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Graafisen suunnittelun tulevaisuus on muutoksien aikaa. Staattisten 

organisaatio-, palvelu- ja tuoteilmeiden rinnalle nousevat muuntuvat ja 

muunneltavat viestinnälliset identiteetit. Räätälöinnin ja muunneltavuuden 

vaatimukset ovat lisääntyneet internet- ja mobiilikulttuurin kehittymisen 

seurauksena ja toisaalta älykkäiden ja medioituneiden tilojen myötä. 

Käsillä on muutosprosessi, jonka seurauksia voi verrata teolliseen 

vallankumoukseen. Siirtymä ubiikkiyhteiskuntaan on jo käynnissä.

Suunnittelukulttuurissa muutokset merkitsevät paradigman vaihdosta. 

Mitkä ammattikunnat tulevat osallistumaan entistä kompleksisempiin 

suunnitteluprosesseihin? Muuntuvat viestinnälliset identiteetit -seminaarissa 

analysoidaan tätä ja monta muuta kysymystä innostavasti ja analyyttisesti. 

Seminaarin puhuja Jari Koskinen on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa toimivan CID-Ryhmän 
primus motor, innostava esiintyjä ja näkijä. Koskinen tekee CID-tiimin kanssa monialaista tutkimus- 
ja kehitystyötä erityisesti designin alueella. Ryhmä selvittää ennakoinnin avulla toimintaympäristön 
muutoksia, trendejä ja heikkoja signaaleja sekä tekee kokeellisia käytännön hankkeita. Ennakoinnin 
lisäksi Koskisella on laaja käytännön kokemus erilaisista brand & design management -projekteista. 
Parhaillaan hän valmistelee designin ja markkinoinnin tulevaisuutta luotaavaa teosta Brändikirja 
2020 yhdessä Timo Kivi-Koskisen kanssa. Työn alla on myös kansainvälinen palvelumuotoiluosaa-
mista kehittävä projekti sekä älykkäitä ja medioituneita ympäristöjä hyödyntävä ambience design 
-hanke. Lisäksi CID-ryhmä on aloittanut työskentelyn innovaatiojournalismia edistävässä GINJO-
hankkeessa yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisää tietoa www.jarikoskinen.org ja www.cid-lab.org.

 Seminaarin hinta on 65 euroa. Ilmoittautumiset
29.9.2008 mennessä Raisa Leinoselle, 

puh. (017) 308 141, raisa.leinonen@savonia.fi. 
Lisää tietoa: yliopettaja Heli Reinikainen,  

puh. 050 535 0864, heli.reinikainen@savonia.fi
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Voit osallistua keskusteluun seminaarin aiheista jo etukäteen videoblogissa osoitteessa 
muuntuvailme.wordpress.com. Blogi on ajankohtainen foorumi mielenkiintoisten 

esimerkkien katsomiseen, osaamisen kehittämiseen ja aiheesta kiinnostuneiden ajatusten 
vaihtoon. Tavoitteenamme on, että blogi elää seminaarin yli.
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 Toimintaympäristön muutoksia, 
 trendejä ja heikkoja signaaleja. 
 Mielikuvitusta ruokkivia esimerkkejä maailmalta.

  Lounastauko

 Graafisen suunnittelun tulevaisuus
 Analyysejä ja esimerkkejä älykkäistä ja medioituneista ympäristöistä graafisen 
 suunnittelun näkökulmasta

  tila tai sen osat medioina
  tila moniaistisen informaation ja tunnelmien välittäjänä  
  tila tietopankkina ja organisaation tai tilaa käyttävän yksilön 
  virtuaalisena muistina
  tila terapian lähteenä 
  tila luovan suunnittelun apuvälineenä
  tila pelinä
  tila brändin viestinnällisen identiteetin välittäjänä 
  tila tarinapaikkana, jonka kulkuväylät ovat dramaturgisesti suunniteltuja jne.

  Kahvi 

  Muuntuvat viestinnälliset identiteetit
 Miten muuntuvia viestinnällisiä identiteettejä suunnitellaan ja miten graafinen   
 suunnittelija ottaa paikkansa lähitulevaisuuden monialaisissa suunnittelutiimeissä?

 Mitä viestinnällisen identiteetin säätäminen voisi tarkoittaa?
   muutokset ryhmäidentiteettien mukaisesti
   muutokset yksilön ehdoilla ja tyylillisten tarpeiden mukaisesti
   muutokset kohderyhmän tai asiakastarpeiden mukaan
   muutokset brändin tai brändiarkkitehtuurin mukaisesti 
  muutokset tiedotustilanne- tai kampanjakohtaisesti
   muutokset sukupolvi- tai sukupuolikohtaisesti
   muutokset etukäteen tehtyjen käsikirjoitusten ja tilan dramaturgian mukaisesti
   muutokset tilan käyttötarkoituksen mukaisesti jne.
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