Ennen

teksti

Marika Mäkinen-Vuohelainen

K u vat

Maria Laitinen ja Elina Myllymäki

Selätä sisäinen
Sulo Vilén!
Ammattijärjestäjä selvittää
kodin sekamelskan

Professional organizer eli ammattijärjestäjä auttaa kaaoksen keskeltä
kohti selkeämpää arkea. Sellaista, jossa tavarat ovat paikallaan, vaatteet
eivät kinostu ja työhuone on muutakin kuin varasto.
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Jälkeen

13 vuoden kotiäitiys antoi
		 Maria Laitiselle hyvän pohjan
		 ammattijärjestäjän uralle.

M

aria Laitinen on järjestämisen
ammattilainen Tavararemonttinimisessä yrityksessään. Hän on
nähnyt kirjon suomalaisia koteja, joissa järjestys on syystä tai toisesta päässyt lipsahtamaan epäjärjestyksen puolelle.
– Epätoivon hetkellä sitten otetaan yhteyttä ammattijärjestäjään, hän sanoo.
Säästämisen sietämätön seuraus
Syitä mopon karkaamiseen on yhtä monta
kuin on asiakastakin. Joillakin taustalla on
työuupumus tai masennus, joka on lamauttanut ihmisen. Päätösten tekemiseen, edes
pieniin, ei riitä voimia.
– Kun pään sisälle sitten alkaa tulla järjestystä, halutaan sitä myös kotiin.
Toisilla taas on vain yksinkertaisesti liikaa
tavaraa ja jatkuvasti tulee lisää. Maria Lai-
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vaihtajia tai neljäkymmentä vuotta samassa
talossa viihtyneitä, vastaeläköityneitä.
Joskus tulee vastaan niitäkin, jotka vaan
kerta kaikkiaan eivät pysty luopumaan mistään. Heitä auttaisi ehkä paremmin terapia
kuin ammattijärjestäjä.
– On myös vakituisia asiakkaita, joiden
luona käydään vaikkapa puolivuosittain.
Monesti heidän kanssaan aloitetaan tavaroista ja kun luottamus lisääntyy, siirrytään
papereihin.
– Vaitiolo kuuluu muuten toimintaamme,
Maria Laitinen muistuttaa.
Tupatarkastus vai Tilantuoja?

