SISUSTUSSUUNNITTELUKOULUTUS
OULU KEVÄT 2022
Sisustussuunnittelukoulutus SISAK OUL22 / 15. helmikuuta – 15. joulukuuta 2022
Lähiopetus ma-pe klo 17-20, la klo 10-15/16 (tai erikseen mainittuna ajankohtana)
Koulutusvastaava Sirpa Arbelius

30. syyskuuta 2021

helmikuu 2022
Tiistai 15.2.
klo 15-21
Sirpa Arbelius
Heidi Lindholm

Koulutuksen esittely ja tavoitteet & suunnittelun lähtökohdat
- opintoihin perehtyminen ja kurssin esittely
- koulutuksen vetäjien sekä oppilaiden esittelyt
- oppikirja sekä RT-kortit jaetaan
- sisustussuunnittelun osa-alueet ja lähtökohdat

Perjantai 18.2.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

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

Lauantai 19.2.
klo 10-16
Sirpa Arbelius

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 2&3
- piirustusten tulkinta
- mittakaavat
- piirrämme ohjatusti mittakaavassa pohjakuvaa
- kodin tilat
- kalusteiden tilantarpeet

Perjantai 25.2.
klo 16-20
Sirpa Arbelius

Sisustamisen tyylisuuntaukset
- sisustamisen tyylisuuntaukset
- opi tunnistamaan sisustustyylit

Lauantai 26.2.
klo 10-15(16)
Sirpa Arbelius

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 4&5
- seinäprojektiot ja detaljikuvat
- piirrämme ohjatusti mittakaavassa seinäprojektiokuvaa
- perspektiivipiirtäminen
- piirrämme ohjatusti perspektiivikuvaa

maaliskuu
(hiihtoloma vko 10, 7.-13.3.)
Torstai 3.3.
klo 18-19
Lasse Home

SketchUp ennakkovalmistelu - ZOOM
- ohjeita SketchUp-ohjelman lataamiseen
- tarvittaessa ohjeita Zoom-videoneuvotteluohjelman käyttöön

Perjantai 18.3.
klo 14-20
Lasse Home

SketchUp 1
SketchUp-alkeet kurssin tavoite: kurssilla opit tekemään yksinkertaisen
huonetilan 2D-piirustuksen ja 3D-mallin kalusteineen. Kurssilla opittujen
toimintojen pohjalta voit jatkaa harjoittelua, ja mallintaa jatkossa
suurempia kohteita.
- tietoa SketchUp-ohjelmasta ja sen eri versioista
- 3D-mallin katselusuuntien hallinta
- mallintaminen tarkoilla mitoilla
- värien ja pintamateriaalien lisääminen
- suunnitelman erilaiset esitystavat
- kalusteiden hakeminen 3D-mallivarastosta

Lauantai 19.3.
klo 10-16
Lasse Home

SketchUp 2
- omien kalustekomponenttien ja ryhmien luominen
- kalusteiden kääntäminen, siirtäminen, kopioiminen ja skaalaaminen
- näkymien tallennus
- kuvien vienti muihin ohjelmiin
- pikakatsaus: Pro-versio toiminnot, renderöintiohjelmat
- kurssilaisten omat kysymykset

Tiistai 22.3.
klo 16-20
Sirpa Arbelius

Etätehtävä 1 / tyylikollaasi
- esittely- sekä arviointitilaisuus

Keskiviikko 23.3.
klo 16-20
Sirpa Arbelius

Etätehtävä 1 / tyylikollaasi
- esittely- sekä arviointitilaisuus

Torstai 31.3.
klo 18-19.30
Lasse Home

SketchUp kertausilta – ZOOM
- vastauksia harjoittelusta syntyneisiin kysymyksiin
- tarvittavien asioiden kertausta

huhtikuu
(Pääsiäinen 15.-18.4.)
Perjantai 8.4.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Suunnitelman kuvatekninen esittäminen/piirtäminen
- opastusta vapaampaan piirustusilmaisuun sekä sekatekniikkaan

Lauantai 9.4.
klo 10-15
Sirpa Arbelius

Keittiösuunnittelu
- keittiösuunnittelun perusteet ja mitoitukset
- materiaalit ja trendit

Tiistai 26.4. / Mahdollisesti yrityskäynti päivällä, vapaaehtoinen (keittiö/kph)
Torstai 28.4.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Värisuunnittelu 1
- värioppia
- väriharmoniat
- värikartat

