
Olohuoneen komistus  
on autotallista löytynyt 
arkku. Käännettävä villa 
matto on lahja Annabellan 
äidiltä. Isoäidinneliöistä 
virkatun tyynyn on tehnyt 
Michaelin äiti. 
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Annabellan paras sisustusoivallus? Älä seuraa trendejä vaan sydäntäsi. 
Raskas remonttiprojekti opetti perheelle myös, että hötkyily ei kannata. 

jaana tapio kuvAt camilla hynynen

Halusimme talon maalta. Asuimme ennen Paraisten 
keskustassa, mutta Michael on innokas metsästäjä, joten 
etsimme taloa luonnon läheltä. Toinen tärkeä kriteeri oli, 
että jokaiselle lapselle olisi oma huone. 

Täällä on oma rauha, mutta kuitenkin esimerkiksi kou-
luihin on matkaa vain reilut viisi kilometriä. Ihastuimme 

talossa myös tilavaan keittiöön ja suureen olohuoneeseen, 
jotka tulivat tarpeeseen viisihenkisessä perheessämme. 
Myös iso tontti antoi tilaa suunnitelmille.  

Ikkunoista näkyy lähestulkoon pelkästään luontoa. 
Naapurit ovat silti sen verran lähellä, että talven pimeim-
pään aikaan heidän ikkunoistaan näkyy meille valonka-

Kuopus Emil 
on suuri ulkoilun 
ystävä. Oscar
koira pääsee 
usein hänen 
kanssaan lenkille. 

 

MEIDÄN KOTI
Vuonna 1964 rakennettu 

omakotitalo Paraisilla,  
5 h + k, 140 m2.
täällä asuvat

Lähihoitaja annabella, 38,  
ja sähköasentaja michael 

Karlsson, 39, sekä alexander, 
16, lukas, 13, ja emil, 9. 

Metsän
siimeksessä
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jetta. Se tuntuu lohdulliselta. Kun muutimme tänne, talon 
ympärillä kasvoi sankkaa metsää ja sisälle pääsi vain vä-
hän valoa. Sittemmin metsään on tehty avohakkuu, ja mai-
semamme muuttui täysin. Olemme siitä iloisia, koska nyt 
meillä on valoisampaa.

Remontoimme kodissa lähes kaiken: ulkovuorauk-
sen, katon, pinnat, kaivon, lämmityksen, sähköt… Mieheni 
vitsaileekin usein, että talo on työleiri. Suuri osa remontti-
tarpeista tuli esille vasta asuessamme, mutta toki halusim-
me uudistaa 1960-luvun talon omannäköiseksemme. 

Remonttiaika oli rankkaa. Se oli itse asiassa niin rank-
kaa, että välillä erosimme. Palasimme kuitenkin uudelleen 
yhteen, kun ymmärsimme, kuinka pahalta tuntui katsella  
vieraita ihmisiä myyntinäytöillä omassa kodissa. Taju-
simme myös, että yhdessä tekeminen on juuri se asia, joka 
meitä yhdistää. 

Vaikka olimme tehneet remonttia jo edellisessä asun-
nossamme, meillä oli täällä liian kiireinen aikataulu. Nyt 
olemme oppineet ottamaan rennommin. Jos jokin asia ei 
valmistu heti, siitä ei oteta stressiä.

”Remonttiaika oli niin rankkaa, että välillä 
erosimme. Silti juuri yhdessä tekeminen 

yhdistää meitä.”

5.

1. Michaelin metsäs
tysmuiston puutausta 
maalattiin mustaksi. 
Se sopii hyvin yhteen 
Annabellan äidin iso
isän kaapin kanssa. 

2. Annabella haluaa 
käyttää kodissaan 
vaaleita taustavärejä, 
jotta muita värejä  
on helppo vaihdella 
innostuksen mukaan. 

3. Vaaleanpunaiset 
ruusukupit ovat  
peräisin Annabellan 
mummolta. 

4. Olohuone on 
Anna bellan mielestä 
yksi remontin parhai
ten onnistuneita tiloja. 
Avarassa huoneessa 
riittää valoa. 

5. Keittiöstä on  
kulku oikealle olohuo
neeseen ja suoraan 
eteenpäin makuu
huoneisiin. 
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Yksi lempipaikoistamme on olohuone, koska 
siellä sijaitsee takka, joka rakennettiin aiemmin poistetun 
Porin Matti -tulisijan tilalle. Michaelille oli ehdotonta, että 
kodissa pitää olla mahdollisuus nauttia elävästä tulesta.

Toinen lempipaikkamme on keittiö. Michael tykkää ko-
kata hirvenlihasta ja hauduttaa sitä pitkään. Pojat käyvät  
isänsä kanssa usein myös kalastamassa. Olemme lihan 
suhteen omavaraisia. Yritän kasvattaa myös vihanneksia 
kasvihuoneessa, mutta menestys vaihtelee. 

