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Muotoilun  
avulla  
maailmalle

Pääkirjoitus

 K
arstula. Pitäjä pohjoisessa Keski-Suomessa. Suo-
menselän kaunis luonto: järviä, harjuja, metsää, 
puita.

Paikkakunta on tullut tutuksi kädentaitajis-
taan. Puulaakso-keskittymässä toimii toistakymmentä 
puuta raaka-aineenaan käyttävää yritystä. Niistä suurin ja 
nimekkäin on Honkarakenne Oyj. Myös metallialan yritys 
Ka-Mu Oy sekä retkeily- ja tekstiilituotteita valmistava 
Finn-Savotta Oy tunnetaan valtakunnallisesti.

 Jokaisen maalaiskunnan pyrkimyksenä on erottua 
muista, jotta kuntabrändi on mahdollista hioa iskeväksi. 
Tässä työssä on kaikki mahdollisuudet osattava käyttää 
hyväksi. Niinpä elokuussa 2012 syntynyt ajatus on tuomassa 
paikkakunnan elinvoimalle ja mielikuvalle aivan uuden 
kärjen. Yrittäjä Olli ”Huli” Möttösen savusaunassa käyty 
keskustelu kahden muotoilijan Harri Koskisen ja Jonas 
Hakaniemen kanssa antoi alkusysäyksen Artranta Karstula 
yhdistyksen perustamiselle. 

Viiden vuoden aikana on tapahtunut paljon. Toimin-
taedellytykset ottaa muotoilu niin kunnan kuin yritysten 
kilpailukeinoksi on kartoitettu huolellisesti. Yhteistyöver-
kostot on luotu.  Kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia 
järjestetty. Residenssitoiminta käynnistetty. Yhdistyksen 
aktiivit toimivat muotoilun lähetyssaarnaajina. Myös unel-
ma omasta muotoilukeskuksesta on alkanut edetä kohti 
toteutumista. 

Kädessäsi oleva muotoilulehti kuvaa Artrannan ajat-
telua ja toimintaympäristöä. Kerromme myös historiasta, 
sitoutumisesta ja tavoitteistamme. Me uskomme muotoilun 
luovan tulevaisuutta. Maailma on avoin. Artranta odottaa, 
liity mukaan! 

Hallituksen puheenjohtaja 
Pauli Leimio 
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HONKARAKENNE
- terveellisen ja ekologisen 
rakentamisen edelläkävĳ ä 

Honkarakenteen kehittämän painumattoman Honka Fusion -hirren ja 

Nollanurkkaratkaisun ansiosta hirsitalokin voi olla arkkitehtuuriltaan 

moderni. Tämän vuoksi hirsirakentaminen soveltuu erinomaisesti myös 

kaupunkirakentamiseen – omakotitalojen lisäksi painumattomasta 

hirrestä rakennetaan mm. rivi- ja kerrostaloja, hotelleja ja erilaisia julkisia 

rakennuksia, kuuluisia vapaa-ajan tuotteitamme unohtamatta. 

TERVEELLISTÄ 

JA EKOLOGISTA 

RAKENTAMISTA 

LAADUKKALLA 

DESIGNILLÄ

WWW.HONKA.FI
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 A
rtranta pohjoisessa Kes-
ki-Suomessa on Suomen en-
simmäinen arkkitehdeille ja 
muotoilijoille suunnattu resi-

denssi. Artranta tarjoaa vierailijoilleen 
luonnonläheisen ja inspiroivan ympä-
ristön, jossa voi kokeilla esimerkiksi 
erilaisia luonnonmateriaaleja kestävän 
kehityksen ihanteiden mukaisesti.

Residenssi toimii väliaikaisesti 
yhteistyössä Karstulan opiston kanssa. 
Vuoden 2017 aikana saataneen käyt-
töön sekä työ- että majoitustilat Karstu-
lan keskustasta idyllisestä Kruukkilan 
kotiseututalosta.

Visiona on hirsisen muotoilukes-
kuksen rakentaminen karstulalaiseen 
metsämaisemaan Pääjärven rannalle.

Kansainvälinen residenssi

Residenssi on avoin muotoilijoille 
kaikkialta maailmasta. Artrannan 
markkinointikanavana on kansainvä-
linen Res Artis -yhteisö, jonka kautta 
muotoilijoita ja arkkitehteja odotetaan 
Karstulaan eri puolilta maailmaa.

Luonteva suunta Artrannan 
kansainvälistymiselle on Japani 
Karstulassa toimivan Honkarakenteen 
ansiosta. Lisäksi Artranta kiinnostaa 
muotoilijoita ja arkkitehteja muissa 
Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä 
Keski-Euroopassa. Artranta-hankkeen 
esiselvitysvaiheen suhteiden ansiosta 
myös esimerkiksi amerikkalaiset muo-
toilijat ovat edelleen tervetulleita.

Oleskelu ja työskentely 
Artrannassa

Artranta keskellä suomalaista puhdasta 
luontoa on houkutteleva oleskelu- ja 
työskentely-ympäristö inspiraatiota 
ja rauhaa hakeville muotoilijoille ja 
arkkitehdeille. Luonnosta ja rauhasta 
haaveilevat voivat hakea Artrantaan 
vapaamuotoisella hakemuksella, jossa 
esitetään toivottu residenssijakso, oma 
työsuunnitelma sekä liitteenä CV. Valin-
noista päättää Artranta Karstula ry:n 
hallitus hakemuksen saapumista lähin-
nä seuraavassa kokouksessaan. Samalle 
ajanjaksolle voidaan valita korkeintaan 
kolme residenssivierasta.

Residenssi tarjoaa muotoilijoille ja 
arkkitehdeille sekä alan opiskelijoille 
1-3 kuukauden oleskelu- ja työskente-
lyjaksoja Karstulan opiston viihtyisissä 
majoitus- ja työtiloissa. Artranta tarjoaa 
residenssivieraalle majoituksen yhden 
hengen huoneessa ja työtilan vuokran. 
Residenssivieras vastaa itse matka- ja 
ruokailukuluistaan sekä mahdollisista 
materiaalikuluistaan.

Residenssivieras voi pitää seudun 
oppilaitoksissa luentoja. Hänellä on 
mahdollisuus järjestää oma näyttely 
Karstulassa esimerkiksi Galleria Him-
melissä tai muussa julkisessa tilassa 
sopimuksen mukaan veloituksetta. 
Hänellä säilyy kaikki tekijänoikeudet 
näyttelyssä oleviin töihin. Artranta 
auttaa näyttelyn markkinoinnissa.

Residenssivieraalla on käytössään 

mm. opiston tietokoneluokka, kirjasto 
ja tekstiilityöluokka. Karstulan kunnan 
omistamassa Osaamis- ja teknologia-
keskus Ropotissa ovat käytettävissä 
puuntyöstökoneet, metallityökoneet, 
kaksi teollisuusrobottia ohjelmistoi-
neen sekä 3D-tulostusmahdollisuus.

Artranta ja seudun yritykset

Tärkeä osa Artrannan toimintaa on yri-
tysyhteistyö. Tavoitteena on muotoili-
joiden ja yrittäjien yhteistyöllä parantaa 
yhtiöiden kilpailukykyä ja lisätä seudun 
elinvoimaa.

Artranta Karstula ry toimii aktii-
visesti pohjoisen Keski-Suomen alueen 
yritysten kanssa ja residenssivieraan 
odotetaan olevan valmiina vuorovaiku-
tukseen ja antavan asiantuntemustaan 
alueen yrittäjien ja yritysten käyttöön. 
Vieraan vetämistä työpajoista hänelle 
maksetaan pieni korvaus.

Artranta tarjoaa yrittäjille muotoi-
luseminaareja ja -tietoiskuja sekä asian-
tuntija- ja yritysvierailuja. Artranta 
myös järjestää yrittäjille kontakteja 
muotoilijoihin sekä työpajoja, joissa 
seudun yritykset saavat apua muotoilu- 
tai tuotekehityshaasteisiinsa.   

Muotoilijoiden ja arkkitehtien 
residenssi Artranta Karstulassa

Projektipäällikkö 
Pirkko Siivola 

Artranta
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 M
aailmalla on käytössä useita 
arvostettuja alkuperämerk-
kejä, joiden sijoittaminen 
tuotteen kylkeen kertoo sen 

ainutlaatuisuudesta. Designista kertova 
merkki kertoo kuluttajalle ainakin sen, 
että tuote ei ole tusinatavaraa, vaan sen 
muotoiluun on panostettu. Kansallinen 
designmerkki taas korostaa ylpeyttä 
suunnittelun alkuperästä: kun tuote 
on suunniteltu meillä tiedät, että se 
edustaa meidän arvojamme.

Mistä Design from Finland -merk-
ki sitten kertoo? Laadukkaan designin 
määritelmä ei ole yksiselitteinen, vaik-
ka monesta perusasiasta voidaankin 
olla yhtä mieltä: hyvä design parantaa 
tuotteen käytettävyyttä, sen jokainen 
yksityiskohta on harkittu, ja sen on 
tarkoitus olla kestävää. Esteettisyys 
ja innovatiivisuus ovat myös hyviä 
faktoreita, vaikka kauneus onkin usein 
katsojan silmässä. 

Suomalaisuus taas on tekijä, joka 
tekee tuotteesta astetta ainutlaatuisem-
man: vain Suomessa suunniteltu tuote 
voi olla Design from Finland -merkki-
tuote. Suomalaisuuteen voidaan taas 
liittää sellaisia tekijöitä, joita muualta 
maailmasta ei löydy: suomalainen 
suunnittelu on rehellistä, huolellista 
ja luotettavaa –mihin tiivistyy suoma-
laisuuden mentaliteetin ydin. Design 
from Finland -tuotteen hankkiva voi 
siis olla varma siitä, että tuote on 
kaikilla suomalaisuuden aspekteilla 
laadukas.

