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Haluaisitko saada omasta kodistasi viihtyisän ja toimivan, mutta et
tiedä mistä aloittaa? Ehkä tulossa on juhlia tai tapahtumia, joita
ennen haluaisit järjestellä tilaa ja raikastaa ilmettä. Tai  ehkä
sinulla on pulmia tai ideoita, joita haluaisit käydä
sisustussuunnittelijan kanssa yhdessä läpi?
  
Nyt se on onnistuu helposti! 

Misanjan etäpalveluna toteutettava sisustussuunnitelma on
helposti hankittava ja toteutettava sisustuskonsultaatio, jossa 
 kartoitamme juuri teidän toiveitanne sisustuksen suhteen. Saat
käyttöösi myös laajan kirjallisen ja visuaalisen dokumenttisalkun
ammattilaisen sisustusideoista juuri teidän kotiinne. Tämän jälkeen
sisustaminen on jo paljon helpompaa  ja voit toteuttaa sen pikku
hiljaa omaan tahtiin. 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 
  
Kerron huikeasta palvelustani lisää seuraavilla sivuilla! 

Sanna
Sisustussuunnittelija - yrittäjä

Hei!
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Oma esittelyni

Olen Sanna, sivutoiminen käsityö- ja
sisustusalan yrittäjä Nurmijärveltä. Mottoni -
pienikin on kaunista - näkyy arjessani lähes
joka päivä.  Olen intohimoinen käsitöiden
tekijä ja luovuus on yksi vahvuuteni.  

Koska olen aina pitänyt uuden luomisesta,
opiskelin aikuisena myös
sisustussuunnittelijaksi. Olen iloinen, että voin
nyt auttaa Sinuakin monissa kodinhoitoon ja
sisustamiseen liittyvissä asioissa.  Älä epäröi
ottaa yhteyttä, olen varma, että yhdessä
löydämme ratkaisuja, jotka tuovat teidän
kotiinne kauneutta, mutta myös
käytännöllisyyttä ja toimivuutta! 

"Tykkään ideoida ja
etsiä käytännöllisiä

tilaratkaisuja.
Pienilläkin muutoksilla
voidaan sisustaa uutta

ja kaunista, joka
ilahduttaa arjen

keskellä päivittäin!"
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Planssi

Visuaalinen esite, johon on

koottu kuvia, ideoita ja

vaihtoehtoja. 

Sisältää huonekortit,

työsuunnitelman ja

kalusteluettelon. 

Dokumenttisalkun  sisältö

pähkinänkuoressa: 

1.

 

    2. Kirjallinen materiaali

                           sisältää etänä pidettävän

keskustelu- ja ideointituokion eli

alkukartoituksen (kesto n. 1 h). Käymme

yhdessä läpi ajatuksia ja toiveitanne

muutoksesta. Pyydän Sinulta valokuvia ja

mahdollisesti videoesittelyn tilasta, johon

haluaisit suunnitelmani.  

Alkukartoituksen jälkeen alkaa varsinainen 

 suunnittelutyö ja kokoan ideoista   ns.

dokumenttisalkun.  
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Selkeät askelmerkit ja työseloste kuinka
edetä. 

Pintamateriaalien tiedot, jos haluat maalata tai
tapetoida seiniä. 

Voit toteuttaa ideoista osan tai kaikki;
haluamassasi aikataulussa.  

DOKUMENTTISALKUN HYÖDYT: 

Dokumenttisalkku sisältää visuaalisen
kuvagallerian,  eli planssin lisäksi huonekortit,
työselosteen ja kalusteluettelon. 
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Näet konkreettisemmin miltä sisustusideat
näyttävät.  

Dokumenttisalkku

Kuvallinen ja kirjallinen dokumentaatio
ideoista ja vaihtoehdoista.  



YHTEYSTIEDOT
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 www.misanja.fi/tuote/sisustussuunnitelma
/

TUTUSTU PALVELUUMME

Lisää palvelutuote ostoskoriin, siirry
kassalle ja maksa haluamallasi
vaihtoehdolla.  

OSTA PALVELU
VERKKOKAUPASTAMME

Tilauksesta saat sähköpostiisi
tilausvahvistuksen, jonka jälkeen
voimme sopia  alkukartoituksen
ajankohdan. Otan yhteyttä Sinuun
sähköpostitse, facebookin kautta tai
puhelimitse.

