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SISUSTUSSUUNNITTELUKOULUTUS 

HELSINKI SYKSY 2022    

               

Sisustussuunnittelukoulutus SISAK HKI 22B / 15. syyskuuta 2022 – 7. syyskuuta 2023 

Lähiopetus ma-pe klo 17-20, la klo 10-15/16 (tai erikseen mainittuna ajankohtana) 

 

Koulutusvastaava Memmu Pitkänen p. 050 585 5886                           5. huhtikuuta 2022 

 

Luokka 130 – tarkista luokka koulun infopisteestä 

 

 

syyskuu 2022     
 

Torstai 15.9. Koulutuksen esittely ja tavoitteet  

klo 17-20 - opintoihin perehtyminen ja koulutuksen esittely 

Memmu Pitkänen  - koulutuksen vetäjien sekä oppilaiden esittelyt 

Heidi Lindholm - työkirjat sekä RT-kortit jaetaan 

   

Torstai 22.9. Suunnittelun lähtökohdat   

klo 17-20  - sisustussuunnittelun osa-alueet ja lähtökohdat  

Memmu Pitkänen - projektitöiden kartoitus ja tehtävänanto 

  - koulutuksen kattava suunnittelutyö jaetaan, palautus 27.5.2023 

 

Tiistai 27.9. Sisustamisen tyylisuuntaukset 

klo 17-20  - opi tunnistamaan sisustustyylit 

Krista Launonen  ETÄ1 – tehtävänanto - Tyylikollaasi / valmiiden töiden esittelyt 8.11. ja 10.11. 

 

lokakuu 2022   
 

Keskiviikko 5.10. Tilasuunnittelu ja piirtäminen 1 

klo 17-20 - piirtämisen työvälineet ja niiden käyttö 

Memmu Pitkänen - piirustustyypit 

 - piirustusmerkinnät ja rakennusalan standardit 

 - tilan mittaaminen 

 

Torstai 13.10. Tilasuunnittelu ja piirtäminen 2 

klo 17-20  - piirustusten tulkinta 

Leena Rekola  - mittakaavat 

  - piirrämme ohjatusti mittakaavassa pohjakuvaa 

 

(Uudenmaan syysloma vko 42, 17.-21.10.) 
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Tiistai 25.10.  Tilasuunnittelu ja piirtäminen 3 

klo 17-20  - kodin tilat 

Memmu Pitkänen - kalusteiden tilantarpeet 

  - ETÄ2 – tehtävänanto – Kuutio / valmiiden töiden esittelyt 14., 15. ja (16.2). 

 

marraskuu 2022    
 

Tiistai 1.11.  Tilasuunnittelu ja piirtäminen 4 

klo 17-20  - seinäprojektiot ja detaljikuvat 

Leena Rekola - piirrämme ohjatusti mittakaavassa seinäprojektiokuvaa 

 

Keskiviikko 2.11. Tilasuunnittelu ja piirtäminen 5  

klo 17-20   - perspektiivipiirtäminen 

Leena Rekola - piirrämme ohjatusti perspektiivikuvaa  

 

Tiistai 8.11.  Etätyö 1 - Tyylikollaasi  

klo 17-20  - esittely- sekä arviointitilaisuus 

Krista Launonen 

 

Torstai 10.11.  Etätyö 1 - Tyylikollaasi  

klo 17-20  - esittely- sekä arviointitilaisuus 

Krista Launonen 

 

Keskiviikko 16.11. SketchUp-ennakkovalmisteluilta ZOOM 

Klo 18-19 ZOOM 

Lasse Home 

 

Torstai 17.11.  Suunnitelman kuvatekninen esittäminen/piirtäminen  

klo 17-20  - opastusta vapaampaan piirustusilmaisuun sekä sekatekniikkaan 

Leena Rekola  
 

Perjantai 25.11. SketchUp 1 

klo 15-20  - tietoa SketchUp-ohjelmasta ja sen eri versioista 

Lasse Home  - 3D-mallin katselusuuntien hallinta 

  - mallintaminen tarkoilla mitoilla 

  - värien ja pintamateriaalien lisääminen 

  - valmiiden komponenttien hyödyntäminen 

  - tehokas mallintaminen ryhmien ja komponenttien avulla  

 

