SISUSTUSSUUNNITTELUKOULUTUS
HELSINKI KEVÄT 2018
Sisustussuunnittelukoulutus SISAK HKI – 18A 27. helmikuuta 2018 - 22. marraskuuta 2018
Lähiopetus ma-to klo 17-20 pe-la klo 10-15 (tai erikseen mainittuna ajankohtana)
Koulutusvastaava Heidi Lindholm p. 0400 198 588
11. syyskuuta 2017

helmikuu
Tiistai 27.2
klo 17-20
Heidi Lindholm

Koulutuksen esittely ja tavoitteet
- opintoihin perehtyminen ja kurssin esittely
- koulutuksen vetäjien sekä oppilaiden esittelyt

Keskiviikko 28.2
klo 17-20
Heidi Lindholm

Suunnittelun lähtökohdat
- sisustussuunnittelun osa-alueet ja lähtökohdat
- projektitöiden kartoitus ja tehtävänanto

maaliskuu
Tiistai 6.3
klo 17-20
Krista Launonen
Keskiviikko 14.3
klo 17-20
Leena Rekola

Sisustustyylit
- opi tunnistamaan sisustustyylit

Keskiviikko 21.3
klo 17-20
Leena Rekola

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 2
- piirustusten tulkinta
- mittakaavat
- piirrämme ohjatusti mittakaavassa

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 1
- piirtämisen työvälineet ja niiden käyttö
- piirustustyypit
- piirustusmerkinnät ja rakennusalan standardit
- tilan mittaaminen

Lauantai 24.3
klo 10-15
Krista Launonen

Luovuus sisustussuunnittelussa
- mitä luovuus on: luovuus arjessa; ideointi, innovointi, ongelman
ratkaisu
- luovuuden merkitys
- mitä luovuutta estää ja mikä sitä edistää
- miten estot voitetaan?
- miten luovuutta voi edistää itse arjessa?
- lisää rohkeutta, syvempää itsetuntemusta ja jouhevaa yhteistyötä
- harjoituksia
- tuoretta tutkimustietoa luovuudesta

(pääsiäinen 30.3-2.4)

huhtikuu
Keskiviikko 11.4
klo 17-20
Leena Rekola

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 3
- kodin tilat
- kalusteiden tilantarpeet

Torstai 12.4
klo 17-20
Leena Rekola

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 4
- projektiot ja muut lisäkuvannot
- piirrämme ohjatusti projektiokuvaa

Torstai 19.4
klo 17-20
Lasse Home

SketchUp alkeet
- 3D mallin tarkastelu
- mallintalinen tarkoilla mitoilla
- värien lisääminen
- valmiiden komponenttien hyödyntäminen
- siirtäminen, kääntäminen ja skaalaaminen
- mallin erilaiset esitystavat, tulostaminen mittakaavaan

Lauantai 21.4
klo 10-15
Krista Launonen

Etätyö tyylikollaasi
Esittely- sekä arviointitilaisuus

Torstai 26.4
klo 17-20
Leena Rekola

Suunnitelman kuvatekninen esittäminen/piirtäminen
opastus vapaampaan piirustusilmaisuun sekä sekatekniikkaan

toukokuu
Keskiviikko 2.5
klo 17-20
Leena Rekola

Suunnitelman kuvatekninen esittäminen/piirtäminen
opastus vapaampaan piirustusilmaisuun sekä sekatekniikkaan

Torstai 3.5
klo 17-20
Heidi Lindholm

Valaistuksen perusteet
- valaistuksen perusteet, yksiköt ja käsitteet
- valo ja näkeminen
- valonlähteet ja tilan valaistuksen lähtökohdat

(helatorstai 10.5)

Lauantai 19.5
klo 10-15
Varpu KuuselaUtriainen

Sisustajan sommittelusäännöt
- apuja tilasuunnitteluun
- kultainen leikkaus, symmetria, toisto, rytmi, värit, materiaalit, kuviot
harjoitustehtävä

Lauantai 26.5
klo 10-15

Etätyö kuutio
- etätyön tarkistus ja esittely

Leena Rekola
Keskiviikko 23.5
klo 17-20
Leena Rekola

Sisustuksen pinnat 1
seinäpinnat sisustussuunnittelussa

Torstai 24.5
klo 17-20
Leena Rekola

Sisustuksen pinnat 2
lattiamateriaalit sisustussuunnittelussa

kesäkuu
Lauantai 9. kesäkuuta
klo 10-15
Krista Launonen

Värisuunnittelu
- väriteoria
- värien merkitys
- sävyjen merkitys
- värien vaikutus yleisesti (valo, tila jne)
- värien keskinäinen vaikutus
harjoituksia

