
Tule mukaan marraskuussa starttaavaan pilottikoulu-
tukseen, jossa opiskellaan kaikkea yllä mainittua ja 
vielä ehkä vähän enemmänkin. Koulutuksen tavoittee-
na on auttaa sinua kehittymään ja ottamaan haltuun 
entistä paremmin tulevaisuuden työelämän tärkeitä 
taitoja. 

Koulutukset järjestetään muutaman viikon välein aina 
maaliskuuhun 2023 saakka. Osa opetuspäivistä toteu-
tetaan lähiopetuksena LAB-ammattikorkeakoulun 
kampuksella Lahdessa ja osa etänä Zoomissa. 

Koulutukseen otetaan jo vähintään muutaman vuoden 
työssä olleita sisustusarkkitehtejä ja sisustusalan 
ammattilaisia. 

Huomiothan, että sinulla tulee olla koulutuksessa 
mukana oma kone, jossa on Archicad. Käytämme 
Archicadin uusinta versiota, mutta voit osallistua 
mukaan myös vanhemmalla versiolla, mutta 
työvaiheet ja oppimateriaali saattavat olla yhteen-
sopimattomia. 

To 24.11.2022 klo 10-17, lähiopetus Lahdessa

Koulutuksen kickoff 
Archicad 1/3

To 8.12.2022 klo 10-17, lähiopetus Lahdessa

Archicad 2/3   
Ennakointi 1/2 

Ti 13.12.2022 klo 9-16, etäopetus

Archicad 3/3   
Ennakointi 2/2 

To 5.1.2023 klo 9-16, etäopetus

Kestävä kehitys 

Vko 4/5 2023 (päivä varmistuu myöhemmin)

Valaistussuunnittelu

To 9.2.2023 klo 10-17, lähiopetus Lahdessa

Hyvinvointi 

Pe 24.2.2023 klo 10-16.30, lähiopetus Lahdessa

Perspektiivipiirtäminen käsin 1/2

La 25.2.2023 klo 10-16.30, lähiopetus Lahdessa 

Perspektiivipiirtäminen käsin 2/2

Vko 10 2023, lähiopetus Lahdessa 

(päivä varmistuu myöhemmin) 

Projektinhallinta
Kurssin päätös

Haluatko petrata taitojasi Archicadissä tai kehittyä valaistus-
suunnittelussa? Kaipaatko lisää työkaluja projektinhallintaan 
tai hyvinvointisi ylläpitoon? Pohditko, miten edistäisit 
kestävää kehitystä omassa työssäsi? Haluatko ottaa haltuun 
myös tulevaisuusajattelua ja ennakoinnin menetelmiä?

ILMOITTAUTUMISET
https://www.lyyti.in/Sissari_20 

LISÄTIETOJA
katariina.pakarinen(at)lab.fi 
+358 50 430 5877

Pilotin järjestää JATKO-projekti, jota 
rahoittaa Euroopan Unionin Sosiaalirahasto.
 
lab.fi/fi/projekti/jatko-muotoilukoulutuksen-ja-
tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen 



 

Hyvinvointi

Reija Könönen 

on mindset coach, mindfulnessin maisteri, 
ratkaisukeskeinen muutosvalmentaja, rentoutusohjaaja sekä 

itsemyötätuntokouluttaja. Reijan intohimona on auttaa ihmisiä
 voimaan paremmin. Luennoimalla, kouluttamalla ja kirjoittamalla 

hän antaa ihmisille työkaluja rennompaan, hyvinvoivempaan ja 
onnellisempaan työelämään. Erityisesti Reijan fokuksessa ovat 
mielen taidot. Meillä on vain yhdet aivot ja siksi fyysinen sekä 

psyykkinen ovat yhtä ja samaa – mieli vaikuttaa kehoon 
ja keho mieleen – ja meistä jokainen 

voi vaikuttaa noihin molempiin.  

Kestävä kehitys

Sisko Anttalainen

on Aalto-yliopistosta valmistunut 
sisustusarkkitehti (TaM). Suunnittelutoimisto Fyralla 

hän on perehtynyt tilasuunnittelun kestävän 
kehityksen kysymyksiin painopisteenään ympäristövastuu.

Fyra on vuonna 2010 perustettu johtava suomalainen 
suunnittelutoimisto, jonka ydinosaamista on työympäristöjen, 

hotelli- ja ravintolatilojen sekä erilaisten konseptien 
ja monialaisten hankkeiden suunnittelu. Fyra on vuoden 
2021 Dezeen Awards Interior Design Studio of the Year 

sekä SIOn vuoden 2020 sisustusarkkitehtitoimisto.   

Perspektiivipiirtäminen käsin

Timo Mikkonen

on toinen Poiatin perustajista, muotoilija sekä 
sisustusarkkitehti. Poiat on vuonna 2010 perustettu 

monialainen muotoiluyritys, joka tunnetaan tilasuunnitelmistaan 
sekä linjakkaasta huonekalumallistostaan. Suunnitteluprosessi 

syntyy vahvasta sitoutumisesta omaan näkemykseen: esteettisistä 
elementeistä rakennettu tunnelma toimii lähtokohtana 

suunnittelulle. Muotoilijan ja sisustusarkkitehdin uran ohella 
Mikkonen on lisäksi toiminut Taideteollisessa 

korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto) 
tuntiopettajana vuosina 2010-2014.  

Archicad

Kimmo Liimatainen

valmistui TKK:sta arkkitehdiksi 1993 ja ollut siitä lähtien 
SAFAn jäsen. Tällä hetkellä hän toimii LAB-ammattikorkea-

koulussa rakennussuunnittelun ja arkkitehtuurin yliopettajana. 
Hän on toiminut kiinteistö- ja rakennusalalla monissa rooleissa; 

arkkitehtisuunnittelijana pienissä studioissa ja isoissa toimistoissa, 
opettajana TKK:n arkkitehtiosastolla, järjestötyössä arkkitehtitoimis-

tojen edunvalvojana,  Architect's Councile of Europe'n expert 
work group'eissa asiantuntijana, rakennuttajatehtävissä, 

senior adviser -roolissa ja suunnitteluyrityksen 
ylimmän johdon asiantuntijana yrityksen 

prosesseja kehitettäessä.  Archicadia 
hän on käyttänyt 1990-luvulta lähtien. 

Ennakointi

Susanna Björklund 

on trendianalyytikko, tulevaisuusajattelija, 
strategi ja toimittaja. Hän toimii LAB-ammattikorkea-

koulussa lehtorina. Susanna etsii muutosta ja 
kiinnostavia innovaatioita ja ilmiöitä kaikessa ympärillämme. 

Susanna toimii puhujanaympäri maailmaa ja luennoi 
megatrendeistä ja kulutuskäyttäytymisen sekä arvojen, 

vastuullisuuden, asumisen, työn, terveyden, muodin, 
sisustuksen ja muotoilun tulevaisuuksista ja ilmiöistä 

niiden ympärillä. Hän myös kuratoi vuosittain 
Habitare-messujen virallisen 

Signals-trendinäyttelyn. 

Kouluttajat 


