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Sisustussuunnittelijat SI ry

JÄSENKRITEERIT

Hae jäseneksi alla olevien jäsenkriteerien mukaan. Uudet jäsenhakemukset käsitellään kaksi kertaa
vuodessa. Hakemukset tulee toimittaa tarvittavine liitteineen jäsentoimikunnan kevätkokoukseen 28.2.2019
mennessä tai syyskokoukseen 30.9.2019 mennessä. Portfolion ohjeistus löytyy sivulta 2.
Hyväksyminen edellyttää:
(1) VARSINAISEKSI JÄSENEKSI voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna:
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
- Muotoilija AMK / Artenomi AMK (240 op)
Koulutusohjelma:Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

Sähköpostilla toimitettuna
jäsenhakukaavake ja
tutkintotodistus.
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

- Muu sisustusalan korkeakoulututkinto

Sähköpostilla toimitettuna
jäsenhakukaavake,
opintosuoritusote ja portfolio.
Portfolion ohjeistus sivulla 2.
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

(2) OPISKELIJAJÄSENEKSI voi hakea henkilö, joka opiskelee ammattikorkeakoulussa:
- Sisustussuunnittelijaksi / -sisustusarkkitehdiksi

Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

Sähköpostilla toimitettuna
jäsenhakukaavake ja
opiskelutodistus.
→ OPISKELIJAJÄSENYYS
Tutkinnon suorittamisen jälkeen
sähköpostilla tutkintotodistus.
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

(3) KOKELASJÄSENEKSI voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna:
TILA- JA YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN TUTKINTO
- ARTESAANI (toisen asteen koulutus, 120 ov)
Koulutusohjelma: Sisustus
Tila/ ympäristön suunnittelu

Sähköpostilla toimitettuna
jäsenhakukaavake, tutkintotodistus
ja portfolio.
Portfolion ohjeistus sivulla 2.
→ KOKELASJÄSENYYS (3 v.)
3 vuoden työkokemuksen jälkeen
on esitettävä ammatillisen
suunnittelijatyöuran kehittyminen
portfoliolla. Portfolion ohjeistus
sivulla 2.
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

(4) MUULLA TAVALLA HANKITTU ALAN AMMATTITAITO
Kotimaassa tai ulkomailla suoritettu sisustusalan tutkinto
tai mm. työelämässä karttunut sisustussuunnittelijan
ammattiosaaminen.

Jäsenhakemuksen ja tarvittavien liitteiden toimitusosoite
info@sisustussuunnittelijat.com

Sähköpostilla toimitettuna
jäsenhakukaavake,
tutkintotodistus, opintosuoritusote
ja portfolio. Portfolion ohjeistus
sivulla 2. Esitettävät referenssit 3
vuoden ajalta.
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Sisustussuunnittelijat SI ry

JÄSENKRITEERIT

JÄSENYYDEN HAKEMINEN PORTFOLIOLLA
PORTFOLION SISÄLTÖ
-

Ammatillisen työkokemuksen esittäminen sis. vähintään kolme suunnitteluprojektia kotien ja/tai julkisten
tilojen sisustussuunnittelusta. Esitettävän tilasuunnittelun osa- alueita ovat mm. kuivat ja kosteat tilat,
valaistus, pintamateriaalit, kiinto- ja irtokalustesuunnittelu ja kalustepiirustukset. Halutessasi voit esittää
lisäksi referenssiluettelon suunnitteluprojekteista.
- Tekniset piirustukset ja työselosteet/huonekortit: pohjapiirustukset, kalustepohjapiirustukset,
seinäprojektiot ja mahdolliset detaljipiirustukset mitoituksineen. Piirustuksissa on oltava nimiö josta
selviää piirtäjä. Lisäksi mahdolliset valmistuneen kohteen valokuvat ja 3D-kuvat/renderöinnit. Huom.
opiskeluaikaiset harjoittelu- ja näyttötyöt eivät ole hyväksyttyjä portfolioon.
- Yhteistyöprojekteista tulee ensisijaisesti esittää hakijan työn osuus ja rooli.
- Hakijan tulee osoittaa portfoliolla, että hän hallitsee ja ymmärtää suunnitteluprojektin kulun eri vaiheet.
PORTFOLION MUOTO
Sähköisenä projektikohtaiset pdf -tiedostot yhteen koottuna sähköpostilla tai pilvipalvelun kautta:
info@sisustussuunnittelijat.com

Lisätietoja ja hakemuskaavakkeen saat kotisivuiltamme: www.sisustussuunnittelijat.com
Sisustussuunnittelijat SI ry
Toiminnanjohtaja Ida Pihlajaniemi
Mannerheimintie 91
00270 HELSINKI
gsm +358 (0)40 543 1022
info@sisustussuunnittelijat.com
www.sisustussuunnittelijat.com

Jäsenhakemuksen ja tarvittavien liitteiden toimitusosoite
info@sisustussuunnittelijat.com

