
Ihan ensin Sanna Mander hankki lasten-

huoneeseen leveät, pomppimista
kestävät sängyt.

TUU 
LEIKKIIN!

Susanna Lehmuskoski kuvat Heli Blåfield

Pomppiminen sallittu.
Perhe on lähdössä sukuloi-
maan Floridaan, joten on
syytä tutkia karttakirjaa.
Sänkyjen päädyt ovat kehyk-
siin pingotettua puuvillakan-
gasta. Prinsessan Sanna piirsi
keväällä ilmestyneeseen
Prinsessavärityskirjaan.

Taitelijat ateljeessaan.
Lastenhuoneen pirttipöydän
ääressä maalataan ja piirre-
tään. Seinälle on päätynyt
kalaopas sekä taidetta 
äidiltä ja lapsilta.

PERHE
Sanna Mander, 36, ja Jonathan 

Mander, 40, asuvat kolmen lapsensa
kanssa Helsingin keskustassa Kruunun-

haan kaupunginosassa, vuonna 1888
rakennetussa kerrostalossa. Sanna on

kuvittaja ja Jonathan copywriter. 
Lapset ovat Pixi, 7, Morris, 5, 

ja Ossi, 2.
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Piilopaikka.
Olohuoneessa on yllätyselement-
tinä hyttysverkko. Sen sisällä
leikitään, luetaan ja katsotaan
ohjelmia tabletilta. Tai föönataan,
kuten Pixi keksi tehdä. 

Ikuisia asioita.
Sannan ja Jonathanin perheessä
arvostetaan kirjoja. Jykevä, seinään
kiinni rakennettu kirjahylly ei 
romahda. Sellaisestakin perheellä
on nimittäin kokemusta. 

Sanna, mikä teidät veti asumaan
juuri tähän kotiin?
Etsimme kotia kantakaupungista, ja tässä asunnossa ihastuin ensin
kodinhoitohuoneeseen. Odotin Ossia ja kuvittelin, miten pesen vauvan
peppua kodinhoitohuoneen ikkunan edessä olevassa altaassa ja katselen
sisäpihalle.

Toiseksi ihastuin keittiöön, joka on näyttävä ja hyvin sosiaalinen.
Pidämme usein illallis- ja teekutsuja. Minä kokkaan kasvisruokaa ja
vieraat hengaavat saarekkeen ympärillä.

Kolmanneksi ihastuin kirjahyllyyn. Edellisessä kämpässä kirjahyllym-
me sortui. Täällä on laadukas, kiinni seinään rakennettu kirjahylly, joka ei
romahda ikinä.

Miten kuvailisit kotianne sellaiselle, 
joka ei ole käynyt täällä?
Meillä on aina sotkuista jossain. Yritän ajatella, että kaaos on ihan ok ja
että elämässä on muutakin kun siivoamista.

Sisustustyylimme on leikkisä. Seinillä on minun, lasten ja kavereiden
teoksia. Meillä ei ole mitään arvokasta. En kestäisi, jos pitäisi kytätä,
etteivät lapset sotke jotain hienoa kalustetta. Vaihdamme järjestystä
usein. Pidän vinksahtaneista esineistä ja taiteesta. Olen viettänyt lap-
suuteni Tukholman lähiössä, kirjaston yläkerrassa. Kirjat ovat tärkeitä
elämässä ja sisustuksessa. 

Viisihenkisellä perheellänne on vain kaksi
makuuhuonetta. Miten huoneet on jaettu?
Pyörittelimme kauan, miten nukkumapaikat järjestetään. Lopulta mars-
simme Ikeaan ja kysyimme, mitkä runkopatjat kestävät parhaiten pomp-
pimista. Pixin ja Morrisin sängyt ovat 120 senttiä leveät. Ne ovat kätevät
monessa mielessä. Aikuistenkin on kivempi lukea iltasatu pötkötellen
lapsen vieressä kuin kykkiä jakkaralla kerrossängyn vieressä, kuten
teimme edellisessä kodissamme. Joskus Ossi nukkuu Morrisin vieressä,
vaikka useimmiten hän nukkuu vielä meidän makuuhuoneessamme.
Avainsana perheemme nukkumis- ja asumisjärjestelyissä on joustavuus.

