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• Maakunnallinen taidekäsityöMALLISTO, KONSEPTI ja YHTEISÖ 

• 9 satakuntalaista yritystä, 10 taidekäsityöläistä / muotoilijaa (valittu 
hakemuksesta, kuratoinnin kautta) 

• Päämuotoilija, tuottaja, graafinen suunnittelija, valokuvaaja 

• 9 tuotesarjaa, jokaisessa sarjassa 2-5 tuotetta 

• Taustalla tutkimustyö, taidekäsityön tuotekehityshanke, 
tuotekehitysjakso 6 kk ja työpajatyöskentelyä 

• Lanseeraus syyskuussa 2008 

JUUREVA  
satakuntalaista muotoilua 

 

 

 

 



Malliston ja JUUREVA-yhteisön kulmakivet 

1.Vahva käsityöosaaminen 

2.Yhteiset (ja yhteisesti määritellyt) arvot 

3.Paikallisuus ja satakuntalainen kulttuuriperintö 

4.Ajatus Meidän mallistosta 
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satakuntalaista muotoilua 

 

 

 

 



avainkysymykset: 

1. mitä haluamme kertoa juuristamme yhteisen malliston 
ja siinä mukana olevien itsenäisten tuotesarjojen 
kautta? 

2. miten visualisoimme ja konseptoimme paikallisuutta 
(ja yhteistä alueellista kulttuuriperintöämme)? 

JUUREVA ja (kulttuuri)perintö 

 

 

 

 



 Mitä paikallisuus merkitsee (taide)käsityöläiselle (= yksilötaso) ja mitä se merkitsee yhteisölle ja 
mallistolle kokonaisuudessaan = (yhteisötaso)? 
 
 Paikallisuuden alleviivaaminen ja sen tekeminen näkyväksi on osa tuotteistamisprosessia 
 
 Yksilö –ja yhteisötason kohtaamisesta on syntynyt muotoiltua paikallisuutta (Designed Locality) 
eli JUUREVA-mallisto 

Paikallisuus tuotteistamisprosessissa 



Paikallisuus tuotteistamisprosessissa 

 Näkökulma: paikallisuus osana kulttuuriperintöä 
 Vahva yhteinen halu tehdä satakuntalainen taidekäsityömallisto 
 Kulttuuriperintö ja paikallisuus on JUUREVAn sielu 
 
 Miksi moinen näkökulma?  
1. nostalgia 
2. Paluu juurille ja takaisin lapsuuden maisemiin & tunnelmiin   
3. tunnetaan ylpeyttä siitä, että ollaan osa jotakin tiettyä yhteisöä / kylää / 

kuntaa / maakuntaa  
4. globalisoituvassa maailmassa paikallisuudesta (lokaali) on tullut yhä tärkeämpi 

arvo sekä yksilöille että yhteisöille   



yksilötaso 

 Ainutlaatuinen ja jokaisen kädentaitajan 
uniikki tapa tehdä taidekäsityötuotteita 

 Paikallisuus = koti 

 Omat henkilökohtaiset muistot, historia, 
perintö, tarinallisuus 

 Oma tapa katsoa maailmaa 

© Photo: Heidi Valtonen / Vida design 2009 

Mari Syrén-Fawaz, korumuotoilija, 
Eura (nyk. Pori) 

Yyteri-korusarja 



 

Iro Mäntykorpi, mestariseppä, Pori 

Vuoden taideseppä 2009 

Ironia-sarja 
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KOIVU-sarja 
 

Perustuu suunnittelijan omiin kesämuistoihin 

 

Annamari Salmi / A2 design, Pori 



yhteisötaso 

JUUREVAn arvot ja malliston identiteetin rakennuspalikat 
1.juurevuus 
2.ajattomuus 
3.rehellisyys 
 
Satakuntalaisesta taidekäsityömallistosta haluttiin 
1.Juurevan rouhea 
2.Muotokieleltään graafisen ajaton ja 
3.Muotoilultaan rehellistä ja vahvaa käsityötä 
 
•Malliston tuotteet ovat paikallisesti ja ekologisesti tuotettuja ja noudattavat kestävän 
kehityksen periaatteita  
•Tietoisuus MEIDÄN mallistosta, joka pohjautuu YHTEISESTI määriteltyihin arvoihin ja 
satakuntalaiseen identiteettiin 



JUUREVA  
– satakuntalaista 

muotoilua 

© Photo: Heidi Valtonen / Vida design 2009 
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Konseptoitu kulttuuriperintö 



Tee matka juurevaan muotoiluun 

www.juureva.fi 

 

 

 

 

http://www.juureva.fi/


Kiitos! 

 
Ota yhteyttä 

 
Emma SUSI 

emma.susi@pori.fi 
 

044-701 9299 
 

 

 

 

 


