SISUSTUSSUUNNITTELUKOULUTUS
VERKKO- SISUSTUSAKATEMIA 22/V-SISAK22
17.05.2022
Laaja sisustussuunnittelukoulutus Zoomin kautta verkko-opetuksena 01.11.2022 – 18.6.2024, sisältää
vapaaehtoisen projektityön esityksen lähiopetuksena pääkaupunkiseudulla.
Koulutusvastaava Merita Lintula, merita.lintula@sisustusakatemia.fi.

Marraskuu 2022
tiistai 1.11.
klo 17-20
Merita Lintula
Heidi Lindholm

Koulutuksen esittely ja tavoitteet sekä ZOOM-koulutus
- opintoihin perehtyminen ja koulutuksen esittely
- koulutuksen vetäjien esittelyt

keskiviikko 2.11.
klo 16-20
Merita Lintula

ZOOM-koulutus
- harjoittelu ja yhteyksien testaus jatkuu + esitystekniikkaharjoitukset (Dropbox)
- oppilaiden esittelyt
-koulutuksiin liittyvien etätöiden tehtävänanto

tiistai 8.11.
klo 16-20
Merita Lintula

Suunnittelun lähtökohdat
- sisustussuunnittelun osa-alueet ja lähtökohdat
-koulutuksiin liittyvien etätöiden tehtävänanto

keskiviikko 23.11.
klo 17-20
Leena Rekola

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

keskiviikko 30.11.
klo 17-20
Leena Rekola

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

Joulukuu 2022
torstai 8.12.
klo 17-20
Leena Rekola

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 3
- kodin tilat
- kalusteiden tilantarpeet

torstai 15.12.
klo 17-20
Leena Rekola

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 4
- projektiot ja detaljikuvat
- piirrämme ohjatusti seinäprojektiota

viikko 51/22-2/23

Yrityskäynnit/ yritysvideoita OMAOPISKELU @
-mikäli omalla paikkakunnallasi on rajoitetusti sisustusalan liikkeitä, pääset etänä
yritysvierailulle. Tee lyhyt raportti (A4-sivu + kuvia A4-sivu) omasta mielestäsi kivasta ja
monipuolisesta sisustusliikkeestä lähimpänä kotipaikkakuntaasi.

Tammikuu 2023
tiistai 17.1.
klo 17-20
Leena Rekola

Tilasuunnittelu ja piirtäminen 5
- perspektiivipiirtäminen

keskiviikko 25 .1.
klo 18-19
Lasse Home

SketchUp- valmisteluilta
- tietoa SketchUpista ja sen eri versioista
- ohjelman alkuasetukset
Yleistä SketchUp-kurssista:
SketchUp-kurssilla opit tekemään yksinkertaisen huonetilan 2D-piirustuksen ja 3D-mallin
kalusteineen. Kurssilla opittujen toimintojen pohjalta voit jatkaa harjoittelua, ja mallintaa
jatkossa suurempia kohteita.

torstai 26.1.
klo 16-20
Merita Lintula

Sisustamisen historia sekä tyylisuuntaukset
- sisustamisen historia ja tyylisuuntaukset ennen ja nyt
- opi tunnistamaan sisustustyylit

tiistai 31.1.
klo 17-20
Lasse Home

SketchUp- perusteet 1
- SketchUpin käyttöliittymä
- 2D-piirustusten piirtäminen

Helmikuu 2023
keskiviikko 1.2.
klo 17-20
Lasse Home

SketchUp- perusteet 1
- värit ja materiaalit
- ryhmät ja komponentit

maanantai 6.2.
klo 18-20
Merita Lintula

Projektitöiden kartoitus ja tehtävänanto
- projektitöiden kartoitus ja tehtävänanto
- muiden etätöiden tehtävänannon kertaus tarvittaessa

tiistai 7.2.
klo 18-20

Maalaus- ja väri –webinaari
- tuotteita ja ohjeita sisätilojen maalaukseen/Tikkurila
- Tunne-väri - tietoa ja vinkkejä sisätilojen värivalintoihin / Tikkurila Oyj

keskiviikko 15.2.
klo 17-20(21)
Merita Lintula

Etätyö 1
- etätyön esittely ja palaute

torstai 16.2.
klo 15-18?
Merita Lintula

Etätyö 1
- etätyön esittely ja palaute tarvittaessa (kellonaika päätetään joulukuussa)

(talvilomat vko 8-10)