Merkkiä ei kuitenkaan saa auto-
maattisesti sitä hakeva taho, eikä mikä 
tahansa tuote voi olla Design from Fin-
land -tuote. Jotta Design from Finland 
-merkkituotteen tai -palvelun muotoi-
lun arviointi olisi puolueetonta, merk-
kiä ei myönnä yksi taho, vaan asian-

Design from Finland –
laadukkaan muotoilun 
alkulähteillä

Design from Finland -merkin 
käyttöä hallinnoi Suomalaisen 
Työn Liitto. Suomalaisen Työn 
Liitto on 105-vuotias organisaatio, 
joka edistää suomalaisen työn 
arvostusta. Liittoon kuuluu tällä 
hetkellä noin 3000 yritysjäsentä.

Tutustu Design from Finlandiin 
sivustolla 
 www.designfromfinland.com

tuntijoista koostuva toimikunta. Jokaisen hakemuksen 
kohdalla tuotetta tarkastellaan kriittisin tekijöin: kuka 
tuotteen on suunnitellut ja onko suunnittelu am-
mattimaista? Onko suunnitteluun investoitu ja mitä 
lisäarvoa se tuo markkinoille? Parantaako se tuotteen 
kilpailukykyä ja parantaako se tuotteen käytettävyyttä? 
Olennaisena osana tarkastellaan myös suunnittelun 
alkuperää: vain suomalainen suunnittelu voi saada 
nimensä mukaisesti Design from Finland -tunnustuk-
sen. Lisäksi tarkastellaan tuotteen valmistavaa yritystä 
–yrityksen tulee olla rekisteröity Suomeen, ja sen tulee 
hoitaa yhteiskuntavelvoitteet tunnollisesti. Merkki 
on siis kaikin puolin luotettava indikaattori siitä, että 
tuotteen takana seisoo joukko ammattilaisia.

Design from Finland -merkki on tähän mennessä 
myönnetty sadoille tuotteille ja palveluille. Se kertoo 
siitä, että muotoiluun halutaan panostaa entistä enem-
män, ja tuotteista halutaan massatuotannon sijaan 
entistä kestävämpiä. Design from Finland -tuotekaval-
kadin kasvaessa myös sen arvostus kasvaa; viidessä 
vuodessa merkin tunnettuus on noussut erinomaiselle 
tasolle. Suomalaisista jo kolmasosa tunnistaa merkin, 
ja myös globaalilla tasolla merkki on arvokas –suoma-
laisuuden brändi on maailmalla arvokas ja se on 
totuttu liittämään laatuun, kestävyyteen ja luotetta-
vuuteen*. Siihen merkki on alusta asti pyrkinytkin, 
indikoimaan kaikille kuluttajille, että Design from 
Finland -tuote on suomalaista laatua sanan kaikissa 
merkityksissä. Se kertoo myös, että olemme ylpeitä 
siitä aineettomasta työstä, joka seuraa tuotteen 
valmistuksen jokaista vaihetta aina loppukäyttäjälle 
saakka. 

*Made In: The Value of Country of Origin for 
Future Brands (2015)

Johanna Lahti 
Brand Manager, 
Design from 
Finland

Tuote ei ole 
tusinatavaraa...
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 K uinka muotoilu mahtuu kuntaan, entä kansanopis-
toon tai lukioon? Hyvin, jos kysytään karstulalaisilta 
toimijoilta, joiden tavoitteena on tuoda muotoilu 
osaksi arkipäivää kunnan toiminnoissa.

”Kyllä tämä on kunnalle ja paikallisille yrityksille 
tuhannen taalan paikka”, kommentoi Karstulan kansalai-
sopiston rehtori Hannu Patamaa Artranta ry:n toimintaa 
kunnassa. 

Patamaan mukaan yhteistyö muotoilijoiden kanssa on 
yrityksille hieno mahdollisuus ja etenkin palvelumuotoilua 
voisi hyödyntää kunnan omissa toiminnoissa.

”Nyt ollaan siirtymässä yhä enemmän sähköiseen 
asiointiin ja siinä käytettävyys on ratkaisevassa osassa. Itse 
kun katsoo asioita sisältä, ei aina näe, millaisia ratkaisujen 
pitäisi olla, jotta käyttökokemus olisi asiakkaalle, eli kunta-
laiselle, mahdollisimman sujuva.”

Patamaa toteaakin, että pienimuotoinen muotoilukou-
lutus ei olisi pahitteeksi kunnan virkamiehille eikä luotta-
mushenkilöillekään.

”Pitäisi pystyä lisäämään ymmärrystä siitä, että muo-
toilu on osa arkea. Toivottavasti nyt tehty valtuustoaloite 
siitä, että Artrannan aikaansaamia tuloksia käytettäisiin 
kunnan brändityössä, lisäisi muotoiluosaamista myös 
kunnassa.”

Hyviä muotoilukokemuksia on Patamaan mukaan 
kunnassa saatu Unelmien torin suunnittelun yhteydessä. 
Suunnittelukilpailussa Aalto-yliopiston maisema-arkki-
tehtuuriopiskelijat suunnittelivat haastattelujen pohjalta 
kuntaan kauan kaivatun torin.

”Kilpailu oli hieno prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa 
saatiin hyviä ideoita, joiden pohjalta varsinainen tori suun-
niteltiin. Toivottavasti se vain saadaan pian rakennettua, 
valmista pitäisi olla syksyllä 2017.”

Residenssivieraiden luennoista  
inspiraatio uravalintaan

Karstulan lukio on syksyllä 2017 aloittelemassa jääkiekko-
linjaa, mutta rehtori Anitta Rasin mielestä samaan oppilai-
tokseen mahtuu hyvin myös muotoilua.

”Artrannan olemassaolo on lukion kannalta positiivi-
nen juttu. Tähän saakka yhteistyöhön on kuulunut muun 
muassa residenssivierailijoiden luentoja koululla, mutta 

Kunta ja oppilaitokset  
mukana tekemässä  
Karstulasta muotoilukuntaa

Alalle pyrkijöille apua  
Muotoilun ABC-linjalta 

”Yhteistyössä Artrannan residenssivieraiden kanssa on 
suunniteltu Muotoilun ABC-linjaa, jonka on tarkoitus alkaa 
syksyllä 2017. Linja ei ole suoranainen preppauslinja muo-
toiluopintoihin pyrkiville, mutta se antaa hyvin pohjatietoa 
sellaisille, jotka pyrkivät teollisen muotoilun opintoihin”, 
kertoo vararehtori Sirkka Hokkanen.

Opistolla on toiminut jo aiemmin käsityön erityistek-
niikoiden linja, mutta uudella linjalla keskitytään pehmei-
den materiaalien sijasta koviin materiaaleihin ja tutustu-
taan laajemmin muotoilumaailmaan.

”Kädentaitojen saralla opistolla on pitkä historia koko 
olemassaolonsa, 70 vuoden ajalta. Pedagoginen vapaus an-
taa meille mahdollisuuden kokeilla asioita uudella tavalla”, 
opiston rehtori Pekka Knuutti sanoo.

Opiston periaatteiden mukaisesti opintoja voi valita eri 
opintolinjoilta, joten teollisen muotoilun opintojen ohella 
voi valinnaisaineeksi valita opintoja pehmeiden materiaali-
en tai vaikkapa opiston liikuntalinjan kurssien joukosta.

Evankelinen opisto on toiminut Artrannan residens-
sivieraiden majoittajana sekä tarjonnut vieraille työtilat. 
Knuutin ja Hokkasen mukaan yhteistyö on ollut onnistu-
nutta ja saisi myös jatkua.

”Työ- ja majoitustilojen lisäksi pystymme tarjoamaan 
residenssivieraille ruokapalvelut, joten toiminta on jousta-
vaa”, Hokkanen toteaa.

Opistolla on myös hyödynnetty siellä majoittuneiden 
residenssivieraiden osaamista muun muassa luentojen 
muodossa.

”Residenssivieraat sopivat hyvin opiston systeemeihin, 
kun meillä on täällä jo valmiiksi monenlaista”, Knuutti 
toteaa.  

Muotoilun abc 21.8.2017 - 25.5.2018

Haku 7.8.2017 mennessä. 

 
Lisätiedot koulutussuunnittelija

puh. 044 325 2213
www.keokarstula.fi

Opinnoissamme pääset tutustumaan muotoilualan 
teoriapohjaan, termeihin ja käsitteisiin sekä 
muotoilijan työnkuvaan. Harjaannut käyttämään 
erilaisia ideointitekniikoita ja ongelmanratkaisutaitoja 
ja opit vuorovaikutustaitojen perusvalmiuksia. 
Saat varmuutta kädentaitoihin ja tutustut eri 
materiaaleihin. Voit valmistua ennakkotehtäviin 
koulutuksen aikana.
 
Hyvä valmentautuminen ja monipuolinen harjoittelu 
mahdollistavat selviytymisen pääsykoetilanteessa. 

Onko haaveissasi  
muotoilualan koulutus? 

Kumppanit

"Pieni koulu on  
ketterä toimija", sanoo 

rehtori Anitta Rasi.

miksei jatkossa voisi olla vaikka kurssiyhteistyötäkin”, Rasi 
maalailee.

Rehtori lupaakin, että innokkaat opiskelijat voivat saa-
da kurssisuorituksia myös lukion ulkopuolisista opinnoista, 
vaikkapa kuvataiteen kesäkursseista.

