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OPI OMALLA TYYLILLÄSI JA ANNA 
ÄLYSI LOISTAA
Kuvittele mielessäsi työskentelytila läksyjä ja opiske-
lua varten. Näet työpöydän ja työtuolin, eikö totta? Et 
ole yksin. Moni on edelleen sitä mieltä, että parhaat 
opiskelutulokset syntyvät pöydän ääressä istuen. Tämä 
saattaa hyvinkin olla totta joidenkin ihmisten kohdal-
la, mutta tosiasiassa uusien ja vaikeiden asioiden 
opiskeluun ei ole yhtä ja oikeaa tapaa. Tarjoamalla 
lapsillemme – ja itsellemme – työskentelytilan, joka 
tukee juuri omaa oppimistapaamme, emme ainoastaan 
paranna tuloksia, vaan teemme pänttäämisestä samal-
la helpompaa ja hauskempaa.
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MITÄ KESKITTYMISEEN 
VAADITAAN?
Oppimista on tutkittu paljon, joskin tutkimukset ja 
teoriat siihen liittyen ovat usein vaikeatajuisia ja kes-
kenään kilpailevia. Halusimme päästä asian ytimeen, 
joten pyysimme opettajaa ja oppimisen asiantuntijaa 
Helle Fiskeriä kertomaan meille muutaman neuvon 
asiaan liittyen. Hän kertoi meille valaistuksen, is-
tuinten ja taustaäänien vaikutuksista oppimiseen. 
Hän korosti myös, että osa meistä on ns. taktiilisia 
oppijoita, joille keskittyminen on helpompaa, jos he 
voivat samalla tehdä jotain käsillään (mietipä tätä 
seuraavan kerran, kun joku naputtelee kynää luento-
salissa!). Osa meistä taas kuuluu kinesteettisiin op-
pijoihin, joille liikkuminen on apuna keskittymisessä. 
Tämän lisäksi napostelu voi olla hyvänä apuna keskit-
tymistä vaativissa puuhissa. Säännölliset tauot taas 
rytmittävät pidempiä opiskelusessioita. Ja luonnolli-
sesti, mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä enemmän 
taukoja vaaditaan.
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Työtuolit

Keskityt parhaiten, kun 
istut selkä suorana pöydän 
ääressä. Varmista vain, että 
tuoli ja pöytä ovat itsellesi 
oikeankokoiset.

Pehmeät istuimet 

Keskityt parhaiten istuessasi 
pehmeällä tuolilla, sohvalla tai 
maatessasi lattialla. Rento ja 
mukava ympäristö on eniten 
mieleesi.

Pehmeä valaistus

Keskityt parhaiten himmeässä 
ja pehmeässä valaistuksessa 
(ja inhoat loisteputkia ja muita 
kirkkaita valoja).

Kirkas valaistus

Haluat opiskella kirkkaasti 
valaistussa huoneessa, 
jossa keskittyminen tuntuu 
helpommalta. Istut myös 
mielelläsi ikkunan edessä ja 
nautit luonnonvalosta.

Liikkuvia taukoja

Sinun pitää välillä päästä 
liikkeelle, jotta voit keskittyä. 
Muista myös, että kaikki 
lapset tarvitsevat säännöllisiä 
taukoja opiskeluun, ja 
pystyvät keskittymään 
yhtäjaksoisesti enimmillään 20 
minuutin ajan.

Ääni

Taustamusiikki tai -keskustelu 
auttaa sinua keskittymään. 
Liian hiljainen ympäristö ei 
sovi sinulle.

Kinesteettinen oppiminen/
liike

Pystyt parhaiten 
keskittymään, jos voit samalla 
liikkua – tarkoitti tämä sitten 
jalan naputtelua, tuolilla 
pyörimistä tai jotain ihan 
muuta.