”Meillä ei ole mitään 
arvokasta. En kestäisi, jos
pitäisi kytätä, etteivät lap-
set sotke jotain kalustetta.”

Välipalan aika.
Keittiön maalauksineen, saarekkeineen 
ja betonitasoineen suunnitteli kodin 
entinen asukas. Avokeittiötä hallitsee 
taidemaalari Anna Retulaisen koko 
seinän kokoinen työ. 
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Häikäisevää kesää!
Ossi varustautuu kesän loma-
matkoihin asianmukaisilla laseil-
la. Morris kuvaa videota päivän
tapahtumista. Taustalla on 
Jonathan-iskä ja itse värjätty
Ikean sohva.

Tilaa hauskuudelle.
Lastenhuoneen kalustus koostuu
kirjahyllystä, kahdesta sängystä ja
askartelupöydästä. Tyhjää lattiatilaa
leikeille jää reilusti. Tuu leikkiin
-kyltin Sanna teki Skidit festarit
-tapahtumaan.

Mitä uudistatte kotona seuraavaksi?
Seuraava hankinta lastenhuoneeseen on isompi askartelupöytä. Pienet
lapset leikkivät lattialla, mutta lasten kasvaessa tarvitaan yhä enemmän
pöytätilaa leikkeihin ja taiteiluun. Jossain vaiheessa tietysti lapset saatta-
vat haluta omat huoneet. Aika näyttää. Minusta se, että jokaisella lapsel-
la pitää olla oma huone, on kangistunutta ajattelua. Varsinkaan en
ymmärrä vauvanhuoneita. Eihän vastasyntynyt todellakaan halua olla
eristyksissä muusta perheessä omassa kammiossaan.

Mihin satsaatte asumisessa?
Satsaamme sijaintiin. Asumme lähellä Helsingin keskustaa vuokralla, ja
vuokraan menee parituhatta euroa kuussa. Lisäksi maksan vuokraa
työhuoneestani, joka on samalla kadulla. Eli kaikki rahamme menevät
vuokriin. Meillä ei ole designhuonekaluja vaan kirpparilöytöjä ja Ikeaa.
Olohuoneen violetti sohva on Ikean sohva, jonka ostimme edullisimmal-
la mahdollisilla valkoisella päällyskankaalla. Yritin värjätä päällisiä ensin
harmahtavan roosaksi, mutta lopputulos oli kauhea, homemainen. Ostin
uuden satsin pesukoneväriä ja pyöräytin kankaat violeteiksi. Nyt olen
lopputulokseen oikein tyytyväinen.

Mitä teette kotona viikonloppuisin? 
Vapaapäivinä meillä otetaan rennosti ja luetaan lehtiä ja kirjoja. Lapset
katselevat ehkä ohjelmia tabletilta ja askartelevat. Harva se viikonloppu
menemme jonkun synttäreille ja pidämme paljon kutsuja itsekin. Lasten
synttäreiden lisäksi vietämme pehmoeläinten synttäreitä. Pixin pehmo-
lelun synttärit ovat seuraavana lauantaina, ja Morrisin apinan synttäreitä
juhlitaan aina syksyllä.

Mitä haluaisit muuttaa kotikulmillanne?
Ainut pulma on lasten kanssa pyöräily. Jos pyöräilemme jalkakäytävällä,
kävelijät ovat vihaisia. Jos pyöräilemme ajotiellä, autoilijat ovat vihaisia.
Toivoisin siis iloisempaa asennetta. Kyllä tänne kaikki mahtuvat.

”En tajua vauvanhuoneita.
Eihän vastasyntynyt 
todellakaan halua olla 
eristyksissä kammiossaan.”

Onni on hyvä kirja. 
Isommat lapset ovat tarhassa 
ja pienin on mummin kanssa
puistossa. Perheenäiti rentoutuu
hetken. 

KURK
ISTUS

Tätä emme näytä vieraille.

Harvoin steppaillaan.
Matkoilla perhe majoittuu
Airbnb-koteihin. Eräässä sellai-
sessa oli crosstrainer. Manderit
päättivät hankkia samanlaisen,
ja koje löytyi sopuhintaan
tori.fi:stä. Nyt se nuokkuu
käyttämättömänä vanhempien
makuuhuoneen nurkassa.


