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MUOTOILUN TOIMINTAKESKUS
AURAAMO

Tänne joƩain fiksua teksƟä ja paljon, pitää
varmaan olla valkoisella
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LUKIJALLE

Marjaana Mikkonen

’Muotoilu ei ole laastari, joka liimataan iholle, vaan osa
verenkiertoa!’

Kirjassa kerrotaan hankkeen tavoi eista, tuloksista, onnistumisista ja kehi ämistarpeista.

Tämä julkaisu kertoo Muotoilun toimintakeskus Auraamosta ja sen toiminnasta. Auraamo on ollut linkki yritysmaailman ja korkeakoulujen välillä: se on tarjonnut
yrityksille muotoilupalveluita ja opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua yrityksien kehi ämishankkeisiin.
Auraamo on myös tarjonnut vastavalmistuneille muotoilijoille pajatyöskentelymahdollisuuksia sekä työ loja
hautomyri äjinä toimista varten. Auraamon palveluihin
on kuulunut myös ajankohtaisia seminaareja, koulutusta
ja osallistuminen tuloksista kertovaan näy elyyn.

Julkaisuun on koo u mukana olleiden yritysten haastatteluja, asiantun joiden puheenvuoroja sekä opiskelijoiden ja hautomoyritysten kokemuksia Auraamosta. Näiden yritystarinoiden kau a lukijalle avautuu Auraamon
toiminnan monipuolisuus.
Julkaisuun on liite y kuvia Auraamon toiminnan tuloksista, työstä ja tapahtumista. Sanonta ”kuvat kertovat
enemmän kuin sanat” pitänee paikkansa myös tässä.
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TOIMINTA AURAAMOSSA
Marjaana Mikkonen

Muotoilun toimintakeskus Auraamo -hanke läh tarpeesta parantaa yrityksille suunna uja designpalveluja
Varsinais-Suomen alueella ja samanaikaises monipuolistaa ja lähentää työelämää Turun amma korkeakoulun
ja Yrkeshögskolan Novian muotoilun koulutusohjelmiin.
Kolme vuo a kestäneen EU-hankkeen tavoi eena on
ollut o aa lähtökohdaksi yritysmaailman ja yhteiskunnan tarpeet, joita täy ämään pystytään koulu amaan
oikeanlaisen osaamisyhdistelmän saaneita opiskelijoita. Hankkeeseen on osallistunut tuotannollista toimintaa harjoi avia yrityksiä sekä palveluyrityksiä, joille on
tarjo u kehi ämispalveluita, koulutusta, seminaareja,
yrityskäyntejä sekä yhteistyötä muiden yritysten kanssa.
Palveluita toteu amassa on ollut laaja joukko opiskelijoita eri aloilta. Hankkeessa oli myös mukana muotoilualan
uusia yri äjiä, joille pyri in tarjoamaan yri äjyyteen
kannustava toimintaympäristö. Hanke a on rahoi anut
pääosin Euroopan sosiaalirahasto ja Varsinais-Suomen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Hanke koostui yrityksille tarjo avista palveluista, joista
yritykselle tarjo ava kehi ämishanke nousi tärkeimmäksi toimintamuodoksi koko hankkeessa. Tavoi eena
oli tarjota erilaisia palvelupake eja, joiden avulla yritysten on helpompi löytää kulloinkin tarpeensa mukainen
palvelu. Amma korkeakoulujen opiskelijat toteu vat
kehi ämishankeen ohjaavien ope ajien opastuksella.

Kehi ämispake eja oli kolmenlaisia: ensimmäinen oli
tuotekehitykseen lii yvä pake , joka sisälsi vaihtoehtoises joko käy äjäselvitystä, tuoteideoin a, materiaalitutkimusta ja uuden tuo een suunni elua tai
jo olemassa olevan tuo een uudistusta. Toinen kehittämispake lii yi yrityskuvasuunni eluun, ja siihen
kuului mm. palvelumuotoilua, graafista suunni elua ja
toteutusta, esite- tai sisustussuunni elua sekä yritysilmeen kokonaisvaltaista ideoin a. Tähän pake in voi in
myös tarjota messupake n suunni elua ja toteutusta.
Kolmas pake sisälsi kestävän kehityksen ja ympäristöosaamisen tarpeista lähtevän kehi ämisprojek n. Tähän pake in voi in sisälly ää tuo eiden ja palvelujen
ekologisuu a mi avaa MIPS-laskentaa sekä tuo een
elinkaaren jonkin vaiheen kehi ämistä tai muu amista
mahdollisimman ympäristömyötäiseksi materiaalivalintojen avulla. Se saa oi olla myös kierrätyksen, käytöstä
poiston tai ympäristömyötäisempien uusien tuo eiden
suunni elua tai vanhojen tuo eiden kehi ämistä ympäristön ehdoilla. Kehi ämishankkeita esitellään yrityskohtaises sivulta 19 alkaen.
Varsin pian hankeen edetessä korostuivat voimakkaas
moniamma llisuus sekä työelämälähtöiset oppimisympäristöt kehi ämishankkeiden toteutuksessa. Eniten
hyötyä yritykset saivat useista koulutusohjelmista koostuvien opiskelija imien työpanoksesta. Projekteihin
pyri in saamaan opiskelija imi, joka oli kooste u eri
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koulutusohjelmista ja mahdollisuuksien mukaan vielä
molemmista amma korkeakouluista. Työskentely tapahtui yritysten antamien ongelmien pohjalta. Tiimit
kokoontuivat useinkin itseohjautuvas ratkoakseen
ongelman tai luodakseen uu a. Ope ajan rooli oli olla
työskentelyssä taustalla ohjaajana ja mentorina.
Osa ak ivisista oppijoista oli mukana monessa eri hankkeessa. Opintopisteitä Auraamon toiminnasta kertyi
yhteensä yli 1000. Pisteet koostuivat yritysten kehi ämishankkeiden lisäksi myös harjoi eluista, jotka sisälsivät Auraamon näy elyn suunni elua ja toteutusta sekä
yritysten haasta eluja. Lisäksi yksi projek paja järjes
Auraamon yrityskuvaseminaarin toinen ideoi Auraamon
toimintaa monialaisuuden suuntaan. Opiskelija-assisten t työllistyivät Auraamoon yritysten rekrytoinnissa,
asiakasrekisterien luomisessa ja maksatushakemuksien
avustamisessa sekä näy elynvalvojina.
Kehi ämishankkeiden lisäksi Auraamo järjes ajankohtaisia seminaareja sekä tarvekartoituksen perusteella
suunniteltuja koulutuksia. Seminaarien tarkoituksena
oli ajankohtaisen aiheen lisäksi edo aa Auraamon
toiminnasta. Koulutuksen tarkoituksena oli kasva aa
yritysten etoisuu a asiantun japalveluiden käytöstä.
Seminaareista ja koulutuksesta kerrotaan lisää sivulta
109 alkaen.

Auraamo ylläpi myös yrityshautomoa, joka tarjosi vastavalmistuneille muotoilijoille toimisto- ja työ laa. Hautomosta kerrotaan enemmän sivulla 101.
Oli yllä ävän vaikeaa löytää yrityksiä, jotka olivat kiinnostuneita lähtemään mukaan hankkeeseen. Hanke alkoi juuri laman alussa. Olisi voinut luulla, e ä yri äjillä
on silloin aikaa kehi ää yritystä, mu a näin ei ollutkaan.
Aikapula yrityksissä vaikeu osallistumista. Yrityksiä lähesty in paikallislehdissä sekä lähe ämällä etoa sähköpos tse. Yrityksiin ol in yhteydessä myös puhelimitse. Mukana olleet yritykset eivät aloi aneet kaikki yhtä
aikaa hankkeen alkaessa, ja tämä aiheu ongelmia koulutuksen järjestämiseen ajankohdan ja sisällön suhteen.
Hankkeen omat ne sivut toimivat edotuksen välineenä alusta läh en. Niitä päivite in hankkeen edetessä
lisäämällä uu sia tapahtumista, seminaareista ja koulutuksista. Myös facebook-sivut ja blogi ote in hankkeen
käy öön edo amisen lisäämiseksi.
Hankkeen ulkoisen arvioinnin perusteella yritykset olivat amma korkeakoulujen kanssa tehtyyn yhteistyöhön varsin tyytyväisiä. Harri Lappalainen Hanketaito
Oy:stä suori hankkeen puolivälissä väliarvioinnin sekä
hankkeen lopussa loppuarvioinnin. Arvioinnit suoritetin kyselyillä ja haasta eluilla.
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TOIMINTAMALLI

Jo väliarvioinnin yhteydessä tode in, e ä opiskelijatyönä tehdyt palveluprojek t eivät ole vääristäneet kilpailua eivätkä syöneet toimeksiantoja olemassa olevilta
yrityksiltä. Tämä on tärkeä todeta, koska tarkoitus ei ole
viedä ”leipää” tulevilta amma laisilta. Toimeksiantojen
kohteena olleiden yritysten mielestä moniamma llisten
imien työskentely toi heille lisäarvoa enemmän kuin
mitä niiden ohjaamisesta koitui lisätyötä. On tärkeää
ymmärtää, e ei opiskelijoilta voida odo aa tai edelly ää samaa panosta kuin mahdollises ostopalveluna
suorite avalta asiantun jatyöltä. Opiskelijatyön realitee eja kuvastaa hyvin toimeksiannon kohteena olleesta yrityksestä tullut näkemys: ”Parasta oli eri osapuolien
vilpitön tahto tuo aa hyödynne äviä tuloksia. Lopputulos tosin oli jotain muuta kuin tavoi eiden mukaista.
Väärinkäsityksiä oli puolin ja toisin matkan varrella eivätkä kaikki odotuksemme täy yneet. Tästä huolima a
projek oli ope avainen ja oivalluksia tuo ava ja antoi
hyvän käsityksen tarpeellisista jatkotoimista. Hyvä!”.
Opiskelijoiden mielestä moniamma llinen imi toi selkeää lisäarvoa sekä oppimiselle e ä yritysprojek n toteutukselle. Varsin hyvin todellisuu a kuvastaa erään
yrityksen edustajan antama palaute, jonka mukaan parasta oli ”sellaisen osa-alueen vieminen loppuun as ,
johon ei olisi ollut yrityksessämme muuten resursseja”.
Posi ivista oli myös se, e ä lähes puolet yrityksistä teki
edelleen jonkinlaista yhteistyötä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden näkökulmasta yritysprojek t ovat kokonaisuudessaan palvelleet oppimista eri äinkin hyvin,
keskiarvo oli lähes kiite ävää tasoa. Kiitosta sai normaaliin luokkaopetukseen verra una mielekäs oppimistapa.
Sen henki huokuu palau eessa, jonka mukaan yritysprojek n suori aminen oli ”konkree sta tekemistä,
eikä hatusta vede y harjoitusprojek ”.
Lopuksi Lappalainen huomau aa: ”Eri osapuolille koitunut lisäarvo on loppuarvioinnin kyselyjen ja väliarvioinnissa tehtyjen haasta elujen perusteella ollut kiistatonta ja se puoltaa toiminnan jatkamista ja edelleen
kehi ämistä. Erityises moniamma llisten opiskelijaimien hyödyntämisessä piilee poten aalia, joka hyvin
tuo eiste una voi johtaa merki äviin tuloksiin sekä
oppimisnäkökulmasta e ä amma korkeakoulujen lakisääteisen kolmannen tehtävän suori amisen kannalta.
Alueen elinkeinoelämä on saatava nykyistä paremmin
etoiseksi imien hyödyntämisen mahdollisuuksista.
Tämä edelly ää kiinteää yhteistyötä sekä yri äjäjärjestöjen, kehi äjä- ja väli äjäorganisaa oiden mm. alueellisten kehi ämiskeskuksien ja median edustajien kanssa. Eri koulutusohjelmien ope ajien ja oppilaitosten
TKI-henkilöstön panos on ratkaiseva sekä toimeksiantojen aikaisessa opiskelijoiden ohjauksessa e ä uusien
mielekkäiden toimeksiantojen hankinnassa.”
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Iida Halonen ja Linda Huunonen TKI-päivänä.

AURAAMON YRITYSPROJEKTEISSA OPITAAN
INNOVAATIOPEDAGOGIIKAN MUKAISESTI
Liisa Kairisto-Mertanen

Turun amma korkeakoulu on Varsinais-Suomen
alueella toimiva alueellinen korkeakoulu. Se on eräs
maamme suurimmista monialaisista amma korkeakouluista, jonka organisaa o lähtökohtaises tukee
monialaista toimintaa. Yrkeshögskolan Novia on toinen
maamme ruotsinkielisistä amma korkeakouluista, jolla
on toimintaa Turun lisäksi myös muilla maamme ruotsinkielisillä alueilla. Auraamon yritysprojekteissa olivat
mukana Turun amma korkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen kaikki koulutusohjelmat ja
Novian Turun toimipisteen muotoilun ja liiketalouden
koulutusohjelmat.
Auraamo läh liikkeelle muotoilun toimintakeskuksena
tavoi eenaan löytää yrityksiä, joissa kehi ämistarpeet
lii yvät erityises muotoilualan ongelmiin. Samalla ajatel in muotoilun opiskelijoiden hyötyvän toimeksiannoista ja kiinteiksi muodostuvista yhteistyökontakteista
yrityksiin. Keskuksen aloite ua toimintansa kävi varsin
nopeas selville, e ä yritysten tarpeet eivät rajoitu vain
muotoilun ongelmiin vaan ovat luonteeltaan monialaisia ja niiden menestyksellinen toteu aminen edelly ää
yhteistyötä eri koulutusohjelmien välillä. Auraamossa
toteutetut projek t osoi autuivat myös todellisuudessa
sellaisiksi, e ä asetetut tavoi eet monialaisen toiminnan osalta toteutuivat. Myös yhteistyö kahden samalla
alueella sijaitsevat mu a erikielisen korkeakoulun kesken
antoi mielenkiintoisen pohjan projek n toteu amiseen.

