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Annella ja Jyrillä on selkeä työnjako kodin sisustamisessa.  
Anne suunnittelee ja Jyri vastustelee. Pian mies kuitenkin antaa 

periksi ja myöntää vaimonsa olleen oikeassa.
Jaana Tapio kuvat Camilla Hynynen

edellä
Pariskunta on hyvin 
musikaalinen. Anne 
soitti pianoa nuorena, 
ja molemmat soittavat 
edelleen kitaraa. Jyri 
myös laulaa. 

Estetiikka

Koti: Vuonna 1945 
rakennettu omakotitalo 
Turussa, 5 h + k, 180 m2.
Täällä asuvat: Anne Lehtonen 
ja Jyri Koivunen sekä Melvin, 3 kk.
Perheellä on kääpiöluppakani Tova.

Olohuone sijaitsee 
60-luvulla rakenne-
tussa siivessä, joka 
tehtiin autotallia 
varten. Vanhasta 
ovesta tehty 
sohvapöytä on 
turkulaisesta Wanhan 
Wallankumouksesta.
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K yllä heti pitää tulla 
tunne, että tämä on 
se oikea! Nähdes-
sämme ensimmäi-

sen kerran tämän talon, se tunne syttyi välittö-
mästi. Ihastuin ensiksi kuistiin. Olin aina 
haaveillut sellaisesta ja aloin heti miettiä, miten 
sisustaisin sen.

Olemme Jyrin kanssa molemmat kotoisin 
Satakunnasta pieniltä paikkakunnilta. Täällä 
Turussakin halusimme talon rauhalliselta alu-
eelta läheltä luontoa. Pihallamme juoksee ora-
via ja rusakoita, ja lähiseuduin pikkukaduille on 
ihana eksyä. Usein vaeltelen huoneesta toiseen 
ja vain ihailen ikkunoista avautuvia näkymiä.

Meillä on Jyrin kanssa selkeä työnjako: Minä 
visioin. Hän yrittää ensin torpata ideani mutta 
myöntyy lopulta. Halusin esimerkiksi kaivaa 
muurin tiilet rappauksen alta esiin. Mies piti 
sitä hulluna ideana, mutta lopputulos on hänen-
kin mielestään hieno. 

Joissakin asioissa menen esteettisyys edellä. 
Toivoin vessaan hanaa, josta tulisi kylmä ja 
kuuma vesi erikseen. Tajusin aika pian, että lap-
siperheessä se ei olisi kovin kätevä. Päädyimme 
siitä huolimatta perinteisen tyyliseen hanaan. 

Taloa on remontoitu paljon, mutta vieläkään 
se ei ole aivan valmis. Olemme saaneet ihanasti 
apua lähisukulaisilta. He ovat saattaneet remon-
toida meillä myöhään iltaan, ajaa kotiin Sata-
kuntaan ja mennä vielä aamuksi töihin. Halu-
simme säilyttää vanhaa niin paljon kuin 
mahdollista. Kiivain remonttivaihe oli rankka, 
ja jotkut ystävämme sanoivat pitävänsä meitä 
hulluina, kun emme tee mitään muuta. Nyt 
olemme ymmärtäneet, ettei meillä ole mihin-
kään kiire. 

Sisustus perustuu vanhan ja uuden sekoitta-
miseen, painottuen vanhaan. Minulla on taito 
löytää huonekaluja milloin mistäkin. Jyrin teh-
täväksi jää kuljetus. Olemme joutuneet sovitte-
lemaan mööpeleitä hänen autonsa takapenkille, 
ja usein ne ovat sinne mahtuneetkin.

Rakkain kotiimme liittyvä muistoni on se 
hetki, kun istuimme välittäjän kanssa keittiön 
pöydän ääressä ja vasta tutustuimme taloon. 
Katsoin silloin ikkunasta ulos ja mietin, että 
täällä olisi niin ihana asua. Nyt voimme istua 
saman pöydän ääressä, ja talo on meidän.”

Ruokailuhuoneen pöytä on 
Tori.fistä. Edellinen 
omistaja oli aloittanut sen 
kunnostuksen, mutta 
projekti oli jäänyt kesken. 
Anne antoi pinnan olla 
sellaisenaan.
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Saatan todeta ohimennen: "Oho, ostin huonekalun!"

Sisustajana olen hyvin ponteva ja vaistonvarainen. 

Talo oli ennen tumman-
vihreä, mutta se maalattiin 
turkoosilla sävyllä. Anne ja 
Jyri halusivat värin, joka 
sopii vanhaan taloon mutta 
ei ole liian pliisu. 

Kolmikuinen Melvin on nyt 
perheen keskipiste, mutta 
uusia remonttiprojekteja-
kin itää jo mielessä. 
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Unelmoin 50-luvun tyylisestä kyökistä lankavetimineen.

Aiomme tehdä keittiöremontin joskus tulevaisuudessa.

Keittiön juliste muistuttaa 
pariskunnan satakuntalai-
sesta taustasta. Ruokapöy-
dän tuoleja on löydetty 
sekä vanhempien mökiltä 
että huutokaupasta. 

Olohuoneen sohva on 
Ikeasta. Seinälle on 
päässyt kehyksiin myös 
kaunis paperikassi. Vanhat 
hiilipiirrokset ovat Annen 
isän suvusta.

Talo on raken- 
nettu vanhaan 
tapaan muurin 
ympäri. Tiilet 
kaivettiin esiin 
laastin alta.

Anne sai inspiraatiota 
eteisen lattiakuvioon 
Diagnoosi: sisustus- 
mania -blogista, joka 
on hänen suosikkinsa. 
Ovi johtaa kellariin.
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Melvinin huoneen paikalla 
oli aiemmin pieni asunto 
keittiöineen. Matalassa 
alkovissa on vuodesohva 
yövieraille. Anne on 
tykännyt aina Miffy-
pupuista, ja nyt oli hyvä 
syy hankkia niitä kotiin.

Hiukan vääntynyt 
naulakko sopii Annen 
mielestä vanhaan 
taloon, koska raken- 
nuksessakaan mikään 
nurkka ei ole suora. 

Melvinin huoneen 
mintunvihreä väritys 
sai sykäyksen sängys- 
tä, jonka Anne pelasti 
huutokaupasta ja 
hänen isänsä kunnosti. 

Parivuoteen pitsinen 
sängynpeitto on 
huutokaupasta. Rot- 
tinkinen vauvansänky 
on kätevä, koska siinä 
on pyörät alla. 

TMaalaa mustaksi. Meillä on paljon huone-
kaluja, jotka on hankittu huonokuntoisina 
mutta joista on tullut komeita mustiksi maalattuina.  
Maalasimme myös keittiön tasot.
Huuda! Teen parhaat löytöni huutokaupoissa. Kirppareil-
la hinnat ovat nousseet. Huutokaupoissa käy vähän nuo-
ria, joten kilpahuutajina on vain varttuneempaa väkeä. 
Heitä kiinnostavat yleensä aivan eri tavarat.
Ole valmis vaihtamaan. Olisin halunnut olkkariin puulat-
tian, mutta muovimaton alla ei ollut lankkua. Uusi puulat-
tia olisi tullut korkeammalle kuin kynnys. Jyri keksi tilalle 
käytännöllisen vinyylikorkin.
Muista mies! Kellarikerroksen remontti on jo hyvässä 
vauhdissa. Sinne tehdään sauna, isompi kylpyhuone – ja 
Jyrille oma man cave.

Annen sisustusvinkit
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