Omistaminen

Omistaminen voi maksaa paljon aikaa ja rahaa – talo
on siivottava, auto korjattava ja korkokengät kiillotettava. Säästäjällä on mistä ottaa, ja jokin sellainen, mitä
itse pidämme roskana, voi olla toiselle aarre. Mitä pitää
säilyttää ja mitä heittää pois? Ja miten voimme käyttää sitä, mitä meillä jo on? Ehkä voimme oppia jotakin
aikaisemmilta sukupolvilta.

Tutki, mitä voit käyttää uudelleen
Talo, jossa asumme, on 70 vuotta vanha, ja siihen muuttaessamme se oli täynnä arvotonta rojua. Aloimme siis
puhdistaa ja heittää pois sitä, mitä pidimme roskana:
haljenneita astioita, vanhoja työkaluja ja ylijääneitä tiiliskiviä. Sitten eräänä päivänä meille tuli käymään eräs
ystävä, jolla on juurensa Bollnäsissä. ”Kuulkaas”, hän
sanoi norrlannin murteellaan, ”minun isäni ei heitä
pois noin paljon. Hän säilyttää suurimman osan.”

50

Aloimme nähdä ”roskamme” toisin silmin. Mitä pystyi vielä käyttämään? Voisimmeko säilyttää ja korjata
jotakin? Voisimmeko nähdä jätteemme varallisuutena?
Totta kai voimme. Aloitimme laskiämpäristä.
Haimme kunnalta lupaa saada käyttää lämpökompostia, ja niin aloimme kompostoida suurimman osan
ruoantähteistämme ja kaiken puutarhajätteen. Tämä
toimii hyvin, ja kolme tai neljä kertaa vuodessa tyhjennämme kompostin ja saamme hienoa ruokamultaa
ilmaiseksi. Koska käytämme hyväksyttyä lämpökompostoria, pysyvät vahinkoeläimet ja paha haju loitolla.
Lämpimänä kesäpäivänä kompostiin joutuneet katkaravut haisevat pahalta, mutta muuten meillä ei ole
mitään hajuongelmia, jotka yleensä tuntuvat pelottavan kompostointia harkitsevia sekä heidän naapureitaan. Lämpökompostori kehittää niin korkean lämpötilan, että etanat, useimmat rikkaruohot ja muu, mistä
kylmäkompostorin on vaikea tehdä selvää, hajoavat.
Käytämme kahta suljettua lämpökompostoria. Upouuden ostaminen merkitsee runsaan tuhannen kruunun pulittamista, mutta netistä voi löytää käytettyjä
huomattavasti halvemmalla. On myös mahdollista
rakentaa oma lämpökompostori.
Sen lisäksi, että saamme ilmaista multaa, vähennämme ratkaisevasti niiden tähteiden määrää, jotka
panemme tavallisiin jätteisiin. Voimme siis käyttää
pienintä jäteastiaa, ja jätemaksumme ovat pienemmät.
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Kompostointi on todella yksinkertaista, eikä ihmisen
tarvitse olla vähääkään ympäristöhörhö saadakseen
sen toimimaan. Siihen ei mene ylimääräistä aikaakaan,
vaan se muuttuu nopeasti osaksi arkirutiineja.
Ainoa varjopuoli on, että usein voi tuntua epämiellyttävältä laittaa ruokaa sellaisten kotona, jotka eivät
lajittele jätteitään. Minusta tuntuu nykyään ällöttävältä
sekoittaa ruoantähteitä muihin roskiin – yhtä inhottavalta kuin kompostointi ehkä heidän mielestään tuntuu. Mutta jos kompostia hoitaa oikein, se on miltei
hajuton, eikä se houkuttele vahinkoeläimiä.
Ruoka ei ole ainoa, minkä voi käyttää uudelleen.
Kun bollnäsiläinen ystäväni seisoi rapullamme ja jutteli isästään, luultavasti sekä minä että mieheni häpesimme kovasti sitä, miten ajattelemattomasti olimme
antautuneet kuluttamaan ja heittämään pois. Mitä voisimme tehdä, miten voisimme huolehtia siitä, ettei
mitään menisi hukkaan siitä, mitä meillä oli? Talomme
osoittautui perusrakenteiltaan erinomaiseksi, ja käytämme uudestaan suuren osan puutavarasta ja muusta
materiaalista, kun uudistamme ja korjaamme sitä.
Appeni, joka on kasvanut monilapsisessa perheessä
Malmön kaupunginosassa nimeltä Backarna, ei vieläkään anna murusenkaan mennä hukkaan syödessään
aamukahvileipäänsä – siitä huolimatta, että täyttää
kohta 80 ja on viettänyt taloudellisesti turvattua elämää viimeiset 60 vuotta. Se, joka on kokenut köyhyyden, se, joka tietää, miten paljon työtä vaatii ruoan ja
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muiden tarpeiden hankkiminen, ei käyttele tavaroitaan huolimattomasti.
Jo pelkkä tieto köyhyyden todellisuudesta luo tarkkuutta tavaroiden suhteen. Äidinäitini, joka tuli hyvin
toimeentulevasta kodista, käytti tarkkaan hyväksi kaiken: niin tarkkaan, että nuhteli minua, kun en kuopaissut sormella munankuorta aivan tyhjäksi napautettuani sen halki. Kaikki täytyy ottaa käyttöön, äidinäiti
tarkoitti, erityisesti jos on saanut syntyä suhteelliseen
hyvinvointiin.
Kysymme mieheni kanssa nykyään aina ensin:
”Mihin tätä voisi käyttää?” Muovipusseja ja laatikoita
käytetään, kunnes ne menevät rikki. Käytetty tulostuspaperi suikaloidaan silppurissa ja kompostoidaan.
Vanhoista lakanoista tulee siivousriepuja. Yritämme
aina keksiä uusia käyttötapoja vanhoille tavaroille sen
sijaan, että heittäisimme ne vain pois.
Isänisäni, joka oli maalaispoika Länsi-Götanmaalta,
oli oppinut tämän tavan jo hamassa lapsuudessaan. En
usko, että hän ajatteli asiaa. Hänestä oli aivan luonnollista säästää kaikki, mistä voisi olla hyötyä, silloinkin,
kun hän oli opettajana Göteborgissa. Sokeri- ja jauhopussit hän taitteli ja pani talteen. Syksyn tullen, kun oli
aika korjata omenasato, hän täytti sokeripussit hedelmillä. Yhteen pussiin mahtui täsmälleen oikea määrä
hedelmiä niin, ettei se mennyt rikki.
Ei, minä en säästä sokeripussejani, ja omenani ovat
niin rupisia, että ne päätyvät suoraan soseeksi. Mutta
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isoisän ajatus – jonka hän varmasti jakoi miljoonien
talonpoikien kanssa kaikkialla maailmassa aikojen
halki – oli panna talteen kaikki, mikä oli hyvää ja ajattelemisen arvoista tässä nopeasti ohi kiitävässä ajassa.

