
Sinun ei tarvitse muuttua
fyysisesti ollaksesi kaunis ja

tyylikäs.

ASUSTAMON 15  AVAINTA TYYLIKKYYTEEN



Opetamme sinulle nyt kaikessa
yksinkertaisuudessaan helposti

omaksuttavat
“Tyylikkyyden avaimet”

Tämähän ei tietenkään
tarkoita sitä, että sinun tulisi
muuttua ihmisenä jollakin
tapaa erilaiseksi, voit olla
oma itsesi, mutta alat oppia
uusia tapoja pikkuhiljaa,
jotka jäävätkin pysyvästi
elämääsi. Kaikki mulle heti –
tapa oppia on ihan ok, mutta
voit myös omaksua yhden
uuden avaimen kerrallaan ja
ottaa sen käyttöön. Hiljaa
hyvä tulee on ihan käypä
sanonta :)

Koko Asustamon ideologia eli Asulogia perustuu ajatukseen, että
tyylikkyys ei ole kallista, pukeutuminen ei ole vaikeaa ja voit olla

todellinen tyylilyyli, ihan sellaisena kuin olet nyt.

Sinä olet pian se Tyylikäs Nainen, joka kääntää
katseet ja saa kehuja kanssaihmisiltään. 



Tyylikkäille ihmisille sattuu aivan samankaltaisia asioita kuten
meillekin, he eivät ole mitenkään yli-ihmisiä. He eivät vain näytä ko.

asioita ulospäin tai paremminkin, he ovat varautuneet kaikkeen
etukäteen. Heillä on esimerkiksi varasukkahousut aina matkassa

“Tyylikkyyden avaimet”

Edelleenkin roiskutat kahvia tai kastiketta rinnuksillesi, astut kengilläsi

koiranpaskaan, huivisi kastautuu lounaskeittoosi, rikot sukkahoususi jo pukiessasi

niitä päälle tai ne hajoavat juuri kun pääset kohteeseen, kuljet ihmisten ilmoilla

pullanmurut suupielissäsi, hukkaat kotiavaimesi tai kännykkäsi omaan kotiisi ja

niin edelleen - hih kaikki tuollaiset kommellukset ovat elämänmakuista elämää :)

Tyylikkäät ihmiset eivät ole tyylikkäitä ainoastaan rahallisten rikkauksen vuoksi

tai vaikkapa lapsuuden parempien lähtökohtien ja kasvatuksen vuoksi. He ovat

oppineet ja omaksuneet kasan erittäin käyttökelpoisia ja monistettavia tapoja,

joiden mukaan he päivittäin toimivat. Me kaikki voimme oppia nämä tavat.

Joten tyylikkyys alkaa rakentua siitä hetkestä, kun nouset aamulla sängystä ylös.

Edes Jennifer Lopez ei herää The Jennifer Lopezina suoraan sängystään, hän

muokkautuu aamutuntien aikana julkkiskaunottareksi nimeltään Jennifer Lopez.
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Illalla kannattaa miettiä läpi jo seuraavan päivän ohjelma, mitä se

tulee pitämään sisällään ja suunnitella päälle puettava

asukokonaisuus täysin valmiiksi. Kun olet harkitusti miettinyt valmiiksi

siistin asukokonaisuuden, joka on päiväohjelmaasi sopiva, voit tuntea

olosi varmaksi, ryhdikkääksi ja tyylikkääksi. Sinut huomataan.

Koosta ja suunnittele huomisen
päivän asukokonaisuus edellisenä

iltana.
SINUT HUOMATAAN.

1.



Herää ajoissa ja nouse heti ylös. Huomaat nopeasti, kuinka kauan

aikaa sinä tarvitset aamuisin. Koska asusi on jo valmiina, voit juoda

aamukahvisi rauhassa ja nauttia kunnon aamupalan. Aamu alkaa

kiireettömästi ja hallitusti. Tulossa on hyvä ja miellyttävä päivä.

Yllätyksiinkin on hieman aikaa, jos vaikka villakangastakkisi onkin

kissankarvoissa tms. ehdit hyvin tarraharjata sen ilman kiirettä.

Varaa aamuun riittävästi aikaa
valmistautumiseesi.

TULOSSA ON HYVÄ JA MIELLYTTÄVÄ PÄIVÄ.

2.



Luonnollinen kevyt meikki on kasvojen kohottaja ja ilmeen piristäjä

numero yksi. Opettele vaikkapa ammattilaisen apua käyttäen sinulle

sopivaisen meikin teko ja hanki helpot tuotteet. Siistityt kulmakarvat

ja puhtaat kauniisti kammatut hiukset ovat tärkeä osa ulkoasuasi.