Taktiilinen oppiminen

Keskittyminen tuntuu 
helpommalta, jos pyörittelet 
kädessäsi samalla jotakin, oli 
se sitten kynää, pehmolelua, 
tyhjää vesipulloa tai 
paperiliitintä.

Lämmin sisäilma

Tykkäät käpertyä 
lämpöpatterin viereen ja 
haluat, että huoneessa on 
lämmin myös opiskellessa.

Ruoka ja juoma

Pieni napostelu auttaa sinua 
keskittymään ja varaatkin 
mielelläsi pientä purtavaa 
opiskelun oheen.

PIKAOPAS PAREMPAAN 
OPISKELUUN

Tälle sivulle olemme keränneet asioita, jotka kannattaa 
ottaa huomioon työtilaa suunnitellessa. Merkitse ylös 
omat mieltymyksesi ja vertaa niitä tarjoamiimme 
ratkaisuihin (ne löytyvät tulevilta sivuilta). Näin saat 
käytännöllisiä vinkkejä siihen, kuinka luot työpisteestä 
juuri omiin tarpeisiisi tai lapsesi tarpeisiin sopivan.

Seuraa hetki läksyjä lukevaa lastasi. Mitä hän tarvitsee 
voidakseen keskittyä uusiin asioihin? Tämä sama pätee 
toki myös aikuisiin oppijoihin. Vastausten pohtimiseen 
kannattaa käyttää hiukan aikaa ja ehkä myös testata 
niitä. Meillä kaikilla on valmiita ajatuksia opiskelusta, 
eivätkä ne välttämättä vastaa parhaiten juuri omaa 
oppimistapaa. On myös hyvinkin mahdollista, ettet 
kuulu selkeästi mihinkään tiettyyn oppimistyyppiin – ja 
se on myös täysin ok.
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PH143844

ALGOT-seinäsäilytyskokonaisuus 66,- 499.038.42

Jotkut meistä keskittyvät parhaiten 
ollessaan tapahtumien keskipisteessä. 
Läksynurkkaus on onneksi helppo 
rakentaa keittiöön, olohuoneeseen tai 
vaikkapa eteiseen, jolloin pieni oppija 
voi aina olla siellä, missä tapahtuu. 
Valitse pieni, seinään kiinnitettävä 
työpöytä sekä hyvä työtuoli, joka 
vie vähän tilaa. Seinähyllyt toimivat 
säilytyspaikkoina (ja seinälle 
kiinnitetty juliste tuo asennetta ja 
ilmettä opiskelun taustalle). Pienet 
lipastot ja laatikot pitävät tarvikkeet 
siistissä järjestyksessä ja näyttävät 
kivalta. Säädettävä valaisin tuo 
läksynurkkaukseen vielä viimeisen 
silauksen.

Läksynurkkaus sopii sinulle, jos kaipaat 
työpisteeltä:

Perinteistä työtuolia

Kirkasta valaistusta

Taustaääniä

Kinesteettistä oppimista/
mahdollisuuksia liikkumiseen

LÄKSYNURKKAUS
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PH143846

PH143845

PALLRA-minilipasto, 3 laatikkoa 17,99 502.724.80 JANSJÖ LED-seinä-/nipistinkohdevalaisin 12,99  203.156.45

ÖRFJÄLL- lasten työtuoli 39,- 703.270.66 MÅNGFALD-tarrakansio 2,99 903.400.81
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PAIKKA KAIKEN 
KESKIPISTEESSÄ

Jotkut meistä keskittyvät parhaiten 
ollessaan tapahtumien keskipisteessä, 
eivätkä pysty keskittymään istuessaan 
työpöydän ääressä. Onneksi kodin 
mihin tahansa huoneeseen on 
helppo lisätä paikkoja läksyjen 
tekoa ja opiskelua varten. Patjalla 
ja tyynykasalla varustettu penkki 
toimii hyvänä istuimena ja sen 
laatikot huolehtivat säilytystarpeista. 
Tyynynpäällisiä vaihtamalla penkin 
ilmettä on myös helppo muuttaa 
tarpeen mukaan. Sylitaso toimii hyvänä 
alustana aakkosten opettelulle ja 
tarjoiluvaunussa säilyvät kynät, paperit 
ja muut tarvikkeet.