Turun amma korkeakoulun strategiassa määritellään,
e ä amma korkeakoulussa toimitaan innovaa opedagogiikan periaa eiden mukaan. Innovaa opedagogiikan
tavoi eena on koulu aa amma laisia, jotka valmistuttuaan pystyvät osallistumaan työelämän moninaisiin
innovaa oprosesseihin. Keinona on luoda oppimisympäristöjä, joissa eri alojen opiskelijat voivat kohdata
toisensa ja suori aa opintoja monialaisissa imeissä
työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehitystoiminnan tai palvelutoiminnan projekteja suori aen. Innovaa opedagogiikan periaa eiden mukaan on tärkeää, e ä opintojen
tavoi eeksi asetetaan paitsi koulutusohjelmakohtaisen
ydinosaamisen myös erillisten ja kaikille yhteisten innovaa okompetenssien oppiminen. Turun amma korkeakoulussa olemme määri äneet innovaa ovalmiuksiin
johtavat innovaa okompetenssit ja jakaneet innova ivisuuteen johtavat edot, taidot ja asenteet kolmeen ryhmään: puhumme yksilötason, yksilöiden välisen tason
ja verkostotason valmiuksista eli innovaa okompetensseista. Innovaa opedagogiikka määritellään oppimiso eeksi, joka määri elee uudella tavalla kuinka etoa
omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, e ä saadaan
aikaan innovaa oita.
Tietoyhteiskunnassa yritysten ansaintalogiikka perustuu
yhä useammin innovaa oihin. Olennaista on, e ä organisaa ot ovat kykeneviä tuo amaan lisäarvoa, jonka
uskotaan syntyvän innovaa oiden kau a. Organisaa ot
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koostuvat yksilöistä, jolloin yksilöiden kyky toimia innova ivises nousee keskeiseksi kilpailukykyä tuo avaksi
asiaksi. Amma korkeakoulun tulee huoleh a valmistuvien opiskelijoidensa ajatusmaailman muokkaamisesta
ja etotaitorakenteen muodostamisesta sellaiseksi, e ä
he ovat kykeneviä kantamaan oman kortensa kekoon
työelämän monissa innovaa oprosesseissa.
Euroopan unionin tavoi eena on luoda Euroopasta
maailman paras innovaa oympäristö. Suomessa tähän
tavoi eeseen pyritään maamme innovaa ostrategiassa määritellyin keinoin. Innovaa opoli ikan tavoi eena oleva kansantalouden kilpailukyvyn ja tuo avuuden
parantaminen edelly ää pystyvää työvoimaa sekä yhä
laajempaa alueella tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Varsinais-Suomen tapauksessa on alueen teollisuuden rakenteen kannalta erityisen tärkeää, e ä valmistuvat insinöörit, tradenomit ja muotoilijat kykenevät
yhteistyöhön ja ovat kykeneviä toimimaan yritysten
innovaa oprosesseissa siten, e ä saadaan aikaan innovaa oita.
Innovaa okompetenssien saavu aminen jokaisen opiskelijan tasolla edelly ää oppimismenetelmiä, jotka todella haastavat kunkin opiskelijan aja elemaan, käyttämään luovuu aan, kyseenalaistamaan ja oppimaan
yhdessä muiden kanssa, verkostoissa. Monialainen ja
kansainvälinen oppimisympäristö sekä tutkimus-, kehi-

tys- ja palvelutoiminnan toimeksiantojen kau a tapahtuva oppiminen ovat tärkeitä keinoja, joilla työelämän
ongelmia voidaan tuoda kaikkien opiskelijoiden ulottuville ja joilla asete uihin päämääriin on mahdollista
päästä. Innovaa opedagogiikan onnistuminen riippuu
pitkäl siitä, miten hyvin onnistumme kehi ämään halu uihin oppimistuloksiin johtavia meta-innovaa oita
eli hyviin oppimistuloksiin johtavia hyväksi koe uja vanhoja tai uusia menetelmiä. On tärkeää, e ä opiskelijat
toimivat ak ivises ja o avat itse vastuun omasta oppimisestaan. Opiskelun tulee olla paljon muutakin kuin
istumista luennoilla tai pelkkää yksilötason työtä.
Auraamo on oivallinen esimerkki innovaa opedagogiikan mukaisesta oppimis- ja opetusmenetelmästä.
Opiskelijat saavat mahdollisuuden toteu aa oikeiden
yritysten oikeita toimeksiantoja. Ratkaistaviksi tulevat
ongelmat ovat monialaisia, jolloin ne myös edelly ävät
monenlaista amma taitoa. Eri kielellä opiskelevien välinen yhteistyö tuo mukaan kansainvälisen ulo uvuuden.
Itse työskentely tapahtuu yhteistyössä eri amma eja
tavoi elevien opiskelijoiden kesken. Ryhmän työtä ohjaava ope aja saa niin ikään kontakteja työelämään ja
oman amma taitonsa turvin varmistaa hyvän lopputuloksen syntymisen. Opiskelijoilta edellytetään itsenäistä
ote a ja oma-aloi eisuu a.
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Projekteissa opitaan paljon uu a. Oppiminen lii yy
luonnollises kulloinkin suorite avaan toimeksiantoon
ja siihen substanssialueeseen, jota toimeksianto edelly ää. Tämän lisäksi opitaan paljon sellaistakin mitä ei
väl ämä ä aina osata ase aa oppimistavoi eeksi. Tällainen oppiminen koskee erilaisuuden ja epävarmuuden
hallitsemista, asiakasrajapinnassa vaadi avan työskentelyn edelly ämiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja ja viime kädessä myös kul uurilukutaitoa.
Asia on usein niin, e ä eri alojen väliset kul uurierot
ovat lähes yhtä suuria kuin eri kansojen väliset kul uurierot. Niiden voi amiseen tarvitaan paljon kokemusta, ja
sitä on mahdollista saada näiden projek en avulla.
Innovaa oiden aikaansaaminen ja innovaa okompetenssien synny äminen edelly ää siis sellaista oppimisympäristöä, jossa tämä on mahdollista. Tärkeää on, e ä
niin fyysinen kuin erityises sosiaalinen oppimisympäristö pystytään rakentamaan innova ivista aja elua ja yhteistyötä tukevaksi. Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella olemme huomanneet, e ä ilmapiiri kaikkineen
on muu unut avoimemmaksi ja kannustavammaksi sen
jälkeen, kun eri alojen opiskelijoille on anne u mahdolli-

suus opiskella yhdessä. Nykyisellään monialaiseen työskentelyyn totutaan jo ensimmäisen vuoden aikana suorite avissa projek pajaopinnoissa, joiden tavoi eena
on totu aa opiskelijat työskentelemään yhdessä. Myöhemmissa opinnoissa voidaan keski yä myös substanssiopintoihin lii yvien taitojen oppimiseen. Innovaa oiden syntyminen edelly ää yksilökohtaisen edon lisäksi
myös oikeiden ihmisten löytämistä ja heidän hallussaan
olevan edon käy ämistä kokonaisuuden hyväksi. Opiskelijoiden kannalta on erityisen tärkeää pystyä verkostoitumaan eri työelämätahojen kanssa jo opintojensa
aikana. Osallistuminen Auraamon kaltaisiin projekteihin
antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua itse alueemme eri yrityksiin ja ennen kaikkea saa aa itsensä
ja tapansa tehdä työtä yritysten etoisuuteen. Verkostoitumistaito saa aa olla tekijä, joka ero aa toisistaan
työelämässä menestyvät ja paikalleen jämähtävät opiskelijat toisistaan. Kun korkeakoulu pystyy tarjoamaan
opiskelijoilleen hyvän substanssiosaamisen lisäksi myös
hyvät verkostot, antaa se opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet menestymiseen myös jatkossa.
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YRITYSCASET

ABOADENT

Visuaalisen ilmeen päivittäminen
Uppdatering av det visuella uttrycket

Aboadent oy on turkulainen, vuonna 1996 peruste u
hammaslääkärin vastaano o.

Aboadent är en tandläkarmo agning i Åbo, grundad
1996.

Projek n tavoi eena oli saada yhtenäinen ilme yritykselle; sen ne sivuille ja muuhun graafiseen materiaaliin. Ne sivujen selkey ä oli myös tarkoitus parantaa.
Projek n tuloksena teh in useita ehdotuksia yrityskuvan yhtenäistämiseksi: samaa graafista ilme ä sovelletin ko sivuihin, lauskor in, käyn kor in sekä muuhun graafiseen materiaaliin. Lisäksi teh in suunnitelma
valokyl stä rakennuksen seinään sekä sisustusratkaisuja
hinta etoineen.

Projektets mål var a få e enhetligt u ryck för företaget, dess webbsidor och övriga grafiska material. Webbsidornas överskådlighet skulle också förbä ras. Som
projektets resultat gjordes flera förslag ll a förenhetliga företagsbilden. Samma grafiska u ryck llämpades
på hemsidan, beställningskortet, visitkortet samt övrigt
grafiskt material. Där ll gjordes en plan för en ljusskylt
för en vägg samt inredningslösningar med prisuppgi er.
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ADI KALUSTEET OY

Myyntikonseptin uudistaminen
Att förnya säljkoncept

Adi Kalusteet Oy on suomalainen toimisto- ja julkiskalusteita suunni eleva, valmistava ja markkinoiva yritys.
Projek n tavoi eena oli etsiä uusia keinoja, joilla markkinoida ja myydä toimistokalusteita. Tavoi eena oli
luoda uusi myyn konsep tai uudistaa nykyistä myyn konsep a vastaamaan nykypäivän tarpeita. Projek n tuloksena syntyi ideoita ja ehdotuksia yrityksen brändin ja
graafisen ilmeen selkiy ämiseksi sekä yrityksen tarinan
kehi ämiseksi. Lisäksi teh in kehitysehdotuksia ne sivujen uudistamiseen sekä markkinoin in.

Adi Kalusteet Oy är e finskt företag som planerar, llverkar och säljer möbler för kontor och oﬀentliga utrymmen.
Projektets mål är a söka nya sä a marknadsföra och
sälja kontorsmöbler. Målet är a skapa e ny försäljningskoncept eller förnya de nuvarande koncepten ll
a motsvara dagens behov. Projektets resultat är idéer
och förslag ll a förtydliga företagets bränd och grafiska u ryck samt utveckla företagets story. Dessutom
gavs förslag ll förnyande av företagets webbsidor och
marknadsföring.
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BEIN OY

Alumiiniveneen tuotteistaminen
Produktifiering av aluminiumbåt

Bein Oy on vuonna 1989 peruste u metallialan yritys,
jolla on vankka kokemus vaa vista hitsaustöistä sekä erilaisten teräslevyjen ja profiilien taivutuksista.

Bein Oy är e företag, grundat 1989, som har en gedigen erfarenhet av krävande svetsningsarbeten samt böjning av olika stålskivor och profiler.

Projek n tavoi eena oli suunnitella metsästäjille, kalastajille ja retkeilijöille markkinoitava vene. Yksi veneen
tärkeimmistä ominaisuuksista tuli olla keveys, jo a sitä
olisi helppo siirtää auton katolta veteen. Projek n tuloksena kehite in veneen rungosta tukevampi ja teh in
kaksi erilaista toimivaa istuinratkaisua. Ratkaisuista tehin lisäksi 3D-mallit.

Projektets mål var a planera en båt som marknadsförs
ll jägare, fiskare och vandrare. En av de vik gaste egenskaperna hos båten skulle vara lä het, för a den skulle
vara enkel a fly a från biltaket ll va net. Som resultat
av projektet blev båtens skrov stadigare och två fungerande förslag ll säten togs fram. På förslagen gjordes
3D-modeller.
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Pienoismalli messuosastosta.
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CHN ENGINEERING

Messuosaston suunnitteleminen Tampereen alihankintamessuille
Planering av mässmönter till underleverantörsmässan i Tammerfors

CHN on suomalainen alihankintayritys, joka toimi aa
teollisuudelle räätälöityjä komponen eja.

CHN är e finskt underleverantörsföretag som levererar
skräddarsydda komponenter ll industrin.

Projek n tavoi eena oli yrityksen messuosaston suunni elu Tampereen alihankintamessuille syyskuussa
2011. Projek n tuloksena suunnitel in yrityksen messuosasto sekä kalusteet osastolle.

Projektets mål var a planera en mässmonter ll underleverantörsmässan i Tammerfors i september 2011. Som
resultat av projektet planerades företagets mässmonter
och möbler ll montern.
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CI CITY IMAGE OY

Verkkotuotteen visuaalinen kehittäminen
Visuell utveckling av en webbprodukt

CI City Image Oy tarjoaa ratkaisuja, kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia yrityksille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille.

CI Cityimage Oy erbjuder lösningar, llväxt- och utvecklingsmöjligheter åt företag, samfund och privatpersoner.

Projek n tavoi eena oli luoda verkossa tehtävälle myyntes lle visuaalinen ilme. Ilmeen tuli olla helpos ymmärre ävä, tyylikäs ja värimaailmaltaan yksinkertainen.
Projek n tuloksena luo in visuaalinen ilme ja kuvitukset
myyn tes lle sekä typografia tes stä saatavalle myyn rapor lle.

Projektets mål var a skapa e visuellt utseende för
e webbaserat försäljningstest. Utseendet skall vara
begripligt, s ligt och enkelt i färgerna. Som projektets
resultat skapades e visuellt utseende och bildmaterial
för försäljningstestet samt typografi för försäljningsrapporten som testet ger.
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DANTELLI

Kierrätyskonseptin kehittäminen ja kierrätystuotteiden ideointi
Utveckling av återvinningkoncept och idéer till återvinningprodukter

Dantelli on erikoistunut 100% puuvillaa oleviin kylpyteks ileihin, joissa yhdistyvät ekologisuus, ee syys ja
estee syys.
Projek n tavoi eena oli käyte yjen froteepyyhkeiden
kierrätyskonsep n suunni elu ja uusien tuo eiden ideoin kierrätetyistä materiaaleista. Projek n tuloksena
toteute in keräyksen, keräyspisteiden, keräystapojen,
kuljetusten ja hinta etojen kartoitus sekä tes keräys
yksityishenkilöille, keräyspisteiden suunni elu ja kierrätyksen markkinoin . Lisäksi ideoi in runsaas uusia
tuotevaihtoehtoja sekä valmiste in prototyypit.

Dantelli har specialiserat sig på badrumstex lier i 100%
bomull, som kombinerar ekologi, e k och este k.
Projektets mål var en planering av återvinningskoncept
för använda fro éhanddukar samt idéer för nya produkter av återvunnet material. Projektets resultat var en
kartläggning över återvinning, återvinningspunkter, -sä
och transporter, priser, tes nsamling för privatpersoner,
planering av återvinningspunkter samt marknadsföring
av återvinning. Där ll gavs rikligt med idéer ll nya produkter och llverkades prototyper.
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ELCON SOLUTIONS OY

Sähkökaapin suunnittelu
Planering av elskåp

Elcon jalostaa ja varmentaa tehonsyö öä kestävän kehityksen periaa eella sekä kehi ää energiaa säästäviä
tuo eita ja ratkaisuja.

Elcon vidareutvecklar och säkerställer elmatning enligt
principen för hållbar utveckling, utvecklar energisparande produkter och lösningar.

Projek n tavoi eena oli laitekaappien kehi äminen
asiakasystävällisemmiksi ja valmistuksellises järkevämmiksi. Lisäksi tavoi eena on saada tuo eiden valmistus
kokonaistaloudellisemmaksi. Projek n tuloksia ovat 3Dmallit sähkökaapista sekä tarkennuskuvat tarvi avista
yksityiskohdista.

Projektets mål är a göra elskåp mera kundvänliga och
llverkningen mera prak sk. Där ll är målet a produktframställningen blir mer helhetsekonomisk. Projektets
resultat är 3D-modeller av elskåp samt detaljbild över
behövliga detaljer.
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ELLEGO POWERTEC OY

Virtalähteen muotoilu
Formgivning av strömkälla

Ellego Powertec Oy on varaajien, virtalähteiden ja vaa vien asiakaskohtaisten erikoissovellusten laatutoimi aja.

