
34   Uusiouutiset 6/2016   

Tavaraa raivaamalla
kuin uusi koti
Mitä tehdä ullakolle ja kaappeihin 

pesiytyneelle tavarapaljoudelle? Entä 

kotoa pois muuttavien lasten kamoille? 

Ammattijärjestäjät neuvovat.

n ”Kuten kaikkia lihaksia, myös luopumislihasta pystyy spar-
raamaan.”

Näin totesi Suomen Ammattijärjestäjien puheenjohtaja Ulla 
Lindqvist Habitare-messuilla, kun ammattijärjestäjien, sisus-
tussuunnittelijoiden ja elämäntaitovalmentajien paneeli pohti, 
kuinka paljon tavaraa on tarpeeksi.

Hamstrauksesta tai keräilypakosta on tullut melkein kansan-
tauti. Taustalla voi olla huolta huomisesta, kertoo Maria Laitinen 
Tavararemontti Oy:stä.

”Tavaran säästämisessä ja hamstraamisessa voi olla pelkoa vaik-
kapa siitä, että entä jos jään työttömäksi, eikä minulla sitten enää 
ole varaa hankkia tätä tai tuota.”

Liiasta tavarasta pitäisi kuitenkin pystyä luopumaan, sillä ka-
makasat kirjaimellisesti kaventavat elintilaa.

”Kun ihminen näkee, että lattialle ja kaappeihin tulee tilaa, se on 
vapauttavaa. Silloin tavarapaljoudesta on helpompi päästää irti.”

”Aina välillä voi kuin ostaa itselleen uuden kodin käyttämällä 
vähän aika tavaroiden raivaamiseen. Siellä ihan kaikuu”, Ulla 
Lindqvist kuvailee.

Laitinen sanoo, että tavaroihin liittyy usein merkityksiä, arvoja 
ja muistoja. Kengät, laukut ja huivit säilövät muistoja vaikkapa tyt-
tären häistä tai kävelyretkestä Roomassa. Ne näkee yhä sellaisina, 
minkä näköisiä ne olivat uutena, eikä kuluneisuutta välttämättä 
huomaa itse. Omistamiaan tavaroita kannattaa katsoa kriittisesti.

Ammattijärjestäjät näkevät ulkopuolisina tavarat tuorein sil-
min. Päätös jokaisen tavaran säilyttämisestä tai siitä luopumisesta 
on kuitenkin aina tavaran omistajalla itsellään.

Ammattijärjestäjä voi myös auttaa kyseenalaistamaan totuttuja 
tapoja.

”Jos olohuoneen sohvan viereen kertyy aina pähkinänkuoria 
ja muuta roskaa, voisiko siinä olla roskakori? Tai jos yläkerran 
kaiteelle kertyy pyykkejä, voisiko siihen laittaa pyykkikorin?” 
Laitinen kysyy.

p Ammattijärjestäjien osastolla oli rekonstruoitu, miltä tilanne voi 
kodissa näyttää ennen ammattijärjestäjän apua (osaston oikea puoli) 
ja järjestäjän käynnin jälkeen (osaston vasen puoli). Ammattijärjestäjien 
puheenjohtaja Ulla Lundqvist nauttii tilan tunnusta.

t Muotoilija Yuka Takahashi voitti kahden tuhannen euron EcoDesign-
palkinnon pienten asuintilojen kalusteratkaisusta. ”Suomalaiset 
suunnittelijat ovat perehtyneet hyvin kierrätettävyyteen ja kestävyyteen. 
Emme vain osaa kertoa siitä. Uudet kierrätysmateriaalit ovat tulossa ja 
niihin tarvitaan uusia sovelluskohteita”, sanoo EcoDesign-palkintoraadin 
jäsen Riitta Lempiäinen Motivasta.

t Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen osastolla vaihtui 
joka päivä uusi Plan B -uusiotuotekokoelma.

n TEKSTI JA KUVAT ELINA SAARINEN

Tapahtumia
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Älä tee kodista museota
Entä mitä tehdä jäljelle jääville tavaroille, kun aikuistuvat lapset 
lähtevät kotoa?

