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Pääkirjoitus
PUHEENAIHE

Rakennettiinko ennen
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Linnut visertävät jo kevättä,
vaikka lumen keskellä sitä ei hevin
uskoisikaan.
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Vastaava päätoimittaja
Anna Malk
Puh. 040 069 9614

Minitalot tulevat taas
Väännetään rautalangasta

Toimituspäällikkö
Jarmo Hankivaara
Puh. 050 414 4586
Johanna Westersund
(opintovapaalla)

LUONTO

Pikkulinnuilla kevättä rinnassa
TERVEYS

Ulkoasu
Minna Aho AD
Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen
Puh. (09) 4767 5561

Korona koettelee omaishoitajaa
ASUMINEN

Rivitaloasunnon huima

Tilaukset ja
osoitteen muutokset
Puh. 020 413 2636

		muodonmuutos
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Rautalankaa ja luonnonmateriaalia
yhdistämällä saat pihaan
persoonallista näköä.

PUUTARHA

tilaukset@pellervo.fi

Helmikuun puutarhavinkki

Kestotilaus
Kodin Pellervo 82,00 €

Kokoaan suurempi piha

80

RUOKA

aika

KÄSITYÖT

Piristysruiskeita sisustukseen
Retrosisko uskoo vahvoihin

Julkaisija
Pellervo-Media Oy
www.kodinpellervo.fi
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 1456 7210
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.
Painopaikka
Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kannen kuva Camilla Hynynen
Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 17,3,
Maatilan Pellervo ilmestyy 4.3.
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Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
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Vanha rivitaloasunto koki
täydellisen muodonmuutoksen,
mutta silti säilytti
60-luvun ilmeen.

Asiasta toiseen
Kaksoselämää
Elämäntilanteita
Linssin takaa: orava
Iloksi: Nikkaroi kotikonttori
Ristiin rastiin
Papin päiväkirja: Leena Repo
Maatiaismuori

80

Oranssi ja keltainen ovat nyt
sisustuksen kuumat värit.

Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)
sähköpostiosoite
kodinpellervo@pellervo.fi
Facebook
facebook.com/kodinpellervo
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Kun lapset ovat
lentäneet pesästä, 50 neliön
omakotitaloon
mahtuu kaikki
tarpeellinen.
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Ilmoitusten myynti
Agrimedia Oy
Tanja Forsman
Puh. 040 539 3089

Hirvestä tuli ihmisen paras ystävä

		väreihin
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Tilaajien e-arkisto
pellervo-e-lehdet.fi

Vanhan tavaran taivas

Uuniruokien
		

70

Hinta 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv 24%)

6 ideaa sisustukseen
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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Perustettu 1899

Neljän hyvän seinän sisällä

Y

htenä talvisena tammipäivänä puhelin soi, ja eräs teistä soitti. Varsinainen asia oli lehtitilaus. Intouduimme puhumaan muustakin, ja tietysti siitä, miten koronavuosi on kotioloissa mennyt. Kauppareissuja oli yhdeksään kuukauteen kertynyt vain kaksitoista.
Aikuisista lapsista toinen oli käynyt ovella kerran, toista ei ollut näkynyt. Kortinpeluuillat
naapureiden kanssa olivat tauoilla. Hyvin oli silti mennyt.
Kerroin puhelusta toimituspäällikkö Jarmolle, ja keskustelimme aluksi siitä arvokkaasta elämänasenteesta, joka soittajalla oli. Arjen aktiivisesta puuhastelusta, itsensä seurassa viihtymisestä. Jatkoimme siitä, mikä tekee kodista sellaisen paikan, että siellä viihtyy. Luontevasti juttu luisteli asumiseen, sisustukseen ja kodin kunnostukseen, tämän lehden teemoihin. Ajankohtaista, sillä mitä enemmän on kotona, sitä enemmän on väliä sillä, millaista siellä on.

Anna Malk
Päätoimittaja

MINULLE VIIHTYISÄ koti tarkoittaa sopivasti väriä, sopivasti lämmintä valoa, ei liikaa tyhjää tilaa.
Kodin kuuluu olla kodikas. Minulle se syntyy uudesta ja vanhasta, itse tehdystä, lahjaksi saadusta,
tunnearvotavarasta ja ohi kiitävistä villityksistäkin. Ihmettelen aidosti, voiko viihtyisä kotiympäristö olla kliininen, valkoinen, tyhjä ja täynnä trendikkäitä design-esineitä. En ala pidemmälle väittää, koska
varmasti se jollekin on. Viihtyisyyskäsitys lienee paitsi luonteen jatke, myös lapsuudenkodin perintöä.
JOS ASUU ITSEKSEEN, saa itsekseen päättää ihan kaiken. Jos asuu jonkun kanssa ja päättää kaiken, saattaa olla sisustusjyrä. Voi myös olla, ettei asumisen aisapari ole lainkaan kiinnostunut sisustuksesta ja luottaa toisen makuun. Joissakin tapauksessa asuinkumppaneilla voi olla ihan samakin
maku. Monesti sisustus on yhteensovittamista ja kompromissia, kuten perhe-elämässä moni asia on.
Toiselle tärkeää harrastusvälinettä tai perintöesinettä pitää kai sietää, vaikka se särkisi omaa silmää. Vähemmän tärkeästä olisi kai hyvä olla valmis luopumaan. Meillä on ollut joskus todella iso koriste-esine, joka esitti amerikkalaisen jalkapallon pelikypärää. Lisäksi lapset tekevät omiaan: liimaavat tarroja huonekaluihin, ja lelut ovat oma lukunsa. Teini saattaa rakentaa oman tilansa vastaiskuksi
vanhemmille. Kissallekin täytyy pystyttää epäesteettinen kiipeilypuu. Moni asia on kuitenkin yhdessä
päätetty, isot valinnat toisella aikuisella hyväksytetty.
Viihtyisä kotiympäristö syntyy iloa tuottavista asioista, tarvittaessa kompromisseista. Tärkeämpää kai sittenkin, että viihtyy itsensä ja niiden kanssa, joita kotona on. Sekä se, että koti on turvallinen ja ilmapiiri sen mukainen, että jos toisen sisustus- tai miksei muukin valinta ihan pahaa tekee, siitä voi sanoa.
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Kun ihminen ottaa selfien
hirven kanssa, hän ihan
varmasti jakaa sen.
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