Perjantai 29.4.
klo (15)16-20
Sirpa Arbelius

Värisuunnittelu 2
- värien käyttö sisustuksessa
- värien vaikutus tilassa
- värien valinnan lähtökohdat
- jatkoa värikartoille…

toukokuu
(Vappu 1.5. / äitienpäivä 8.5. / helatorstai 26.5.)
Perjantai 13.5.

klo 16-20
Sirpa Arbelius
Lauantai 14.5.
klo 10-15
Krista Launonen

Kylpyhuonesuunnittelu
- kylpyhuonesuunnittelun perusteet ja mitoitukset
- materiaalit ja trendit
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?
- harjoituksia
- tuoretta tutkimustietoa luovuudesta

Perjantai 27.5.
klo 16-20

Etätehtävä 2 / kuutio
- esittely- sekä arviointitilaisuus

Lauantai 28.5.
klo 10-16 (17)

Etätehtävä 2 / kuutio
- esittely- sekä arviointitilaisuus

kesäkuu
Perjantai 10.6.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Sisustuksen pinnat 1
- seinäpintamateriaalit sisustussuunnittelussa

Lauantai 11.6.
klo 10-16
Sirpa Arbelius

Sisustuksen pinnat 2 & Kiintokalusteet
- lattiamateriaalit sisustussuunnittelussa

Torstai 16.6.
n. 10-15
Tikkurilan ammattilaiset

Tikkurilan maalaus- ja väripäivä
- Tikkurilan Paletti-koulutuskeskus, Kuninkaalantie 4, Vantaa
- tuotteita, ohjeita, vinkkejä…
- käytännön harjoituksia ja työnäytöksiä

Perjantai 17.6.

Helsinki vierailupäivä
- yritysvierailuja

Touko-kesäkuussa järjestetään tarvittaessa projektityön ohjausaikoja.
(KESÄTAUKO– aika varattu etätehtävien ja/tai projektityön työstämiseen)

elokuu
Perjantai 12.8.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Sisustuksen viimeistely / Kodin sisustustekstiilit / Huonekalut
- tekstiilikuidut
- erilaiset verhoratkaisut ja -mallit
- matot
- erilaiset kalustepuumateriaalit, pintakäsittelyt
- verhoilutekstiilien ominaisuudet …

Lauantai 13.8.
klo 10-16
Sirpa Arbelius

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

Tiistai 16.8. / Mahdollisesti yrityskäynti päivällä, vapaaehtoinen (pinnat/viimeistely)
Perjantai 26.8.
klo 15-20
Sirpa Arbelius +
mahd. vierailija

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

Lauantai 27.8.
klo 10-15
Sirpa Arbelius +

Sisustuksen viimeistely / Akustiikka
- tilan ja materiaalien tuomat haasteet, akustiikan käsitteet
- akustoivat tuotteet ja ratkaisut

mahd. vierailija

syyskuu
Perjantai 16.9.
klo 17-20
Katri Väänänen

Asiakkaan kohtaaminen

Lauantai 17.9.

Sisustuskuvaus

klo 10-15
Niko Raappana

(Habitare 7.-11.9. / Helsinki Design Week 9.-19.9. – vapaaehtoinen osallistuminen)
Perjantai 30.9.
klo 17-20
Laura Johansson

Some & markkinointi

lokakuu
Lauantai 1.10.
klo 10-15
Niina Ahonen

Asumisen trendit ja stailaus

Perjantai 14.10.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Etätehtävä 3 / Sisustussuunnittelu pareittain
- Esittely- sekä arviointitilaisuus

Lauantai 15.10.
klo 10-16(17)
Sirpa Arbelius

Etätehtävä 3 / Sisustussuunnittelu pareittain
- Esittely- sekä arviointitilaisuus

Lauantai 22.10.
klo 10-16
Sirpa Arbelius

Sisustustöiden esittelyt
- vapaaehtoisen koko koulutuksen kattavan sisustustyön esittely- sekä
palautetilaisuus
- muut rästiin jääneet työt

(syysloma vk 43, 24.-30.10.)
Loka-joulukuussa järjestetään tarvittaessa projektityön ohjausaikoja.

marraskuu
Aikaa varattu projektityön työstämiseen.
Perjantai 18.11.
klo 15-20
Sirpa Arbelius

Projektitöiden esittely
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

Lauantai 19.11.
klo 10-16
Sirpa Arbelius

Projektitöiden esittely
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

Lauantai 26.11.
klo 10-16
Sirpa Arbelius

Projektitöiden esittely (tarvittaessa)
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

joulukuu
Torstai 15.12.
noin klo 17-20

Koulutuksen päätös ja todistusten jako

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