Ellego Powertec Oy är en kvalitetsleverantör av beredare, strömkällor och krävande special llämpningar.

Projek n tavoi eena oli muotoilla lentokoneen siirrettävän virtalähteen kotelo. Projek ssa tutki in virtalähteen käyte ävyy ä, asiakkaan imagoa ja tuo een mekaniikkaa.

Projektets mål var a formge e lock ll en fly bar
strömkälla för flygplan. I projektet undersöktes strömkällans användbarhet, kundens image och produktens
mekanik.

Projek n tuotos on konsep siirre ävästä lentokoneen
virtalähteestä, jossa on huomioitu hyvä käyte ävyys ja
yrityksen tyyliä mukaileva este ikka. Lisäksi virtalähteestä teh in 3D-esityskuva ja 3D-malli.

Projektets resultat är en fly bar strömkälla för flygplan
som beaktar god användbarhet och este k i företagets
s l. Över strömkällan gjordes dessutom en 3D-bild och
3D-modell.
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EVERGREEN GARDEROBI

Takkimalliston suunnittelu ja protokappaleet
Planering av en kollektion kappor och toiléer

Evergreen garderobi on vintageen keski ynyt vaatetusalan yritys, joka palvelee muo trendeistä riippuma omia ja ympäristö etoisia pukeutujia.

Evergreen garderobi är e företag inom tex lbranschen
som betjänar kunder som är miljömedvetna och oberoende av modetrender.

Projek n tavoi eena oli tutkia klassisen takin ominaispiirteitä sekä kestävän muotoilun periaa eita ja näiden
pohjalta suunnitella takkikokoelma sekä valmistaa protokappaleet.

Målet med vårt projekt var a undersöka den klassiska
kappans egenskaper och principerna för hållbar design
och utgående från dessa designa en kollek on kappor
och llverka toiléer.

Lopputulos oli viiden takin kokoelma, pahvikaavat tuotteista, takkien tasokuvat ja poikkileikkauskuvat, tuotekohtaiset tuotekor t suomeksi ja englanniksi sekä prototyyppi jokaisesta takista. Yrityksen kanssa on lisäksi
toteute u toinen projek , jossa tavoi eena oli palvelumuotoilun avulla kehi ää uudenlaisia myyn tapoja yrityksen tuo eille.

Resultatet är en kollek on på fem kappor, kartongmönster över produkterna, planbilder och genomskärningsbilder över kapporna produktspecifika produktkort på
finska och engelska samt en toilé på varje kappa. Tillsammans med företaget har inle s e annat projekt,
vars mål är a med hjälp av servicedesign utveckla nya
försäljningssä för företagets produkter.
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JUHA PUNTA OY

Itse koottavan kaapin tuotteistaminen ja lanseeraus
Produktifiering och lansering av monterbart skåp

Juha Punta Oy on yritys, joka valmistaa kalusteita ihmisille ja heidän tavaroilleen.

Juha Punta Oy är e företag som llverkar möbler för
människor och deras saker.

Projek n tavoi eena oli suunnitella ja tehdä vaatekaapin kokoamisohjeet sekä sähköisenä e ä paperiversiona. Näiden lisäksi pohdi in uusia näkökulmia kaapin
ulkonäön suhteen. Projek n tuloksena syntyi video vaatekaapin kokoamisesta, kirjallinen kokoamisohje sekä
lukuisia vaihtoehtoja oven väritykseen ja rei’itykseen.

Projektets mål var a planera och ta fram både elektroniska och tryckta monteringsanvisningar för klädskåp.
Utöver dessa undersöktes nya synvinklar för skåpets utseende. Projektets resultat är en video över monteringen av klädskåpet, en skri lig monteringsanvisning och
e flertal alterna v ll dörrfärg och perforering.

39

40

KAANI OY

Graafisen ilmeen selkeyttäminen
Förtydligande av grafisk uttryck

KAANI Oy:n päätoimiala on huonekalujen suunni elu ja
valmistus. Oman malliston lisäksi yritys valmistaa tuotteita useille tunnetuille brändeille.

Kaani Oy:s huvudbransch är planering och llverkning
av möbler. Förutom en egen serie llverkar företaget
produkter för flere kända bränd.

Projek n tavoi eena oli yrityskuvan kokonaisilmeen
jäsentäminen: web-sivujen visuaalisen ilmeen muutosehdotukset sekä yhtenäinen ilme kirjepapereihin, esitteisiin, käyn kor eihin ja kokoonpano-ohjeisiin. Lisäksi
tavoi eena oli muuntaa hinnastosivujen uusi layout
(sekä ne sivuille e ä kansioihin) vektorigrafiikasta excel- edostoksi.

Projektets mål var a strukturera företagsbildens helhetsu ryck: förändringsförslag ll webbsidornas visuella utseende, en enhetlig design för brevpapper, broschyrer, visitkort och monteringsanvisningar. Dessutom
var målet a omforma prissidornas nya layout (både
på webbsidan och i pärmarna) från vektorgrafik ll en
excel-fil.

Projek n tuloksena paranne in ne sivujen toimivuutta sekä keksi in useita ehdotuksia yrityksen graafiseksi
ilmeeksi sovelle uina ne sivuilla, käyn kor ehdotuksissa ja excel-muotoon tehdyssä hinnastopohjassa.

Projektets resultat är en förbä ring av webbsidornas
funk onalitet samt flera förslag ll företagets grafiska
u ryck llämpade på webbsidorna, visitkorten och prisbo en i excel-format.
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KAUNEUSKESKUS WILHELMINA

Visuaalisen ilmeen uudistaminen
Förnyande av visuellt uttryck

Kauneuskeskus Wilhelmina on hyvän olon keskus, joka
tarjoaa mm. ravintoneuvontaa, vyöhyketerapeu n palveluja sekä homeopaa sta neuvontaa.

Kauneuskeskus Wilhelmina är e center för välmående
som erbjuder bl.a. kostrådgivning, zonterapi och homeopa sk rådgivning.

Projek n tavoi eena oli uudistaa yrityksen visuaalista
ilme ä vastaamaan nykyistä yrityskuvaa. Projek n tuloksena yritykselle esitel in uusia markkinoin tapoja
näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi päivite in Wilhelminan tuo eiden etoja sekä suunnitel in uusia hoito- ja
tuotepake eja. Yrityksen visuaalista ilme ä uudiste in
tekemällä kaksi erilaista väri- ja sisustussuunnitelmaa.

Projektets mål var a förnya företagets visuella u ryck
ll a motsvara den nuvarande företagsbilden. Som projektets resultat presenterades nya marknadsföringssä
för a förbä ra synligheten. Där ll uppdaterades produk nforma onen hos Wilhelmina samt nya vård- och
produktpaket planerades. Företagets visuella u ryck
förnyades med två olika färg- och inredningsplaner.
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LAULUOVI

Palveluketjun visuaalinen kehittäminen
Den visuella utvecklingen av en servicekedja

Lauluovi tuo aa lauluvihkoja sekä ohjelmapalveluja
(mm. yhteislaulu laisuudet) erilaisiin laisuuksiin ja yleisölle. Lisäksi se on mukana hyvinvoin -TV:n lähetyksissä.

Lauluovi producerar sånghä en och programtjänster
(bl.a. allsångs llfällen) ll varierande llställningar och
publik. Där ll deltar det i sändningar med Må bra -TV.

Projek n tavoi eena oli yrityksen visuaalisen ilmeen
kehi äminen siten, e ä yrityksen ilmeestä tulisi yhtenäinen, yrityksen tunne uus lisääntyisi ja sen ne sivut
olisivat helppokäy öiset. Projek n tuloksena yritystä
ohjeiste in ne sivujen muokkaamisessa toimiviksi ja
helppokäy öisiksi sekä teh in vanhojen elemen en
pohjalta lukuisia ehdotuksia studio lan uudeksi taustakankaaksi. Lisäksi tutki inseniori-ikäisten mieltymyksiä
ja rajoi eita hyvinvoin -TV:n käytössä.

Projektets mål var a utveckla företagets visuella
u ryck så a det blir enhetligt, kännedomen ökar och
nätsidorna är lä använda. Som resultat av projektet fick
företaget anvisningar för fungerande och lä använda
nätsidorna samt flera förslag ll bakgrundstyg för studion. Dessutom undersöktes seniorernas åsikter om och
förhinder i användningen av Må bra -TV.
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LEIPOMO ROSTEN OY

Uusi myyntikonsepti
Nytt försäljningskoncept

Leipomo Rosten on ruokaleivän valmistukseen erikoistunut turkulainen perheyritys. Tuotevalikoimaan kuuluvat
tummien ja vaaleiden leipien lisäksi myös suolaiset ja
makeat leivonnaiset.

Leipomo Rosten är e Åbobaserat familjeföretag som är
specialiserat på llverkningen av matbröd. Till produkterna hör förutom mörkt och ljust matbröd även salta
och söta bakverk.

Projek n tavoi eena oli suunnitella palvelukonsep , jolla saadaan lisää nuoria asiakkaita. Myös konsulen pisteeseen kaiva in muutosta.

Projektets mål var a planera e servicekoncept med
vilken man får fler unga kunder. Även konsulentpunkten
behövde förändring.

Projek n tuloksena kartoite in sosiaalisen median ja
sissimarkkinoinnin keinoja ja ideoi in niiden hyödyntämistä yritykselle. Lisäksi konsulen piste uudiste in
sekä visuaalises e ä uuden palvelukonsep n kau a.

Som projektets resultat kartlades sociala mediernas och
gerillamarknadsföringens medel och deras ny a för företag. Konsulentpunkten förnyades både visuellt och genom e ny servicekoncept.
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MORITE OY

Tuote-esite välisulkimesta sekä uudet kotisivut
Produktbrochyr över vädringsbeslag och nya hemsidor

Morite Oy on Teijolla vuodesta 1984 toiminut perheyritys, joka valmistaa päätuo eenaan ikkunaheloja. Muita
tuo eita ovat mm. rakennushelat, kaapelikiinnikkeet,
napit ja soljet sekä ovimikot.

Morite Oy är e i Teijo sedan 1984 verksamt familjeföretag som llverkar fönsterbeslag. Övriga produkter
är bl.a. byggbeslag, kabelfästen, knappar, spännen och
dörrstoppare.

Projek n tavoi eena oli saada yrityksen ne sivuille
uu a ilme ä ja toimivuu a sekä tehostaa uusimman
välisulkimen myyn ä.

Projektets mål är a få e ny u ryck och användbarhet åt företagets webbsidor samt eﬀek vera försäljningen av det nya vädringsbeslaget.

Projek n tuloksena syntyivät uudet ne sivut sekä
Näppärä-välisulkimen tuote-esite, viimeistellyt tuotekuvat, raakaversiot tuotekuvista, valmis esite sähköisessä
muodossa, ko sivujen edostot, logo eri esitysmuodoissa sekä graafinen ohjeistus.

Projektets resultat blev nya webbsidor, e produktbroschyr över Näppärä- vädringsbeslaget, färdiga produktbilder, råversioner över produktbilder, en färdig broschyr
i elektroniskt format, filerna för hemsidorna, logo i olika
format samt grafisk handbok.
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PINETTA-TUOTE OY

Perinteisten saunatuotteiden modernisointi
Modernisering av traditionella bastuprodukter

Pine a on moderni saunan sisustaja, joka markkinoi ja
valmistaa viimeisimmän teknologian avulla tuote uja,
suomalaiseen saunaan sopivia, käytännöllisiä ja hyvin
muotoiltuja tuo eita.

Pine a, som är en modern inredare av bastun, marknadsför och llverkar prak ska och väldesignade produkter för den finska bastun. Produkterna llverkas med
hjälp av den senaste teknologin.

Projek n tavoi eena oli saunatuo eiden modernisoinja ideoin sekä prototyypin toteutus ja pakkauksen
suunni elu tuo eelle. Ryhmän kesken toteute in kolmeen teemaan perustuvat tuoteperheet ja niiden prototyypit.

Projektets mål var a modernisera, kläcka idéer samt
förverkliga en prototyp och planera en förpackning åt
produkten. I gruppen förverkligades produk amiljer
och prototyper utgående från tre olika teman.
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PSYKOFYYSINEN TERAPIA MERJA MIESVIRTA
Yrityksen graafisen ilmeen tarkennus
Precisering av företagets grafiska uttryck

Psykoterapeu Merja Miesvirta työskentelee jännitys-,
stressi-, uupumus- ja ahdistusoireiden sekä pelkojen parissa.
Projek n tavoi eena oli luoda yritykselle yhtenäinen visuaalinen ilme sekä logo ja suunnitella näiden pohjalta
käyn kor t, ajanvarauskor t sekä terapiakirja.
Projek n tuloksena yritykselle suunnitel in uusi visuaalinen ilme ja teh in mallit käyn kor sta, ajanvarauskorsta sekä kuvitukset lasten ja aikuisten terapiakirjoihin.

Psykoterapeut Marja Miesvirta arbetar med spännings-,
stress-, utma nings- och ångestsymptom samt rädslor.
Projektets mål var a skapa e enhetligt visuellt u ryck
åt företaget samt a med det grund ta fram visitkort,
dsbeställningskort och terapibok.
Som resultat av projektet planerades e ny visuellt uttryck åt företaget och gjordes modeller på visitkort, dsbeställningskort samt illustra oner ll terapiböcker för
barn och vuxna.
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TOPPER OY

Uuden tuotantotilan sisustussuunnittelu
Inredningsplanering

Topper Uniform on perustamisestaan, vuodesta 1983,
läh en keski ynyt virka-, amma - ja työvaateprojekteihin.
Projek n tavoi eena oli tehdä sisustussuunnitelma
yrityksen uusiin toimi loihin. Yritykselle teh in sisustussuunnitelma toimisto loista, kokous loista, aulasta
sekä sosiaali loista.

Topper Uniform har sedan si grundande, 1983, koncentrerat sin verksamhet på yrkes- och arbetskläder.
Projektets mål var a göra en inredningsplanering ll
företagets nya kontorsutrymmen. Som resultat av projektet gjordes en inredningsplanering ll företagets
kontorsutrymmen, mötesutrymmen, entré och sociala
utrymmen.
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Anna-Sofia Juntunen ja Janne Hietanen esiƩelevät ideoitaan Trafomicin johdolle.

TRAFOMIC OY

Kehityspolun muotoilu
Formgivning av utvecklingsstig

Trafomic Oy suunni elee ja valmistaa sähköteknisiä
ratkaisuja ja konsultoi niiden toteu amisessa. Alihankkija- ja toimi ajaverkoston kau a yrityksen toiminta on
maailmanlaajuista.

Trafomic Oy planerar och llverkar elektrotekniska lösningar och konsulterar genomförandet. Genom e nätverk av underleverantörer och leverantörer är vår verksamhet interna onell.

Projek n tavoi eena oli yrityskuvan kirkastaminen.
Projek ssa etsi in uusia markkinoin mahdollisuuksia,
koo in etoa sosiaalisen median mahdollisuuksista,
teh in ehdotuksia yrityksen näkyvyyden parantamiseksi
sekä ideoi in lahjaesineitä, joissa hyödynnetään hukkamateriaalia.