(kesätauko - aikaa varattu etätöiden ja projektityön tekemiseen)

elokuu
Keskiviikko 15.8
klo 17-20
Varpu KuuselaUtriainen

Sisustamisen historia
- sisustamisen historia ja tyylisuuntaukset ennen 1900-lukua
- 1900-luvun tyylisuuntaukset

Perjantai 17.8
klo 9-16:30

Maalaus- ja väripäivä
Tuotteita ja ohjeita sisätilojen maalaukseen
Tunne väri - tietoa ja vinkkejä sisätilojen värivalintoihin
Uutta ilmettä sisustuksiin Taika ja Tunto kuviointituotteilla
Käytännön harjoituksia ja työnäytöksiä,
esillä mm Taika – ja Tunto kuviointi ja efektituotteet

Perjantai 24.8
klo 9:30-15

Keittiösuunnittelu ja materiaalivalinnat yritysvierailu
- keittiösuunnittelun perusteet
- keittiösuunnittelu ammattina & suunnitteluesimerkki
- keittiömateriaalit, trendit ja hinnat

Lauantai 25.8
klo 10-15
Heidi Lindholm

Sisustussuunnittelu ammattina
- uusi yrittäjä
- suunnittelun hinnoittelu
- tarjous ja sopimus
- suunnittelutyön vaiheet
- suunnitteluesimerkkejä

syyskuu
Torstai 6.9
klo 15-19 (20)

Pinnat & Akustiikka yritysvierailu

Lauantai 8.9
klo 10-15
Anu Tuomikoski

Klassikot & Trendit ja Some & Bloggaus

Tiistai 11.9
klo 17-20
Katri Ståhlberg

Kylpyhuonesuunnittelu ja materiaalivalinnat
- kylpyhuonesuunnittelun perusteet ja mitoitukset
- pinta- ja kalustemateriaalit

(Habitare vko 37)

Keskiviikko 19.9
klo 17-20
Nina Hemming

Sisustuskuvaus
- valokuvauksen ja interiöörikuvauksen perusteita
- valokuvausharjoituksia pienryhmissä
- kuvakäsittely perusteet sekä kuvien analysointia

Lauantai 22.9
klo 10-15
Heidi Lindholm

Valaistus 2
- eri tilojen valaisturatkaisut
- valaistussuunnittelu
harjoitustehtävä

Keskiviikko 25.9
klo 17-20
Heidi Lindholm

Etätyö sisustussuunnittelu pareittain
Esittely- sekä arviointitilaisuus

Torstai 26.9
klo 15-19

Kylpyhuonemateriaalit yritysvierailupäivä

lokakuu
Keskiviikko 3.10
klo 17-20
Heidi Lindholm

Etätyö sisustussuunnittelu pareittain
Esittely- sekä arviointitilaisuus

Lauantai 6.10
klo 10-15
Tiina Avoranta

Sisustuksen viimeistely
-kodin sisustustekstiilit
-erilaiset verhoratkaisut ja -mallit

Keskiviikko 10.10
klo 17-20
Heidi Lindholm

Sisustustöiden esittelyt
Koko koulutuksen kattavan sisustustöiden esittely- sekä
arviointitilaisuus + muut rästiin jääneet työt

Torstai 11.10
klo 16-19:30

Matot, laatat&valaistus yritysvierailU

(syysloma vko 42)

Torstai 25.10
klo 14:30-19

Tekstiilit & Materiaalit yritysvierailu

Lauantai 27.10
klo 10-15
Niina Ahonen

Stailaus ammattina
- asunnon myyntistailauksen lähtökohdat
- myyntistailauksen perusajatus ja työkalut
- myyntistailauksen ja sisustussuunnittelun erot
- mikä on stailaussuunnitelma ?
- stailausprojektin hallinta ja hyvän lopputuloksen saavuttaminen
- toteutettujen kohteiden kuvia
harjoitustehtävä

marraskuu
Maanantai 5.11
klo 17-20
Heidi Lindholm + NN

Projektitöiden esittely
Projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

Tiistai 6.11
klo 17-20
Heidi Lindholm + NN

Projektitöiden esittely
Projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

Maanantai 12.11
klo 17-20
Heidi Lindholm

Projektitöiden esittely
Projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

Tiistai 13.11
klo 17-20
Heidi Lindholm

Projektitöiden esittely (tarvittaessa)
Projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

Torstai 22.11
klo 17-

Koulutuksen päätös.
Koulutustodistusten ja lopputöiden palautus

Aikatauluun saattaa tulla muutoksia opiskelun aikana mutta ilmoitamme niistä aina erikseen !
Luentojen lisäksi on mahdollista varata aika lopputyön henkilökohtaiseen ohjaukseen (n 20-30 min). Ohjauksen voi
varata koulutusvastaavalta ja se voi olla joko ennen luentoa tai luennon jälkeen.