Lauantai 26.11. SketchUp 2    

klo 10-16  - muokkaustoiminnot 

Lasse Home  -  leikkaustoiminnot 

  - esitystavat 

- näkymien tallennus ja animaatiot 

- 3D-mallin tekeminen skannatun pohjapiirustuksen avulla 
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- tulostaminen ja vienti muihin ohjelmiin 

 

joulukuu 2022   
 

Torstai 1.12.  Keittiösuunnittelu 

klo 17-20  - keittiösuunnittelun perusteet ja mitoitukset  

Heidi Lindholm - harjoitustyö jaetaan, purku 2.3. 

 

(itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.) 

 

Lauantai 10.12. Kylpyhuonesuunnittelu 

klo 10-15                               - kylpyhuonesuunnittelun perusteet ja mitoitukset  

Memmu Pitkänen   - materiaalit ja trendit  

 

Torstai 15.12. Keittiösuunnittelu yritysvierailu 

klo 17-20 - Keittiösuunnittelu ammattina & suunnitteluesimerkki 

 - Keittiömateriaalit, trendit ja hinnat 

 

Joulutauko varattu etätöiden työstämiseen. 

 

tammikuu 2023   
 

Tiistai 10.1.  SketchUp -kertaus ZOOM 

klo 18-19.30 ZOOM 

Lasse Home 

 

Lauantai 21.1.  Värisuunnittelu  

klo 10-15  - väriteoria 

Krista Launonen - värien ja sävyjen merkitys 

-  värien vaikutus yleisesti (valo, tila, jne.) 

-  värien keskinäinen vaikutus 

-  harjoituksia 

 

Torstaina 26.1. vapaaehtoinen osallistuminen yritysvierailuun  

 

Lauantai 28.1.  Valaistuksen perusteet   

klo 10-16  - valaistuksen perusteet, yksiköt ja käsitteet   

Heidi Lindholm - valo ja näkeminen 

- valonlähteet ja tilan valaistuksen lähtökohdat 
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helmikuu 2023   
 

Lauantai 4.2.  Sisustuksen pinnat 1 ja 2    

klo 10-15  - seinä-, lattia- ja kattopintamateriaalit sisustussuunnittelussa  

Memmu Pitkänen - tutustutaan erilaisiin pintamateriaaleihin 

 

Perjantai 9.2.  Tikkurilan maalaus- ja väripäivä 

klo 9-15  - tuotteita, ohjeita, vinkkejä… 

Tikkurilan ammattilaiset - käytännön harjoituksia ja työnäytöksiä, 

- Tikkurilan koulutuskeskus Paletti, Kuninkaalantie 4, Vantaa 

 
Tiistai 14.2.  Etätyö 2 - Kuutio     
klo 16-20  - esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 
Keskiviikko 15.2. Etätyö 2 - Kuutio     
klo 16-20  - esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 

Torstai 16.2. (tarvittaessa) Etätyö 2 - Kuutio     
klo 16-20  - esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 

Niina Ahosen ”Asumisen trendit” webinaari keväällä 2023 – ajankohta vahvistetaan lähempänä 

 

maaliskuu 2023   
 

Torstai 2.3.  Kiintokalusteharjoitustyöt 

klo 16-20  - Kiintokalusteharjoitustöiden purku  

Heidi Lindholm  

 

Torstai 9.3. / vapaaehtoinen osallistuminen yritysvierailuun  

Tiistai 14.3.  Sosiaalinen media, viestintä ja markkinointi   

klo 17-20  - johdanto sosiaaliseen mediaan 

Laura Johansson - lisämyyntiä somestrategian ja -suunnitelman avulla 
-  verkostoituminen somessa 