Projektets mål var a förtydliga företagsbilden. I projektet söktes nya marknadsföringsmöjligheter, samlades
informa on om möjligheterna inom sociala medier, förbä ringsförslag för synligheten samt idéer ll gåvor av
spillmaterial.
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SYLVI SALONEN OY

Uusien tuotteiden suunnittelu vanhojen kirjontamallien pohjalta
Planering av nya produkter av gamla broderimönster

Sylvi Salonen on perinteikäs turkulainen käsityö-, sisustus- ja lahjatavaraliike.

Sylvi Salonen är en handarbets-, inrednings- och presentaﬀär i Åbo med tradi oner.

Projek n tavoi eena oli kehi ää vanhoista kirjontamalleista uusia tuoteideoita ja uusi tuoteperhe pakkauksineen kaupalliset näkökulmat ja tuotannollistaminen
huomioon o aen.

Projektets mål var a av gamla broderimönster ta fram
nya produk déer och en ny produk amilj inklusive förpackningar med beaktande av kommersiella och llverkningsmässiga aspekter.

Projek in sisältyi edonhankintaa, ideoin a ja tuotekehitystä. Lopputuloksena syntyi prosessipor olio, joka
sisältää prosessin kuvauksen, valmiit tuo eet ja tuoteperheet pakkaus- ja tuotantopaikkaehdotuksineen sekä
sähköisessä muodossa olevat edostot mahdollista tuotantoa varten.

Projektet innehöll informa onssökning, idékläckning
och produktutveckling. Som resultat föddes en processpor olio, som innehåller processbeskrivningen, färdiga produkter/produk amiljer inklusive förslag på förpackningar och producenter samt elektroniska filer för
eventuell produk on.
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OY VENETEX AB

Venepenkin suunnittelu
Planering av båtsits

Venetex Oy osaa veneverhoilun: yritys tekee mi a lauksena ja amma taidolla venetyynyt ja -penkit sekä yksittäiset veneverhoilutyöt ja venekuomut.

Venetex Oy gör bå nredningar, llverkar må beställda
båtdynor och -bänkar, enskilda bå nredningar och kapell med exper s.

Projek n tavoi eena oli suunnitella kokoontaite ava
kapteenintuoli, jossa käyte äisiin muotoonpuriste ua
vaneria ja joka olisi helpos verhoiltavissa. Projek n tuloksena teh in piirustukset kapteenintuolista sekä valmiste in prototyyppi.

Projektets mål var a planera en hopfällbar kaptensstol
av formpressat faner som skulle vara lä a klä över.
Som resultat av projektet gjordes ritningar över och en
prototyp på kaptensstolen.
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PIIROINEN OY

Ympäristökartoitus
Miljökartlägging

Piiroisen toimialaa ovat julki lakalusteet, metallin pintakäsi elypalvelut, metallikomponen en valmistus ja
tuotekehitys sekä muotopuristaminen ja verhoilupalvelut ympäristönäkökulmat huomioiden.

Piiroinens bransch är möbler för oﬀentliga utrymmen,
ytbehandling av metall, llverkning av metallkomponenter, formpressning samt beklädnad med hänsyn ll
miljöaspekter.

Tavoi eena oli tehdä yritykselle ympäristökartoitus.
Kartoitukseen vali in yrityksen toiminnoista tuotanto,
tuo eet, jätevesi sekä jätehuolto. Ympäristökartoituksessa havai ujen seikkojen perusteella on esite y kehitysehdotuksia ja huomioita laajayritykselle. Lisäksi
laadi in iviste y dokumen , josta selviää Piiroisen
toimet ympäristön hyväksi. Kyseinen dokumen voi ainakin toistaiseksi korvata ympäristömerkin ja ympäristöstandardin, ja sitä voi käy ää hyödyksi markkinoinnissa.
Käytännössä dokumen a voidaan käy ää tarjousten
lii eenä osoi amaan ympäristöasioiden huomioon ottaminen yrityksessä.

Målet var a göra en miljökartläggning åt företaget. Av
företagets verksamhet valdes produk on, produkter,
avfallsva en och avfallshantering ll kartläggningen.
Beställarföretaget har presenterats utvecklingsförslag
och iak agelser. Dessutom skrevs e komprimerat dokument, som visar Piiroinens åtgärder för miljön. Dokumentet kan åtminstone llsvidare ersä a e miljömärke
och miljöstandard och det kan användas i marknadsföring. I prak ken kan dokumentet användas som bilaga
ll oﬀerter för a visa företagets miljöhänsyn.
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VOHEK OY

Työmaa-sähkökeskuksen kehittäminen
Utveckling av elcentral för byggarbetsplatser

Vohek Oy valmistaa työmaapää- ja alakeskuksia sekä
teollisuuden pistorasiakeskuksia vaa viin käy ökohteisiin.

Vohek Oy llverkar huvud- och bicentraler samt industrins u agscentraler för krävande användningsområden.

Projek n tavoi eena oli kehi ää ja muotoilla uudelleen
muotoilla työmaasähkökeskus.

Projektets mål var a utveckla och formge en elcentral
för byggplatser.
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YRITYSTARINAT

Toteutunut valmis messuosasto.

OSASTO ALIHANKINTAMESSUILLE
Moona Tikka

Yhden hengen yrityksen omistaja Jaakko Tuomola kuvaa yritystään sekalaiseksi ”kiinatavarataloksi”, josta on
mahdollista lata melkein mitä vain osia. Tila avat tuotteet ovat usein sellaisia, joita kulu uja ei edes huomaa.
Esimerkiksi jos kynävalmistaja haluaa kyniinsä etynlaisen osan, Tuomola etsii osalle valmistajan.

olivat kehuneet osastoa. Opiskelijat suunni elivat hänelle messuosaston lisäksi uudet käyn kor t, uuden logon sekä ne sivut. ”Ilmeises tytöt säälivät mua koska
ne vanhat ne sivut olivat niin surkeat ja ilmeises vanha logokaan ei mielly änyt heitä”, Tuomola nauraa. Hän
sai enemmän, mitä lasi.

CHN Engineeringillä on tällä hetkellä pääasiassa yritysasiakkaita. ”To akai haaveita ja ideoita on, mu a ne nyt
jäävät vielä toistaiseksi pöytälaa kkoon”, Tuomola kertoo. Ideoita hän halusi kuitenkin sen verran hyödyntää,
e ä osallistui Tampereen Alihankintamessuille. Messuosaston suunni eluun hän halusi apua. ”Mä edän, e ä
jos mä suunni elen messuosaston itse, niin siitä tulee
ihan insinöörimäisen näköinen”, Tuomola naurahtaa.
Hän halusi osastonsa olevan katu-usko ava ja tyylikäs.

Tuomolan mielestä Auraamon kaltainen toiminta on
hyödyllistä. Opiskelijat oppivat työelämän sääntöjä ja
yritykset saavat hyvän työpanoksen opiskelijoilta. Opiskelijoiden työskentely oli hänen mielestään rii ävän amma maista. Yhteistyöstä hyötyivät molemmat tahot.
Jaakko Tuomola sai yritykselleen hienon messuosaston
sekä paljon muuta hyödyllistä, opiskelijat puolestaan
saivat kokemusta työelämästä.

Auraamon toimintaan Tuomola läh sa umalta. Omilta
opiskeluajoiltaan hän muis , e ä opiskelijoilla voi teettää melkein mitä vain. Lisäksi hän muis , e ä Turussa
koulutetaan muotoilijoita, ja he osaisivat ken es auttaa häntä messuosaston suunni elemisessa. Soi aessaan Turun amma korkeakouluun hänelle kerro in
Auraamosta. Siitä se läh . Tuomola sai avukseen kaksi
muotoilun opiskelijaa. Tuomola sanoo olevansa eri äin
tyytyväinen opiskelijoiden työpanokseen ja työn lopputulokseen. Messuosasto oli saanut paljon kiitosta ja Tuomolan mielestä se ero ui edukseen. Myös messuvieraat

Muotoilua Tuomola arvostaa ja pitää tärkeänä. ”Mones
näkee sellaisia messuosastoja, joissa on valkoiset seinät
ja si en joku peruslakana seinällä. Onko siinä nyt si en
nähty paljon vaivaa? Arvostetaanko siinä niitä, jotka on
ajanut mahdollises satoja kilometrejä tullakseen messuille?” kyselee Tuomola. Hän on selkeäs tyytyväinen,
e ä läh projek in mukaan. Messuille hän olisi osallistunut joka tapauksessa, mu a olisi omien sanojensa
mukaan ehkä tyytynyt ”apinoimaan” muiden osastoja.
Maanlaajuista ketjua Jaakko Tuomola ei halua yrityksestään rakentaa, vaan haluaa sen menestyvän siinä määrin, e ä hän itse saa siitä mukavan elannon.
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PALVELUKONSEPTIEN IDEOINTI JA YHDEN KONSEPTIN
PILOTOINTI
Sirpa Kiviharju

Evergreen garderobi on alkutaipaleellaan oleva yri äjävetoinen secondhand-kauppa. Toiminta on aloite u
vaa eiden ja asusteiden kunnostamisella ja myymisellä.
Toiminta-ajatuksena on palvella muo trendeistä riippuma omia ja ympäristö etoisia pukeutujia. Palveluina on ollut vuosikymmenteemajuhliin pukeutumisessa
avustaminen, vintagevaa eiden muuntaminen asiakkaalle ja vähäisessä määrin vuokraustoiminta.
Ainee omat tarinat ja elämykset lii yvät kestävän kehityksen ideologiaan sekä secondhand- ja vintagepukeutumiseen. Myynnin edistämiseksi tarpeena oli ideoida ja tuo eistaa olemassa olevaa vintagemateriaalia,
vaa eita ja asusteita, myös ainee omaksi palveluksi.
Auraamon projek lla lähde in hakemaan monialaisen
opiskelijakokoonpanon avulla ideoita toiminnan kehi ämiseksi.
Nuoret ovat tutkitus ympäristö etoisia ja nuoria ovat
pääosin evergreen garderobin asiakkaatkin. Auraamon
projek en toteu ajina oli opiskelijat, jotka kuuluvat ikänsä puolesta eg:n kohderyhmään. Evergreen garderobin
toiveen mukaises projek ssa oli mukana opiskelijoita
myyn työn ja muotoilun koulutusohjelmista. Projek sta muodostui lähtökohdiltaan hedelmällinen ja myös

asiakaslähtöinen, koska onnenkantamoisena projek in
ilmoi autui opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita juuri vintagesta.
Projek eteni yhdessä sovi ujen palaverien kau a
suunnitelmallises ideoinnista yhden konsep n, Evergreen garderobin Vintage-illan pilotoin in ja palau een
keräämiseen iltaan osallistuneilta. Auraamon projek ssa suunnitel in vintage-ilta musiikkia ja tarjoilua myöten. Vaatetusmuotoilun opiskelija suunni eli ja toteu
markkinoin materiaalina käyte ävän flyerin ja hänen
toimestaan syntyi myös Vintageillan eto-osuuden tukena käyte ävät 50–80-lukujen pukeutumista kuvaavat
esi elytaulut sekä yleinen ajankuva - etopake , josta
voidaan ammentaa tarinoita asiakkaille kerro avaksi.
Vintage-illan palaute oli kehi ävää ja kannustavaa jatkokehi elyä ajatellen. Tunnelma oli muistoja esiin nostattava ja hauska. Palvelun lanseeraus on aloite u ja sitä
pyritään kehi ämään edelleen. Koko projek sta yritys
sai myös projek rapor n, jossa on muis ssa kaikki syntyneet ideat. Myös näiden kehi ely etenee. Projek oli
yrityksen näkökulmasta tuo oisa ja onnistunut. Myös
hinta-laatusuhde oli kohdillaan.
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PALVELUMUOTOILUSTA POTKUA
Kaisa Saukko

Wilhelminan perus vat Mirja ja Klas Ekman vuonna
1968. Yritys toimi alun perin kemikaliona, mu a yrityksen laajennu ua toimintansa aloi myös kampaamo ja
nimestä tuli kauneuskeskus Wilhelmina. Nykyisin kampaamotoiminta on lopete u kokonaan ja yritys tunnetaan nimellä Hyvän olon keskus Wilhelmina. Nimellä
halutaan viitata siihen, e ä ihmisen on hyvä pitää huolta
myös sisäisestä kauneudestaan. Yritys tarjoaa meikkausja maskeerauspalvelujen lisäksi mm. ravintoneuvontaa,
vyöhyketerapeu n palveluja, homeopaa sta neuvontaa sekä erilaisia kasvo- ja vartalohoitoja. Asiakaskunta
koostuu kaikenikäisistä, pääryhmän muodostavat kuitenkin 30–40 -vuo aat.

opiskelijoita markkinoinnin ja liiketalouden, kauneudenhoitoalan sekä muotoilun koulutusohjelmista. Projek ssa oli tavoi eena yrityksen ilmeen päivi äminen, uusien palvelupake en suunni elu ja hintojen päivitys sekä
tunne avuuden lisääminen erilaisin markkinoinnillisin
keinoin. Paulus on tyytyväinen opiskelijoiden työpanokseen. Hänen mielestään opiskelijat suhtautuivat tehtäväänsä tosissaan ja amma maises . Hän ei luultavas
olisi lähtenyt tekemään tämän kaltaista projek a yksinään. Paulus kokee, e ei yri äjillä väl ämä ä ole aina
aikaa tällaisille jutuille. Hän antaakin kehunsa seuraavalle sukupolvelle: ”Te nuoret ole e niitä tulevaisuuden
osaajia ja teillä on näkemys eteenpäin.”

Hyvän olon keskus Wilhelmina osallistui Auraamon toimintaan monialaisen projek n kau a. Yrityksen omistaja Leena Paulus kertoo innostuvansa helpos uusista asioista, joten kun hänelle ehdote in projek a Auraamon
kanssa, hän läh ilomielin mukaan. Projek in osallistui

Paulus osallistui myös Auraamon järjestämään
’yrityskuva’-seminaariin. Hän koki sen hyödyllisinä. ”Sieltä sai paljon uusia näkökulmia. Kuten se, e ä on hyvä
astua välillä asiakkaan saappaisiin ja tarkastella liike ä
ja toimintaa sitä kau a” Paulus perustelee.
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Uusi ja vanha
neƫ-ilme.