SAAT TILAUSVAHVISTUKSEN

Näin edetään: 

Puh. 041-474 8821
 

sanna.lindberg@misanja.fi
 

www.misanja.fi
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"Sydämellinen kiitos ihanasta sisustusopastuksesta! Olen niin

onnellinen ja kiitollinen tästä kaikesta! Tuo villasukka väri on

aivan ihana, sitä en olisi ikinään keksinyt."
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Palautteita asiakkailta: 

"Sannan kanssa on erittäin mukava asioida, hän vastaa ja

viestittää aktiivisesti ja kertoo laajasti eri vaihtoehdoista.

Sanna on tehnyt paljon töitä tämän suunnittelun eteen. Kuvat

ja esitys ovat aivan superhienoja!! Tarkoitan, että hän on

tehnyt visuaalisesti hienon suunnitelman ja esityksen

suunnitelmasta. Asiointi Sannan kanssa on ollut erittäin

miellyttävää ja mutkatonta. Ja suunnitelmasta kyllä tuli

hieno. Suosittelen kyllä todella muillekin sisustajille!"
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Ehdottomasti haluaisimme näitä ja toisaalta mitä haluaisimme pois? 

Suurin haasteemme sisustuksessa tällä hetkellä: 

Tähän voit koota ajatuksiasi ennen ideasessiota. Käydään näitä yhdessä läpi! 

1 Minulle ja muille perheenjäsenille unelmakodissa on tärkeää: (esim. väri,
tunnelma, tyyli... )

Alkukartoitus



Sisustussuunnittelun muistilista:  
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Tarpeet 
Pohdi tarpeita jokaisen perheenjäsenen
näkökulmasta, lemmikkejä unohtamatta.
Millaisia harrastuksia kullakin on, millaiset
aikataulut, mitä kotona tarvitaan ja mikä
toimisi arjen keskellä hyvin? Onko
erityistarpeita esim. sairaudesta tai iästä
johtuen?
Millaisia toiminnallisia ratkaisuja tarvitaan,
harrastaako joku perheenjäsen keräilyä jne. 
Millaisessa laajuudessa projekti
toteutetaan; pintarakenteet, kalusteet, LVIS
-remontti jne? Entä ulkotilat?

Toiveet
Millaisista väreistä ja tyylistä kukin tykkää,
mitä taas ovat inhokkivärit, mikä on kullekin
perheenjäsenelle on tärkeää jne? 

Säilytystilat
Kun tarpeet ja toiveet ovat selvillä on
helpompi miettiä millaiset säilytystilat
tarvitaan, kuinka lisätä käytännöllisiä
säilytys- ja tilaratkaisuja jne. Ja toisaalta on
helpompi karsia sellaiset esineet ja  asiat
joita ei enää tarvita.  
Pohdi esim. vaatteiden, mattojen ja
harrastusvälineiden kausisäilytys,
pyykkihuolto, keittiön säilytystilat jne.  
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Satunnaiset tarpeet
Onko teillä silloin tällöin, mutta kuitenkin
toistuvia tarpeita, esim. illanistujaiset,
sukulaisten vierailut tai muuta sellaista? 

Pyykki- ja siivoushuolto
Arjen keskellä toimiva pyykki- ja
siivoushuolto voi ilahduttaa joka päivä,
joten sen sujuvuutta kannattaa pohtia.
Pyykin lajittelu, kuivatus, säilytystilat
keskitetysti yhdessä huoneessa vai eri
puolilla taloa jne. Kussakin kylpyhuone-
ja wc-tilassa on hyvä olla omat
pesuaineet ja tarvikkeet jne.

Valaistus / tekniikka 
Voidaanko luonnonvaloa lisätä, onko
valaistus riittävä nykyisellään tai kuinka
sitä voidaan parantaa? Mitä muita
teknisiä ratkaisuja tarvitaan /
uudistetaan?  

Budjetti ja aikataulu
Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä
tulee laatia budjetti ja aikataulu
toteutukselle. Toteutetaanko kaikki
kerralla vai sitoudutaanko
pidempiaikaiseen projektiin? Mikä on
hyvä puskurivara budjetille?
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Muistiinpanot: 