”Joskus näkee, että aikuisten lasten huoneet on pidetty lap-
suuskodissa täysin muuttumattomina vielä 20 vuoden jälkeenkin. 
Ne ovat kalliita neliöitä pitää. Sillä rahalla voisi tehdä paljon 
muutakin”, sisustussuunnittelija ja ammattijärjestäjä Susie Kousa 
muistuttaa.

Kenelläkään ei ole velvollisuutta säilyttää tavaraa toisen puo-
lesta. Huone- ja säilytystilalle voisi olla parempaakin käyttöä 
kuin toimia museona.

Moni säästää kahvikuppiastiastoja tai sohvakalustoja lapsilleen 
tai lapsenlapsilleen perinnöksi. Mutta haluavatko perijät varmasti 
kaiken sen tavaran? Maria Laitinen kehottaa pitämään ylimääräi-
sen, käyttämättömän tavaran perhetalkoot, ikään kuin aikaistetun 
perinnönjaon: Lapset ja lapsenlapset mukaan katsomaan, kuka 
haluaa astiaston ja vanhat kartastot, vai haluaako kukaan.

”Se on hyvä tilaisuus myös käsitellä ja jakaa muistoja. Tavaran 
merkitys vanhemmalle voi olla täysin erilainen kuin lapselle. Ti-
laisuudessa muistoista ja merkityksistä voi keskustella. Samalla 
lapsenlapsetkin kuulevat, millaista elämä on ollut ennen”, toteaa 
elämäntaitovalmentaja Sandy Talarmo.

Käyttämättömiksi jääneitä vaatteita, kirjoja ja jopa lasten leluja voi 
vaihtaa myös ystäväringin kesken. Se on hauska syy kokoontua yh-
teen. Ne tavarat, joita kukaan ei halua, voidaan yhteistuumin lajitella 
nettitorille, laittaa kierrätykseen tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

Ammattijärjestäjät muistuttavat kuitenkin, ettei kaikkea kan-
nata myydä tai edes lahjoittaa. Rikkinäiset, ummehtuneet ja likai-
set vaatteet sekä astiat, vaikka niissä olisi pienikin särö, kuuluvat 
jätehuoltoon. Homeasunnosta ei kiertoon kannata laittaa mitään. 
Jätteenpolttolaitokset ovat toisinaan ihan hyvä osoite huonokun-
toiselle kamalle.

Hyväntekeväisyysjärjestöille rikkinäisen ja huonon tavaran 
jätemaksuista aiheutuu kuluja. Raha on pois avustustyöstä.

”Jos ei tiedä, minne tavarat laittaisi, päätös luopumisesta lyk-
kääntyy. Tavarasta on helpompi luopua, kun sille on mielekäs 
jatkopaikka”, Sandy Talarmo tietää.

Ammattijärjestäjillä onkin hyvät verkostot tavaroiden jatkoa 
ajatellen, ja pakettiautollisia yhteistyökumppaneita, jotka voivat 

p Habitaren EcoDesign-näyttelyssä oli tänä vuonna töitä 37 suun-
nittelijalta, joista raati palkitsi Yuka Takahashin, Inni Pärnäsen ja Tomi 
Laukkasen. Palkintosumman 3000 € lahjoitti Suomen Messusäätiö. 
Kunniamaininnat menivät Rudi Merzille ja Elina Heleniukselle. Santeri 
Vanhakartano sai Suomen Metsäsertifiointi ry:n palkinnon savotta-
henkisestä puupöydästään.

p 11 muotoiljan Trash Design -projekti käytti muoviolo-
huoneessa muovijätettä esteettisenä materiaalina.

p Habitare-messujen vitoshalliin oli luotu kiinnostavien 
sisustusesineiden ja -materiaalien näyttelytila.

tulla noutamaan tavarat kotoa.
”Jos on vaikea tehdä päätöstä antaa tavara pois ilmaiseksi, voi 

päättää, että tietyn eurosumman arvoiset tavarat laittaa myyn-
tiin, mutta muun antaa pois. Omalle ajallekin kannattaa laskea 
arvo. Kun tavara vähenee, saa itselle tilaa toimia ja kotiin tilaa”, 
Talarmo kiteyttää. n