ILMETTÄ UUDISTAMAAN
Moona Tikka

Morite Oy on Teijolla sijaitseva perheyritys, joka valmistaa päätuo eenaan ikkunaheloja. Alunperin nappitehtaana toiminut yritys irroite in Wihuri-yhtymästä
omaksi yrityksekseen vuonna 1984. Ikkunahelojen lisäksi Morite valmistaa muun muassa kaapelikiinnikkeitä,
rakennusheloja sekä ovimikkoja. Myös nappien valmistus kuuluu edelleen Moriten toimintaan. Moriten asiakkaisiin lukeutuu sekä yksityisiä e ä yritysasiakkaita
ja esimerkiksi Puolustusvoimat on yksi suuri tuo eiden
hankkija. Yrityksen yhdeksän työntekijää ja kaikki tuotanto lat sijaitsevat Teijolla Varsinais-Suomessa.
Moriten tuotantopäällikkö Olli Saarinen kertoo kuulleensa Auraamosta ensimmäistä kertaa mainosten kau a.
Moritella oli suunni eilla uudistaa ilme ään ja markkinoin aan sekä päivi ää ne sivujaan. Koska Auraamon
referensseistä tällaisia projekteja löytyi, oli se helppo
ja edullinen vaihtoehto toteu aa halutut uudistukset.
Myös uu a ja ulkopuolista aja elua kaiva in: ”Meitä on
joskus hauku u pienestä insinöörimäisyydestä”, Saarinen naurahtaa. Moriten toiveena olikin saada Auraamon
projek n kau a opiskelijoilta uusia ajatuksia ja ideoita
markkinoin in sekä yrityksen ilmeeseen. Myös muotoilun käy öä laajemmin yrityksen toiminnassa on mie y.
Moriten ja Auraamon välisessä projek ssa oli mukana
Turun AMK:n opiskelijoita niin myyn työn, teollisen
muotoilun kuin tuotekehitystekniikankin puolelta. Pro-

jek ssa uudiste in yrityksen logo ja ilme, suunnitel in
ja toteute in uudet ne sivut sekä teh in uusi tuoteesite välisulkimelle. Opiskelijat myös nimesivät tuo een
uudelleen Näppärä-välisulkimeksi. Projek ssa halu in
antaa opiskelijoille mahdollisimman vapaat kädet juuri
siksi, e ä uusia ajatuksia saataisiin mahdollisimman paljon.
Vaikka yrityksessä kaiva in suures muutoksia ja uudistuksia, ei Saarinen osaa varmaksi sanoa olisiko uudistuksiin lähde y ilman Auraamon opiskelijoita. Joitain
tarjouspyyntöjä oli uudistustöistä tehty, mu a niiden
hinta-hyötysuhde mie ty . Auraamon kanssa tehdyn
projek n hyödyllisyys kummallekin osapuolelle – yritykselle ja opiskelijoille – oli selkeää. Opiskelijoiden kanssa
tehtävässä yhteistyössä kiinnostaa erityises kontak en
luon , mistä olisi hyötyä esimerkiksi rekrytoin lanteissa.
Kaiken kaikkiaan yhteistyö Moriten ja opiskelijoiden
välillä sujui hyvin ja toimivia uudistuksia saa in aikaan.
Yrityksessä on myös hyvin ote u suunnitelmat käy öön
eikä vain jäte y niitä ajatuksen tasolle. Olli Saarinen
rohkaisisi opiskelijoita olemaan kuitenkin vieläkin rohkeampia ja omia ideoitaan esiin tuovia tulevissa projekteissaan.
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TOIMITILOJEN SISUSTUSSUUNNITELMA
Moona Tikka

Topper Uniform on vuonna 1983 peruste u vaatetusyritys, joka sijaitsee Liedossa. Perustamisestaan läh en
Topper on keski ynyt virka-, amma - ja työvaa eiden
suunni eluun ja valmistukseen. Topperin asiakkaat jakautuvat kolmeen ryhmään sen perusteella, minkä
tyyppisestä vaatetuksesta on kyse: uniform-mallistosta
löytyy vaa eita virkamiehille ja business-puolelta taas
siis mpiä työasuja esimerkiksi pankeille, ravintoloille ja
hotelleille. Design-vaa eilla tarkoitetaan Topperissa etylle yritykselle suunniteltuja työasuja, kuten esimerkiksi kauppaketjujen työvaa eet.
Liedon toimipisteellä työskentelee reilut parikymmentä henkilöä, joiden lisäksi Topperilla on toimipisteet
Tampereella, Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Helsinkiin
ava in vas kään myös yrityksen oma showroom. Tuotteiden ompelu tapahtuu Topperin tytäryh össä Virossa,
jossa on työntekijöitä noin kolmekymmentä.
Topperin Mia Ruusumo kertoo Auraamo-yhteistyön alkaneen Auraamon yhteydenotosta ja seminaareista.
Yrityksen muute ua nykyisiin loihinsa Li oisten Verkatehtaalta, halu in uusista loista tehdä juuri Toppe-

rin näköiset ja tällöin apua pyyde in Auraamosta. Yrkeshögskolan Novian muotoilun opiskelija Emilia Hobin
teki yritykselle sisustussuunni elun, jonka tavoi eena
oli luoda loista yhtenäiset ja Topperin näköiset. Sisustussuunnitelma ka oi Topperin toimisto-, neuvo elu- ja
sosiaali lat sekä yrityksen eteisaulan. Ruusumon mukaan sisustussuunnitelman laajempi idea on toteutunut
täysin, vaikka pieniä yksityiskoh a onkin halu u toteutusvaiheessa muokata. Suunnitelman onnistumisesta
kertoo myös se, e ä samalta opiskelijalta la in myöhemmin sisustussuunnitelma myös Helsingin toimipisteelle.
Topperissa ollaan muutenkin totu u käy ämään opiskelijoita erilaisissa projekteissa ja työharjoi eluissa. Tälläkin hetkellä yrityksessä työskentelee suunni elijoina
opiskelijoita, jotka tekevät Topperille töitä opintojensa
ohella. Ruusumo kertoo opiskelijaprojek en olleen hyvin antoisia molemmin puolin: opiskelijat saavat työkokemusta ja yritys uusia näkökulmia. Kasvuyrityksenä
Topperille onkin hyvin tärkeää kehi yä jatkuvas ja olla
tässä päivässä sekä tulevaisuudessa hyvin kiinni.
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OPETTAJANÄKÖKULMA
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SAUNATUOTEMALLISTON KEHITTÄMINEN
Tarmo Karhu

PineƩa-tuote Oy oli Auraamo-toimeksiannossaan
kiinnostunut tuotekehi elystä heidän saunatuotemallistoonsa lii yen. Ajatuksena Pine alla oli kylpylätunnelman tuominen suomalaiseen saunaan ja
kylpyhuoneeseen teemalla Saunasta ko kylpylään.
Kiinnostusta projek in oli sekä Noviassa e ä Turun
AMK:ssa, joten pää mme tehdä projek n yhteistyössä.
Noviasta projek in kytke in kalustemuotoilun toisen
vuoden, ja Turun AMK:sta tuotemuotoilun kolmannen
vuoden opiskelijaryhmä, yhteensä noin 30 opiskelijaa.
Lisäksi mukaan ote in Turun AMK:ssa syksyllä 2010
opiskelleet kuusi vaihto-opiskelijaa: yksi Japanista, yksi
Virosta, kaksi Ranskasta sekä kaksi Saksasta. Mukana oli
siis melko suuri ja monikul uurinen ryhmä.
Aloi mme projek n yhteisellä ideoin työpajalla, jossa
jaoimme opiskelijat kuuteen imiin niin, e ä jokaisessa imissä oli yksi vaihto-opiskelija sekä Novian ja Turun AMK:n opiskelijoita. Tämän ratkaisun tavoi eena oli
kehi ää opiskelijan imityöskentely- ja yhteistyötaitoja.
Vaihto-opiskelija jokaisessa imissä toi mukaan kansainvälisen näkökulman sekä englannin yhteiseksi kieleksi.
Aloitustyöpajan jälkeen projek in sisältyi kaksi yhteistä
kokoontumista koko ryhmällä sekä kaksi esi elykertaa
toimeksiantajalle. Opiskelija imit kokoontuivat muina
aikoina oman tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, ja
projek nhallinnan näkökulmasta aikataulujen yhteensovi aminen olikin yksi selvä oppimisen paikka. Tiimityös-

kentelyn näkökulmasta oli hyödyllistä oppia omien ideoiden esiin tuomista ja niiden puolustamista sekä toisaalta
joustamista yhteisten tavoi eiden saavu amiseksi. Tuoteideoiden ja -konsep en esi ely toimeksiantajalle toi
omat paineensa: todellisina toimeksiantaja-suunnittelijakohtaamisina nämä kaksi laisuu a antoivat paljon auten semman kokemuksen kuin projek esi elyt
ilman todellista yritysmaailman toimeksiantajaa. Toimeksiantajien edustajille opiskelijoiden tuoreet ideat ja
näkemykset ovat aina vähintäänkin virkistäviä ja usein
myös todellisia jatkokehi elyn mahdollisuuksia.
Jos opetustyö on aina oppimista myös ope ajalle, yhteistyö toisten ope ajien ja oppilaitosten kanssa tuo
siihen erityisen lisän. Muotoilun opiskelu etenkin muotoiluprojekteissa on hyvin paljon tekemisen kau a oppimista. Muotoilutyön tuloksia ei voi etää ennalta – keskenään yhtä hyviä ja oikeita ratkaisuja on aina useita.
Tämä mahdollisuuksien moninaisuus vaa i ope ajalta
laaja-alaisuu a ja lanneherkkyy ä. Useamman kuin
yhden ope ajan mukanaolo helpo aa eri näkökulmien
löytämistä ja monipuolisen palau een antamista opiskelijalle. Myös opiskelija saa tällöin mahdollisuuden oppia
o amaan vastaan erilaista palaute a omasta työstään
ja huomaamaan, e ä erilaiset mielipiteet ja näkemykset voivat muotoilussa olla yhtä oikeita, kun näkökulmaa
vain osataan vaihtaa. Oppimisen kannalta nämä yhteiset
palautekeskustelut ovat olennaisen tärkeitä.
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KOKEMUKSIA YRITYSPROJEKTEISTA MONIALAISEN
OPISKELIJARYHMÄN KANSSA
Päivi Katajamäki

Dantelli Oy:n toimeksiantona Muotoilun toimintakeskus
Auraamolle oli kehi ää heidän froteepyyhkeilleen sopiva kierrätysjärjestelmäkonsep . Turussa sijaitseva yritys
tuo maahan ja myy puuvillasta valmiste uja kylpyteksilejä. Yrityksen strategiana on yhdistää kylpyteks ileihin ekologisuus, ee syys ja estee syys. Tuo eet on
ser fioitu ISO-9001 ja ÖKÖ-standardeilla.
Projek toteute in Turun amk:n ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden kolmen opintopisteen laajuisina projekpajaopintoina syys-joulukuun 2010 aikana. Monialaisessa kolmentoista opiskelijan ryhmässä oli mukana
opintonsa juuri aloi aneita tulevia ympäristösuunnittelijoita, iktyonomeja, insinöörejä, muotoilijoita, rakennusmestareita ja tradenomeja sekä toisella vuosikurssilla opiskeleva ryhmän opiskelijaohjaaja.
Projek n aikana opiskelijat kartoi vat, huomioiden
erilaiset asiakasryhmät ja niiden erityisvaa mukset,
pyyhkeiden keräyksen organisoin mahdollisuuksia sekä
asiakkaiden kiinnostusta kierrätykseen. Ryhmä selvi
yrityksen nykyisen logis sen järjestelmän hyödynnettävyy ä kierrätyshankkeessa sekä kerätyn raaka-aineen
jatkojalostusmahdollisuuksia. Projek n aikana suunnitel in kierrätysmahdollisuudesta kertova juliste, jota
yrityksen on mahdollista käy ää keräyskampanjan toteu amisen yhteydessä. Projek n tuloksena syntyi yritykselle kierrätysjärjestelmän konsep ehdotus.

Wilhelmina – Hyvän olon keskuksen toimeksiantona oli
yrityskuvan päivi äminen. Kauneuskeskus Wilhelmina
Oy on yli 40 vuo a alalla toiminut turkulainen kauneusalan yritys, joka tarjoaa hyvän olon hellimispalveluita
naisille ja miehille.
Projek toteute in syyslukukaudella 2010 Turun amk:n
muotoilun ja kauneudenhoitoalan koulutusohjelmien
sekä Yrkeshögskolan Novian liiketalouden koulutusohjelman yhteistyönä. Projek in osallistuneet kuusi opiskelijaa olivat opinnoissaan jo pidemmälle edenneitä.
Projek n laajuus oli 3–6 opintopiste ä riippuen opiskelijoiden opintokokonaisuuksista ja suuntautumisalasta.
Monialaisessa ryhmässä kaikki näkivät projek n lähtökohdat ja kehityskohteet omasta näkökulmastaan. Kaikilla opiskelijoilla, tulevilla muotoilijoilla, estenomeilla,
ja tradenomilla oli asiantuntemusta johonkin osa-alueeseen ja näistä lähtökohdista he lähestyivät projek a
ja aloi vat yhdessä kehityskohteiden mie misen. Projek aloite in kartoi amalla yrityksen pääkilpailijat ja
heidän ominaispiirteensä. Yrityksen kohderyhmää tarkenne in ja tämän kau a mie in yrityksen ja toimi lan visuaalista ilme ä, toimi lan sisustusta, lankäy öä,
värejä sekä tuote- ja palvelutarjontaa. Projek ssa mie tin myös keinoja lisätä tunne uu a ja näkyvyy ä vanhoja ja uusia markkinoin keinoja hyödyntäen. Projek n
tuloksena syntyi Wilhelminan uudet palvelut -konsep ,
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joka sisälsi kaksi erilaista väri- ja sisustussuunnitelmaa
Wilhelminan loihin.
Monialaiset yrityselämäprojek t ope avat opiskelijoille
asiakaslähtöistä työskentelyä ja projek nhallintataitoja.
Opiskelijat kokevat yritysten kanssa tehtävät projek t
mo voiviksi, sillä ne ovat konkree sia, vaa via ja niiden
tulosten odotetaan olevan yritysten hyödynne ävissä.
Monialaisen ryhmän etuna projekteissa on uusien näkökulmien saaminen. Eri alojen opiskelijat katsovat asioita
eri näkökulmista. Näiden näkökulmien yhdessä pohminen sekä ryhmän jäsenten amma llisen suuntautumisen, edon ja taidon yhdistäminen, tuo aa usein

uudenlaisia ideoita ja ratkaisuja. Projek in muodostuu
laaja näkökulma ja asiakas saa kokonaisvaltaisen konsep n. Opiskelijat oppivat paitsi omasta suuntautumisalastaan, tekemään yhteistyötä toisten alojen kanssa ja
arvostamaan monialaisen ryhmän ansiosta aikaansaatua osaamista. Monialaiset asiakasprojek t ovat ope ajalle opetustyönä paitsi haasteellisia, myös palkitsevia ja
aina uusia asioita ja näkökulmia avartavia. Työelämä tarvitsee jatkossa yhä enemmän verko uneita osaajia, jotka pystyvät työskentelemään monialaisissa kansallisissa
ja kansainvälisissä imeissä. Tässä meillä on saavute u
hyvä alku.
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DESIGN AV SERVICEKONCEPT
Helena Nordström

