Entisestä ullakko
tilasta on tehty
tyylikäs asumisoikeus
asunto. Olohuoneen
keskellä oleva takka
lisää kodikkuutta.
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Kodin vinoille
seinille on vaikea
sijoittaa tauluja.
Sari valitsi niiden
sijaan rouheita
kalloja ja kauniita
maljakoita.

Ei sitten

vaan nyt

Vasta vaikeudet antoivat Sarille ja Juhalle rohkeuden
luopua itse rakennetusta kodista. Onni ja rentous löytyivät
kerrostalosta. PIRJO TIIHONEN KUVAT HANNE MANELIUS
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MEIDÄN KOTI

Entisen Keskusosuusliike
Hankkijan toimitaloon tehty
kattohuoneisto Kuopiossa.
4h + k, parveke ja sauna,
137 m2. Koti on
asumisoikeusasunto.

Täällä asuvat

myynnin assistentti
Sari Pekkarinen, 51, sekä
tuotantoesimies Juha, 52,
ja Oskari Taskinen, 17.

1.

Mihin ihastuitte kodissanne?

Ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin, valoisuuteen, takkaan ja
avaraan olohuoneeseen. Mielestämme entinen ullakkotila
on muutettu tyylikkäästi asunnoksi.
Asuimme ennen omakotitalossa Kuopion Saaristo
kaupungissa ja kaipasimme helpompaa asumista. Juhalla
todettiin lisämunuaisen kasvain, molempien lähisuvussa
oli surua ja kaiken päälle kummankin työpaikalle tulivat
vielä yt-neuvottelut. Muutto ihanaan kotiin avasi meille
oven valoisampaan elämään.
Millaisia toiveita teillä oli?

Emme aktiivisesti suunnitelleet muuttamista. Kerran
ajellessamme Kuopiossa leikimme ajatuksella, missä unel
miemme koti sijaitsisi. Sanoin tämän talon kohdalla, että
noiden kaari-ikkunoiden alla haluaisin joskus asua.
Kun päätimme luopua omakotitalostamme, Juha
bongasi tämän asunnon myynti-ilmoituksen. Hän sanoi
heti eteisessä, että otamme tämän, kun näimme auringos
sa kylpevän olohuoneen. Talomme meni kaupaksi ensim
mäisellä näyttökerralla, ja meille tuli kiire muuttaa.
Vasta muuton jälkeen ehdimme miettiä, viihdymmekö
lähiön jälkeen keskustassa. Nyt tiedämme, että muutto oli
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oikea ratkaisu. Juhan sairaus on voitettu, ja minulla on
uusi työ. Asioilla on tapa järjestyä.
Millaisella alueella asuntonne sijaitsee?

Kuopion sataman alueella. Täällä oli ennen enimmäkseen
teollisuus- ja yritystiloja, mutta sittemmin tänne on raken
nettu paljon uusia asuntoja. On mukava sattuma, että Juha
pyöri pojanviikarina näissä maisemissa. Hänen isänsä ajoi
tavaraa Hankkijalle, ja poika oli kyydissä mukana.
Mitä ihanaa saitte tässä kodissa ja mistä jouduitte
tinkimään?

Koti toi meille juuri sitä uutta ja positiivista, mitä olimme
kaivanneet. Uskalsimme päättää, että emme enää elä käsi
jarru päällä vaan annamme elämän viedä. Uudessa kodissa
ei tarvitse huolehtia pihahommista, ja Juhalle jää enem
män aikaa metsästysharrastukselle. Itse olen koti-ihminen,
ja koti on minun paikkani, maailma, jossa viihdyn.
Juha oli rakentanut talomme, ja hänelle siitä luopumi
nen oli vaikeampaa kuin minulle. Isossa autotallissa ja
pihassa Juha pystyi puunaamaan autoa ja vaihtamaan
samalla kuulumiset naapurin kanssa. Itse ajattelin, että
koti on lopulta vain seiniä ympärillämme. Olin jo vuoden
miettinyt muuttoa ennen kuin puhuimme siitä.

2.

4.

5.

3.

1. ”Kun uskalsimme

muuttaa uuteen
kotiin, opimme
tekemään muitakin
nopeita ex-tempore
-päätöksiä. Juuri
nyt tämä on meidän
unelmiemme koti”,
Sari ja Juha toteavat.