”Myös kuvaamataidon valinnaiskursseja järjestetään 
joka vuosi kysynnän mukaan ja aina muutama opiskelija 
suorittaa kuvaamataidon diplomin. Pieni koulu on ketterä 
toimija, jossa asioita voidaan tehdä opiskelijoiden toiveiden 
ja taipumusten mukaan ja tarvittaessa nopeallakin aikatau-
lulla.”

Rasin mukaan joka vuosi pari-kolme opiskelijaa sijoit-
tuu lukion jälkeen muotoilu- ja taidealoille.

”Meidän lukion opiskelijoita on viime vuosina päätynyt 
muun muassa Teatterikorkeakouluun ja Sibeliusakatemiaan 
sekä muotoiluopintoihin. Ja onhan Harri Koskinenkin 
Karstulan lukion kasvatti.”

Rasin mielestä yhteistyö Artrannan kanssa avaa opiske-
lijoille uusia mahdollisuuksia löytää tiensä muotoiluopin-
toihin.

”Moni ei tiedä alasta paljoakaan, mutta jo residens-
sivieraiden pitämät luennot ovat antaneet opiskelijoille 
paljon uutta tietoa.”

Leikkimielistä muotoilukokemusta lukiolaiset pääsivät 
hankkimaan osallistuessaan Artrannan lumenveistotapah-
tumaan.

”Ja käytännössä moni on päässyt kokeilemaan muun 
muassa lavastamista, kun koululla on toteutettu musikaali-
projekteja.”

Vielä lukiotakin enemmän muotoiluopintoja suunni-
tellaan Karstulan evankelisella opistolla, joka on toiminut 
myös Artrannan väliaikaisena residenssinä. 

Piia Saarenketo
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 M
uotoilu on suomalaisten 
teollisuuden uudistamisen 
luova voima. Viime vuosina 
muotoilualalle on asetettu 

paljon odotuksia ja siitä on leivottu luo-
van talouden ja Suomen kilpailukyvyn 
veturia tavoitteena luoda muotoilun 
avulla kasvua, kilpailukykyä ja hyvin-
vointia. 

Teollisuuden rakennemurroksen 
keskellä muotoilun osaamista tarvitaan 
luomaan resurssiviisaita ratkaisuja, uu-
distamaan materiaaleja, muotoilemaan 
toimivia julkisia palveluita niukkene-
vista resursseista ja tuomaan käyttäjän 
näkökulmaa digitalisoitumiseen. 

Muotoilulla on keskeinen rooli 
kehittyvässä yhteiskunnassa. Globaalit 

haasteet, kuten väestönkasvu ja ilmas-
tonmuutos, pakottavat sekä yksityisen 
että julkisen sektorin miettimään 
toimintansa uusiksi. Tämän päivän 
tuotteiden ja palveluiden pitää perus-
tua käyttäjälähtöisyydelle ja ihmisym-
märrykselle. 

Suomalainen muotoilu on tunnet-
tu tuotteita valmistavan teollisuuden 
kautta. Teollisuustaiteen Liitto Orna-
mon muotoilualan suhdannekatsauk-
sesta 2016 käy ilmi, että muotoiluin-
tensiivisen teollisuuden, perinteisen 
taideteollisuuden, liikevaihto on 
pienentynyt viisi prosenttia vuodesta 
2013 vuoteen 2014. Suhdanneherkällä 
alalla yrityksiin vaikuttaa asiakkai-
den menestys omilla markkinoillaan 

sekä kuluttajien ja julkisyhteisöjen 
rahatilanteen heikentyminen.  Muotoi-
luintensiivisen teollisuuden lasku on 
suhteessa suurempaa kuin palveluliike-
toiminnan kasvu.

Liikevaihto on laskenut vuosittain. 
Valtaosa laskusta selittyy valmista-
van teollisuuden kolmen prosentin 
liikevaihdon laskulla. Suomalaisen 
teollisuuden alamaissa sen sijaan 
suomalaisten muotoilupalveluyritys-
ten liikevaihdon kasvu on kiihtynyt 
maltillisesti vuonna 2014. Muotoi-
lualan kasvu näyttää keskittyvän yhä 
enemmän muotoilupalveluja tarjoaviin 
suunnitteluyrityksiin.

Ornamon vuoden 2016 suhdan-
nekatsauksen mukaan muotoilualan 
yrityksen arvioivat näkymiään myön-
teisesti tiukasta taloustilanteesta 
huolimatta. Kasvuhaluisia yrityksiä 
löytyy muotoiluyrityksistä enemmän 
kuin pk-sektorilta keskimäärin ja 
dynaamisen alan kasvuhakuisuus on 
lisääntynyt viime vuosista. Yli puolet 
yrityksistä ilmoitti kasvattaneensa lii-
kevaihtoaan viime vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Yrityksistä 
23 prosenttia ilmoitti liikevaihton-
sa pienentyneen tänä vuonna, kun 
vuosi sitten laskusuunnasta kertoi 38 
prosenttia yrityksistä. Alan vienti ja 
yritysten kasvu eivät riitä kääntämään 
alan kokonaisliikevaihtoa nousuun. 

Muotoilutyön ja ammatin luonne 
laajentuu jatkossa materiaalipohjai-
sesta suunnittelusta monialaiseen 
strategiseen suunnitteluun. Monen-
välisen tuotekehityksen merkitys ja 
muotoiluajattelun hyödyntäminen 
on kasvanut, samoin kyky tuotteistaa 
suunnitteluosaamista myytäväksi tuot-
teeksi ja palveluksi. Asiakaskokemus 
ja tuotekehitysyhteistyö ovat nousseet 
yrityksille tärkeämmäksi kilpailuteki-
jäksi digitalisoituvilla markkinoilla. 

EK:n pk-yrityskyselyjen ja Or-
namon pk-yrityskyselyjen mukaan 
keskimäärin 20 prosenttia yrityksistä 
hyödyntää muotoilua toiminnassaan. 
Teollisuudessa muotoilua hyödyntää 
joka kolmas yritys. Teollisessa tuotan-
nossa muotoilu on tärkeää tekstiili- ja 
vaateteollisuudessa sekä sähkö- ja 
elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. 

Muotoilu on yrityksen strateginen 
työkalu, joka myy asiakasyrityksen 
strategista arvolupausta asiakkailleen. 
Tulevaisuudessa liikevaihto tulee 
tuotteisiin ja palveluihin kytketystä 
arvosta. Usein tuote ei itsessään myy, 
vaan muotoiluosaaminen, asiantunti-
juus, palvelukokemus, brändi ja 
haluttu kumppanuus tuovat lisäarvon 
asiakkaalle. 

Muotoilun 
hyödyntäminen 
yrityksissä

Muotoilualan  
palveluyritykset 
196 milj. euroa
6,3%

Taiteellisen toiminnan 
toimiala
71 milj. euroa
2,3%

Muotoiluintensiiviset
toimialat 
2,84 mrd. euroa 
91,3%

Copyright © 2016 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

3,11 mrd.€

377 mrd. €

Muotoiluyritysten
liikevaihto

Muotoilua käyttävät
yritykset

TEOLLISUUS

PALVELUT

KAUPPA

RAKENTAMINEN

Lähde: 
Ornamon muotoilualan suhdannekatsaus 2016.
Tilastokeskuksen yritystilastot (vuodet 2007–2014):
Yritysten rakennenne-ja tilinpäätöstilasto (2014) Tilastokeskus. toiminnanjohtaja

Salla Heinänen
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
on vuonna 1911 perustettu 
Muotoilijoiden valtakunnallinen 
toimialajärjestö. Ornamo kehittää 
muotoilijan ja taiteilijan ammattia, 
ansaintaa sekä vaikuttaa muotoilun 
asemaan yhteiskunnassa.

JKMM Arkkitehtien suunnittelema 
Saunalahden lastentalo Espoossa on 
esimerkki taiteen ja arkkitehtuurin ja 
tilasuunnittelun saumattomasta liitosta. 
Kuva: Mika Huisman.

Muotoilu 
on yrityksen 
strateginen 
työkalu, joka myy 
asiakasyrityksen 
strategista 
arvolupausta 
asiakkailleen. 
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 S
uunnitelmallisessa palvelun 
kehittämisessä on etunsa koko 
yrityksen toimintaa ja palve-
lukonseptia ajatellen. Selkeät 

yksit yksityiskohtaiset ohjeistukset 
luovat toimivat pelisäännöt erilaisissa 
toimintatilanteissa. Nämä helpottavat 
arkirutiineja ja luovat turvallisen poh-
jan toimia työntekijöiden keskuudessa 
ja välttyä turhilta selkkauksilta asiakas-
tilanteissa.

 Yhtenäinen ohjeistus koskettaa 
niin sisäistä kuin ulkoistakin palvelua. 
Sisäisessä palvelun tuottamisessa se nä-
kyy yhtenäisenä viestintänä ja ketjuna 
arjen perusasioissa. Ulkoisesti asiak-
kaalle suunnatussa palvelussa se näkyy 
johdonmukaisena, hyvin hoidettuna 
liiketoimintana, jossa palvelu on otettu 
huomioon asiakkaan näkökulmasta. 

Palveluun vaikuttaa toimintaym-
päristö, siisteys, palvelutilanteet ja tapa 
toimia. Palvelu näkyy myös yhtenäise-
nä ilmeenä yritysgrafiikassa ja vaikka-
pa työasuissa. Nämä kaikki kokoavat 
yrityksen saman kehyksen sisään, mikä 
luo asiakkaalle luottamusta ja vaikutel-
man tarkasti harkitusta toiminnasta. 