Maaliskuu 2023
tiistai 14.3.
klo 17-20
Lasse Home

SketchUp- perusteet 2
- 3D-mallien luominen
- kalusteiden hakeminen 3D-mallivarastosta

keskiviikko 15.3.
klo 17-20
Lasse Home

SketchUp- perusteet 2
- kuvien tuominen materiaaliksi
- suunnitelman erilaiset esitystavat
- kurssilaisten omat kysymykset

maanantai 20.3.
klo 17-18
klo 18-20

Ajankohtaiset asiat sekä Asumisen trendit
- Ajankohtaiset asiat -tuokio (Merita Lintula)
- Asumisen trendit-luentotallenne (Niina Ahonen)

tiistai 21.3.
klo 17-20
Leena Rekola

Suunnitelman kuvatekninen esittäminen/piirtäminen
- opastus vapaampaan piirustusilmaisuun sekä sekatekniikkaan

tiistai 28.3.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Kylpyhuonesuunnittelu
- kylpyhuonesuunnittelun perusteet, mitoitukset

keskiviikko 29.3.
klo 18-20
Sirpa Arbelius

Kylpyhuonesuunnittelu
- kylpyhuonesuunnittelun materiaalit ja trendit
- omatoiminen yrityskäynti kylpyhuoneliikkeessä/ yritysvideo kph-suunnittelu

Huhtikuu 2023
(pääsiäinen 7.-10.4.2023)

tiistai 18.4.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Keittiösuunnittelu
- keittiösuunnittelun perusteet ja mitoitukset

keskiviikko 19.4.
klo 18-20
Sirpa Arbelius

Keittiösuunnittelu
- keittiösuunnittelun materiaalit ja trendit
- omatoiminen yrityskäynti keittiöliikkeessä/ yritysvideo keittiösuunnittelu NDA

Toukokuu 2023
keskiviikko 3.5.
klo 18-19.30
Lasse Home

SketchUp- kertaus
- kertaus kurssin asioista
- kysymyksiä ja vastauksia

torstai 4.5.
klo 17-20
Laura Johansson

Sosiaalinen media, viestintä ja markkinointi
- johdanto sosiaaliseen mediaan
- lisämyyntiä somestrategian ja –suunnitelman avulla
- verkostoituminen somessa

tiistai 9.5.
klo 17-20
Merita Lintula

Etätyö 2
- etätyön esittely ja palaute

keskiviikko 10.5.
klo 17-20
Merita Lintula

Etätyö 2
- etätyön esittely ja palaute

torstai 11.5.
klo 17-20
Merita Lintula

Etätyö 2 (tarvittaessa)
- etätyön esittely ja palaute

Kesä-heinäkuu 2023
(kesätauko, aikaa tehdä etätöitä & kesäloma)

Elokuu 2023
keskiviikko 16.8.
klo 17-20
Merita Lintula

Sisustuksen pinnat 1
- seinäpinnat sisustussuunnittelussa
- omatoiminen yrityskäynti oman paikkakunnan sisustusliikkeessä/ yritysvideo

torstai 17.8.
klo 17-20
Merita Lintula

Sisustuksen pinnat 2
- lattiamateriaalit sisustussuunnittelussa
- omatoiminen yrityskäynti sisustusliikkeessä/ yritysvideo

Syyskuu 2023
tiistai 5.9.
klo 17-20
Sirpa Arbelius

Huonekalut ja Sisustuksen viimeistely
- kalusteet
-biofilia
-sommittelu

torstai 7.9.
klo 17-19
Heidi Lindholm

Valaistus 1
- valaistuksen perusteet, yksiköt ja käsitteet
- valonlähteet ja tilan valaistuksen lähtökohdat

(Habitare 13-17.9.2023?)

torstai 21.9.
klo 17-20
Heidi Lindholm

Valaistus 2
- eri tilojen valaistusratkaisut
- valaistussuunnittelu
- harjoitustehtävän anto

keskiviikko 27.9.
klo 17-20
Krista Launonen

Värisuunnittelu
- värioppi ja värien käyttö sisustuksessa
- harjoitustehtäviä

Lokakuu 2023
tiistai 3.10.
klo 17-20 (21)
Merita Lintula

Etätyö 3 (tarvittaessa)
- etätyön esittely ja palaute

keskiviikko 4.10.
klo 17-20 (21)
Merita Lintula

Etätyö 3
- etätyön esittely ja palaute

torstai 5.10.
klo 14-17 (18)
Merita Lintula

Etätyö 3
- etätyön esittely ja palaute
kellonaika päätetään yhdessä joulukuussa

keskiviikko 11.10.
klo 18-20
Krista Launonen

Värisuunnittelu
- värioppi ja värien käyttö sisustuksessa
- harjoitustehtävien purku

(syyslomat vko 42-43)

Marraskuu 2023
maanantai 6.11.
klo 17-20(.30)

