran raivaaminen puhdistaa mielen,
sanoo ammattiraivaaja Maria Laitinen. Työkseen
toisten ihmisten tavaroita järjestävä Maria
käyttää itsestään myös personal raivari -titteliä.
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maria laitinen
• Pääkaupunkiseudulla toimiva
ammattiraivaaja, Professional
Organizer.
• Toiminut alalla vuoden 2010 alusta.
• Marian voi tilata järjestämään niin
kotiin kuin toimistoonkin.
• Ammattikunta saanut alkunsa
Yhdysvalloista.
• Ammattiraivaajan tekemästä työstä
saa kotitalousvähennyksen.
• ordinare.fi

Marian hyvän
järjestyksen abc:
1. Suunnittele ja järjestä kaikille
tavaroille oma paikkansa. Niin
tiedät, mistä ne löytyvät.
2. Roskat roskikseen! Turhia,
rikkinäisiä vaatteita ja esineitä
ei kannata säilyttää.
3. Älä osta! Tai mieti ainakin
tarkkaan, mitä ostat. Opettele
ostamaan vain tarpeeseen.

Mistä voit tietää, mikä on asiakkaalle tarpeetonta?
Hän itse kertoo. Teen työtä yhdessä asiakkaan kanssa. En siis koskaan
yksin. Samalla voimme keskustella siitä, kuinka toimia jatkossa, jotta
koti pysyy järjestyksessä. Yhdessä tehtävä työ ei ole suursiivous vaan
tavararemontti. Opetan samalla uudenlaista tapaa elää.
Kuinka paljon Suomessa on ammattiraivaajia?
Hollantiin kotiutunut Anne te Velde-Luoma kouluttaa noin 15 uutta
ammattilaista huhtikuussa. Tätä ennen Suomessa ei ole järjestetty
koulutusta. Ennen Annen kurssia raivaajia on ollut muutama koko maassa.
Minkälaista luonnetta työ vaatii?
Asiakkaan kunnioittaminen ja hienotunteisuus on ensiarvoisen tärkeää,
sillä teemme työtä erittäin intiimillä alueella. Myös huumorintaju on
tarpeen. Nauramme asiakkaan kanssa yhdessä, sekasotku ei ole vakavaa.
Tuntuu hyvältä, kun asiakas luottaa ja uskaltaa olla oma itsensä seurassani.
Minkälaisista ihmisistä asiakaskuntasi koostuu?
Laidasta laitaan, ikähaarukka on ollut 20–80 vuotta. Asiakkaita on myös
kaikista yhteiskuntaluokista. Kaaos on hyvin subjektiivinen käsite. Joissakin
kodeissa vallitsee kosminen megahässäkkä. Kodissa voi olla joka paikka
kuorrutettu tavaralla ja asunnossa on kuljettava kapeita käytäviä pitkin.
Miksi ammattiraivaajia tarvitaan?
Ihmisillä on yksinkertaisesti liikaa tavaraa. Uuden ostaminen on helppoa,
mutta vanhasta tavarasta ei raaskita luopua.
Mihin viette asiakkaan turhat tavarat?
Lajittelemme jätteet ja toimitamme ne asiaan kuuluviin paikkoihin.
Lisäksi huolehdin, että soitamme ja sovimme noutoajan kierrätykseen
meneville tavaroille. Vain ehjät ja puhtaat vaatteet ja esineet laitamme
kierrätykseen. Järki ja moraali täytyy olla mukana.

UUTUUSKIRJOJA
SIIRTOLAPUUTARHAN
IHANA KESÄ

Hyvää mieltä
Marimekolta

Stiina Kiiveri, Mökki ja pelakuu, kurkistuksia siirtolapuutarhaan, 134 s.
WSOY, 35 e. Nostalginen tunnelma
ja ekologinen elämäntapa houkuttelevat yhä uusia ihmisiä miettimään
mökin hankintaa. Kirjassa kuvataan
siirtolapuutarhan elämää, tunnelmia
ja mökkien asukkaita. Jokaisessa mökissä näkyy asujansa kädenjälki, mikä
tulee esille puutarhanhoidon, sisustuksen kuin myös erilaisten kädentaitojen oivallusten kautta. Kirjassa
on taidokkaita kuvia sekä käytännön
vinkkejä. Tiivis tietopaketti mökkielämästä pitäville. (Päivi Pulkkila)
Käsityönopettaja Päivi Pulkkila oli Ope-TETissä
Koti ja keittiön toimituksessa.

Mari Savio & Kati Rapia: Surrur – Tee
oma Marimekkosi, 125 s. WSOY, 35 e.
Nyt on aika kaivaa ompelukone kaapin perältä, sillä tämä kirja saa sormet
syyhyämään! Marimekon seitsemän
suunnittelijaa ovat kehitelleet hauskoja ohjeita leluista vaatteisiin ja sisustusesineisiin. Kirja saa hyvällä tuulelle
ja on myös kurkistus Suomen eturivin
suunnittelijoiden työhuoneisiin ja elämään. Ohjeita ovat suunnitelleet mm.
Maija Louekari, Sami Ruotsalainen ja
Aino-Maija Metsola. Lisäherkkuina ovat
Mari Savion ohjeet, joissa on mm. hellyttäviä käsinukkeja ja erilainen oviverho. Kirja julkaistaan myös englanniksi.
Suosittelen lämpimästi. (AK)
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