Yhtenäisen ilmeen luominen 
toimintaympäristössä ja viestinnässä 
luo ulospäin kuvan organisoitunees-
ta toiminnasta. Yhtenäiset säännöt 
myös tukevat organisaation sisäistä 
toimintaa. Kestävä ja näkyvä opaste on 
yrityksen käyntikortti alueella. Yhden-
mukainen ilme yritysopasteissa luo 
siistin ja vakuuttavan yleisvaikutelman 
ja vahvistaa asiakaskokemusta. Markki-
nointimateriaalin ja viestinnän yhtenäi-
nen ilme ja toimintatapa on myös osa 
yritysilmettä. Yhtenäisyys luo tunnet-
tuutta ja helpottaa viestintää valmiilla 
pohjilla ja väriteemoilla.

Palvelumuotoilija Janika Holm 
vakuuttaa, että aikaa palvelun kehittä-
miseen saadaan luomalla toimivia, sel-
keitä toimintamalleja, jotka helpottavat 
päivittäistä perustyöskentelyä.

Janika, Artrannan 
residenssivieras

Tuote- ja palvelumuotoilija Janika 
Holm on kouvolalainen muotoilija, 
yhden aikuistuvan tyttären äiti ja vapaa 
seikkailija, joka tarttuu uusiin tilantei-
siin ennakkoluulottomasti. ”Residens-
sivierailu Artrannassa on yksi näistä 
retkistä, jonka tuotoksena jää rikas-
tuttavia kokemuksia ja näkökulmien 
laajentumista.”

Janikan työhistoriasta löytyy niin 
hoito- ja palvelualaa kuin kansainvälis-
tä liiketoimintaa ja yrityskehittämistä-
kin. Palvelumuotoilijaksi hän valmistui 
keväällä 2015 monimuoto-opintoina 
oman työnsä ohella. ”Ajatus oli löytää 
oma sisäinen tuotemuotoilija, mutta 
toisin kävi”, kertoo Janika.” Luova lii-
ketoiminnan kehittäminen vei men-
nessään ja mahdollisuudet muotoilun 
saralla laajenivat moninkertaisesti.” 

Usein palvelumuotoilu mielle-
tään etuliitteestä huolimatta vahvasti 
taiteeseen ja teolliseen muotoiluun. 
Muotoilulla ja palvelumuotoilulla on 
eroavaisuutensa. Muotoilulla on perin-
teisesti tavoitteena luoda uusi tuote. 
Palvelumuotoilulla tavoitteena on 
palvelu, jonka sivutuotteena voi syntyä 
myös tuote. 

 ”Yhtään väheksymättä taiteilijoita 
tai teollisia muotoilijoita en kuitenkaan 
koe olevani näistä kumpaakaan. 
Omaksi ja muiden iloksi kyllä luon 
paljon, milloin mitäkin, mutta pidän 
sitä enemmin arjen luovuutena kuin 
taiteena. Koen kulkevani rajapinnassa, 
jossa etuoikeus on olla mukana 
tutkimassa nykyelämän erilaisia 
tilanteita. Koen tämän suurena 
rikkautena.”   

Palvelun suunnittelu 
tuo kilpailuetua

Palvelumuotoilija 
Janika Holm

Palvelumuotoilu käsitteenä 
on kehittynyt vasta 
tämän vuosituhannen 
alussa. Ensimmäinen 
palvelumuotoilutoimisto 
maailmassa, Livework Studio 
Ltd. perustettiin Lontoossa 
vuonna 2001. Myös Suomessa 
palvelumuotoiluosaaminen on 
korkealla, ja palvelumuotoiluun 
erikoistuvia toimistoja on jo 
markkinoilla. 

Palvelumuotoilu on maanläheinen 
tapa suunnitella liiketoimintaa 
ja yrityksen palveluita käyttäjää 
ajatellen. Palvelu voi olla 
organisaation sisäistä toimintaa 
tai ulospäin suuntautuvaa, 
loppukäyttäjää palvelevaa 
toimintaa. Palvelumuotoilu 
on muotoiluperusteista, eli 
muotoilijoiden osaaminen kuten 
visualisointi, tuotekehitysprosessi 
ja prototypointi otetaan käyttöön 
palveluita kehittäessä. 

Perinteiseen liiketoiminnan 
kehittämiseen palvelumuotoilu 
tuo helposti yhdistettävät työkalut 
helposti omaksuttaviksi tavoiksi 
toimia. Uutta on kuitenkin 
asiakkaan kuuleminen arvailujen 
sijaan. Palvelumuotoilussa pyritään 
siis yhdistämään asiakas- ja 
liiketoimintanäkökulma. 

Palvelumuotoilu 
– liiketoiminnan 
suunnittelua 
asiakkaan 
näkökulmasta

Residenssivieras

...rikastuttavia 
kokemuksia ja 
näkökulmien 
laajentumista...

Residenssivieraamme, teolliset 
muotoilijat Jari Huuskola ja Mikko 
Alapelto sekä Pohjonen Groupin Teemu 
Pohjonen teknologia- ja osaamiskeskus 
Ropotissa.

Artrannan ensimmäisen 
residenssivieraan, koru- ja 
tekstiilimuotoilija Saija Lehtosen 
materiaali on kalannahka.
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 H
arri Koskinen, Jonas Ha-
kaniemi ja Olli Möttönen 
saivat kesällä 2012 savusaunan 
lauteilla idean, että edessä 

avautuvan Pääjärven rantamaisemaan 
rakennetaan Suomen ensimmäinen 
muotoiluresidenssi. Kolmikko osui 
samoille lauteille saunan omistajan 
Huliswood Oy:n toimitusjohtajan Olli 
Möttösen kutsusta. 

Tämä jalosti Venäjältä tuomaan-
sa keloa paitsi rakennuksiksi myös 
huonekaluiksi, paneeleiksi ja valai-
simiksi. Halutessaan tuotteilleen 
muotoa hän kääntyi ammattilaisten 
puoleen. Suunnittelijaksi valikoitui 
jyväskyläläinen muotoilija Jonas Haka-
niemi. Molemmat miehet olivat olleet 
tekemisissä Karstulassa syntyneen ja 
kasvaneen Harri Koskinen kanssa. Hän 
on kansainvälisesti tunnetuimpia ja 
palkituimpia muotoilijoitamme. 

Sekä Koskisen että Hakaniemen 
maailmanvalloitus alkoi valon väläh-
dyksestä. Harri Koskisen maailman-
kuulu Block-lamppu on päätynyt New 
Yorkin Modernin taiteen museon 
kokoelmiin. Myös Jonas Hakaniemen 
tulitikkurasian muotoinen Box Light 
-valaisin on ollut esillä New Yorkissa. 
Vielä ei ole varmuutta, oliko myös 
savusaunan kiukaan hehku maailman-
valloitukseen johtava valoilmiö. 

Residenssin puuhajoukko tup-
laantui, kun mukaan tulivat jyväs-

kyläläiset muotoiluvalmentaja Kaija 
Savolainen ja kuvataidekriitikko 
Hannu Castren sekä Ylestä eläkkeelle 
jäänyt Olli Möttösen paluumuutta-
javeli Markku Möttönen. Hän oli 
tutustunut residensseihin toimiessaan 
2000-luvun alussa kuusi vuotta kult-
tuuriministeriön asiantuntijaelimessä 
Taiteen keskustoimikunnassa ja sen 
residenssijaoston puheenjohtajana. 

Muotoilu- ja arkkitehtuuriresidenssiä 
kehittelemään perustettiin yhdistys, 
jonka perustajajäseniä ovat Jonas Ha-
kaniemi ja Möttösen veljekset. Markun 
ehdotuksesta yhdistyksen nimeksi tuli 
Artranta Karstula ry. 

Residenssi liikuttaa luovuutta 

Residenssi eli vierasateljee tarjoaa 
ammattitaiteilijoille aikaa ja tilaa 
taiteelliseen työskentelyyn muutaman 
kuukauden jaksoissa. Residenssikausi 
voi merkitä taiteilijalle aiemmin aloi-
tettujen teosten viimeistelyä, uusien 
ideoiden metsästämistä tai kadon-
neen inspiraation etsintää. Suomessa 
residenssejä on nelisenkymmentä, 
maailmalla vajaa tuhat. Lähin muotoi-
lijoiden pitempiaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettu residenssi on Kööpenhami-
nassa. Residenssitoiminnassa ei liiku 
suuria rahoja vaan huimaava määrä 
luovuutta, taiteellista lahjakkuutta ja 
kansainvälisiä kontakteja. Tutkimusten 
mukaan residenssivieraille on tärkeää 
paitsi oma taiteellinen työskentely 
myös mahdollisuus vuorovaikutukseen 
paikallisen yhteisön kanssa. 

Residenssitoiminta alkoi Kars-
tulassa varsin kansainvälisesti. 
Artrannan ensimmäiset taiteilijavie-
raat kesällä 2013 olivat japanilaiset 
tekstiilimuotoilija Kaoru Yokoo ja 
valokuvaaja Takashi Honma. He 
valmistivat vajaan kahden kuukauden 
oleskelunsa aikana näyttelyn, jossa 
pääosissa olivat karstusilta kerätyt ja 
taideparsitut vanhat vaatteet. Näyttely 
sai hyvän vastaanoton ensin Japanissa, 
sitten Euroopassa ja myös Karstulassa 
helmikuussa 2015.

Ely-keskuksen rahoittamassa esi-
selvityshankkeessa 2013-2014 Artranta 
toteutti projektipäällikkö Kati Hieno-
sen  johdolla useita työpajatyyppisiä 
lyhytkestoisia residenssiprojekteja 
yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Eri 
maista tulleet muotoilun opiskelijat 
kokeilivat Karstulan luonnossa mm. 
männyn ja sellupohjaisten materiaali-
en uudenlaisia hyödyntämismahdol-
lisuuksia sekä kalan nahan käyttöä 
muotoilumateriaalina. Työpajojen 
vetäjät Aki Choklat, Rob Goodwin ja 
Philippe Malouin ovat oman alansa 
huippuosaajia, heidän asiakkaitaan 

ovat mm. Nike, Puma, Madonna, Meryl 
Streep ja Englannin Kansallisbaletti. 