Meillä on lähellä asuvan ystäväni kanssa perinne, että 
käymme toistemme luona aamupaloilla. Olemme molem-
mat päiväsaikaan kotona, joten tämä on mahdollista arke-
nakin. Kokeilemme uusia reseptejä ja juttelemme tunti-
kausia. Aamupalan päälle nautimme vielä jälkiruoan.

Sisustusmottoni on, että maltti on valttia. Ei pidä 
suin päin valita ensimmäistä tai edes halvinta vaihtoeh-
toa, koska sellaiset valinnat alkavat jälkikäteen harmittaa. 
Meillä on esimerkiksi vaihdettu tapetteja toisiin liian hä-
täisten valintojen jälkeen. 

Sisustaminen oli pitkään vain minun juttuni, mutta 
pikkuhiljaa Michaelkin on innostunut. Hänelle ovat tär-
keitä esimerkiksi metsästysreissuilta kertyneet sarvet, 
joiden hän haluaa olevan esillä. Aiemmin sisustukseni oli 
paljon romanttisempi, mutta nyt ylihempeä ei ole enää  
minun juttuni. 

Tykkään vanhoista tavaroista, ja minulle ovat tärkeitä 
monet suvusta kertyneet huonekalut. Viime aikoina olen 
pyrkinyt hankkiutumaan eroon viimeisistäkin lastulevy-
huonekaluista. Poikien kohdalla en ala jyrätä, että heillä on 
pakko olla pelkkää antiikkia.  

1. Annabella on kerän
nyt keittiön nurkkaan 
sinisävyisiä lautasia ja 
emaliastioita kirppu
torilta. 

2. Keittiön ruokapöy
tään etsittiin pitkään 
tuoleja, mutta lopulta 
Annabella löysi sopi

1.

2.

3.

vat kemiöläiseltä 
kirppu torilta. 

3. Talon ulkomaalaus 
on vielä kesken. Vuo
rossa on jo toinen 
maalauskierros talon 
oston jälkeen, koska 
ensimmäinen väriva
linta alkoi harmittaa.
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Keittiön senkki on 
perheen ensimmäisiä 
huonekaluja, ja se on 
kulkenut mukana 
muutosta toiseen. 
Matto on Michaelin 
äidin tekemä. 
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Yleisin sisustusmokani on se, että saan vision 
huonekalujen uudesta järjestyksestä ja roudaan niitä yksi-
näni ympäri taloa. Lopulta kaikki onkin pielessä, ja sitten 
niitä hinataan takaisin. Michael sanoi kerran, että koskaan 
ei voi tietää, mikä täällä odottaa, kun tulee töistä kotiin.

Ennen seurasin liikaa trendejä enkä kuunnellut itseäni  
niin paljon kuin pitäisi. Kannattaa oikeasti miettiä, mikä  
on omaa sydäntä lähellä ja toimia sen mukaan – ei vain 
tehdä sitä, mitä muutkin. 

Seuraava remonttikohteemme on kylpy-
huone-saunaosasto. Jo taloa ostaessamme meillä oli selvä 
visio rakentaa pihalle oma puusauna, johon ei vedetä säh-
köjä vaan siellä istutaan kynttilän valossa. Vesikin lämmi-
tetään tulen avulla padassa. Samalla hankkiudumme 
eroon sisäsaunasta ja remontoimme sen tilalle isomman 
kylpyhuoneen. 

Meillä on koko ajan jokin projekti meneillään, mutta  
nyt, kun välttämättömät remontit on saatu valmiiksi, 
voimme keskittyä nautiskelemaan mieluisten asioiden  
tekemisestä. Silloin projektit ovat stressinpurkua.*

1. Makuuhuoneen tyyli 
lähti hahmottumaan 
sängynpäädystä, jon
ka perhe teetti puu
sepällä. Kaunis kukka
kangas sängyllä toimii 
koirasuojana. 

2. Eteisen kaappi on 
hankittu toimintansa 
lopettaneesta ravinto
lasta. Seinällä on van
hoja avaimia, jotka 
ovat peräisin Anna
bellan isän lapsuuden
kodista. 

3. Lukas on perheen 
kalastaja ja luonnon
ystävä. Kalataulut on 
löydetty kirpputorilta 
ja kehystetty uudel
leen. Haukka on saatu 
Michaelin edesmen
neeltä isältä. 

4. Annabellalla oli  
aikamoinen työ kul
jettaa Emilin huoneen 
klaffipöytä kirppu
torilta kotiin pienessä 
Saabissaan. Poika  
rakastaa lukea sarja
kuvia. 

5. Makuuhuoneille 
johtava tila oli Anna
bellan veljen mielestä 
niin käytävämäinen, 
että hän alkoi leikil
lään nimittää taloa 
motelliksi. Tästä  
innostuneena Anna
bella hankki jokaisen 
huoneen ovelle emali
sen numerokyltin. 

”Nyt, kun välttämättömät remontit on saatu 
valmiiksi, voimme keskittyä nautiskelemaan 

mieluisten asioiden tekemisestä.”
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