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Seis!

Organisoija
siivoaa
sotkusi
Kun amerikkalainen hukkuu tavaravuoreen,
hän soittaa apujoukot paikalle

Sananselitys
KELI: Tien tai maaston säästä riippuva kulkukelpoisuus. Keli ja sää sekoittuvat usein puheessa, mutta tarkasti ottaen sää vallitsee ilmassa, kun taas keli tarkoittaa
olosuhteita maan pinnassa. Säästä ja kelistä voi usein
sanoa samaa, mutta toisaalta yhtä aikaa saattaa myös
olla esimerkiksi kaunis, kuulas talvisää ja vaarallisen
liukas keli. Sama kelikään ei merkitse kaikille samaa:
esimerkiksi lentokeli herättää erilaisia tuntemuksia
hiihtäjässä ja työmatkansa kävellen kulkevassa.

KIRSI-MARJA HÄYRINENBESCHLOSS TEKSTI JA KUVA
EIJA SARASTAMO KUVITUS

Kukapa ei löytäisi itseään vaatekaapilta, jota ei saa enää kunnolla kiinni,
koska se tursuaa käytöstä poistettuja
lastenleluja, vanhoja vaatteita ja ties
mitä roinaa. Ylähyllyn kenkälaatikossa ovat valokuvat järjestämättä.
Huono omatunto painaa joka kerta.
”Miksi en saa otettua itseäni niskasta
kiinni, ja kaappia siivottua?”
Entä tästä tilanteesta: autotalliin
on kertynyt tavaraa niin paljon, että
se muistuttaa varastoa, jonne auto ja
pyörät eivät enää mahdu.
Tai.
Puolison kuolemasta on jo aikaa,
mutta leski ei saa inventoitua kuolleen vaatteita ja muita henkilökohtaisia tavaroita yhteisestä kodista.
Ei hätää, ainakaan Amerikassa.
Maassa toimii ammattimaisten organisoijien ammattikunta, joka syntyi
täällä yli 20 vuotta sitten ja jonka tehtävänä on helpottaa elämää arjessa.
Alalle ei ole varsinaista koulutusta.
Phoenixin kaupungin alueella järjestelypalvelua antavia firmoja arvellaan olevan noin viisikymmentä.

Kerry Rehberg ja Erika Rehberg
Gentner muodostavat äiti ja tytär organisointi -tiimin nimeltään Dependable
Divas. He vaikuttavat juuri sellaisilta,
että heille voisi häpeänsekaisin tuntein avata kotinsa ovet ja paljastaa
nurkkien sotkun ja epäjärjestyksen.
Naisten mukaan suuri osa asiakkaista pyytelee anteeksi epäjärjestystä ensimmäisellä tapaamisella.
”Teemme heti selväksi, että organisoiminen ja siivoaminen ovat kaksi
eri asiaa. Puhdas koti ei ole välttämättä hyvässä järjestyksessä, eikä sotkuinen koti ole välttämättä likainen.
Organisoiminen tarkoittaa sitä, että
jokaisella tavaralla on kodissa paikkansa,” sanoo äiti Kerry Rehberg, 55.
Tuntuu niin itsestään selvältä ja järkeenkäyvältä. Mutta ei nähtävästi kaikille. Dependable Divas -tiimillä on tästä kokemusta kuuden vuoden ajalta.
”Olin juuri tänään järjestämässä
kiireisen bisnesnaisen kotia. Hänellä
on 5- ja 7-vuotiaat pojat. Hätkähdin,
kun lastenhuoneessa oli vielä pinnasänky, vaikka pojat eivät olleet nukkuneet siinä moneen vuoteen. En
tiedä, eikö hän vain ajatellut asiaa, vai
eikö hän enää nähnyt sänkyä”, tytär
Erika Rehberg Gentner, 34, kuvaa.