Paikka kaiken keskipisteessä sopii 
sinulle, jos kaipaat työpisteeltä:

Pehmeitä istuimia

Pehmeää valaistusta

Taustaääniä

Taktiilista oppimista

PH143847

STUVA-säilytyspenkki 69,- 398.766.60
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PH143849 PH143867

PH143848

BYLLAN-sylitaso 14,99 702.782.40 MÅLA-huopakynä, 12 kpl 1,99 201.840.41

RISATORP-tarjoiluvaunu 59,- 202.816.31 STUVA-säilytyspenkki 69,-/kpl 398.766.60

PH144210

HEMMAHOS-tyyny 7,99 103.323.63
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JOUSTAVA TYÖTILA 

Ihmiskeho on suunniteltu liikkumaan 
ja parhaassa tapauksessa 
työskentelisimmekin vaihtuvissa 
asennoissa. Joillekin meistä liikkuminen 
on vieläkin tärkeämpää kuin toisille. 
Onneksi työpistettä on helppo muokata 
niin, että liikkuminen opiskelun ohessa 
käy helposti. Pyörällinen työtuoli 
tai jakkara on tässä hyvänä apuna. 
Bonuksena saat myös ergonomisemman 
työtilan, varsinkin, jos valitset vielä 
korkeudeltaan säädettävän työpöydän. 
Muistitaulu toimii säilytyspaikkana 
kauniille esineille tai vaikkapa 
inspiroivimmille mietelauseille.

Joustava työtila sopii sinulle, jos 
kaipaat työpisteeltä:

Perinteistä työtuolia

Kirkasta valaistusta

Kinesteettistä oppimista/liikettä

Taktiilista oppimista

SKARSTA-työpöytä, säädettävä 199,- 490.849.65

PH143858
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PH143861 PH143860

PH143859

HEJSAN-arkistolaatikko, 3 kpl 8,99 403.644.56 FUBBLA-työvalaisin 29,95 403.257.09

NILSERIK-jakkara 49,- 903.097.21 SKÅDIS-säilytystaulu 13,99 003.208.03
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LIIKKUMAAN 
KANNUSTAVA TYÖTILA

On erittäin tärkeää, että lapsella on 
sopivan kokoinen työpöytä – kaikkein 
paras vaihtoehto on pöytä, joka 
kasvaa lapsen mukana. Säädettävän 
työtuolin avulla oikea istuinasento 
on helppo löytää. Ergonominen 
työpiste syntyy, kun se räätälöidään 
juuri omien tarpeiden mukaiseksi. 
Oikea istuinasento on tärkeä, mutta 
vähintään yhtä tärkeää on säännöllinen 
liikkuminen, joten työskentelyasentoa 
kannattaa vaihdella seisomisen, 
istumisen ja nojaamisen välillä (lapsesi 
tekee luultavasti näin jo ilman erillistä 
kehotusta, sillä ihmiskeholle liike on 
luontaista).

Joillekin liikkuminen on vieläkin 
tärkeämpää kuin toisille. Jos lapsesi on 
tällainen ikiliikkuja, keinu, köysitikkaat 
tai muu liikuntaväline työhuoneessa 
saattaa parantaa keskittymiskykyä. 
Nämä välineet eivät ainoastaan 
helpota läksyjen tekoa, vaan tuovat 
huoneeseen myös leikkisää ilmettä.