Nämä asiat viestittävät nopeasti huoliteltua ulkoasua eli tyylikkyyttä.

Naama ja tukka hyvin, kaikki hyvin 😊

Opettele ehostamaan kasvosi
kevyesti ja huolittelemaan

hiuksesi.

3.

VIESTI NOPEASTI HUOLITELTUA ULKOASUA.



Alusvaatteet ovat ehkä tärkein pukeutumisen ja ryhdikkyyden perusta.

Alusvaatteet on oltava juuri sinun muodoillesi ja vartalollesi täysin

istuvia. Niillä pystyt muokkaamaan kehoasi; häivyttämään ja

korostamaan vartalosi parhaita puolia. Kun alusvaatteesi istuvat,

kaikki päälle puettavat vaatteet näyttävät heti tyylikkäämmiltä.

Aloita pukeutumisesi aina
istuvista ja laadukkaista

alusvaatteista.

4.

RYHDIN PERUSTA!



Tyylikkyys pitää kesällä ja talvella, sateella ja auringonpaisteella. Sää

on asia, johon emme voi vaikuttaa, joten varautukaamme kaikkeen.

Hanki itsellesi asianmukaiset, mukavat ja tyylikkäät sinun kokoiset ja -

näköiset vaatteet eri sääolosuhteille. Alkaen tyylikkäistä

kumisaappaista päättyen laadukkaaseen sateenvarjoon.

Sääolosuhteet eivät yllätä tyylikästä. Tyylikäs kaivaa sateenvarjon tai

kalossit esiin ja näyttää hyvältä.

Valitse vaatteesi vallitsevien
sääolosuhteiden mukaan ja

varaudu etukäteen.

5.

SÄÄOLOSUHTEET EIVÄT YLLÄTÄ TYYLIKÄSTÄ.



Tyylikäs pukeutuu toimiviin, laadukkaisiin vaatteisiin ja kunnioittaa

erilaisia tilanteita sekä tilaisuuksia tuntemalla pukeutumisetiketin.

Erilaisille vaatteille on aikansa ja paikkansa. Työvaatteet toimivat

hänellä töissä, mökille hän lähtee rennoissa mukavissa vaatteissa ja

illallisille taas asiallisissa tai juhlavissakin vaatteissa. Tyylikäs ottaa

etukäteen selvää tai tietää, millainen on tilaisuuden luonne.

Panosta vaatteiden toimivuuteen
ja tutustu pukeutumisetikettiin.

6.

TIEDÄ TILAISUUDEN LUONNE.

Isojen juhlien pukukoodi löytyy yleensä kutsusta, jota on syytä kunnioittaa. Sporttivaate

ei sovi kaikkialle, avarakaulainen musta trikoomekko ei käy pikkumustasta,

riemunkirjava kesämekko ei käy illalliskutsuille.



Tämä on tärkeä osa tyylikyyttä ja tästä ei poiketa. Tyylikäs tietää

minkälaiset vaatteet hänelle sopivat; vaativat niiltä istuvuutta ja

materiaaleilta laadukkuutta. Käytä aikaa sinun näköisten ja –

kokoisten vaatteiden löytymiseen. Ne palvelevat pitkään ja

rakentavat pikkuhiljaa klassista peruspuvustoasi, säästävät lopulta

aikaa ja rahaa. Bonuksena näytät hyvältä ja sinulla on aina

päällepantavaa ja olosi on varman tyylikäs.

Pukeudu vain sinulle sopiviin,
oikeankokoisiin ja istuviin

vaatteisiin

7.

VAADI VAATTEILTASI ISTUVUUTTA.



Klassikoista syntyy tyylikäs kokonaisuus, joka kestää aikaa. Kun

pitäydyt perusväreissä ja pukeudut saman värimaailman väreihin, et

voi epäonnistua. Tyylikkäällä kaikki sopii kaikkeen ja vaatteiden laatu

korvaa määrän. 

Päivitä peruspuvustoasi aika ajoin tämän hetken muodin tai trendin

mukaisella yhdellä vaatekappaleella tai vaikkapa asusteella. Hanki

trendivärinen paita, osta eläinkuosinen huivi tai vaikkapa megaleveät

housut. Olet ajassa kiinni ja tyylikäs, tunnet olosi varmaksi.

Pitäydy klassikoissa ja
perusväreissä, rakenna varma

peruspuvusto

8.

KAIKKI SOPII KAIKKEEN.



Luksukkaan näköisen asusteen ei tarvitse oikeasti olla kallis, sen tulee

vaikuttaa kalliilta. Nahkainen punainen laukku, kaunis kivin varustettu

rintarossi, upea hiuskoru tai vaikkapa uudet näyttävänkokoiset

korvakorut luovat ajatuksen ylellisyydestä, joka mielletään usein

tyylikkyyteen. Hämäät helposti tällä kikalla 😊

Korosta ulkoasuasi yhdellä tarkoin
valitulla luksukkaan näköisellä

asusteella.

