5. MITÄ PESÄSSÄ TEHDÄÄN?
Asumisen tarpeista ja toiminnoista sisustamiseen
Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva lPolybia Scrutellaris l-ampiainen rakentaa vaikuttavan paperipesän, jossa on
teräväkärkisiä piikkejä. Niiden tarkoitus on estää petoja, mutta niillä on toinenkin tehtävä: ontoissa piikeissä
varastoidaan hunajaa. (Eläinten arkkitehtuuri, Juhani Pallasmaa)

Ampiaisen pesässä nukutaan, pidetään sadetta, kasvatetaan jälkikasvua ja varastoidaan
ravintoa. Samoihin tarkoituksiin käyttää ihminenkin kotiaan! Lisäksi ihmiset kutsuvat
kotiinsa vieraita, laittavat ruokaa, peseytyvät, säilyttävät tavaroitaan, harrastavat omia
harrastuksiaan… Mitä muuta kodissa tehdään? Asumus sisustetaan sen mukaan, millaisia
käyttötarkoituksia tilalla on. Mitä asunnossa tarvitaan? Mitkä ovat minimiasumisen
vaatimukset – mikä on tärkeintä? Muinaisten ihmisten kodeissa tärkeintä oli suoja säältä
sekä tulisija lämpöä ja ruuan valmistusta varten. Tuli pelotteli pois myös uhkaavat
villieläimet. Mikä tekee kodista viihtyisän? Saman lajin ampiaiset tekevät samanlaisia
pesiä, mutta ihminen voi valita kotiinsa erilaisia tyylejä.
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Tapahtumien talo
Sisusta pahvilaatikko huoneeksi jotain erityistä tapahtumaa tai toimintaa, esimerkiksi
omaa harrastustasi, varten. Mitä huoneessa tehdään, mitä siellä tarvitaan? Valoa, väriä,
erilaisia muotoja ja esineitä? Kootkaa sisustetuista laatikoista tapahtumien talo yhdessä
muiden kanssa. Laatikot voivat olla erikokoisia ja -muotoisia, jolloin kerros-, rivi- tai
ryhmätalon kokoaminen on haasteellisempaa ja kiinnostavampaa. Miten huoneista
liikutaan toisiin: hissillä, tikapuita pitkin, portaita, tunnelia? Tukevatko ulkotilat sisällä
tapahtuvaa toimintaa?
Tyylikäs huone
Tutustu eri aikakausien sisustustyyleihin. Tutki historiankirjoja, käy museossa, etsi
vanhoja sisustusoppaita. Miten eri aikojen elämäntapa on vaikuttanut sisustukseen?
Esimerkiksi olohuoneet muuttuivat 60-luvulla, kun televisiosta ja sohvasta tuli joka kodin
varustusta. Sotien jälkeen asuttiin ahtaasti ja joka neliö otettiin hyötykäyttöön… Valitse
jokin sinua kiinnostava aikakausi ja sen tyyli. Perehdy siihen tarkemmin. Lue romaani tai
novelli, joka sijoittuu valitsemaasi aikaan. Rakenna yksin tai ystävän kanssa pienoismalli
kodista tai yksittäisestä huoneesta valitsemasi tyylin mukaan. Jäljittele mahdollisimman
tarkkaan ajan mukaisia värejä, materiaaleja ja kalustusta. Vertailkaa eri tyylien
tunnelmia!
Monikulttuurinen huoneistohotelli
Etsi tietoa eri kulttuurien asumisesta. Miten koti sisustetaan Japanissa? Miten poikkeavat
toisistaan keittiöt paratiisisaarella ja miljoonakaupungissa? Minkälaisia materiaaleja,
värejä ja muotoja käytetään Suomessa, Turkissa, Grönlannissa? Kerää materiaali ja
väripaletti jonkin kulttuurin sisustustyylin inspiroimana. Sisusta pienoisyksiö
pahvilaatikkoon. Mitä kaikkea tarvitset? Kootkaa lopuksi huoneistohotelli erilaisista
huoneista. Voisitko asua jonkun muun huoneessa kuin omassasi?