Liikkumaan kannustava työtila sopii 
sinulle, jos kaipaat työpisteeltä:

Perinteistä työtuolia

Kirkasta valaistusta

Taukoja liikkumista varten

Taktiilista oppimista

PH138112

PÅHL-työpöytä + lisäosa 99,- 891.289.67
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PH143862

PH143863PH143851

VIMUND- lasten työtuoli 69,- 503.315.40

GUNGGUNG-keinu 19,99 403.122.31

GUNGGUNG-keinu 19,99 403.122.31SNÖIG-työvalaisin 24,95 103.218.40

MÅNGFALD-riippukoriste 6,99/kpl Valkoinen 703.480.02
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KOTOISA 
LUKUNURKKAUS

Joskus sohvalla makoilu voi 
siivittää huipputuloksiin. Valitse 
huoneeseen pehmeä istuin ja 
pehmeä valaistus – mutta kuitenkin 
tarpeeksi kirkas, jotta näet, mitä 
luet. Runsaat värit tekstiileissä ja 
pinnoissa tuovat työpisteelle lisää 
tunnelmaa. Varmista myös, että käden 
ulottuvilta löytyy pientä purtavaa. 
Fiksujen säilytysratkaisujen ansiosta 
opiskelutarvikkeet löytävät helposti 
oman paikkansa pänttäyksen päätyttyä.

Kotoisa lukunurkkaus sopii sinulle, jos 
kaipaat työpisteeltä:

Pehmeitä istuimia

Pehmeää valaistusta

Taukoja liikkumista varten

Ruokaa ja juomaa

PH138112

KNOPPARP- kahden istuttava sohva 79,- 802.649.64
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PH143855PH143853

FUFFLA-tyyny 7,99 102.734.91

SPILLTID-tarjotin 8,99 403.780.19

TROFAST-säilytyskokonaisuus + laatikot 54,95 391.843.76
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PÄNTÄTÄÄN 
PORUKALLA

Asuit sitten kimppakämpässä tai 
tykkäät muuten vain opiskella 
kavereiden kanssa, työpisteen 
suunnittelussa kannattaa ottaa 
huomioon myös opiskelutovereiden 
mieltymykset. Yhdistele pehmeitä 
istuimia, pehmeää valaistusta 
(esimerkiksi seinälle ripustettu 
valosarja luo valoa ja tunnelmaa) ja 
siirrä hyvin valaistu työpöytä ikkunan 
eteen. Pyörillä varustettua työpöytää 
on helppo siirrellä tarpeen mukaan. 
Suuri rahi on apuna, jos innokkaita 
opiskelijoita saapuukin paikalle 
odotettua enemmän. Sama pätee 
myös taittotuoleihin ja pinottaviin 
jakkaroihin, jotka toimivat samalla 
kätevinä apupöytinä. Anna vain 
kuulokkeet musiikin ystäville ja 
lämpimiä vilttejä vilukissoille. Valmista 
tuli!

Porukalla pänttääminen sopii sinulle, 
jos kaipaat työpisteeltä:

Pehmeitä istuimia

Pehmeää valaistusta

Taustaääniä

Lämmintä sisäilmaaDIHULT-rahi 69,- 003.404.72

PH143856
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PH143864

PHPH143857

IKEA PS 2017 -makuupussi 39,95 903.531.82KNAGGLIG-laatikko 11,99/kpl 702.923.59

MARIUS-jakkara 4,- 901.840.47SVARTRÅ LED -valosarja, 12 lamppua 29,95 603.343.74



PE426432

RISATORP-tarjoiluvaunu 59,- Korien koot 
25x38x6 cm, 40x38x8 cm ja 57x38x10 cm. 
Jauhemaalattua terästä, lakattua massiivikoi-
vua. Suunnittelija: Wiebke Braasch. 57×39, 
kork. 86cm. Valkoinen 202.816.31

PE264606

STUVA-säilytyspenkki 69,- Mukana 
pyörät. Maalattua puukuitulevyä, kalvopin-
noite. Suunnittelija: Ebba Strandmark. 
90×50, kork. 50cm. Valkoinen 398.766.60

