Kui meri loksub kohe ukse all, kui tuuled ja purjesport on igapäevasest elust
lahutamatud, tundub loomulik, et ka pere väikeste meeste toa kandvaks teemaks
sai meri. Ideest täiusliku sisustuseni jõudmiseks on seilatud põnev tee mängulusti,
nõudlikkuse ja detailitäpsuse laineharjadel.
Tekst Anu Jõesaar

Fotod Priit Grepp

Peidus
panipaigad
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Laevavoodiga samas võtmes
sai sisearhitekti käe all kuju
purjekujulise riiuli ja peegelilluminaatoritega riidekapp.

Pereema idee oli, et
magamisasemeid
võiks väikestel
meremeestel olla
kolm – et alt saaks
välja tõmmata veel
lavatsi, kuhu
vajadusel näiteks
sõber ööbima panna.

M

Ema on algusest
peale alles hoidnud
poiste lasteaias
tehtud joonistused,
üks sein saigi
tumedam sinine, et
piltidele head tausta
pakkuda.

arten Thomase (5) ja Mark
Gregori (3) mängumaa kulgeb
mere ääres ja ka nende koduaknad on mere poole. Mere lähedus, kus
alati on silmapiiril mõni laev, samuti pere
purjetamistaust inspireerisid poiste tuba
kujundama kutsutud sisearhitekti Janneli
Kurvitsat. “Soovisin, et tuba saaks rõõmus, mänguline ja eelkõige meeldiks lastele,” lisab sisearhitekt.
Ehkki mereteemalist lastemööblit võib

leida ka kaubandusest, sai sisearhitektile üsna pea selgeks, et kuna silme ees on nii kindel visioon, disainib ta suurema osa vajalikest esemetest ise.

Poiste esimene laev
Kõige tähtsamaks mööblitükiks sai laevakujuline illuminaatorakendega narivoodi.
Selle kujundus sündis mängeldes. Pere soov
oli saada tuppa küllaldaselt panipaiku ja nii
mõeldi välja, et voodi ülemisele narile viiva

Kardin, vaip ja puitmööbel valmisid 			
sisearhitekt Janneli Kurvitsa jooniste järgi.
Kardin Smartex Disain
Vaip Peeter Kuutma
Puitmööbel Smart Wood
Tapeedid Sandberg, Morreks Ärigrupp
Plastmööbel Ikea
Pildiraamid B.A.D Disain
Voodikatted Flexa
Punutud korv Isku
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trepi astmete alla tulevad väljatõmmatavad
sahtlid. Samuti tuli pereemale mõte, et magamisasemeid võiks olla kahe asemel kolm –
et alt saaks välja tõmmata veel lavatsi, kuhu
vajadusel näiteks sõber ööbima panna.
Ema kommenteerib, et see kolmanda lavatsi mõte on praktikas osutunud suurepäraseks. Tihti kasutavad mõlemad poisid magamiseks alumisi voodeid, sest Mark on veel
üsna väike ja vajab uinudes turvatunnet.

Need tähtsad pisiasjad
Samuti kiidab pereema sisearhitekti hoolikust detailides – nagu tema, nii on ka Janneli
kolme lapse ema ja kõik, mis ta lastetuppa
kavandab, on tehtud täpselt väikestele kätele ja väikestele nutikatele peadele mõeldes
– väga-väga turvaliseks. “On väga suur õnn
leida sisearhitekt, kes teeb täpselt sellise sisustuse, nagu sa oled soovinud, ainult veel
palju ilusama!” on tellija Janneli tööst lausa
vaimustuses.
Laevavoodiga samas võtmes sai sisearhitekti käe all kuju purjekujulise riiuli ja peegel-illuminaatoritega riidekapp. Lisaks on
kuni poiste kooliminekuni toas ruumi veel

kotttoolile ja Ikea plastist lastelauale ning
toolidele. Hiljem vahetab põhiliselt mängimiseks ja meisterdamiseks mõeldud madala lauakese välja ühine suur, koolipoistele
sobilik kirjutuslaud.

Soojust ja loovust
Ema on algusest peale alles hoidnud poiste lasteaias tehtud joonistused, seni polnud
aga kodus head kohta, kus neid üles riputada. Seetõttu soovis ta ühte seina jätta ruumi
laste kunstile. Siit tuli ka lahendus: üks sein
sai tumedam sinine, et pakkuda tausta laste piltidele. Seinad voodi ja kapi taga kaeti
Sandersoni sümpaatse mereteemalise tapee-

diga. Aknaseina valiti helgem triibuline tapeet, nii tundub väike tuba suurem.
Sisearhitekti kujunduse said ka kardinad
ja vaip. Põrandat kattev pehme villavaip on
käsitsi telgedel kootud ja selle teostas Janneli
jooniste järgi vaibakunstnik Peeter Kuutma.
Purjekamotiividega voldikkardin kombineeriti mitmest kangast. Triibuline vaip, kardin ja kollased-punased padjad toovad muidu sini-valges värvigammas tuppa soojust ja
elu.

Tulevikule mõeldes
Vastvalminud tuba on pakkunud perele juba ühe hea kasvatusliku kogemuse. Et kõik

olemasolevad mänguasjad korraga uude
tuppa ei mahtunud, siis tuli valida. Koos
sellega sai poistele selgeks, et kui põrandal on ainult üks mäng korraga, jätkub
selle juures põnevat tegevust kohe väga
pikaks ajaks. Vennad saavad nüüd uues
toas kahekesi tegutsedes ära tunda, kas
neil on seda teineteise mõtete lugemise
oskust, mis omal ajal isa koos kaksikvennaga olümpiamedaliteni viis. Tõsi ta on,
et isale meeldiks tulevikus väga näha purjetamistrennis nii Martenit, kelle tugev
kehaehitus on soodimehele nagu loodud,
kui ka sulgkerget Marki, kes oleks täiuslik roolimees.
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