SIOn jäsenhakemus Portfolio ja CV -ohjeistus
Hakemus koostuu CV:stä (A4) ja sähköisestä portfoliosta (vaaka A3 PDF)

CV
Hakijan CV:ssä tulee olla myös referenssilista.
Referenssilista voi olla osa CV:tä tai erillinen liite (A4), josta käy ilmi:
- Projektin nimi, paikkakunta (kaupunginosa), toimisto ja vuosiluku
- Tilaaja, asiakas
- Suunnittelijan rooli ja osuus projekteissa, työtehtävät: työsuhteessa
mainitaan toimiston nimi itsenäisenä ammatinharjoittajana tai freelancerina

PORTFOLIO

Hakijan tulee portfoliollaan osoittaa, että hän pystyy suoriutumaan itsenäisesti ja luovasti
monipuolisista suunnittelutöistä ja toteutuksista sekä osoittaa kykenevänsä tuottamaan
projektien vaatimat ammattimaiset aineistot ja dokumentit. Hakijan tulee näyttää, että hän
hallitsee ja ymmärtää suunnitteluprojektin kulun eri vaiheet sisustusarkkitehdin työssä.
Portfoliota tulisi ajatella ennemminkin vuoropuheluna suunnittelijan kanssa, kuin esityksenä
asiakkaalle. Hakemuksessa ei saa olla koulutöitä. Esittele portfoliossa valitsemasi 4-6 projektia.
Kokonaisuudessaan projektia kohden voi käyttää portfoliossa 1–3 sivua.
Esittelyteksteissä tulee ilmetä hakijan henkilökohtainen osuus ja lyhyt selostus projektikulusta.
Kuva- ja tekstiaineiston tulee selventää hakijan roolia sekä itsenäisen ja ohjatun työn osuutta ja
suhdetta. Tekstiosa saa olla lyhyt ja ytimekäs ja keskittyä (inspiraatiokuvailun sijasta) kunkin
projektin faktatietoihin. Esittelyaineistossa voi olla muiden, kuten pääsuunnittelijan aineistoa,
silloin kun se on oleellista projektin kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta (esim.
julkisivupiirustukset, 3D-mallinnos, pohjapiirustus). Tällöin työn osuuden tekijä tulee aina
mainita. Älä käytä portfoliossa myyntikuvia tai markkinointiaineistoa, joiden käyttöön ei ole lupaa.
Esitysmateriaali, kuvien osuus:
- projektiot, piirustukset, detaljikuvat selventävine teksteineen (n. 2/4 portfoliosta)
- kohteen valokuvia tai mallinnoksia (n. ¼ portfoliosta)
- pohjapiirustuksia, kalustepohjapiirustuksia, rakennusosapiirustuksia (n. ¼ portfoliosta)
Työ/projektikohtaisesti tulee esittää lyhyt kuvaus:
- paikkakunta ja kaupunginosa
- tilaaja, asiakas
- suunnittelijan rooli ja osuus projektissa: työsuhteessa toimiston nimi / työtehtävät
itsenäisenä ammatinharjoittajana tai freelancerina / työtehtävät
Lisäksi detaljipiirustuksia yksityiskohdista, mikäli työn luonne sitä vaatii tai esityksessä
on tilaa lisämateriaalille.
Mikäli kyseessä on erillinen kaluste- ja/tai esinesuunnitteluprojekti, oheinen materiaali
soveltaen. Mikäli hakija työskentelee muissa kuin suoranaisissa suunnittelutehtävissä, eikä
portfolio sisällä riittävää määrää suunnittelutöitä, tulee osaaminen osoittaa aineistossa
jollain toisella tavalla. Sisältäen kuvauksen työtehtävästä ja omasta roolista esiteltävissä
hankkeissa.
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