PE575781

HEMMAHOS-tyyny 7,99 100% polyesteria. 
Suunnittelija: Malin Unnborn. 30×50cm. 
Punainen 103.323.63

PE381163

BYLLAN-sylitaso 14,99 Helppo pitää 
puhtaana irrotettavan ja konepestävän kang-
aspäällisen ansiosta. Enintään 17-tuumaiselle 
kannettavalle tietokoneelle. 100% puuvillaa 
ja muovia. Suunnittelija: C Ramnek. 51×38, 
kork. 8cm. Majviken monivärinen/valkoinen 
702.782.40

PE294431

MÅLA-huopakynä, 12 kpl 1,99 Suositel-
laan yli 3-vuotiaille. Polypropeenia. Eri värejä 
201.840.41

PE627189

ALGOT-seinäsäilytyskokonaisuus 66,- 
ALGOT-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden 
räätälöidä tilaan ja tarpeisiin sopivan säily-
tysratkaisun. Jauhemaalattua terästä, last-
ulevyä, kalvopinnoite. Suunnittelija: Francis 
Cayouette. 66×61, kork. 197cm. Valkoinen 
499.038.42

PE577749

ÖRFJÄLL- lasten työtuoli 39,- Pääl-
linen: 100% polyesteria. Suunnittelija: S 
Holmbäck/U Nordentoft. Istuin: 39×34, kork. 
37–50cm. Musta/Vissle musta 703.270.66

PE553842

JANSJÖ LED -seinä-/nipistinkohdevalai-
sin 12,99 Maalattus terästä, alumiinia, 
polykarbonaattimuovia. Suunnittelija: A 
Efverlund/J Jelinek. Kork. 40cm. Musta 
203.156.45

PE429568

PALLRA-minilipasto, 3 laatikkoa 17,99 
Paperia. 31×26, kork. 31cm. Tummanhar-
maa 502.724.80

PE623750

MÅNGFALD-tarrakansio 2,99 Itseliimau-
tuvat tarrat, joita voidaan käyttää lahjojen 
koristeluun. Paperia. Suunnittelija: Lisa 
Bengtsson. 10.5×18cm. 903.400.81



PE376218

GUNGGUNG-keinu 19,99 Sekä sisä- että 
ulkokäyttöön. Suositellaan yli 3-vuotiaille. 
Käytetään yhdessä EKORRE-ripustuskiinnik-
keiden kanssa. 100% polyesteria. Suunnit-
telija: Tina Christensen. Enimmäiskorkeus 
270cm. Vihreä 403.122.31

PE558629

PÅHL-työpöytä + lisäosa 99,- Säädettävä 
korkeus: 59, 66 tai 72 cm. Akryylimaalattua 
lastulevyä, jauhemaalattua terästä. Suun-
nittelija: S Fager/J Jelinek. 128×58, kork. 
59/66/72cm. Valkoinen/roosa 891.289.67

PE622961

VIMUND- lasten työtuoli 69,- Ergono-
misessa juniorituolissa on joustava selkänoja 
ja sen istuinkorkeutta voidaan säätää, joten 
tuoli voidaan säätää juuri lapselle sopivaksi.
Jauhemaalattua terästä ja 100% polyeste-
ria. Istuin 41×37, kork. 38–51cm. Roosa 
503.315.40

PE624196

MÅNGFALD-riippukoriste 6,99 Käsin-
tehtyä paperia, polyesteria. Ø23, kork. 
20cm. White 703.480.02

PE260895

SNÖIG-työvalaisin 24,95 Helppo him-
mentää napista painamalla, joten valoa voi 
säätää joka tarpeeseen sopivaksi. Mukana 
led-lamppu. Jauhemaalattua terästä, muo-
via. Suunnittelija: Henrik Preutz. Varjostin 
Ø13.5cm. Kork. 47cm. Vaalea roosa 
103.218.40

