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Tottaha työ tiiättekki, ett ootta 

nyt maailma muotoilupääkaupungiis, 

ja jot Lahes osataa erityisest tuo  

teolline muotoilu 
 
 

 

 

 

ICID maailman muotoilupääkaupunki 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti 

 

 

 

 



 

 
Muotoilu on muutakii, ko kauniit muotoi ja kulhoi. 

 

Nii sil muotoiluul tehhää merkityksii,  rakennettaa 

brändii, ratkastaa, et mite asiat tehhää viisaast ja 

silviisii ettei luonto mee iha sekasii. 
 

Kristian Keinänen, Lahden muotoilu- ja taideinstituutti 



 

 
 

Onha se Marimekko hienoo muotoiluu meiä 

omilt ihmisiilt, mut muotoiluu on muualkii ko 

uniko kuoseis.  

 

( Nee o muute Ratiat mei seukkoi samaast 

pihapiirist nii, et mei mummola pihaal Koivisto 

Penttilä hiekkarannaal o tansittu Armi ja Viljo 

häitäkkii) 

 
 



 

 
Eikä se oo mikkää hölöpuhe, et 

tää kovaki teollisuus ammentaa 

perinteest ja karjalaiseest 

luonteelaaust. 

Mie kerro´ mite. 



 

 
Miul on esimerkkiin tää Kemppi, 

Kempi veljekset hitsais teleskoi 

vai mitä kottikärrii sillo joskus 

Viipuriis. Hyö tulliit, vaikkei iha 

vappaaehtoseest, niiko 300 

muutaki firmaa, tänne Lahtee, 

uutee Viipurii.  



 

 
No nee Kempiäijä pojat o nykysinkii semmosii, ett 

tarttuut toimee, eivätkä kysele vaan tekkööt. 

 

Ja sit hyö ei oo ylimielisii siit, että dissain kuuluis vai 

kuninkail ja muil hienoil ihmisiil. Heiä kunikaans on se 

hitsaar, joka telakal vaik kaukaan Koreas hitsailoo niit 

laivoi, tai mitä vaa. 

 

Ja hyö tekkee työtä tään isämaan hyväks ja 

tääl Suomees omaal porukaal. 



 

 
Sit myö karjalaiset ollaa aika luovii ja 

keksivii, eikä jää´ä murheesee makkaamaa.  

 

Kivelä Sirkka-Liisa isälläkkii ol pihaa tulles 

uuve talo piirustukset mielees, vaik vast ol 

pelloreunast nähnt, et höie koti ol ihan 

tules ja palavas liekiis. 







Ja sit myö ollaa totuttu 

käyttämää kässii, ja vast käsiil  

tekemääl sitä oikee käsittää 

jot mite ne asiat oikee hyvälviisii muotoutuu 



muoto  

on olemus. 
 

 

 
 



kolmiulotteisuuden 

hahmottaminen, 

harmonia estetiikka 

 
 



 

 

3D muotoilu 

 

 
 



Pohtii 

ja mielikuvittaa 

pittää myös 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

   Niiko näitte, nii pittää olla myös 
  vähä semmonen niiko kova keksimää ja 
  kuvittelemaa sellastakkii, mitä muut ei oikee  
  osaa viel ajatellakkaa. 
  Ja myö keksitää myös porukaal. 
 
 



Peedro ja vähä vanhepiinkii  

kalusteet 
 

Yhes ko porukaal 

suunnitellaa, nii kaikkie 

pulmat saa´aan ratkottuu. 

 

 

Riikka Salokannel 

Muotoilun kehitysjohtaja 

LTYP 



Riikka Salokannel 

Muotoilun kehitysjohtaja 

LTYP 



 

 

Ja sitte on viel tää,  

mitä mie oon meiä  

Hilma- tätiilt oppiint. 

 

 
 



”kauneuden kaipuunsa 

tyydyttämiseksi keksivät ihmiset 

erilaisia, koristeellisia lisiä 

käyttämiinsä tarve-esineisiin, 

pukuihinsa, työkaluihinsa ym. 

tavaroihinsa” 



Et nii se vaan o, et nee firmat 

pärjäjäät, jotka tääl karjalaiseel  

(ja koivistolaiseel laivurimieliseel, 

luonnovoimii äärees nöyrääl, mut 

muute pystypäiseel) 

luonteel ja asenteel töitä 

tekkööt. 

Outi Riekkinen, LMI 

 





..ottamaan vastaan ja hyväksymään 

liian paljon valmista.. 
…vaivattomasti mahdollisimman vähin ponnistuksin… 

…mielikuvituksemme heikkenee, 

emme pysty luomaan mitään 

omaperäistä… 
…tällainen menetys on kansallinen tappio, jota pitäisi koettaa ehkäistä… 

 

 

      



 

 

 

   kiitoksii teil kaikiil ja 

   lokosaa päiväjatkoo!   
 

Riikka Salokannel 

Muotoilun kehitysjohtaja 

Lahden tiede- ja yrityspuisto 

 