-  
Lauantai 18.3.  Sisustussuunnittelu ammattina   

klo 10-15  - uusi yrittäjä 

Memmu Pitkänen - suunnittelun hinnoittelu  

- tarjous ja sopimus 

- suunnittelutyön vaiheet 

  - suunnitteluesimerkkejä 

  - ETÄ3 – tehtävänanto – Parityö / valmiiden töiden esittelyt 25.4 ja 26.4. 
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Tiistai 21.3.  Asiakkaan kohtaaminen 

klo 17-20    

Milla Alftan 

 

Lauantai 25.3.  Sisustuksen viimeistely 1 

klo 10-15  - kodin sisustustekstiilit 

Memmu Pitkänen - verhoilutekstiilit, verhot ja matot 

  - vihersisustus ja taide  

 

Torstai 30.3.  Sisustuksen viimeistely 2 

klo 17-20  - huonekalut ja erilaiset kalustepuumateriaalit, pintakäsittelyt 

Memmu Pitkänen - akustiikka 

 

huhtikuu 2023 
 

Tiistaina 4.4. vapaaehtoinen osallistuminen yritysvierailuun  

(Pääsiäinen 7.-10.4.) 

 

Lauantai 15.4.  Sisustuskuvaus  

klo 10-15  - sisustusvalokuvauksen perusteita 

Nina Hemming - känny & appit vs. järkkäri & kuvankäsittely  

- kuvien analysointia interiöörikuvauksen näkökulmasta 

 

Lauantai 22.4.  Stailaus ammattina    

klo 10-15  - asunnon myyntistailauksen lähtökohdat  

Niina Ahonen  - myyntistailauksen perusajatus ja työkalut 

  - myyntistailauksen ja sisustussuunnittelun erot 

  - mikä on stailaussuunnitelma? 

  - stailausprojektin hallinta ja hyvän lopputuloksen saavuttaminen 

  - toteutettujen kohteiden kuvia 

 

Tiistai 25.4.  Etätyö 3 - Parityö  

klo 16-20  - Esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 

Keskiviikko 26.4. Etätyö 3 - Parityö  

klo 16-20  - Esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 
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toukokuu 2023 
 

(Vappumaanantai 1.5.) 

 

Lauantai 6.5.  Luovuus sisustussuunnittelussa     

klo 10-15 - mitä luovuus on: luovuus arjessa; ideointi, innovointi, ongelman ratkaisu 

Krista Launonen  - 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 ja tuoretta tutkimustietoa luovuudesta 

(Helatorstai 18.5.) 

 

Torstai 25.5.  Sisustustöiden esittelyt      

klo 16-20  - vapaaehtoisen koko koulutuksen kattavan sisustustyön esittely- sekä 

Memmu Pitkänen      palautetilaisuus 

- muut rästiin jääneet työt ja tilanteen mukaan mahdollisesti lisäaiheita                                                          

 

(KESÄTAUKO– aika varattu etätehtävien ja/tai projektityön työstämiseen) 

 

elokuu 2023   
 

Tiistai 15.8.  Projektitöiden esittely    

klo 16-20  - projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 

Keskiviikko 16.8. Projektitöiden esittely     

klo 16-20  - projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 

Torstai 17.8.  Projektitöiden esittely  

klo 16-20  - projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus 

Memmu Pitkänen 

 

syyskuu 2023   
 

Torstai 7.9.  Koulutuksen päätös ja todistusten jako 

n. klo 17->  - paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Memmu Pitkänen 

 
Aikatauluun saattaa tulla muutoksia opiskelun aikana mutta ilmoitamme niistä aina erikseen etukäteen! Lounas- ja kahvitauot 

sisältyvät opetusaikaan, niistä sovitaan päivä- ja aihekohtaisesti. Luentojen lisäksi on mahdollista varata aika (keväällä + syksyllä) 

lopputyön henkilökohtaiseen ohjaukseen zoom-tapaaminen (n. 20-30 min).  