Jälkeen
tinen uskoo, että usein tavaroilla halutaan
rakentaa turvaa ympärille. Ajatellaan, että
kun minulla on tämä ja tämä, mitään pahaa
ei voi tapahtua.
– Ja ehkä suomalaiset kantavat vieläkin
sota- ja pula-ajan traumaa, jolloin kaikki piti säästää. Meistä monella on oma sisäinen
Sulo Vilén, joka säästää ja ostaa, kun kerran
halvalla saa.
Ylipäätään asiakkaita on kaikenlaisia: nuorista ikääntyneisiin, miehiä ja naisia, asunnon
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Ammattijärjestäjien ammattikunta on syntynyt Suomessa vasta muutama vuosi sitten.
Amerikassa heitä on ollut 80-luvulta lähtien.
Nykyisin Suomessakin ammattijärjestäjiä
löytyy ainakin suurimmista kaupungeista.
Maria Laitisen tie alalle kulki 13 vuoden ja
kolmen lapsen kotiäitiyden kautta. Hän ei
tunnustaudu siivoushulluksi, mutta kertoo
rakastavansa järjestykseen saamista.
Tavararemontissa työskentelee myös toinen ammattijärjestäjä. Yritys tarjoaa erilaisia
tapoja päästä kaaokseen käsiksi.
– Ensinnäkin meillä on Tupatarkastus, tunnin mittainen käynti, jolloin kuuntelen, mitä
ihminen haluaa. Usein asiakkaamme tarvitsevat ulkopuolisen näkemyksen tilanteesta.
Tupatarkastus ei vielä sido mihinkään, mutta asiakkaat saavat vinkkejä ja neuvoja, mitä
kannattaisi tehdä ja mistä aloittaa.
Tilantuoja-paketissa käydään läpi ne huoneet ja kodin tilat, joihin järjestystä kaivataan. Yleensä yksi huone vaatii yhden päivän työn.
– Välillä on kymmenpäiväisiä projekteja,
jotka alkavat autotallin raivauksella, Maria
Laitinen sanoo.
Jos koko koti vaatii järjestykseen saattamista, työ aloitetaan perimmäisestä nur-
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kasta, varastosta tai autotallista. Lankakerää
keritään siis lopusta alkuun.
Asiakas on yleensä itse mukana ammattijärjestäjän rinnalla. Tavarat käydään läpi
esine esineeltä ja päätetään, mitä millekin
tehdään. Jokaisen esineen olemassaolo pitää pystyä perustelemaan tai se joutaa pois.
– Kymmenen vuotta sitten ostettua jakkua ei tarvitse enää säilyttää, vaikka se olisi
aikanaan maksanut 500 markkaa. Ja kuka
tarvitsee rikkinäisiä kumisaappaita tai vuosia
vanhoja palkkakuitteja ja laskuja?
– Kun on toinen ihminen vieressä, joutuu
katsomaan tavaroita myös jonkun muun silmin ja luopuminen voi olla helpompaa.
Kadonneen lattian jäljillä
Vaikka ihan television himohamstraajien
kaltaisia koteja Maria Laitinen ei ole nähnytkään, monenlaista on silti tullut vastaan. Hän
on huomannut, että ihmisiä usein nolottaa
oman kodin kaaos, vaikka niin ei todellakaan
tarvitsisi tuntea.
Joskus paikat ovat niin täynnä, että lattiamateriaalista ei kerta kaikkiaan saa selkoa.
Siitäkin kuitenkin selvitään.
Mikä sitten on syynä, että kodin järjestyksessä pitäminen tuntuu olevan monille lähes
ylivoimainen haaste?
– Ainakin tavaraa on ihmisillä paljon
enemmän kuin ennen. Vaatteet ovat usein
kertakäyttökamaa, jota ostetaan jatkuvasti
lisää. Kodin tekniikkaa on joka puolella ja se
vie oman tilansa, Maria Laitinen sanoo.
– Jollakin voi olla yhdeksän vuotta pussissa olleita paitoja, joissa on vielä hintalaputkin kiinni tai mausteita 50-luvulta. Ihmiset
ostavat tavaraa, jotka unohtuvat kaappiin.
Tavararemontin palvelutarjottimeen kuuluu myös ylimääräisen kaman poiskuljetus
tai kirpputorille vienti, missä apuna ovat yhteistyökumppanit. Asiakas voi halutessaan
hoitaa tämän myös itse.
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Ei kinoksille
Ohjeita järjestyksen pitämiselle on paljonkin. Maria Laitinen antaa muutamia varsin
helposti toteutettavia:
– Tiedän, mitä minulla on ja mistä sen
löydän. Jos tulee yllätysvieraita, puoli tuntia
paikkojen siistimistä pitäisi riittää, kun tavaraa on kohtuullinen määrä. Turha ja rikkinäinen laitetaan pois, hyllyjä ei lastata liian
täyteen.
Näkövammaiselle asiakkaalle järjestyksen
säilymisen kannalta on erityisen tärkeää juuri kohtuullisuus.
– Kohtuullinen määrä tavaraa ei kinostu,
Maria Laitinen kiteyttää.
Jotta järjestys säilyisi, tavaroita kannattaa
säilyttää niille luontevissa paikoissa. Tähän
tarvitaan asiakkaan apua.
– Kysyn asiakkaalta esimerkiksi, mistä hän
etsisi teippiä. Jos vastaus on kirjoituspöydän
laatikosta, teipin oikea paikka on siellä. Katson, mitä ihminen tekee ja miten toimii.
Maria Laitinen vertaa luontevaa säilytyspaikkaa kotona oikopolkuihin puistossa.
– Puistossa nurmikon ympärillä kulkevat
hienot polut, mutta ihmiset oikaisevat suoraan nurmikon poikki. Miksi nurmikon poikki
ei ole tehty vaikkapa laatoitusta, koska ihmiset eivät kuitenkaan kierrä nurmikkoa? Jos
siis likapyykkiä kertyy olohuoneeseen, sinne
kannattaa sijoittaa pyykkikori. Niitä löytyy
nykyisin vaikka minkälaisia ja olohuoneeseenkin sopivia.
Tavarapaljouden ja -kaaoksen keskellä ammattijärjestäjälle on entisestään kirkastunut,
että tavara ei tuo onnea.
– Ihmisten kohtaaminen, elämykset ja
hyvät muistot sen sijaan tuovat ja ihminen
tulee toimeen yllättävän vähällä.
Lisätietoa osoitteessa
www.tavararemontti.fi
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