Auraamo-projektet kom undertecknad, lektor i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, första gången
i kontakt med under våren 2010, då jag medverkade i
några träﬀar med kolleger från Åbo yrkeshögskola – Turun amma korkeakoulu. I det första projektet samarbetade tre studerande från Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram i företagsekonomi med tre studerande
från den finskspråkiga yrkeshögskolan i sy e a utveckla nya sä a sälja bageriprodukter ll studerande och
unga familjer. I det andra projektet ingick en studerande
från Yrkeshögskolan Novia i e mångprofessionellt team
med estenom- och formgivningsstuderande från Åbo
yrkeshögskola i sy e a fräscha upp Kauneuskeskus Wilhelmina Oy’s image ll a bli e mera hel omspännande centrum för välbefinnande. I båda projekten kunde
studeranden bl.a. llföra uppdragsgivaren material om
hur unga konsumentgrupper tänker och resonerar samt
rekommenda oner om hur SMI-företag kunde agera i
sociala medier. Gerillamarknadsföring fördes fram som
e lockande alterna v i båda projekten.
Ur lärarsynvinkel kan jag konstatera, a det har varit
både inspirerande och utmanande a jobba med ”verkliga” projekt. Det har varit uppmuntrande a se sina
studerande ingå och klara sig i mul professionella team
med studerande från andra utbildningsprogram. Projekten har konfronterat dem med auten ska företagare
med auten ska problem och utmaningar; få dem a

pröva på kundtänkande, a inta en aﬀärsmässig, företagarsynvinkel, på omvärlden. De a om något kan väl
klassificeras som professionell llväxt. Det är väl varje
yrkeshögskolelärares dröm a få se sina studerande –
självmant, inte på uppmaning – kombinera teori med
prak k och få följa med hur de ”prövar sina vingar” för
a se om de håller. Reflek onen e eråt har varit ”guld
värd.”
Handledningens uppgi är ju tradi onellt a stöda,
inte a förhindra eller som en VD u ryckte det i Talouselämä: ”Ei minua ole tähän jarrumieheksi palka u”.
Handledningens roll har förändrats i takt med projektets
framskridande; i början mer rådgivning, feedback, sedan mer frågor, sammanfa ning, upprepning, för a ll
sist uppgå i mer lyssnande. Även för undervisande personal är det llåtet a lära sig nya saker – inte minst a
stå ut med osäkerhet, a försä a sig i den – så omtalade
– obekvämlighetszonen.
”Learning by doing” är en beprövad metod och vi har
återigen kunnat konstatera, a största delen av all inlärning fak skt sker utanför skolans väggar – med hjälp
av storyn. Och vad är väl bä re än storyn som serveras
av verkliga, lokala, företagare? Företagare som har verkliga problem och utmaningar, som kräver engagemang
på ort och ställe; som förutsä er a man fördjupar sig
i företagets makro- och mikromiljö, före eventuella lös-
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SuunniƩeluryhmän kokous Yrkeshögskolan Noviassa.

ningar kan presenteras. A designa och producera tjänster kräver all d någon form av ekonomiskt tänkande och
kompetens.
Projekten studerande åtar sig under studie den borde
inte vara separata studerandepresta oner, utan delar
av en större helhet, där det skapas en kontext för inlär-

ningen. Det borde finnas situa oner och platser där den
unga Y-genera onen, från olika kulturer, möter en lokal,
äldre, företagargenera on och båda kan dela med sig
av sina lärdomar och erfarenheter. Auraamo erbjöd allt
de a och gav mersmak för liknande projekt i fram den.
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ASIANTUNTIJUUTTA MONIALAISUUDESTA
Laura Närvi ja Mervi Vuolas

Turun amma korkeakoulun Muotoilun toimintakeskus
Auraamo haki syksyllä 2010 kiinnostuneita koulutusohjelmia toteu amaan yritysyhteistyöprojek a Lauluoviyritykselle. Lauluovi tuo aa erilaisille asiakasryhmille
suunna uja musiikkiohjelmapalveluja esim. yhteislaulu laisuuksia sekä laisuuksiin lii yviä lauluvihkoja. Lisäksi se on mukana seniori-ikäisille suunnatuissa Turun
AMK:n Hyvinvoin -TV:n lähetyksissä. Tässä projek ssa
tavoi eena oli kehi ää Lauluovi-yrityksen musiikkipalvelun visuaalista ilme ä siten, e ä yrityksen ilmeestä
tulisi yhteneväinen ja yrityksen tunne avuus lisääntyisi.
Toisaalta tavoi eena oli myös kehi ää yrityksen ne sivut helppokäy öisiksi.
Projek n suunni eluvaiheessa olivat mukana muotoilun, myyn työn sekä sosiaalialan koulutusohjelmat.
Varsinaiseen projek in läh mukaan kaksi opiskelijaa
muotoilusta, yksi myyn työstä sekä kaksi sosiaalialan aikuisopiskelijaa. Ohjaavina ope ajina toimivat ope ajat
sekä muotoilusta e ä sosiaalialalta.
Projek n aikana yrityksen jäsenet ja opiskelija-ope ajaimi tapasivat kolme kertaa. Opiskelija-ope aja imi pi
yhden työpajatyöskentelyiltapäivän ja ohjaavat opettajat tapasivat omia opiskelijoitaan viikoi ain. Yrityksen ja opiskelijoiden yhteistyösuhteen muodostumisen
kannalta keskeiseksi nousi tapaaminen, jossa opiskelijaope aja imi osallistui yhdessä toimeksiantajan kanssa

Hyvinvoin -TV:n yhteislaululähetykseen. Konkree nen
yhteinen tekeminen laukaisi sekä toimeksiantajan e ä
opiskelijoiden jännityksen ja vapau opiskelijoiden luovuuden. Tuntui, kuin tuon tapaamisen jälkeen toimeksiantajassa olisi herännyt usko opiskelijoiden kykyyn ja
haluun tar ua toimeksiantoon. Toisaalta tapaamisessa
oli ais avissa myös opiskelijoiden aivan uudenlainen
kiinnostus ja into toimeksiantoon.
Opiskelijoiden työnjako projek ssa toteutui luontevas
eri koulutusalojen asiantun juuksien mukaan. Sosiaalialan opiskelijat selvi vät asiakasnäkökulmasta, miten
Hyvinvoin -TV:n lähetyksiä seuraavat seniori-ikäiset kokivat Lauluoven lähetykset ja millaisia kehi ämistoiveita
heillä oli. Myyn työn opiskelija selvi , miten yrityksen
markkinoin vies ntää voisi parantaa mm. ne sivujen
kau a. Muotoilun opiskelijat kehi vät yrityksen tv-lähetysten visuaalista ilme ä paremmin yritykseen lii yväksi
ja tunniste avaksi sekä vastaano ajia palvelevaksi.
Projek n tuloksena yritys sai sekä uu a etoa e ä käytännön välineitä toimintansa kehi ämiseen. Yritys sai
ohjeita ne sivujen muokkaamisessa toimiviksi ja helppokäy öisiksi sekä lukuisia ehdotuksia studio lassa
käyte äviksi taustakankaiksi. Lisäksi kuva in senioriikäisten mieltymyksiä ja rajoi eita Hyvinvoin -TV:n käytössä. Yritys oli hyvin kiinnostunut saavutetuista tuloksista, joita monialainen ryhmä oli saanut aikaiseksi.
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Projek oli mielenkiintoinen ja ope avainen. Projek n
toimeksianto oli aluksi hyvin laaja ja avoin, mikä vaa
opiskelijalta uskallusta hei äytyä prosessin vietäväksi
ja ope ajalta kykyä innostaa opiskelijoita sekä luoda
uskoa projek n onnistumiseen. Toisaalta kun yrityksen
toimeksianto työskentelyn kuluessa selkiytyi, kehi se
puolestaan opiskelijoiden kykyä joustaa omissa suunnitelmissaan sekä huomioida asiakasyrityksen näkökulma
työskentelyssä. Projek in aikana eri alojen opiskelijat
oppivat paljon itsestään, toisiltaan sekä toistensa osaamisalueista. Aluksi koe u hämmennys esimerkiksi siitä,
miten sosionomit voivat olla mukana yrityksen visuaalisen ilmeen suunni elussa, hälveni projek n edetessä.

Kaikkien panos oli onnistuneen lopputuloksen kannalta
merki ävä, ja monialaisuus loi projek in syvyy ä sekä
lisäsi ratkaisevas asiantun juu a.
Tulevaisuuden työelämä vaa i monialaisuu a ja on
hyvä, e ä opiskelijat to uvat jo opiskeluaikana tekemään yhteistyötä laajas . Myös ohjaavalle ope ajalle
monialaisuus on mahdollisuus oppia uu a, se luo uusia
näkökulmia ja laajentaa yhteistyömahdollisuuksia.
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OPISKELIJANÄKÖKULMA

Leipomo Rostenin uuden myynƟkonsepƟn suunniƩelua.

MYYNTIKONSEPTIN SUUNNITTELU YRITYKSELLE
Maija Haapakoski

Myyn konsep n suunni eluprojek keskisuurelle leipomoyritykselle oli tehtävä, johon lähdin mielenkiinnolla
mukaan. Pääsinhän näin tutkailemaan sitä kaavaa, millä
leivät päätyvät leipomon linjalta meidän ko emme leipälaa koihin. Sain laisuuden hahmo aa sitä kokonaisuu a, miten tuo eita ylipäätään tuodaan markkinoille,
millaista työtä se on ja mitkä asiat siihen vaiku avat.
Pohja edon perustalta saimme si en tuoreina ideanikkareina luoda uusia huimaavia markkinoin -ideoita uudenlaisen myyn konsep n kehi ämiseksi.
Kaikki tärkeät pohja edot saimme yrityksen edustajalta,
joka antoi projek lle kaiken sen vaa man huomion ja
kohteli meitä opiskelijoita yhtenä amma laisjoukkona,
jolla olisi paljon anne avaa. Kartoi mme markkinoinnin sekä asiakaskunnan, ja lähdimme poh maan uu a
lähestymistapaa näiden faktojen pohjalta. Alkuun täytyi mie ä, mille kohderyhmälle tuote a tällä hetkellä
eniten myydään ja minkä kohderyhmän osalta myyn ä
halu aisiin vielä lisätä. Pohdimme mikä vetoaisi kohderyhmään, jonka haluaisimme paremmin tavoi aa.

Yhteistyö yrityksen kanssa sujui loistavas . Ilman asialle
omistautunu a yhteyshenkilöä olisimme jääneet tuloksissakin puoli ehen saavute uun tulokseen verra una.
Saimme hyvin suunniteltua ja konseptoitua uusia ideoita. Minun osuuteni oli käsitellä suhde a sosiaaliseen
mediaan, ja tämän projek n ansiota yrityksellä onkin
sivut Facebookissa. Sain ylläpitää näitä sivuja vuoden
verran, ja luovu n työn omasta tahdostani vuosi si en
yrityksen sisältä käsin hoide avaksi.
Posi ivises onnistunut projek antoi minulle valtavasintoa kohdata uusia kehitysprojekteja, ja sain rutkas
itseluo amusta yritysasiakkaiden kanssa toimimiseen.
Tämän jälkeen uskalsin o aa käsiini muitakin asiakasprojekteja koulussa. Päivätyöni teen tällä hetkellä palvelu- ja tuotemuotoilijana yrityksessä, joka kehi ää
asiakasyritysten liiketoimintaa ensisijaises aineetonta
pääomaa kehi äen. Rosten-projek au oi minua henkilökohtaises ymmärtämään sen, mitä itse teollisena
muotoilijana haluan olla kehi ämässä – yritysten palveluita asiakasta huomioivampaan, tuo avampaan, ekologisempaan ja kaikin puolin parempaan suuntaan.
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Ylhäällä Juha Punta Oy:n kaapin kasausvideon tekoa. Alhaalla Adi Kalusteet Oy:n
92
casen esiƩely.

HAASTEITA JA YLLÄTYKSIÄ
Janne Hietanen

Kehi ymistä ja uuden oppimista. Haasteita ja yllätyksiä.
Epävarmuuden syövereistä itsensä voi amiseen ja onnistumisen riemuun.
Niin monia eri vaiheita ovat projek t sisältäneet, toisistaan erilaisia ja kiehtovia. Kokemusta olen saanut yhteistyöstä niin Adi Kaluste Oy:n, Juha Punta Oy:n kuin
viimeisempänä Trafomic Oy:n kanssa. Kokonaisuutena
koen, e ä projek t ovat kasva aneet ja kehi äneet minua eri äin paljon opiskelijana, ehkä myös ihmisenä.
Aluksi minua etenkin jänni , selviäisinkö haasteesta ja
millainen lopputuloksesta syntyisi jos syntyisi. Mu a jo
ensimmäisen projek n aikana huomasin, e ä vaikka työ
aikaa ja huolellista työskentelyä vaa kin, oli sen tuoma
tunne mahtava.

Näin, e eivät projek t olleet liian jyrkkiä ja suuria vuoria kiive äviksi ja kapuaminen koh projek n huippua oli
mahdollista. Luisumista alaspäin oli varo ava, ja sen movaa o ja keski yminen es vät kohtuullisen tehokkaas .
Hyvin yhteen hiileen puhaltava ryhmätyö on kaikissa projekteissa ollut oikea avain onnellisuuden oveen,
oveen jonka takana hyvä lopputulos odo aa.
Hienoja muistoja on jokainen projek minulle tuonut, ja
olen hyvilläni e ä tällainen mahdollisuus pienelle opiskelijalle suo in. Nykyhetkeä voisin katsoa hyvinkin erilaisin
silmin, jos projek en untuvapilvelle en olisi astunut.
Kerä yjä kokemuksia säilytän ja vaalin hiljaa hymyillen
matkallani koh tuntematonta tulevaisuu a.
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Ylhäällä PineƩa TuoƩeen uusia
tuoteideoita. Alhaalla Kaani Oy:n
työskentelyssä Esko Niinikorpi,
Iida Halonen ja Linda Huunonen.
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MONESSA MUKANA