2. Pikkupöydän

asetelman hedelmät
ja kasvit vaihtuvat
vuodenajan mukaan.

Vaikka Sari ihailee
värikkäitä koteja, hän
ei haluaisi asua
sellaisessa. Vihreää on
esillä kasveissa.

4. Sari löysi erikoiset

pensselit kirpputorilta.

5. Pariskunnan

yhdessä kunnostama
pikkupöytä on huone
kalu, josta Sari ei
luopuisi.

3. Sisustuksen sävyt

on lainattu luonnosta.
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Sarin kodissa on
aina oltava tuoreita
kukkia. Hänen äitinsä
oli töissä kukka
kaupassa, ja Sari on
kasvanut kaupan
takahuoneessa
kukkien tuoksussa.
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”Koti toi meille juuri sitä uutta,
mitä olimme kaivanneet. Emme
enää elä käsijarru päällä vaan
annamme elämän viedä.”
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Millaisia maisemia näette ikkunoista?

Pohjoisessa näkyy Puijon torni, ja toisella suunnalla
pilkottaa sataman venelaituri, jossa Juha pitää kesällä
uisteluvenettään. Näemme myös Asuntolan ja Päivölän,
jotka kuuluvat Kuopion vanhimpiin kerrostaloihin.
Poikkeaako asunnon sisustus edellisistä kodeistanne?

Omakotitalomme sisustus oli maalaisromanttinen. Tähän
kotiin otimme mukaamme vain joitakin talonpoikais
huonekaluja, ja niitä olen yhdistänyt moderniin tyyliin.
Ensin epäilin, sopivatko kalusteet uuteen kotiin. Ennen
muuttoa valvoin öitä miettien, mitä otamme mukaamme.
Huomasin kuitenkin, että vanhat puiset huonekalut tuovat
tänne tunnelmaa.
Tuunaamme huonekaluja yhdessä Juhan kanssa.
Käsittelimme olohuoneen talonpoikaiskaapin ja pienen
sivupöydän puuvahalla, samoin maalasimme yhdessä
ikkunan alla olevan valkoisen pöydän. Tykkään kierrättää
esineitä. Kesällä Kuopion torikirppispäivät ovat ihania.
Siellä olen itsekin monesti myymässä kodin tavaroita.
Miten kuvailisit sisustustyyliänne?

Taidan olla niin levoton luonne, että tarvitsen ympärilleni
rauhallisen sisustuksen. Halusin tänne maanläheisiä sä
vyjä ja luonnonmateriaaleja, kuten villamattoja, nahkaa ja
metallia. Sisustustyylini on muuttunut iän myötä selkeäm
mäksi. Ostimme lasikantisen ruokapöydän, jota en olisi
voinut ajatella silloin, kun meillä vielä asui pieniä lapsia
aiemmasta liitostani. Nyt Joel ja Elias ovat jo maailmalla.
En myöskään käytä vaaleanpunaista niin paljon kuin en
nen. Keväällä saatan vaihtaa pari roosaa sisustustyynyä.
Juha nauraa, että hänen makunsa menee minun mukaani.
Mikä on lempipaikkanne kotona?

1.

1. Vierashuonetta
koristavat kasvit
muistuttavat
pölyhuiskia.

2. Kotona asuu vielä
17-vuotias lukiossa
opiskeleva Oskari.
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3. Taulun g on yhtä

kuin grateful. Perhe
on kiitollinen upeasta
kodistaan. Yhteinen
huumori on kantanut
haasteissa.

2.

Kaikkien meidän kolmen lempipaikka on yhtenäinen olo
huone-keittiö. Tilaan tulee valoa monesta suunnasta, ja
veistoksellinen katon muoto on kaunis. Huoneessa on kat
to korkealla ja happea, jota hengittää.

*

3.

Makuuhuone on
rauhallisen harmaa.
Pienistä paloista
ommeltu lampaantalja
sängyn päällä löytyi
Pärnun Hansapäiviltä.

”Taidan olla niin levoton
luonne, että tarvitsen
ympärilleni rauhallisen
sisustuksen.”
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