PE518142

SKARSTA- säädettävä työpöytä 199,- 
Pöydän korkeutta on helppo säätää kammen 
avulla (70–120 cm) istuma- tai seisomatyös-
kentelyyn sopivaksi. Maalattua lastulevyä, 
jauhemaalattua terästä. 120×70, kork. 
70–120cm. Valkoinen 490.849.65

PE551378

NILSERIK-jakkara 49,- Istumakorkeutta 
on helppo säätää istuimen alla olevien nap-
puloiden avulla. Päällinen: 100% polyeste-
ria. Ø35, kork. 51–71cm. Valkoinen/Vissle 
harmaa 903.097.21

PE632814

FUBBLA-työvalaisin 29,95 Lamppu on 
valmiiksi asennettu, mutta se voidaan tarvit-
taessa vaihtaa. Jauhemaalattua terästä. 
Suunnittelija: H Preutz/W Braasch. Varjostin 
Ø16cm. Kork. 54cm. Valkoinen 403.257.09

PE629525

SKÅDIS-säilytystaulu 13,99 Maalattua pu-
ukuitulevyä. Suunnittelija: Eva Lilja Löwen-
hielm. 56×56cm. Valkoinen 003.208.03

PE635130

HEJSAN-arkistointilaatikko 8,99, 3 kpl. 
Pakkauksessa: 2 laatikkoa (21x15x5 cm) ja 
1 laatikko (32x23x6,5 cm). Paperia. Musta/
monivärinen 403.644.56



PE613478

IKEA PS 2017 -makuupussi 39,95 
Vetoketjujen avulla kaksi makuupussia void-
aan yhdistää leveäksi makuupussiksi. Suosi-
tellaan vain sisäkäyttöön. 100% polyesteria. 
Suunnittelija: Ida Pettersson. 160×200cm. 
Vihreä/tummansininen 903.531.82

PE629631

DIHULT 69,- Helppo pitää puhtaana kone-
pestävän irtopäällisen ansiosta. Päällinen: 
80% puuvillaa ja 20% pellavaa. 135×116, 
kork. 20cm. Katorp luonnonvärinen 
003.404.72

PE602747

SVARTRÅ LED -valosarja, 12 lamppua 
29,95 Mukana muuntaja. ABS-muovia ja 
polykarbonaattimuotia. Pituus: 8.4m. Musta 
603.343.74

PE429575

KNAGGLIG-laatikko 11,99 Tilankäytön 
tehostamiseksi laatikoita voidaan pi-
nota kaksi päällekkäin. Käsittelemätöntä 
massiivimäntyä. 46×31, kork. 25cm. 
702.923.59

PE252344

MARIUS-jakkara 4,- Helppo pinota tilan 
säästämiseksi. Jauhemaalattua terästä, muo-
via. Suunnittelija: Ola Wihlborg. Ø32, kork. 
45cm. Valkoinen 901.840.47

PE384118

KNOPPARP- kahden istuttava sohva 79,- 
Päällinen: 100% polyesteria. Suunnittelija: 
Nike Karlsson. 119×76, kork. 69cm. Grey 
802.649.64

PE382768

FUFFLA-tyyny 7,99 100% puuvillaa. Suun-
nittelija: Malin Unnborn. 50×50cm. Tumman-
harmaa 102.734.91

PE647501

TROFAST-säilytyskokonaisuus + laatikot 
54,95 Rungossa on liukukiskot, joiden ansio-
sta laatikoiden ja hyllylevyjen sijoittaminen 
– ja vaihtaminen – on joustavaa ja helppoa. 
Kalvopinnoitettu, muovia. 99×44, kork. 
56cm. Valkoinen/oranssi 391.843.76

PE617470

SPILLTID-tarjotin 8,99 Laminoitua pahvia. 
Suunnittelija: Lycke von Schantz. Ø43cm. 
Vaalea roosa 403.780.19



YHTEYSTIEDOT

E-mail: pr.finland@ikea.com
puh: +358 40 451 7856


