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Vaivaannu 
ja ihastu
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Toimituspäällikkö

Susanna Lehmuskoski

puolustaa pieniä

ikkunoita ja matalia

kattoja.

J
ugend-huoneisto on kaunis korkeine

huoneineen ja suurine vanhoine ikku-

noineen. Se on selvää. Sekin on selvää,

että 1930-luvun mansardikattoinen

puutalo on lumoava. Myös avara ja rouhea

loft-asunto täyttää kauneuskriteerit.

Yhtä samanmielisiä emme ole siitä, että

matalasta rakentamisesta tunnetun 1960-

luvun rivitalokoti on kaunis. Mutta onhan se,

varsinkin jos koti on remontoitu 60-luvun

parhaita piirteitä kunnioittaen. Myös esimer-

kiksi metallikonteista rakennettu kesämökki

on vastikään esitelty lehdessämme.

Ihan niin kuin kauniita eivät ole vain naiset,

joilla on vaalea, lainehtiva tukka ja leveä, vitival-

koinen hymy, ja komeita eivät ole vain miehet

jotka ovat pitkiä ja lihaksikkaita, asumisen maail-

ma on täyttä epätyypillistä kauneutta, jonka

hoksaamiseen tarvitaan pikkaisen enemmän

mielikuvitusta kuin ”sen ilmeisen” ajatteluun.

Omaa makuaan voi ja kannattaa kehittää ja

kauneuskäsitystään laajentaa. Yleisesti hyväk-

sytystä ja hymistellystä voi astua askeleen

sivuun tai eteenpäin. Opettele rakastamaan

sitä, mikä vaivaannuttaa: korosta kotisi hellyyt-

tävimpiä ysäripiirteitä punaisine merbau-

parketteineen, ole ylpeä tusinatakkasi sympaat-

tisuudesta ja naura yhdessä älyttömän matalan

sisäkaton kanssa.

Samalla sitä katselee kotiaan entistä arme-

liaammin. Kaikilla EI tarvitse olla harmaaksi

maalattua lautalattiaa, vaikka me sisustusleh-

det nyt olemme täynnä niitä. 

Love,

3 X HASSUT TOSSUT

1 Nämä lokakuun aamut ovat vaikeita. Flip flopeja

muistuttavat aamutossut tuovat mieleen viime kesän

tai tulevan talviloman, 67 e, Shepherd.nu. 2 Vaikka

nousisi väärällä jalalla, ihan hirveän totinen ei voi olla

pitkään nämä bling-bling-tossut jaloissa, 13 e, H&M

Home. 3 Sille, jota palelee aamulla tosi paljon, sopi-

vat Uggin turkistossut, 130 e, Zalando.fi.

No onko tuo silmämu-

natyyny nyt sitä kehit-

tyneempää kauneutta

– vai onko se vain

puistattava?
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