VISAN UUSI TULEMINEN
Tunnetko Pohjoisen uniikin koivumuunnoksen?
Keskiviikko 10.10.2018 klo 12.00 – 16.00
Lahden Sibeliustalo | Puusepänsali | Ankkurikatu 7, Lahti
12.00 – 12.10

Avaus | Risto Koiravuori | Visaseuran puheenjohtaja

12.10 – 12.45

Visakoivu
Antti Koskimäki | Metsänhoitaja

12.45 – 13.20

Visakoivikon perustaminen ja hoito
Risto Koiravuori | Visaseura

13.20 – 13.55

Visakoivun puuaine ja sen uusia käyttömahdollisuuksia
Henrik Heräjärvi | Erikoistutkija, LUKE

13.55 – 14.15

Kysymyksiä & keskustelua & kahvia

14.15 – 14.50

Visakoivu muotoilijan materiaalina
Kaarle Holmberg | Sisustusarkkitehti, Studio Holmberg Oy

14.50 – 15.15

Visa vientituotteena
Unto Ihatsu | Toimitusjohtaja, Puuallianssi Oy

15.15 – 15.30

Visan maailmanvalloitus – kansainvälisen brändin rakentaminen
Jarno Järvi | Suunnitteluryhmän johtaja, Mainostoimisto Ilme Oy

15.30 – 16.00

Yhteenveto, kysymyksiä & keskustelua

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 5.10.2018 tästä.
Ennen tai jälkeen seminaarin voi käydä tutustumassa ”Visa - Curly Birch” näyttelyyn Pro Puussa,
Sibeliustalon naapurissa. Näyttely on avoinna 4.10.-2.11.2018 ma-pe klo 10-17, la klo 10-14.

TERVETULOA!
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Pro Puu Ry
--Visan uusi tuleminen -hankkeessa nostetaan visakoivun arvostus materiaalina uuteen nousuun. Visakoivun teollisen mittakaavan käyttö on viime
vuosina ollut todella vähäistä vaikka materiaalia olisi paljon tarjolla. Hankkeessa herätellään uudelleen suunnittelijoiden ja muotoilijoiden kiinnostus
visakoivua kohtaan ja kohtautetaan tarjontaa ja kysyntää. Suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun halutaan tuoda visakoivusta tehtyjä uusia ja
näyttäviä kaluste- ja sisustusratkaisuja. Näin visakoivu halutaan brändätä uudelleen yhdeksi suomalaisen muotoilun ja suunnittelun kulmakiveksi
luomalla sille arktinen näkökulma ”Nordic Arctic Wood”-teemaa hyväksikäyttäen.
Visakoivusta tehdyt tuotteet ja toteutukset ovat arvostukseltaan erityislaatuisia ja luonteeltaan uniikkeja ja pitkäikäisiä . Tällaisen materiaalin
käyttäminen lisää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeessa järjestetään seminaareja visakoivusta ja sen käytöstä, tuodaan visakoivutietoutta
kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille sekä aktivoidaan ja sitoutetaan visakoivuarvoketjun mukaiset toimijat jatkohankkeeseen.
Hankkeen toteuttavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Pro Puu Ry yhdessä. LADEC kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvun
edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua vetovoimaisena yritysympäristönä. Pro Puu Ry edistää ja kehittää kotimaisen puun käyttöä ja
toimii puuseppien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhdyssiteenä.