9.

HÄMÄÄT HELPOSTI TÄLLÄ KIKALLA.



Asusteet luovat tyylin ja tyylikkyyden. Opettele asustamista. Huiveissa

kannattaa satsata materiaalin laatuun, niin saat pitkäikäisiä ystäviä.

Korut, laukut, sukkahousut, silmälasit, hiuskorut ovat tärkeä osa

tyylikästä kokonaisuutta. Vähemmän on enemmän; pelaa mieluummin

rohkeilla väreillä ja asusteiden kuoseilla sekä koolla kuin määrällä.

Asusta ilmeikkäästi ja rohkeasti, yksi
näkyvä yksityiskohta riittää.

10.

VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN.



Kengät kertovat karua kieltä kantajastaan, ne paljastavat paljon.

Tyylikäs hankkii laadukkaita aitonahkaisia kenkiä ja pitää ne hyvässä

kunnossa. Tyylikkäällä on kauniita laatukenkiä joka lähtöön ja kaikille

kengille on käyttöpaikkansa. Tyylikäs osaa arvioida mitkä kengät hän

mihinkin tilaisuuteen ja asuun yhdistää.

Kengitä itsesi oikealla tavalla;
korkokengät vai matalat kengät, tossut

vai lipokkaat.

11.

LAATUKENKIÄ!



Vaatekaapin hyllyt ja henkarit ovat vaatteita varten ja niille on oma

organisoitu paikkansa. Palauta vaatteet aina siististi paikoilleen ensi

tilassa. Älä sorru kasoihin. Hanki laadukkaat henkarit, joissa vaatteesi

roikkuvat ryhdikkäästi ja väljästi, opettele viikkaamaan neuleet ja

farkut oikein, Näin vaatteesi pysyvät itsestään suorana ja siistinä. Ne

ovat valmiina taas käyttöön, kun suunnittelet seuraavaa

asukokonaisuutta.

Huolittele vaatteesi aina käytön ja
pyykinpesun jälkeen.

12.

AINA VALMIINA KÄYTTÖÖN



Tyylikäs osaa antaa vaatteilleen arvoa. Kellään ei pitäisi olla varaa

jättää vaatteitaan heitteille ja huoltamatta. Tuuleta, pese, silitä,

tarraharjaa, varastoi oikein ja viikkaa kauniisti. Pyyhi tai pese

mahdolliset tahrat heti, likaantuneiden vaatteiden paikka on

pesukone, luonnonmateriaalit ja laatukankaat rakastavat tuuletusta.

Näin sinulla on vain siistejä ja pitkäaikaisia vaatteita vaatekaapissasi.

Tyylikäs ei kulje nuhjuisilla ja tunkkaisilla vaatteilla.

Huolla vaatteitasi!

13.

ARVOSTA NIITÄ.



Tyylikkäät naiset ovat löytäneet osan tyylistään varmastikin

aikakausien tyyli-ikoneilta. Tämän päivän julkkikset, some-bloggaajat,

kadulla päivittäin vastaan tuleva tyylilyyli tai kansainväliset

muotilehdet voivat antaa ilmaista inspiraatiota ja uutta ideaa

pukeutumiseesi. Lainaa ja kokeile rohkeasti.

Löydä ja seuraa tyyli-ikoneita tai selaile
kansainvälisiä muotilehtiä.

14.

INSPIROIDU!



Tyylikkään naisen tyylin tunnistaa, se on samanhenkinen vuodesta

toiseen. Jos ei ihastuta, ei vihastutakaan 😊 He eivät ravaa ostoksilla

ketjukaupoissa eivätkä sorru heräteostoksiin. He ovat rakentaneet

vuosien varrella itselleen toimivan ja laadukkaan peruspuvuston, joka

ei pintamuodista hätkähdä. He ostavat harkittuja vaatekappaleita ja

asusteita. Heillä on myös aina arkeen tyylikästä päällepantavaa ja

yllättävään 60-vuotisjuhlakutsuunkin, juhlamekko on valmiina

kaapissa. Kätevää! Konkreettinen ajan-, mielenrauhan-, energian- ja

rahan säästö.

Osta vain tarpeeseen ja silloinkin
laatua sekä omaan tyyliisi sopivaa

15.

TYYLIN TUNNISTAA.



 Ei hätää, me olemme jokaisen
avaimen ammattilaisia ja

autamme sinua mielellämme!

Pukeutumisen iloa ja helppoutta!

KUULOSTAAKO JOKIN ASIA HANKALALTA?