Artranta rantautuu 
tekopitäjäänsä 

Artrannan alkutaival on jättänyt jälkiä 
ehkä enemmän muihin kuin meihin 
karstusiin. Jatkossa on tarkoitus näkyä 
enemmän myös kotikunnassa. Yksi 
näkymä tulee todeksi, kun kunnan 
keskustaan rakentuu tapahtumatori. 
Artranta ja kunta järjestivät keväällä 
2014 Aalto-yliopiston maisema-arkki-
tehtiopiskelijoille suunnittelukilpailun. 
Voittajatöistä muokattu torisuunnitel-
ma toteutetaan kesällä 2017. 

Keväällä 2016 startanneessa 
Muotoilumaailma-hankkeessa Artran-
nan toimintaa kehitetään Leader-ra-
hoituksella. Projektipäällikkö Pirkko 
Siivola ja Artrannan toiminnanjohtaja 
Anita Saarelainen ovat aktivoineet 
yrittäjäyhteistyötä ja monipuolistaneet 
residenssiä sekä muutakin toimintaa. 
Kehittämiseen osallistui myös resi-
denssin ensimmäinen pitkäaikainen 
muotoilijavieras, luonnonmateriaalei-
hin erikoistunut karstulalaislähtöinen 
Saija Lehtonen. Keväästä 2016 alkaen 
Artrannalla on ollut viisi residenssivie-
rasta, joista yksi Espanjasta, loput Suo-
mesta. Vieraat majoittuvat toistaiseksi 
Evankelisella Kansanopistolla.  

Savusaunakolmikko näki viisi 
vuotta sitten sielunsa silmillä residens-
sirakennuksen Pääjärven rannassa. 
Muuta näköhavaintoa kohteesta ei 
edelleenkään ole, mutta tänä vuonna 
havainnekuvia saattaa ilmaantua. 
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon 
voittanut soinilaislähtöinen Anssi 
Lassila on kiinnostunut suunnittele-
maan Artrannan muotoilukeskuksen. 
Rakennussuunnittelun rahoitusjärjes-
telyt ovat meneillään, tähän mennessä 
kukkaron nyöriä on jo luvannut raottaa 
yksi vuori- ja muutama muukin 
neuvos.  

Savusaunasta muotoilumaailmaan
Artrannan lyhyeksi muotoiltu historiikki

Markku ja Olli Möttönen

...huimaava määrä 
luovuutta, taiteellista 

lahjakkuutta ja 
kansainvälisiä 

kontakteja...

Huli ja savusauna

ARTRANTA17
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 A
rtranta yhdessä Sauna from 
Finland ry:n kanssa järjesti 
kesän kynnyksellä saunaelä-
mystapahtuman Karstulas-

sa. Tapahtuma aloitettiin Saunasta 
elinkeinoksi -seminaarilla ja saunatar-
vikenäyttelyllä. Seuraavana päivänä 
tutustuttiin pohjoiskeskisuomalaisiin 
saunamaailmoihin Kivijärvellä, Kan-
nonkoskella ja Karstulassa. Tapahtu-
man päätteeksi osallistujat pohtivat 
kokemuksiaan työpajoissa, ja laativat 
toteuttamiskelpoisia kehittämisehdo-
tuksia.

Yhteinen nimittäjä tapahtumassa 
oli sauna. Aihetta halusivat Karstu-
laan saakka tulla pohtimaan asiaan 
vihkiytyneitä Helsingistä, Vantaalta, 
Kouvolasta, Kuopiosta, Uuraisilta, Kivi-
järveltä ja Saarijärveltä karstulalaisten 
lisäksi. Mukana oli muotoilijoita ja 
arkkitehteja sekä  puu- ja käsityöalan 
yrittäjiä.

Saunasta elinkeinoksi 
-seminaari 

Seminaari käsitteli saunaa monesta eri 
näkökulmasta. ”Saunan elämysarvoja 
ovat aitous, puhtaus, turvallisuus, läs-
näolo, rentoutuminen, moniaistisuus, 
hyvinvointi”, luettelee Sauna from 
Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Krook. ”Saunaelämys syntyy 
valmistautumisesta ennen saunaa, 
toiminnoista saunassa ja viihtymisestä 
saunan jälkeen.” 

Honkarakenteen johtoryhmän 
jäsen Jari Noppa esittäytyi vastikään 
Hongalla aloittaneena myyntijohtajana. 
Puheenvuorossaan hän pohti arkkiteh-
tuurin ja muotoilun merkitystä saunoja 
valmistavan yrityksen kilpailukeinona. 
Hän myös kertoi lähes 60 vuotta toimi-
neen Honkarakenteen saunamallisto-
jen kehittymisestä, mikä hyvin kertoo 
saunatrendien muutoksista.

Karstulalaisen Hirsityö Heikkilän 
toimitusjohtaja Johannes Heikkilä 
esitteli seminaarissa mielenkiintoisen 
keissin yhtiönsä hirsiosaamisesta: 

Hirsityö Heikkilä kutsuttiin lähellä 
Suomenlinnaa sijaitsevaan Lonnan 
saareen pystytetyn hirsisaunan ra-
kentajaksi. Vastikään avatun yleisenä 
saunana palvelevan saunan suunnitteli 
puuarkkitehti Anssi Lassila.

”Sauna on suomalaisen iden-
titeetin perusta. Saunassa on syn-
nytty, saunassa on kuoltu. Saunassa 
on tehty suuret päätökset, solmittu 
sopimuksia ja luotu innovaatioita”, 
pohti Savonia-ammattikorkekakoulun 
muotoilun yliopettaja Ilkka Kettunen 
puheenvuorossaan saunapolun elä-
myksestä.

Ilkka Kettusen ajatuksia siitä, 
että primitiivisyydestä noustaan kohti 
kehitystä, vahvistaa hänen löytämän-
sä Julkunen & Kuusamon tutkimus 
Elämää suomalaismetsissä: kesämökin 
semiotiikka. Kesämökkielämän raken-
ne nousee vedestä rannalle, kiipeää 
saunaan ja päätyy mökkiin. 

Sisustusarkkitehti Harri Markku-
la suunnitteli jo parikymmentä vuotta 
sitten kelluvan Hot Cuben, joka on 
osa elämyksellisten saunapalveluiden 
suunnittelu- ja rakennuskonseptia 
SlowSaunaa. Se on rakennettu veden 
päälle tolpille tai ponttooneille, eikä 
siinä ole ikkunoita. Saunan pohja ja 
lauteet on rakennettu ritilöistä, joten 
valo ja ilma tulevat saunaan alakautta. 
Sauna on tehty elementeistä, joten se 
on siirrettävissä paikasta toiseen.

Hot Cube -elämyssauna on 
designtuote ja alunperin se oli ym-
päristötaideteos. ”Saunamme edus-
taa Slow-sauna -kulttuuria, joka on 
vastalause kiireiseksi muuttuneelle 
peseytymiselle. Löylyt ja peseytyminen 
ovat parhaimmillaan rentouttava ja 
rauhoittava kokemus”, vakuuttaa Harri 
Markkula.

Uuraislainen eläkkeellä oleva 
kirkkoherra Heikki Tukiainen on 
suunnitellut saunaretriitin, Sauna in 
Silence -ohjelman.  Hän johdatteli 
seminaarikuulijat todelliseen saunaelä-
mykseen lumoavalla esityksellä upeilla 
maisemakuvilla linnun liverryksineen 

Sauna from Finland ry on 
perustettu 29.4.2010.

Jäseniä on laajasti eri toimialoilta 
noin 160, ja jäsenmäärä kasvaa 
koko ajan.

Sauna from Finland -yhdistyksen 
tavoitteena on lisätä jäsenistönsä 
kansainvälistä kilpailukykyä.

Sauna from Finland ylläpitää ja 
kehittää saunabrändiä.

Yhdistys myöntää Authentic Finnish 
Sauna Experience -laatumerkkiä.

Sauna on 
suomalaisen 
identiteetin 
perusta. 

Kotasauna Kannonkoskella

Pirunpelto kivijärveläisen 
Kuosiverstaan mallistosta

Artrannassa tapahtuu

Saunaelämystapahtumasta evästyksiä 
pohjoiskeskisuomalaiseen 
saunamaailmaan



ja kosken kohinoineen.

Saunatarvikenäyttely Himmelissä

Seminaarin ja työpajojen ajan oli Karstulan kunnantalon, 
Himmelin, pääaulassa saunatarvikenäyttely, jonka Artran-
nan residenssivieras Janika Holm sunnitteli ja pystytti. 

Näyttelyssä olivat mukana karstulalaiset saunanraken-
tajat Huliswood, Hirsityö Peiponen ja Valwood. Saunateks-
tiilejä esittelivät kivijärveläinen Kuosiverstas ja Alajärven 
Kotitekstiili. Puhdistautumiseen saunassa ja saunanjälkei-
seen ihonhoitoon kehitettyjä tuotteitaan toivat näytteille 
saarijärveläinen Crenoco ja ähtäriläinen Lehto Peat.

Työpajoista konkreettisia ehdotuksia

Saunaelämystapahtumassa koettua pohdittiin kolmessa 
työpajassa, joista jokaisessa oli mukana sekä muotoilijoita 
ja että seudun yrittäjiä.

Yksi tiimi syventyi saunakierroksella tutuksi tulleen 
case-kohteen kehittämiseen. Kivijärveläisen rantamiljöön 
kehittäminen matkailullisestikin houkuttelevaksi on nyt 
toteutusta vaille.  

