
SuviDesign –muotoilua Längelmäveden rannalla  
 
Vehreiden lehtien välistä välkehtii auringonpaisteinen järvi ja kuulen hyväntuulisen jutustelun lomasta 
pienen naurunremakan, pysähdyn ja istun penkille, kasvot kohti järveä. Suljen silmäni hetkeksi ja 
mietin kuinka hienoa onkaan nähdä miten materiaali on muuttunut esineeksi taitajan käsissä - oma 
olonikin on inspiroitunut. Avaan silmäni ja käännyn: seison nurmikentällä, ympärilläni näen 
lasiesineitä, keramiikkaa, kodintekstiilejä, koruja, tuotteita puusta – esineitä täynnä oivalluksia ja 
intohimoa. Olen SuviDesign - tapahtumassa Taidekeskus Purnussa Orivedellä.  
 
SuviDesign on kaksipäiväinen designtuotteiden myyntitapahtuma, joka järjestetään vuosittain 
heinäkuussa Taidekeskus Purnussa. Tapahtuma tuo esille monipuolisesti suomalaisia muotoilijoita ja 
heidän töitään. Kävijöillä on mahdollisuus keskustella muotoilijoiden kanssa tuotteiden valmistuksesta, 
seurata työnäytöksiä sekä kuunnella mielenkiintoisia muotoilijoiden puheenvuoroja heidän työstään.  
Eikä tietenkään pidä unohtaa mahdollisuutta ostaa kotiin tai lahjaksi laadukkaita tuotteita. Samalla 
käynnillä tapahtumassa voi tutustua myös Purnun nykytaidenäyttelyyn sekä nauttia ruokateltan 
herkullisista antimista. 
 
Pian tapahtumaan astumisen jälkeen kävijälle selviää, että kyseessä ei ole mikä tahansa käsityötori, 
vaan SuviDesigniin osallistuvat tekijät ovat alansa huippuja Suomessa. SuviDesign onkin 
kutsutapahtuma, jonne osallistuvilta edellytetään laadukkaita ja omaperäisiä tuotteita. Esillä on käyttö- 
ja taide-esineitä lasista, puusta, metalleista, keramiikasta, tekstiileistä ja eri kierrätysmateriaaleista. 
Yhdistävänä tekijänä näillä kaikilla on designin syvin olemus: materiaalista ja käsityötaidosta tulee 
enemmän kuin osiensa summa, joka kiteytyy esineeseen, jonka olemassaoloa ei tarvitse selitellä.  
 
SuviDesign onkin syntynyt muotoilu- ja taideteollisuusalan ammattilaisten tarpeesta esitellä tuotteitaan 
asiakkaille, tavata ammattitovereitaan ja luoda uusia kontakteja. Erityiseksi SuviDesignin tekee tapa, 
jossa nämä asiat yhdistyvät kiireettä ja inspiroivassa miljöössä. Vuosien aikana SuviDesigniin on 
syntynyt oma ilmapiirinsä ja yhteishenkensä, seikka joka saa sekä tapahtuman kävijät ja myyjät 
osallistumaan joka vuosi uudelleen.  
 
Myös yllätyksellinen ohjelma kuuluu SuviDesigniin: yhtäkkiä kävijän korviin voi kuulua huilun, 
viulun tai saksofonin säveliä tai paikalla voi alkaa nykytanssiesitys. Vapaa, hyväntuulinen ja inspiroiva 
ilmapiiri on SuviDesignin sydän. Taidekeskus Purnu, jossa Suvidesign -tapahtuma järjestetään, on 
miljöönä ainutlaatuinen. Längelmäveden rannalla sijaitsevassa taidekeskuksessa on joka vuosi vaihtuva 
korkeatasoinen nykytaiteen näyttely. Samaan aikaan SuviDesignin kanssa Purnussa järjestetään myös 
Kuvataiteen Kesätori, jossa valitut taiteilijat esittelevät ja myyvät teoksiaan. 
 
Tämän vuoden näytteilleasettajat löytyvät kotisivuiltamme suvidesign.fi. 
 
www.suvidesign.fi 
facebook.com/suvidesign 
	