Iida Halonen ja Linda Huunonen

Olemme kaksi tuotemuotoilun ja -valmistuksen opiskelijaa muotoilun koulutusohjelmasta Turun amma korkeakoulusta. Olemme olleet mukana kolmessa Auraamon yritysprojek ssa ja suunni elemassa Auraamon
näy elyä työharjoi eluna.
Toisena opiskeluvuotenamme innostuimme Auraamosta T&K-päivän esi ely laisuudessa. Pää mme osallistua Leipomo Rostenille tehtävään yritysprojek in,
jossa suunnitel in uudenlaisia palvelukonsepteja sekä
uudiste in konsulen piste ä. Opimme monialaista
ryhmätyöskentelyä, sillä projek in osallistui myös yksi
teollisen muotoilun ja kolme liiketoiminnan opiskelijaa.
Teimme ensimmäistä kertaa yhteistyötä yrityksen kanssa, ja saimme kokea millaista muotoilijan työ voisi olla
valmistu uamme. Leipomo Rosten oli hyvin tyytyväinen
tekemiimme konsepteihin ja o projek n jälkeen meihin yhtey ä konsulen pisteen eteenpäin viemiseen ja
testaukseen lii yen.
Toinen projek johon osallistuimme, teh in kolmantena
opiskeluvuotenamme koko luokkamme voimin Pine a
Oy:lle. Suunni elimme pienryhmissä Novian kalustemuotoilun opiskelijoiden kanssa spa-henkisiä sauna-

tuotekonsepteja. Mukana oli myös koulumme vaihtoopiskelijoita, jotka toivat konsepteihin kansainvälistä
näkemystä. Yhteistyö yrityksen kanssa lisäsi ymmärrystämme teollises valmiste avan tuo een vaa muksista. Konsepteja syntyi projek n kuluessa todella paljon,
ja yritys sai monia tuoteideoita tulevaisuu a varten.
Suori mme työharjoi elujakson Auraamossa keväällä
2011. Jakson aikana suunni elimme Auraamon näy elykonsep n ja uudis mme Kaani Oy:n graafisen ilmeen.
Näy elyn suunni elimme yhdessä teks ilimuotoilun
opiskelijan Anna-Kaisa Saukon kanssa. Suunni elu oli
haastavaa, kun pi huomioida näy ely lan rajoi eet,
mu a kuitenkin pitää huolta, e ä kaikki erilaiset projekt tulevat hyvin ja samanarvoises esille. Halusimme,
e ä näy ely olisi visuaalises tunniste ava juuri Auraamon näy elyksi. Mielestämme onnistuimme tavoi eessamme hyvin.
Kaani Oy:lle tehtävä projek oli sekin uusi aluevaltaus,
sillä tehtävänämme oli suunnitella ne sivuille, tuoteesi eille ja käyn korteille uusi visuaalinen ilme. Innostuimme aiheesta niin paljon, e ä ehdotuksia syntyi
paljon enemmän kuin yritys osasi odo aa.
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Milla Ranne ja Milka Kosonen valmistamassa uusia messukalusteita.
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MESSUOSASTON SUUNNITTELU JA GRAAFISEN ILMEEN
PARANTAMINEN
Milla Ranne

Projek mme alkoi CHN Engineeringin toimitusjohtajan
Jaakko Tuomolan tarjo ua Auraamolle toimeksiantona
messuosaston suunni elua Tampereen alihankintamessuille syksyllä 2011. Messuosaston suunni elun lisäksi
tavoi eena oli kohentaa yrityksen ilme ä kehi ämällä
yrityksen logoa ja käyn kor a. Neljännen vuoden tuotemuotoiluopiskelija Milla Ranne o työn vastaan ja
aloi tehtävään tutustumisen tammikuussa 2011.
Milla teki edonhankintaa messuosastojen layouteista
ja rakenteista sekä etsi erilaisia etoja valaistuksesta,
sisustuksesta ja värimaailmasta. Tämän lisäksi taustatutkimuksen kohteita olivat erilaisten yritysten logot.
Yhteistyötä teh in CHN Engineeringin toimitusjohtaja
Tuomolan kanssa, joka kertoi omaa näkemystään yrityksestään ja tutustu Millan yrityksensä historiaan ja

toimintatapoihin. Kesällä, kun taustatutkimus oli tehty, pääs in itse asiaan; messuosaston suunni eluun ja
toteu amiseen. Alun perin tavoi eena oli suunnitella
messuosasto, mu a projek n edetessä innostuimme
valmistamaan osastolle myös kalusteet akryylistä taivuttamalla, joten projek venyi yllä ävän pitkälle.
Osaston lisäksi paranne in yrityksen graafista ilme ä
hiomalla yrityksen logoa ja suunni elemalla uudelleen
yrityksen käyn kor . Lisäksi messuosastolle suunnitelin esite havainnollistamaan CHN Engineeringin työnkuvaa.
Kaiken kaikkiaan projek oli antoisa ja ope avainen. Oli
ilo työskennellä CHN Engineeringin kanssa.
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YRITYSHAUTOMO

HautomoyriƩäjät Ella-Villiina Makkonen ja Taina Ollikkala-Sitoi, KAKSDESIGN.

YRITYSHAUTOMON KAUTTA YRITTÄJÄKSI
Arja-Liisa Kuitunen

Turun alueella muotoilualan yritystoiminta on lisääntynyt viime vuosina merki äväs . Pieniä muotoilualan
yrityksiä on syntynyt teks ili- ja vaatetusmuotoilun sekä
tuote- ja teollisen muotoilun alalla. Yritysten verkostoituminen on ollut ak ivista ja innokasta, mikä osaltaan
on innostanut myös opiskelijoita perustamaan omia yrityksiä ja tulemaan mukaan verkoston toimintaan.
Muotoilun toimintakeskus Auraamon hautomotoiminta
on tarkoite u yri äjiksi aikoville Turun amma korkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta valmistuneille muotoilijoille pehmeäksi laskuksi yrityselämään. Tavoi eena
on ollut antaa vastavalmistuneille yri äjiksi aikoville –
tai jo yrityksen perustaneille – muotoilijoille mahdollisuus vuokrata edullises amma korkeakoulujen työpajojen koneita ja lai eita valmistumisen jälkeen kahden
vuoden ajan. Vastavalmistuneen ei siis tarvitse tehdä
suuria kone- ja laiteinvestointeja he valmistu uaan,
vaan hän voi keski yä yritystoiminnan ja tuo eiden kehi ämiseen sekä asiakaskunnan ja alihankintaverkoston
kokoamiseen. Hautomossa voi turvallises kokeilla, kantavatko yri äjän ja yrityksen siivet.
Hautomoyri äjille on tarjo u myös työhuone laa sekä
Turun amma korkeakoulussa e ä Yrkeshögskolan Noviassa. Tilassa on voinut tehdä toimistotyötä, työskennellä yleisimmillä muotoilualan suunni eluohjelmilla,
o aa vastaan asiakkaita sekä säily ää materiaaleja,

työskentelyvälineitä ja protokappaleita esimerkiksi asiakastapaamisia varten.
Hautomoyri äjät ovat voineet osallistua kaikkiin Auraamon järjestämiin koulutuksiin, seminaareihin ja muihin
tapahtumiin. Auraamon järjestämät yritysmentorit ovat
au aneet aloi avia yri äjiä alkuvaikeuksissa hautomoyri äjän omien toiveiden mukaisissa asioissa. Yritysmentorit ovat alalla pitempään työskennelleitä yri äjiä.
Yrityshautomossa on kolmen vuoden aikana toiminut
kaikkiaan 8 yritystä; atelier oneFIVEone (Piia Petäjävirta
ja Tiago da Silva), Deformed by Ina (Tina Nylund), Jami
Tikkanen, KAKS DESIGN (Ella-Villiina Makkonen ja Taina
Ollikkala-Sitoi), Kasper Nyman Design (Kasper Nyman) ,
Olin Design (Sebas an Olin), Saana ja Olli (Saana Sipilä
ja Olli Sallinen) sekä Sibu Oy (Jasu Rannikko, Ma Ranta
sekä Jonne Ulkuniemi). Joustava siirtyminen opiskelusta
hautomotoimintaan on mahdolliste u ’esihautomolla’,
joka on mahdollistanut oman yrityksen jo opiskeluaikana perustaneiden opiskelijoiden työskentelyn kesän aikana työpajoissa samoin ehdoin kuin hautomoyri äjät.
Näitä yrityksiä on ollut mm. Sibu Oy, Saana ja Olli sekä
Muuripuu.
Kun hautomotoimintaa suunnitel in, oli opiskelijoiden
tärkeimpänä toiveena työpajojen käytön mahdollistaminen. Auraamon toiminnan aikana on kuitenkin todettu,

101

Hautomoyritykset Olin Design ja Deformed by Ina esiƩelivät
tuoƩeitaan VÄYLÄT-näyƩelyssä.

e ä huoma avas tärkeämpää onkin työhuone, johon
yri äjä voi tulla ’töihin’ suunni elemaan, jossa voi käyttää etokone a sekä tavata asiakkaitaan. Työhuone a
käy vät kaikki hautomoyritykset, osa lähes päivi äin.
Työpaja lojen lai eita vuokrasi seitsemän yritystä keskimäärin muutaman päivän kuukaudessa.

hyödyntää jatkossakin. Valmistuneiden yritystoiminnan
tukemiseen on tavoi eena panostaa erilaisin innovaa opedagogiikan keinoin. Työpaja lojen koneiden ja
lai eiden vuokraamisesta on laadi u hinnasto, jota on
jatkossakin mahdollisuus soveltaa vastavalmistuneiden
yri äjien työpajatyöskentelyyn.

Vaikka hautomotoiminta tällaisenaan loppuukin, on
projek n aikana kehite y hyviä käytänteitä, joita voi
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SAANA JA OLLI

Saana Sipilä ja Olli Sallinen

Saana ja Olli suunni elee ja valmistaa ympäristömyötäisiä käy öteks ilejä. Materiaalinamme on 100% eurooppalainen hamppukangas ja valmistuksemme tapahtuu lähituotantona Länsi-Suomen läänin alueella
Aitoossa, Keikyällä ja Turussa. Omien tuo eiden lisäksi
teemme tuote- ja kuosisuunni elua muille yrityksille.
Tähän mennessä olemme julkaisseet neljä omaa mallistoa ja jälleenmyyn ä on ko maan 20 myyn paikan
lisäksi Japanissa, Hollannissa ja Belgiassa. Olemme osallistuneet Design Forum Finlandin Hirameki Design X Finland -myyn näy elyihin Tokiossa vuosina 2010 ja 2011.
Olemme toteu aneet tuotesuunni elua ruotsalaiselle
Boråstapeterille, ranskalaiselle Ta Daa -ekolastenvaatemerkille ja monikansalliselle Lipton-teebrändille.
Auraamon toiminta on ollut meille hyödyllistä erityises
hyvien työ lojen ja lai eiden vuokraamisen kannalta:
suuret investoinnit lai eistoihin ovat muotoilualan yri-

tyksille usein kompastuskivi erityises toiminnan alkuvaiheissa. Auraamo on helpo anut toimintaamme erityises vuokra avien lai eiden osalta protokappaleita
valmiste aessa. Laitevuokrauksen hyöty on varmas
vielä merki ävämpi yrityksillä, joiden toiminta nojaa
vähemmän alihankintavalmistukseen. Auraamo on kohdallamme merki äväs helpo anut siirtymistä työelämään valmistumisen jälkeen.
Myös yhteiset koulutuspäivät sekä Auraamon tuella
hanki u mentori ovat olleet meille suureksi avuksi. Yhteydet yrityksiin ovat hyödyllisiä ja tärkeitä aloi aville
muotoilualan yrityksille.
Kaiken kaikkiaan Auraamo on mielestämme kannate ava ja tarpeeseen tuleva hanke, joka luo kaivatun yhteyden yritysten ja nuorten suunni elijoiden välille.
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MUUTA TOIMINTAA

Ylhäällä graafiseen koulutukseen
osallistuneita.
Alhaalla Muotoilun avulla taantumasta
nousuun -seminaarin yleisöä.
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SEMINARIER OCH UTBILDNING
Eeva Joutsenlahti

Till formgivningscentret Auraamos verksamhet hörde
utöver de utvecklingsprojekt som u ördes för företag
också seminarier och utbildning. Målet med seminarierna var a ly a fram aktuella teman inom formgivning
och a informera om Auraamos verksamhet samt om
de tjänster som erbjöds företagen i Egentliga Finland.
De första seminarierna som ordnades var öppna också
för allmänheten, medan de sista var avsedda för Auraamos företagare och yrkeshögskolornas personal samt
studerande.

Auraamos andra seminarium ”Företag år 2023 – Miljöak va konsumenter som utmaning och som möjlighet/
Yritys vuonna 2023 – Ympäristöak iviset kulu ajat haasteena ja mahdollisuutena” fokuserade på hur företagen
kan svara på miljömedvetna konsumenters behov och
vad man kan göra idag, imorgon och i fram den med
tanke på hållbar utveckling. Frågor som man sökte svar
på var bland annat på vilket sä och med vilka verktyg
företagen kan utveckla sina produkter och sin verksamhet ur hållbarhetssynvinkel.

Det var nästan en självklarhet a temana för seminarierna skulle vara de samma som för Auraamos utvecklingsprojekt som erbjöds företagen, d.v.s. produktutveckling, företagsimage och hållbar produkt – hållbart
företag.

Hösten 2009 arrangerades Auraamos tredje seminarium ”Di följande drag mot framgång/Seuraava siirtosi
menestykseen”. Seminariet planerades och organiserades av första årets studerande från Åbo yrkeshögskola.
Under seminarieförmiddagen fick deltagarna ta del av
presenta oner om företagets visuella u ryck, om hur
vik ga de första intrycken av företaget är, om företagets
visuella bild i inredningen och om företagets möjligheter
a utny ja TV och elektroniska media.

Formgivningscentret Auraamos första seminarium organiserades den 2.4.2009 med temat ”Formgivning ger
ly /Muotoilun avulla taantumasta nousuun”. Seminariet inleddes med en presenta on av formgivningscentret
Auraamo och dess kommande verksamhet och tjänster
för företag och företagare. Under seminariet presenterades exempel på företag som medvetet har satsat på
formgivning och på det sä et klarat sig genom ekonomiskt svaga der. Dagen avslutades med temat ansvarsfull formgivning.