Toinen työpaja aikaansai konkreettisen ehdotuksen, 
jonka mukaan tutustumiskierroksella nähdyistä saunakoh-
teista täydennettynä muutamalla kokonaisuuteen sopivalla 
saunalla voidaan tuotteistaa matkailullisesti mielenkiintoi-
nen reitti pohjoiseen Keski-Suomeen. 

Kolmas tiimi ideoi kauaskantoista ja monitieteellistä 
tutkimushanketta tulevaisuuden mökkielämästä.   

Saunaretriitin suunnittelija 
Heikki Tukiainen
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 A
rtrannan muotoilijaresidenssi 
on innostava mahdollisuus 
hyödyntää nyt pienellä käytöl-
lä olevaa Kruukkilaa. Marras-

kuussa 2016 sisustusarkkitehtitoimisto 
Tilassa piti työpajan, jossa pohdittiin 
muotoilijaresidenssin käyttäjäryhmiä, 
toimintaa, mahdollisuuksia ja kuinka 
Kruukkilan remontointi toteutetaan 
vastaamaan tarpeita. Työpajaan 
osallistui yrittäjiä, kunnan edustajia ja 
residenssivieraita. Ideoita tuli runsaas-
ti, ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että 
Kruukkila sopii mainiosti residenssik-
si. Historiallinen miljöö on vetovoima-
tekijä potentiaalisille vieraille.

Muotoiluyhteistyön  
elävä kohtauspaikka

Residenssissä asuu eri mittaisia ai-
koja muotoilijoita ympäri maailman. 
Lisäksi tiloja voi hyödyntää muotoilu-
projektien asiakasyritykset, paikalliset 
yritykset sekä oppilaitokset ja heidän 
asiakkaansa, kunnan lisäksi. Mukaan 
toimintaan toivotaan Karstulan ja ym-
päröivien kuntien asukkaat, yhdistyk-
set ja toimikunnat aktiivisina toimijoi-
na sekä asiakkaina. 

Residenssitoiminnan lisäksi 
Kruukkilan muotoilunäyttelyt ovat 
matkailun, yrittäjien ja asukkaiden 
käytössä. Turistit saavat Kruukkilasta 
uuden kiinnostavan vierailukohteen 
Karstulaan. Tiloissa voidaan järjestää 
monenlaista toimintaa, kuten muo-
toilunäyttelyitä, pop up -kahviloita, 
ravintoloita, kauppoja ja myyjäisiä, yk-
sityisiä juhlatilaisuuksia sekä kunnan 
tilaisuuksia. 

Kruukkila remontoidaan 
vanhaa kunnioittaen 
muotoiluelämykseksi 

Vanhaa miljöötä kunnioitetaan remon-
tin suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Ratkaisut kuitenkin muuttavat Kruuk-
kilan modernit vaatimukset täyttä-
väksi, uniikiksi ja mieleenpainuvaksi 
elämykseksi. 

Yläkerta rauhoitetaan residenssi-
vierailijoiden asumistiloiksi, joissa on 
yhteiset keittiö- sekä peseytymistilat. 
Asumistiloja voidaan vuokrata myös 
muille majoittujille. Vierailijoiden 
suunnittelemat tuotteiden prototyy-
pit voivat jäädä aktiiviseen käyttöön 
kaikille, ja residenssivierailla on näin 
mahdollisuus jättää oma jälkensä 
miljööseen. 

Alakerta on avoin työ-, kokous- ja 
näyttelytila. Näyttelyssä on esillä mm. 
residenssissä vierailleiden muotoilijoi-
den töitä. Keittiö on tilojen vuokraajien 
käytettävissä sekä pop up -toimintaa 
varten. 

Myöhemmässä vaiheessa renki-
tupa kunnostetaan paja-, ateljee- ja 
työskentelytiloiksi. Aittaa voidaan hyö-
dyntää heti kesäisin vaikka näyttelyti-
lana tai kahvilana. Kruukkilan vieraat 
voivat myös hyödyntää pihasaunaa. 

Kansainvälinen residenssi 
paikallisin voimin

Remontti toteutetaan paikallisin 
voimin. Karstulassa on erinomaista 
vanhojen rakennusten korjausosaamis-
ta, jolle saadaan projektin myötä myös 
hieno paikallinen referenssi. Suunnit-
telussa huomioidaan kansainvälinen 
asiakaskunta ja sen toiveet. Muotoilija-
yhdistys Ornamon tuella myös muotoi-
lijoiden toiveet selvitetään laajemmin 
suunnittelun tueksi. 

Suunnittelijamme odottavat jo, 
että pääsemme pian aloittamaan 
innostavan projektin!  

Kruukkilan tulevaisuus 
muotoilijaresidenssinä on 
myönteinen mahdollisuus

 N ykyinen Karstula kuu-
lui 1500-luvun puolivälin 
tienoilla muun pohjoisen 
Keski-Suomen tavoin hämä-

läisten eräalueisiin. Pääjärven itäpuo-
linen osa pitäjää muodosti tuolloin 
Kookillin erämaaksi kutsutun alueen, 
jonka omistivat kaksi sääksmäkeläistä 
talonpoikaa. Kuningas Kustaa Vaasan 
hallintokaudella aloitettiin erämaiden 
pysyvä asuttaminen. Ensimmäinen 
nimeltä tiedetty Karstulan talo – myö-
hemmin Kruukkilana tunnettu – on 
vuodelta 1564, ja sen omisti Heikki 
Kauppinen.

Krookin suvun haltuun tila siirtyi 
vuonna 1722, kun sen omistajaksi tuli 
Saarijärven kirkkoherran Nicolaus 
Krookin leski Margareta. Samalla su-
vulla Kruukkila säilyikin aina vuoteen 
1984 saakka, jolloin se myytiin Kars-
tulan kunnalle. Kruukkilan viimeiset 
Krookin sukuun kuuluneet omistajat 
olivat Sirkka ja Ukko Karstu, joiden 
hallussa talo oli vuosina 1936-1984. 

Rakennukset 1800-luvulta 

Kruukkilan päärakennus eroaa muista 
karstulalaisista maatilojen pääraken-
nuksista. Se on kartanomainen ja taval-
laan myös pohjalainen kaksikerroksi-
nen hirsitalo. Rakennus on tiettävästi 
valmistunut vuonna 1858. Perimätie-
don mukaan se olisi Karstulan kirkon 
rakentaneen Jaakko Kuorikosken 

suunnittelema, joskaan asiaa ei ole 
pystytty varmistamaan.

Talo on tehty jykevästä mäntyhir-
restä ja se on muodoltaan melko neliö-
mäinen: ulkomitat ovat 12,25 x 16 m. 
Päärakennus on vaakavuorattu leveillä 
laudoilla ja vuodesta 1914 lähtien se on 
punamullattu. Alun perin rakennuksen 
väri on ollut samanlainen keltainen 
kuin Karstulan kirkossa.

Sisältä rakennus on kokenut usei-
ta muutoksia, jotka Ukko Karstun ker-
toman mukaan aloitettiin 1920-luvulla. 
Suurimmat sisäpuoliset muutokset on 
tehty vuonna 1952, jolloin talon alle 
kaivettiin runsaasti lisää kellaritilaa ja 
sinne tehtiin mm. uusi kattilahuone. 
Keskuslämmitys talossa on tosin ollut 
jo niinkin varhain kuin vuodesta 1938 
alkaen.

Renkitupa - vanha päärakennus

Pihapiirissä olevan vanhan pääraken-
nuksen – nykyisin renkituvaksi kutsu-
tun – rakentamisajankohtaa ei tiedetä, 
mutta se on varmuudella ollut tilan 
päärakennuksena jo Suomen sodan 
1808-09 aikaan. Alun perin rakennus 
on ollut ns. paritupa: kaksi vastak-
kaista hirsirakenteista tupaa ja niiden 
välissä kylmä eteinen. Vuosina 2014 
-15 rakennus remontoitiin ulkoapäin: 
painunut perustus korjattiin, lahon-
neet alimmat hirsikerrat vaihdettiin ja 
lautarakenteinen jatko-osa purettiin 

pois. Samalla myös tiilikatto korvattiin 
samankaltaisella peltikatteella kuin 
päärakennuksessa.

Pihan pohjoisreunalla oleva koo-
kas ja komea aittarakennus on valmis-
tunut vuonna 1850, eli on pihapiirin 
rakennuksista toiseksi vanhin.

Miespihan ulkopuolella vanhasta 
rakennuskannasta ovat jäljellä kivina-
vetta ja saunarakennus. Navetta – 
1980-luvulla korjattuna ja laajennettu-
na – palvelee nykyisin Karstulan 
työkeskuksena.   

Kruukkila, historian  
ensimmäinen talo Karstulassa

FM, historian opettaja,  
toimitusjohtaja  

Johannes Heikkilä 
 Hirsityö Heikkilä Oy

Riikka työskentelee ja viettää lomia 
pitkin vuotta perheensä kanssa 

Pääjärven rannalla Karstulan 
mummolassa.

sisustussarkkitehti  
Riikka Juvonen 

Tilassa Oy
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 M
uotoilija Harri Koskisen 
mukaan Artrannan slogan 
"Luonnollista muotoilua" 
tuo muotoilua hyvällä taval-

la lähelle arkipäivää.
”Kun puhutaan luonnollisesta 

muotoilusta, antaa se terveen lähtö-
kohdan. Muotoilijan tietotaidon ja 
kokemuspohjan kautta syntyy hel-
posti luontevaa yhteistyötä”, Koskinen 
miettii.