Luo vaaterinki
Ollessani teini-ikäinen minulla ja sisarellani oli vaaterinki. Jos on auto- ja sijaisrinkejä, voi olla vaaterinkejäkin. Periaate on sama: kamppeet jaetaan.
Siskoni ja minä kävimme toistemme lipastonlaatikoilla, tai paremminkin minä kävin enemmän hänen
laatikollaan. Kummankaan vaatevarasto ei ollut suuri,
mutta yhdistimme ne ja saimme kumpikin siten kaksinkertaisen määrän.
Tällaista luonnollista vaaterinkiä voi olla vaikea
saada aikaan, jos pukeutumistyyli ja kokonumero eivät
ole osapuilleen samat. Mutta jos olet tehnyt vikaostoksen, niin kysy ystäväpiirissäsi, sopisiko vaate jollekulle muulle. Lainatkaa toisiltanne vaatteita pitkäksi
aikaa tai antakaa niitä toisillenne. Mutta sääntöjen
pitää olla selvät. Jos esimerkiksi jaat asunnon jonkun
kanssa mutta et halua jakaa vaatteitasi, asia kannattaa
tehdä selväksi. Aikaisemmassa elämässäni olen joutunut tilanteisiin, joissa olen nähnyt vaatteitteni häipyvän ystävättärieni päällä, vaatteitten, joita en sitten
enää nähnyt. Joten ellet suostu merkkaamaan vaatteitasi ikään kuin ne kuuluisivat päiväkotilapselle, on
paras tehdä asia selväksi.
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Joskus voi olla onnea. Kaunis englantilaisvalmisteinen duﬀelitakki, jota olen pitänyt viimeiset – pidä
tuolistasi kiinni – kahdeksan syksyä (kyllä, se alkaa
näyttää hieman lakastuneelta), oli alun perin mieheni,
mutta hän ei viihtynyt siinä ollenkaan. Koska duﬀelitakki on unisex-vaate (kuten farkut, T-paidat ja monet
paidat), minä sain sen, ja se sopi täydellisesti.

Säästä, löydä uudelleen, parsi ja paikkaa
Olen helposti petettävissä: petän itseäni. Koska minulla,
kuten luultavasti monilla muillakin, on kotonani monia
hyödyllisiä vekottimia, joista en voi suoriutua eroon
mutta joita en voi pitää esilläkään, olen päätynyt toimivaan itsepetoskierteeseen. Kun olen kyllästynyt johonkin vaatekappaleeseen tai esineeseen, vien sen kellariin.
Vaatteet tai tavarat ovat yhä tuoreita, ja niillä on klassisia ominaisuuksia, jotka eivät mene muodista.
Sitten unohdan ne. Kun en näe niitä, ne ovat olemassa vain epämääräisesti jossain tietoisuudessani.
Vähän ajan, kuukauden, muutaman vuoden, kuluttua
otan esineen uudestaan esiin, ja se on minulle kuin
uusi. Voi miten ihana, ajattelen ja pukeudun vanhoihin
farkkuihini tai tarjoan ruokaa kauniista liemikulhosta,
joka on ollut kellarin hyllyllä.
Vähemmän sentimentaalinen osa ihmiskuntaa
sanoo nyt: ”Mutta ellet ole käyttänyt sitä muutamaan
vuoteen, se on paras heittää pois, sillä et tarvitse sitä.”
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