E av formgivningscentret Auraamos mål var a presentera nya rön inom formgivning. Rubriken för det ärde
seminariet var ”Tjänstedesign – vad är det?”. Föreläsarna, doktor Satu Mie nen från yrkeshögskolan Savonia
och industriella formgivaren (YH) Dan Rosenqvist från
projektet Mind vid Kons ndustriella högskolan, klargjorde vad tjänstedesign är och vad den innebär. E er pre-
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Ryhmätyöskentelyä Palvelumuotoilupäivänä.

senta onerna blev deltagarna indelade i arbetsgrupper,
som fick var sin tjäns dé a lösa med hjälp av tjänstedesignens metoder. Ak vt deltagande om e aktuellt
tema. Vårens seminarium om tjänstedesign väckte stort
intresse och många frågor om hur man kan llämpa metoden.
Sy et med Auraamos utbildningsdagar var a ge företagen verktyg från formgivningsbranschen för utvecklingsarbete och a berä a på vilka olika sä och områden
företagen kan använda formgivarens exper s. För a få
en klar bild av vilken typ av utbildning företagarna och
företagen ville få, gjordes det en behovskartläggning där
företagarna fick framföra sina önskemål och behov. Från
svaren utkristalliserades två huvudteman för utbildningarna: tjänstedesign/produktutveckling och företagsimage. Utbildningsdagarna arrangerades i form av workshoppar där deltagarna fick presentera sina produkter/
tjänster och utvecklingsbehov.
Auraamos sista seminarium ”Produktutveckling och
tjänstedesign” organiserades hösten 2010. Det fungerade som en teore sk bakgrund för de kommande utbildningsdagarna/workshoppar under vilka företagen skulle
få ta upp sina egna, specifika utvecklingsbehov. Formgivare Jesse Laivo från JL Design ly e fram produktplaneringens styrkor och möjligheter för företagen, medan
industriella formgivaren Dan Rosenqvist klargjorde vik-

ten av a analysera kundernas konsum onsupplevelser
för a utgående från dem skapa nya värdegrunder för
produkterna.
Under den första workshoppen som anordnades i november 2010 fortsa e företagarna llsammans med
Dan Rosenqvist a fördjupa sig i tjänstedesign och a
utveckla sina produkter och/eller tjänster. Under dagen
fick deltagarna först prova på a göra en tjänstes g för
en fik v kund och däre er diskuterades llämpningen
av metoden på företagarnas egen verksamhet. Den andra workshoppen behandlade produktplanering och
produktutveckling. Tillsammans med Jesse Laivo funderade deltagarna på formgivningsprocesser, konceptplanering och produktseman k. Möts företagets och kundernas värden och värderingar i produkterna?
Utbildningens andra huvudtema var företagsimage. Under den första workshoppen om företagsimage diskuterades den grafiska profilens betydelse för företagen ur
olika synvinklar. Deltagarna fick presentera det medtagna visuella materialet och analysera det. Följande gång
var tema förpackningar: förpackningsplanering och
dess betydelse för företagets image. Deltagarna diskuterade vad förpackning är, dess olika funk oner och på
vilket sä produkternas eller tjänsternas värde kan höjas genom rä förpackning. Den sista utbildningsdagen
berörde sociala media och de möjligheter som dessa
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Auraamon yriƩäjiä opintomatkalla tutustumassa Mainostoimisto Leimahdukseen.

erbjuder företagarna. A kunna välja rä media för sin
målgrupp och sina kunder är inte all d så lä och de a
kräver a företagarna känner de olika alterna ven som
finns.
Seminarierna och utbildningen utgjorde en helhet. Behovskartläggningen visade a det fanns intresse för utbildning; det kom önskemål om olika teman och ämnen

för utbildning, men a hi a den perfekta dpunkten för
de a var tyvärr svårare – det kunde ha varit fler deltagare. De som deltog i seminarierna och utbildningen var
dock nöjda med innehållet och arrangemangen. Också
i den externa utvärderingen som gjordes av Auraamos
verksamhet fick seminarierna och utbildningen e go
betyg.
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VÄYLÄT - STRÅKEN
Moona Tikka

”VÄYLÄT - STRÅKEN -Muotoilun kehi ämishankkeita Auraamosta” kokosi yhteen Auraamossa vuosien varrella
toteute uja projekteja. Marraskuussa 2011 Fortunakor elissa Turussa näh in yhteensä 21 turkulaisten
opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöprojek a, jotka
edus vat muotoilua laidasta laitaan. Mielenkiintoisten
projek en lisäksi näy ely esi eli myös neljä hautomoyri äjää tuo eineen. Näy elyssä taitojaan esi elivät
Saana ja Olli, Atelier onefiveone, Olin design sekä Deformed by Ina. Näy elyn tavoi eena oli tuoda laajemman
yleisön etoisuuteen Auraamon toimintaa ja muotoilun
mahdollisuuksia yritysten toiminnassa. Lisäksi tavoi eena oli tutustu aa uusia yrityksiä Auraamon toimintaan
ja saada uusia toimeksiantoja.
Palvelumuotoilun, kestävän kehityksen ja tuotekehityksen projekteja on tehty Auraamossa jo vuodesta 2009
läh en. “Tällaiselle toiminnalle on selväs
lausta yritysmaailman puolelta. Olemme saaneet runsaas posiivista palaute a opiskelijoiden tekemistä projekteista”,
kertoo Auraamon projek päällikkö Marjaana Mikkonen.
Kehityshankkeiden joukkoon lukeutuu muotoilua laidasta laitaan: näy elyssä näh in niin sisustussuunni elua,

uusia tuotemallistoja kuin erilaisia myyn konseptejakin.
“Halusimme näy elyllä tuoda esille muotoilun kentän
laajuuden: muotoilu ei ole pelkkää pintaa vaan osa jokapäiväistä elämäämme”, Mikkonen lisää.
Tuo ajana koin Auraamon näy elyprojek n eri äin
mielenkiintoiseksi ja ope avaiseksi. Olen aiemmin
toiminut tuo ajana muotoilualalla ja tapahtumatuotannoissa, mu a näy elyä en ollut koskaan aiemmin
tuo anut. Haastavaa työssä oli se, kuinka niin erilaiset
projek t saataisiin esiteltyä mahdollisimman selkeäs
ja yhdenmukaises . Päädyimme käy ämään näy elyrakenteina suurikokoisia muis tauluja, joissa kaikki projek t esitel in tekstein ja kuvin. Näiden lisäksi esillä oli
mahdollisuuksien mukaan myös prototyyppejä, ja täysikokoinen alumiinivene keskellä näy ely laa aiheu kin
hilpey ä kävijöissä.
Kaiken kaikkiaan näy elyssä kävi kahden viikon aikana
muutamia satoja ihmisiä. Keskeinen sijain houku eli paikalle myös satunnaisia ohikulkijoita. Eri yritysten
edustajiakin näy elyssä vieraili.
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LOPUKSI

Muotoilun toimintakeskus Auraamon toiminta on pääosin rahoite u Euroopan sosiaalirahaston ja ELY-keskuksen tuella. Rahoitus on myös osaltaan koostunut Turun
Amma korkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian omarahoitusosuuksista sekä mukana olleiden yritysten osallistumismaksuista.
Me toimijat olemme saaneet työskennellä yritysten ja
opiskelijoiden kanssa mielenkiintoisissa ja monialaisissa projekteissa – molemmilla ko maisilla kielillä. Auraamon yrityshautomo on au anut vastavalmistuneita
muotoilijoita vuokraamalla heille verstaita ja toimistolaa ja näin tukenut heitä yri äjyyden alkutaipaleella.

projekteista – ilman niitä ei Auraamon toiminta olisi
ollut mahdollista. Hankkeen ohjausryhmältä olemme
saaneet tukea ja kannustusta eri vaiheissa. Eritoten haluamme kii ää mukana olleita opiskelijoita, joiden uusien innova ivisten ideoiden myötä hankkeesta tuli Auraamo. Kiitoksen ansaitsevat myös ohjaavat ja mukana
olleet ope ajat.
Muotoilun toimintakeskus Auraamo aloi toimintansa
vuoden 2009 alussa ja pää yy hankkeena alkuvuodesta
2012, mu a toiminta tulee jatkumaan molemmissa amma korkeakouluissa.
KIITOS !

Haluamme kii ää kaikkia hankkeen mahdollistajia: rahoi ajia ja mukana olleita yrityksiä mielenkiintoisista

Marjaana, Eeva ja Arja-Liisa
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TILL SIST

Verksamheten vid Formgivningscentret Auraamo har
huvudsakligen finansierats av Europas socialfond och
ELY-centralen, och där ll genom självfinansieringsandelarna från Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia
samt företagens deltagaravgi er.
Vi aktörer har få samarbeta med företag och studerande inom intressanta och branschövergripande projekt –
på de båda inhemska språken. Auraamos företagskuvös
har stö utexaminerade formgivare i början av deras
företagarkarriär genom a hyra verkstäder och kontorslokaler ll dem.

tressanta projektuppdrag – utan dem skulle Auraamos
verksamhet inte ha varit möjlig. Projektets styrgrupp har
ge oss stöd och uppmuntran i olika skeden. Vi vill speciellt tacka de innova va och ivriga studerandena som
varit med och skapat Auraamo. E tack riktas också ll
handledarna och de medverkande lärarna.
Formgivningscentret Auraamo inledde sin verksamhet
i början av 2009 och avslutas som projekt i början av
2012, men verksamheten kommer a fortsä a vid de
båda yrkeshögskolorna.
TACK!

Vi vill tacka alla som har möjliggjort projektet: finansiärerna och de medverkande företagen med sina in-

Marjaana, Eeva och Arja-Liisa
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PROJEKTEIHIN OSALLISTUNEET
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PROJEKTEIHIN OSALLISTUNEET OPISKELIJAT JA OPETTAJAT
MEDVERKANDE STURERANDE OCH HANDLEDANDE LÄRARE
ABOADENT OY
Emilia Klemets, Nina Jansson (Yrkeshögskolan Novia, formgivning)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Albert Müller
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 17op/sp

ADI-KALUSTEET OY
Janne Hietanen, Maija Haapakoski, Jenni Leisvuori, Milka Kosonen,
Milla Ranne (Turun AMK, teollinen muotoilu)
Sini Heikkilä, Ja a Mäkelä (Turun AMK, myyn työ)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Nina Jansson, Pekka Mannermaa
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 1 - 8,5 op/sp

BEIN OY

Suvala
Projek n laajuus opintopisteinä/Projektets omfa ning i studiepoäng: 6 op/sp

DANTELLI OY
Turun AMK:n Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen ensimmäisen vuoden projek pajaopiskelijat sekä Yrkeshögskolan Novian
ensimmäisen vuoden muo - ja pukusuunni elun opiskelijat.
Första årets studerande vid Turun AMK:n tekniikka, ympäristö ja talous -resultatområdets projektverkstad och första årets studerande i
mode- och dräk ormgivning vid Yrkeshögskolan Novia
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Tuula Bergqvist, Päivi Katajamäki, Pia Nybom
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 3 - 6 op/sp

ELCON SOLUTIONS OY

Teemu Malmi, Henri Alisaari, Henri Suominen (Turun AMK, tuotemuotoilu)
Ohjaavat ope ajat/Tarmo Karhu, Jouni Suvala
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 10 op/sp

Pasi Kujakanto, Henri Äijälä (Turun AMK, teollinen muotoilu)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Markku Seppälä
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 5 op/sp

CI CITY IMAGE OY

ELLEGO POWERTEC OY

Markus Paavilainen (Yrkeshögskolan Novia, formgivning)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Albert Müller
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 15 op/sp

CHN ENGINEERING
Projek in osallistuneet opiskelijat/ Medverkande studerande: Milla
Ranne, Milka Kosonen (Turun AMK, tuotemuotoilu)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Marjaana Mikkonen, Jouni

Anne Tenhonen (Turun AMK, tuotemuotoilu), Juho Vuori (Turun
AMK, tuotekehitystekniikka)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Pekka Kärkkäinen ja Paavo
Riski
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: Opinnäytetyö/ Examensarbete 25 op/sp + 6 op/sp

EVERGREEN GARDEROBI
Turun AMK:n vaatetussuunni elun toisen vuoden opiskelijat/ Andra
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årets studerande vid Åbo Yrkeshögskolan kläddesign (MUOVAS08)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Paula Hakkarainen, Sirpa
Kiviharju
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 10 op/sp
PalvelukonsepƟen ideoinƟ
Projek in osallistuneet opiskelijat/ Medverkande studerande: Katriina Holanne, Sara Tenhunen
Ohjaava ope aja/Handledande lärare Arja-Liisa Kuitunen
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 2 - 5 op/sp.

JUHA PUNTA OY
Projek in osallistuneet opiskelijat/ Medverkande studerande:
Janne Hietanen, Salla Niemi, Anastassia Kopra, Simo Pussinen (Turun AMK, teollinen muotoilu)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Marjaana Mikkonen, Pekka
Mannermaa
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 6 op/sp.

KAANI OY
Linda Huunonen ja Iida Halonen (Turun AMK, tuotemuotoilu)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Marjaana Mikkonen
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 11op/sp

KAUNEUSKESKUS WILHELMINA OY
Sarita Laine, Annimari Saha ja Iida Aarnio (Turun AMK, kauneudenhoito), Kaisa Saukko ja Emma Koivisto (Turun AMK, muotoilu), Vinh
Tram (Yrkeshögskolan Novia, liiketalous)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare:Päivi Katajamäki, Helena
Nordström, Monika Tamminen

Projek n laajuus opintopisteinä/Projektets omfa ning i studiepoäng: 6 op/sp

LAULUOVI
Kaisa Saukko ja Emma Koivisto (Turun AMK, muotoilu), Anna Ivanisova (Turun AMK, myyn työ), Sirpa Hakanpää ja Eija Haapanen
(Turun AMK, sosiaaliala)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Laura Närvi, Mervi Vuolas
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 5 op/sp

LEIPOMO ROSTEN OY
Linda Huunonen, Iida Halonen (Turun AMK, tuotemuotoilu)
Maija Haapakoski (Turun AMK, teollinen muotoilu)
Vinh Tram, Simon Holmstöm, Pontus Hemming (Yrkeshögskolan
Novia, företagsekonomi)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Marjaana Mikkonen, Helena Nordström
Projek n laajuus opintopisteinä/Projektets omfa ning i studiepoäng: 6 op/sp

MORITE OY
Jonna Karppinen ja Emilia Pelander (Turun AMK, myyn työ), Sara
Virtanen (Turun AMK, teollinen muotoilu), Ville Rinnola (Turun
AMK, tuotekehitystekniikka)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Eeva Joutsenlah
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 2 - 5op/sp

PIIROINEN OY
Hanna-Mari Arminen (Turun AMK, kestävä kehitys)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Jari Hietaranta
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Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: Opinnäytetyö/Examensarbete 15 op/sp

PINETTA-TUOTE OY
Kolmannen vuoden tuotemuotoilun opiskelijat Turun amma korkeakoulusta sekä kuusi vaihto-opiskelijaa. Toisen vuoden huonekalumuotoilun opiskelijat Yrkeshögskolan Noviasta.
Tredje årets studerande i produk ormgivning vid Åbo yrkeshögskola
samt sex utbytesstuderande. Andra årets studerande i möbelformgivning vid Yrkeshögskolan Novia.
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Tarmo Karhu, Johan Keituri
ja Jouni Suvala
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 8 op/sp

PSYKOFYYSINEN TERAPIA MERJA MIESVIRTA
Jenni Jokiniemi (Turun AMK, tuotemuotoilu),
Emilia Ma sson, Emmi Amberla (Yrkeshögskolan Novia, formgivning)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Eeva Joutsenlah
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 3op/sp

Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Eeva Joutsenlah , Paula
Taipale
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 17 op/sp

TRAFOMIC OY
Janne Hietanen, Anna-Sofia Juntunen (Turun AMK, teollinen muotoilu)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Rii a Windahl
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 2 op/sp

VENETEX OY
Markus Paavilainen (Yrkeshögskolan Novia, formgivning)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Albert Müller
Projek n laajuus opintopisteinä/Projektets omfa ning i studiepoäng:15 op, opinnäytetyö/examensarbete

SYLVI SALONEN OY
Projek in osallistuneet opiskelijat/ Medverkande studerande::
Kaisa Leh nen (Turun AMK, teks ilisuunni elu)
Ohjaavat ope ajat/Handledande lärare: Päivi Katajamäki
Projek n laajuus opintopisteinä/ Projektets omfa ning i studiepoäng: 21 op/sp

TOPPER OY
Emilia Hobin (Yrkeshögskolan Novia, formgivning)
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KIRJOITTAJAT

Haapakoski Maija, teollisen muotoilun opiskelija, Turun AMK
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