Akustiikka
- ajankohtaiset asiat -tuokio (Merita Lintula)
- Akustiikka (Sirpa Arbelius);
- tilan ja materiaalien tuomat haasteet
- akustoivat tuotteet ja ratkaisut

tiistai 21.11.
klo 17-20
Nina Hemming

Sisustuskuvaus
- kohti parempaa sisustusvalokuvaa vol.1 - tekniikan lainalaisuudet! Valokuvauksen ja
sisustusvalokuvauksen perusteita.
-järjestelmäkameran ja puhelinkameran eroja; järjestelmäkameran toimintaperiaate,
käymme läpi puhelinkameran kuvankäsittelyyn tarkoitettujen applikaatioiden
vastaavia toimintoja.
- sisustusvalokuvausharjoitusten tehtävänanto
Tarvitset luennolle välineen, jolla kuvaat eniten; järkkäri, älypuhelin tms.

tiistai 28.11
klo 18-20
Nina Hemming

Sisustuskuvaus
- kohti parempaa sisustusvalokuvaa vol. 2 - visuaalinen kerronta!
- sisustusvalokuvien esittely ja palaute (tehtävä annettu ti 21.11. luennolla)
Kun tekniikka on hallussa, voidaan syventää sisustusvalokuvan visuaalista kerrontaa.
Katsotaan kuvallisia vinkkejä mielenkiintoisen portfolion kasaamiseksi.

(joulutauko joulu-tammikuu, aikaa tehdä etätöitä sekä projektityötä)

Tammikuu 2024
viikko 1-3/24

Yrityskäynnit/ yritysvideoita OMAOPISKELU @
-mikäli omalla paikkakunnallasi on rajoitetusti sisustusalan liikkeitä, pääset etänä
yritysvierailulle.
Mikäli et ole vielä palauttanut etätehtävää, tee sen nyt:
Tee lyhyt raportti (A4-sivu + kuvia A4-sivu) omasta mielestäsi kivasta ja monipuolisesta
sisustusliikkeestä lähimpänä kotipaikkakuntaasi.

viikko 4-5/2024
klo 17-20

Asiakkaan kohtaaminen

Helmikuu 2024
lauantai 10.2.
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
- lisää rohkeutta, syvempää itsetuntemusta ja jouhevaa yhteistyötä
- harjoituksia, tuoretta tutkimustietoa luovuudesta

keskiviikko 7.2.
klo 17-20
Niina Ahonen

Stailaus
- myyntistailauksen perusajatus ja työkalut
- myyntistailauksen ja sisustussuunnittelun erot
- stailausprojektin hallinta ja hyvän lopputuloksen saavuttaminen
- toteutettujen kohteiden kuvia

(talviloma vko 8 ja 9)

Maaliskuu 2024
(talviloma vko 10, pääsiäinen 29.3.-1.4.2024)

tiistai 19.3.
klo 17-20(21)
Merita Lintula

Sisustustöiden esittelyt
- rästiin jääneen etätyön sekä mahd. laajan harjoitustyön esittelyt ja palaute

keskiviikko 20.3.

Sisustustöiden esittelyt

klo 17-20(21)
Merita Lintula

- laajan harjoitustyön esittelyt ja palaute

torstai 21.3.
klo 15-21 välillä
Merita Lintula

Sisustustöiden esittelyt (varapäivä, klo sovitaan lähempänä ajankohtaa)
- laajan harjoitustyön esittelyt ja palaute

Huhti-toukokuu 2024
tiistai 16.4.
klo 17-19
Merita Lintula

Ajankohtaiset asiat
- projektityöhön liittyvät kysymykset yms. akuutit asiat

(kevättauko - aika varattu projektityön tekemiseen)

Kesäkuu 2024
sunnuntai 9.6.

Projektitöiden palautuksen määräaika

keskiviikko 12.6.
klo 16-20
Leena Rekola

Projektitöiden esittely (tarvittaessa)
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

torstai 13.6.
klo 16-20
Leena Rekola

Projektitöiden esittely
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

perjantai 14.6.
klo 16-20
Merita Lintula

Projektitöiden esittely
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

lauantai 15.6.
klo 10-16
Merita Lintula

Projektitöiden esittely
- projektitöiden esittely- sekä arviointitilaisuus

tiistai 18.6.
klo 18-19
Merita Lintula

Koulutuksen päätös
- päätöswebinaari
- todistukset postitetaan

Aikatauluun voi tulla muutoksia opiskelun aikana, mutta ilmoitamme niistä aina etukäteen. Lounas- ja
kahvitauot sisältyvät opetusaikaan, niistä sovitaan päiväkohtaisesti.