Samalla hän harmittelee de-
sign-sanan käytön yleistymistä muo-
toilun tilalla. Se luo hänen mielestään 
erilaisia mielikuvia.

Luonnollinen muotoilu sopii myös 
maalla Karstulassa kasvaneen Koski-
sen omaan ajattelumaailmaan, tausta 
vaikuttaa hänen mukaansa ajatteluun 
ja toimintatapoihin ja turvallinen ja 
luonnollinen kasvuympäristö on anta-
nut järkevät lähtökohdat myös muotoi-
lutyölle.

”Maalaisjärki ei välttämättä ole 
tähän hyvä sana, mutta muotoilu on 
jalat maassa tapahtuvaa toimintaa. 
Se on monen palasen yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta, ei muotoilija yksin 
tuo erityistä lisäarvoa prosessiin, vaan 
yhteistyö auttaa asioita eteenpäin.”

Residenssitoiminta on 
tulevaisuutta

Artrannan tulevaisuuden Koskinen 
näkee ennen kaikkea residenssitoi-
minnan kautta. Tuomalla muotoilijat 
Karstulaan, luodaan samalla luonte-
via yhteyksiä seutukunnan yritysten 
kanssa.

”Residenssitoiminta on vähem-
män riippuvaista muista ulkopuolisista 
toimijoista, kuten oppilaitoksista. 
Ja kun residenssivierailijat pääsevät 
tutustumaan seudun yrityksiin, syntyy 
luontevia kontakteja.” 

Muotoilua jalat maassa,
Harri Koskisen 
ajattelutapa kumpuaa 
kotiseudulta
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 V aikka Artranta ry ratsastaa aiheestakin perusta-
jiensa Harri Koskisen, Jonas Hakaniemen ja 
Huli Möttösen maineella, meiltä löytyy muitakin 
muotoilun vaikuttajia. Itselleni ensimmäisenä tu-

levat mieleen lukuisat kädentaitajat ja opettajat. Mainitsen 
vain Vuokko Lahden, jonka töitä on niin omalla seinälläni 
kuin Himmelissäkin. Nykyisistä taitajista Tuula Ylönen 
jatkaa perinnettä ihastuttavilla töillään. Kansalaisopisto, 
kansanopisto ja lukion kuvataideopettajat ovat tehneet 
hyvää työtä karstusten visuaalisten taitojen kehittämisessä. 
Keraamikkona tunnettu Hannu Sissonenkin löytyi opet-
tajakunnasta. Hänen tyttärensä, sisustusarkkitehti Riikka 
Juvonen toimii laaja-alaisena tilasuunnittelijana.

Eikä passaa unohtaa Seppiksen roolia. Tämä kulttuu-
rin moniottelija innosti omankin tyttäreni opiskelemaan 
ilmaisutaitoa ja tanssia. Kuvataiteilija Kylli Kosken jalan-
jäljissä kulkivat esimerkiksi 3AN-näyttelyn taiteilijat: Anita 
Halme, Antonio Ventura ja Anne Mäntynen. 

Himmelin Galleriassa ovat olleet esillä myös Santtu, 
Miikka ja Joona Ahlmanin työt - ja yhteisnäyttelyissä mo-
nen muun paikallisen taitajan teoksia. 

Karstula on kuntana muutenkin kunnostautunut 
kulttuurin edistäjänä. Onhan meillä ollut mm. aluetaiteili-
jakokeilu. Aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi on karstusia, 
samoin Manu Humppi, joka on tutkinut Lapin perinteistä 
hirsirakentamista. Ja hirsirakentajiahan meillä riittää. 
Hekin tarvitsevat visuaalista näkemystä, jotta rakennuk-
sista tulee sopusuhtaisia. Muotoilu on monialainen laji. 
Saija Lehtosen hirvenkynsistä tehdyt korut ovat niittäneet 
mainetta. 

Karstulan Kultaseppä tekee eläinaiheisia hopea- ja 
pronssikoruja, joita ei muualta saa. Tekipä Marjatta Py-
hälammi minulle rintaneulan romukullasta eli laatikon 
pohjalle jääneistä parittomista korvakoruista yms.

Tiesitkö, että täältä on lähtöisin myös automuotoiluun 
erikoistunut Henri Hokkanen? Monet muutkin karstuset 
ovat opiskelleet muotoilua Lahdessa tai Kuopiossa, kuten 
Eeva Punkanen, Piia Saarenketo, Anu Linnanen ja Ma-
rita Sorsamäki. Uusista tekijöistä kuullaan varmasti vielä. 

Muotoilualaa hyödyntäviä yrityksiä meillä on liuta: 
Tuula Takkalan Pomus niitä ensimmäisiä, Savotta ja 
Honka suurimpia ja Ka-Mun BlingFactory erikoisimpa-
na – vain muutama mainitakseni. Artranta on Muotoilu-
maailma-hankkeessa yrittänyt innostaa muitakin yrittäjiä 
mukaan muotoilun ihmeelliseen maailmaan. Muotoilussa 
ei ole kyse vain taiteesta, vaan tuotekehityksestä, innovaa-
tioista ja tuotteiden käyttökelpoisuudesta. Myös muut kuin 
teolliset yritykset tarvitsevat muotoilua: jokainen tarvitsee 
hyvän logon ja yritysilmeen. Muotoilijoilla on siis paljon 
tehtävää. 

Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, Karstulasta voi 
hyvinkin tulla Muotoilukunta vuoteen 2020 mennessä, mikä 
on Artranta ry:n tavoite.

Ei yksin  
Harri Koskinen –
Karstulasta 
löytyy muitakin 
muotoilusta 
innostuneita

Kommentti

Toiminnanjohtaja 
Anita Saarelainen
Artranta Karstula ry

Tekemisen edellytyksiä residenssi-
toiminnalle on Koskisen mukaan 
Karstulassa runsaasti ja hän toteaakin 
tukevansa toimintaa täysin palkein.

”Residenssi mahdollistaa muun 
toiminnan. Lyhytaikaiset seminaarit 
jäävät usein vain seminaareiksi, resi-
denssitoiminta luo yhteyksiä, joiden 
kautta voi syntyä oikeaa yhteistyötä.”

Muotoilija näköalojen tuojana

Muotoilija voi Koskisen mukaan avata 
myös pk-yrityksille uusia näköaloja, 
mutta pelkkä muotoilijan tuominen 
tuotekehitysprosessiin ei välttämättä 
tuo mitään uutta.

”Sen lisäksi, että yritykset itse 
seuraavat, mitä muualla maailmas-
sa tapahtuu, pitää muotoilijalla olla 
osaamista yrityksen toimialalta, ym-
märrystä siitä mitä ylipäänsä tehdään. 
Jokaisella yrityksellä on varmasti tarve 
miettiä ja kehittää toimintaansa ja tuot-
teitansa, parhaimmillaan muotoilija 
tuo mukaan uutta ajattelua.”

Koskisen mukaan työskentely 
pienten ja suurten yritysten kanssa 
ei varsinaisesti eroa, kaikki on kiinni 

tavoitteista. Pienillä yrityksillä on kui-
tenkin paikka muotoilijan sydämessä.

”Poikkeuksetta on hienompaa 
tehdä työtä pienten yritysten kanssa, 
tekemiseen pääsee syvemmälle, kun 
organisaatio on pienempi.”

Tasapainoinen arki

Koskisen oma kalenteri jakautuu tällä 
hetkellä useiden erilaisten projektien 
kesken. Yhteistyö Iittalan ja Genelecin 
kanssa jatkuu edelleen, mutta muo-
toilutoimisto Teollisuuden Ystävien 
listoilla on myös paljon muuta.

”Käytännössä tekeillä on erilaisia 
projekteja, joiden kokoluokka vaih-
telee kädessä pidettävästä esineestä 
ulkorakennukseen saakka”, Koskinen 
kuvailee.

Tuotemuotoilun lisäksi Koskinen 
työskentelee paljon myös immateriaa-
listen projektien parissa. Konsultointi- 
ja kehitystyötä on tekeillä niin suoma-
laisten kuin japanilaistenkin yritysten 
kanssa.

”Erilaisia juttuja on sopivassa 
suhteessa, kokonaisuus pysyy tasapai-
nossa”, Koskinen kuvailee arkeaan.  

Piia Saarenketo
Kirjoittaja on karstulalainen 

muotoilija ja toimittaja

Harri Koskinen,  
s. 1970 Karstula

 + Opiskeli Lahden 
muotoiluinstituutissa ja 
Taideteollisessa korkeakoulussa 
(nyk. Aalto-yliopisto).

 + Perusti vuonna 1998 
muotoilutoimisto Teollisuuden 
Ystävät, Friends of Industry.

 + Compasso d'Oro -palkinto 2004

 + Pro Finlandia -mitali 2007

 + Torsten ja Wanja Söderbergin 
palkinto 2009

 + Kaj Franck -palkinto 2014

 + Yksittäisistä töistä tunnetuin 
on  Block-valaisin, joka on 
otettu osaksi MoMAn pysyvää 
kokoelmaa.

Suomi100-näyttely on Designmuseossa - näyttelyssä 
on esillä yksi klassikko per vuosi. Harri Koskisen Block-
valaisin on vuoden 1996 tuote.
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 T ekstiilimuotoilija Elisabeth Lorenzi työskentelee 
Madridissa kulttuurien välisen viestinnän kehittä-
jänä ja tekstiilien tutkijana. Hänen työyhteisönsä, 
Medialab-Prado, on kulttuuriprojekteihin keskitty-

nyt kansalaislaboratorio. Se tutkii digitaalisten verkostojen 
mahdollistamia kokeilun ja yhteisen oppimisen muotoja. 

