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Tämä on minun palstani. Kerron kuukausittain suunnitteluprojekteistani sekä minusta suunnittelijana ja ihmisenä. Toivottavasti saan herätettyä mielenkiintosi ja inspiroin juuri sinua.

VAIN SISUSTUSARKKITEHDIN ELÄMÄÄ

ELÄMME PARHAILLAAN haastavaa ajanjaksoa. Toimintaympä-
ristömme on kokenut meidän useimpien elinaikamme suu-
rimman myllerryksen. Päivittäiset uutiset niin terveyteen 
kuin talouteenkin liittyen herättävät pelkoa ja painavat mie-
lemme apeaksi. Äitinä, iäkkäiden vanhempieni lapsena se-
kä yrittäjänä elän muuttuneessa tilanteessa, mutta en suos-
tu perääntymään terveys- ja talousvihollisen uhatessa. Etä-
työskentely kotikonttorista käsin, samanaikainen ala-aste-
ikäisten lasteni etäopetuksesta sekä kodista huolehtiminen 
ovat ohjanneet ajatukseni vahvasti tämänhetkiseen elinym-
päristöömme – kotiin. Kodissa vietetään muutoinkin luon-
nollisesti paljon aikaa, mutta tällä hetkellä huomattavan 
paljon enemmän kuin normaalisti.

YMPÄRISTÖSI ESIMERKIKSI ihmisineen ja tiloineen voivat jo-
ko syödä tai luoda hyvinvointia. Kuinka koti voisi tukea tä-
mänhetkistä arkea ja olotilaasi? Oman kodin tarkastelu uu-
sin silmin voi olla paikallaan, kun normaali arki on väisty-
nyt ja on aikaa olla enemmän paikallaan. Koti on nyt arvok-
kaampi kuin koskaan ennen. Viihtyisä ja nautinnollinen ko-
ti on yksi niistä asioista, josta voi saada iloisen mielen. Kun 
omassa kodissa viihdytään, vaikuttaa se omalta osaltaan 
myös hyvinvointiin. Nyt on hyvää aikaa tutustua lähemmin 
omaan perheeseen, mutta myös tarkemmin omaan kotiin.

SUUNNITTELUTYÖTÄ VOI tehdä omatoimisesti. Sisustusvinkke-
jä saat päivittäin esimerkiksi sisustusohjelmista sekä -julkai-
suista. Voit hakea inspiraatiota alan ammattilaisten verkko-

sivuilta, Instagramista ja Facebookista. Esimerkiksi ammat-
titaitoisten satakuntalaisten suunnittelijoiden kanavat ovat 
täynnä upeita toteutuksia näyttävine yksityiskohtineen. Mi-
käli budjetissa on varaa, niin suosittelen lämpimästi tuke-
maan paikallista yrittäjyyttä ja olemaan yhteydessä sisus-
tussuunnittelijaan tai sisustusarkkitehtiin. Kontaktoinnin 
voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse ja kohdekäynnin 
voi hoitaa verkkotapaamisena, vaikka Whatsapp-videopu-
helun välityksellä. Tällä tavoin aktivoit alan ammattilaisten 
kautta mahdollisesti myös useita oman alueen muita yrit-
täjiä, jotka tarjoavat esimerkiksi tapetteja, maaleja, tekstii-
leitä, kalusteita, valaisimia, viherkasveja sekä muita sisus-
tusesineitä. Useimmat asiat, esineet ja tarvikkeet toimite-
taan sinulle kotiovelle ohjeistuksineen.

TÄRKEINTÄ ON, että pysymme terveinä, huolehdimme toisis-
tamme sekä luomme yhdessä positiivisen ilmapiirin niin 
kotiin kuin muuhunkin toimintaympäristöömme. Kirjoi-
tukseni myötä haluan sisustaa kotinne vähintäänkin ilolla, 
hymyllä ja rakkaudella.

Koti on nyt arvokkaampi kuin koskaan