Johtamassaan hankkeessa Lorenzi tutkii luonnonmate-
riaalien käyttöä sähköä johtavissa tekstiileissä. Tavoitteena 
on löytää kuituja, jotka voivat korvata tekstiiliteollisuudessa 
laajalti käytetyt synteettiset kuidut myös tällaisissa käyttö-
kohteissa.

”Keinokuidut johtavat sähköä paremmin kuin luonnon-
kuidut. Keinomateriaalit ovat kuitenkin ongelmallisia siinä 
vaiheessa, kun asusteesta tai muusta tekstiilituotteesta tulee 
jätettä”, Lorenzi kertoi. ”Tekstiilijäte on maailmanlaajuisesti 
mittava ongelma. Siksi me haluamme selvittää, miten hyvin 
luonnonmateriaalit toimivat.”

Lorenzi tekee sähköä johtavien kuitujen ja tekstiilien 
perustutkimusta. Kaupallisiin tuotteisiin on vielä pitkä 
matka, sillä vaikkapa sähköä johtaville asusteille ei ole vielä 
todellisia markkinoita. 

”Uskon, että kiinnostus kasvaa ja näemme pian oikeita 
tuotteitakin. Vaatteet voivat ottaa tulevaisuudessa energiaa 
auringosta, toimia yhdessä matkapuhelimen kanssa tai 
sisältää valolähteitä eri tarkoituksiin. Mahdollisuuksia on 
rajattomasti”, Lorenzi arvioi.

Johtaisiko tupasvilla sähköä?

Espanjalainen tekstiilimuotoilija ja tutkija Elisabeth Lorenzi 
oli Suomessa kuukauden mittaisella residenssijaksolla. Suo-
mi valikoitui kohdemaaksi, kun Karstulasta löytyi muotoili-
joille tarkoitettu Artrannan residenssi.

Elisabeth asui residenssissä, ja tutustui lähiseudulla 
toimiviin yrityksiin, käsityöläisiin ja muotoilijoihin. Alku-
vaiheessa Lorenzi tutustui lähialueella tarjolla oleviin luon-
nonmateriaaleihin ja alan toimijoiden käsittelytekniikoihin. 
Elisabethilla oli mukanaan pieni sähkörukki, jolla hän 
kehräsi paikallisista materiaaleista lankoja. Lopulta hän 
valmisti muun muassa heijastavan pirtanauhan ulkoilutak-
kiin sekä itse tekemästään huovasta pankkikorttien tiedot 
suojaavan kukkaron.

Artranta tukee residenssivieraidensa työskentelyä tarjo-
amalla erilaisia yhteyksiä oman verkostonsa kautta. Käynti 
ylöjärveläisessä Salo-Angorassa oli osa Artrannan järjestämää 
vierailujen sarjaa, joka ulottui lammastiloista aina Aalto-yli-
opistoon saakka. Elisabeth pääsi myös tutustumaan muun 

Espanjalaismuotoilija tutkii 
suomalaisten perinnekuitujen 
sähkön johtavuutta

Residenssivieras

muassa pellavan jalostamiseen Jokipiin Pellavassa sekä huo-
patuotteiden valmistukseen Lahtisten huopatehtaassa. 

Tutustuminen Salo-Angoran tiloihin ja laitteisiin 
antoi Lorenzille näkymän perinteisesti käytössä olleisiin 
laitteisiin ja työmenetelmiin. Kehräämö hallitsee myös 
erikoisempien villalaatujen, kuten angoran, tupasvillan, 
alpakan ja koirankarvan käsittelyn. Ylöjärvellä jalostettu 
villa eri muodoissaan pääsi näin osaksi kansainvälistä 
tulevaisuuden tutkimusta. 

Kanin ja peuran karvaa, nokkosta ja 
pellavaa, villaa ja huopaa - espanjalainen 
residenssivieraamme, tekstiilimuotoilija 
Elisabeth Lorenzi tutustui suomalaiseen 
tekstiiliperinteeseen.

Elisabeth Lorenzi vieraili  
Saija Lehtosen ateljeessa.
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 M uotoilijoiden ja arkkiteh-
tien residenssi Artranta 
toimii väliaikaisissa tiloissa 
Karstulan opistolla. Keskel-

lä kaunista kirkonkylää sijaitseva upea 
Kruukkilan vanha maalaistalomiljöö on 
suunniteltu entisöitäväksi alkuperäi-
seen 1850-luvun asuun, ja kunnostetta-
vaksi kansainväliseksi muotoilijoiden 
ja arkkitehtien työskentely- ja asumisti-
laksi. Pidemmän aikavälin strateginen 
tavoite on luoda Karstulaan kansainvä-
linen muotoilukeskus.

Artranta toimii vahvasti paikal-
listen yritysten kanssa. Järjestämme 
tietoiskuja, seminaareja, työpajoja kes-
kisuomalaisille yrityksille tavoitteena 
niiden parempi kilpailukyky ja menes-
tyminen muotoilun ja arkkitehtuurin 
avulla.

Sloganimme on ”Artranta – luon-
nollista muotoilua”. Sijainti keskellä 
kaunista suomalaista luontoa ja sen tar-
joamat materiaalit, tärkeimpänä tietysti 
puu, kiinnostavat erityisesti kansain-
välisiä muotoilijoita. Mutta Artrannan 
residenssi tarjoaa myös inspiroivan 
työskentelymahdollisuuden ruuhkai-
semmilla paikkakunnilla Suomessa 
asuville muotoilijoille ja arkkitehdeille.

Vietämme Suomen 100-vuotisjuh-

laa ja Karstulan kunnan 150-vuotisjuh-
laa. Merkkivuosien kunniaksi Artranta 
järjestää tapahtumasarjan ”Design Goes 
Karstula”.

Artrannan muotoiluseminaari 
ja näyttelyt kesällä 2017

Design Goes Karstula -tapahtumat pai-
nottuvat pääasiassa kesään. Tavoitteena 
on järjestää laadukasta ja mielenkiin-
toista muotoiluun liittyvää ohjelmaa, 
joka tarjoaa hauskoja hetkiä, uusia elä-
myksiä ja avaa ajankohtaisia ilmiöitä.

Järjestämme myös pop up -työpa-
joja ja näyttelyitä juhlavuoden merkeis-
sä läpi vuoden. Hyvä esimerkki tapah-
tumasta, joka toi muotoilijat lähelle 
kyläläisiä ja kuntaan jotain aivan uutta, 
oli Artrannan järjestämä lumenveisto-
tapahtuma helmikuussa. Samoin kesän 
kynnyksellä järjestetty saunaelämysta-
pahtuma oli osa Design Goes Karstula 
-tapahtumasarjaa.

Kesällä järjestämme kolme 
näyttelyä. Karstulan kunnantalossa, 
Himmelissä, on esillä kesäkuussa 
paljon Karstulassa aikaansa viettäneen 
Kylli Kosken piirrosten näyttely, sekä 
karstulalaissyntyisten muotoilijoiden 
Harri Koskisen ja Saija Lehtosen töiden 

kavalkadit heinäkuussa ja elokuussa.
Harri Koskisen näyttelyn ava-

jaispäivänä heinäkuun 7. päivänä on 
muotoilualan seminaari Kruukkilan 
suuressa tuvassa. Puhujat tulevat 
tutkija- ja yliopistomaailmasta ja ovat 
kansainvälisesti tunnettuja muotoili-
joita. Seminaarin tavoitteena on kertoa 
juhlavuosiaan viettävien Suomen ja 
Karstulan maailmallakin tunnustetus-
ta, korkeatasoisesta muotoilu- ja arkki-
tehtuuriosaamisesta. Seminaariosallis-
tujiksi kutsutaan laajasti muotoilualan 
asiantuntijoita, seudun vaikuttajia ja 
mediaa.

Seminaarin jälkeen pidetään 
vapaamuotoisemmat jatkot keskellä 
keskisuomalaista luontoa. Seminaa-
riosallistujille tarjotaan huolellisesti 
mietittyä ja hyvin keskisuomalaista 
kulttuuriohjelmaa ja herkkuja.

Lisäksi pitkin juhlavuotta järjes-
tämme edelleen tietoiskuja, työpajoja 
sekä eri teemoilla seminaareja ja 
näyttelyitä, joiden tavoitteena on luoda 
molempia osapuolia hyödyttävää 
yhteistyötä yritysten ja muotoilijoiden 
ja arkkitehtien välille. Samalla vahvis-
tuu tietoisuus Karstulasta kansainväli-
senä muotoilukeskuksena.   

Juhlavuoden kunniaksi 
”Design Goes Karstula” 

Suomi 100
Design Goes 
Karstula  
Luonnollista 
muotoilua yrityksiin 
-seminaari

Aika: perjantaina 7.7.2017  
kello 15.00-17.50

Paikka: Kruukkilan pihalla tai sateen 
sattuessa tuvassa

Ohjelma:
 
15.00-15.10  
Tervetuloa Karstulan 
muotoilukuntaan 
Kunnanjohtaja Hilkka Hakala

15.10-15.20  
Artranta - Luonnollista muotoilua  
Projektipäällikkö Pirkko Siivola

15.20-15.50  
Muotoilua Karstulasta 
Muotoilijat Harri Koskinen ja Saija 
Lehtonen

15.50-16.20  
Ornamolaisten osaaminen yritysten 
käyttöön 
Toimitusjohtaja Salla Heinänen

16.20-16.50  
Luonnonmateriaalit 
muotoiluopinnoissa 
Professori Timo Salli

16.50-17.20  
Puurakentaminen 
Arkkitehti Anssi Lassila

17.20-17.50  
Arkkitehtuuria Karstulasta 
Brand Manager Sanna Huovinen 
 
18.00  
Harri Koskisen näyttelyn 
avajaiset
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