
K2 STUDIO
Sanoista tekoihin

Kestävän kuluttajuuden keidas, 
jossa vastuullisuudesta tulee 
toimintaa

 

KONSEPTISUUNNITELMA



MINKÄ ONGELMAN KONSEPTI RATKAISEE?

Yritykset ja kuluttajat haluavat
toimia vastuullisesti, mutta se
ei näy toiminnassa



KONSEPTIN TAVOITE

Sanoista tekoihin - tarjota
keinoja, joilla vastuullisuudesta
tulee toimintaa 



Eettisempien ja kestävämpien
kulutustottumusten myötä

materian ja tuotteiden
kiertokulku ja uudelleenkäyttö,

sekä lainaus- ja
korjauspalvelut ovat tärkeä

osa urbaania ekosysteemiä. 
 
 

Demos Helsinki: Jyväskylän
ydinkeskustan tulevaisuus

MEGATRENDI:
KIERTOTALOUS

Yhä useampi palveluntarjoaja
tai pienyritys ei tarvitse

pysyviä tiloja. Kotiympäristö ei
ole kuitenkaan tarpeeksi
muuntautumiskykyinen

vastaamaan kaikkiin siltä
vaadittuihin tehtäviin.  

 
Demos Helsinki: Jyväskylän
ydinkeskustan tulevaisuus

MEGATRENDI:
TYÖN UUDET 

MUODOT 

MEGATRENDIT

Mahdollistetaan
megatrendien

mukainen
kulttuurinen 

muutos luomalla
haluttava ilmiö



Värikästä,
leikkisää ja
tyylikästä 

Tekemisen 
meininki

Tunnelmallinen 
ja luovuutta
ruokkiva
kurssitila 

TYYLIKÄS TILA
YDINKESKUSTAN

KIVIJALASSA

Kalusteet
kierrätettyjä

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612246389/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612218066/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612218058/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612246388/
https://fi.pinterest.com/pin/107312403612217527/



SUSTAINABILITY
IN ACTION

päivällä 

Workshopit kuluttajille

CIRCULAR DESIGN

i l lalla
 

Workshopit yrityksille

Edistetään vastuullista 
toimintaa houkuttelevien 

workshopien avulla.
 
 



CIRCULAR DESIGN

Ostamisen halusta 
käsillä tekemisen himoon 

 
 

Workshopit kuluttajille

vastuulisuusymmärryksen kasvattaminen
tuotteiden käyttöiän pidentäminen
tuotteiden arvostuksen nostaminen
uuden ostamisen kyseenalaistaminen 

Tavoitteena kulutuskäyttäytymisen muutos



MITEN?

Kuluttaja ostaa  
verkkokaupasta  
Circular Design-  
workshopin

Vetäjä järjestää 
workshopin K2:n 
tilassa

K2 rakentaa workshop  
-aihiot ja hankkii  
workshopien vetäjät 

Vetäjälle maksetaan 
workshopin 
vetämisestä

K2 tarjoaa puitteet tulla 
vetämään valmiiksi 
tuotteistetun ja herkullisesti 
brändätyn workshopin

Osallistujat jakavat 
somessa haluttavaa 
sisältöä workshopeista
-> K2 ilmiö leviää

Jakaminen somessa

Verkkokauppa toimii
myynti- ja 
 markkinointialustana
sekä sähköisenä
showroomina  

CIRCULAR DESIGN



EARLY 
ADAPTERS
Minttu, 28 v

 

Minttu on koulutukseltaan medianomi 
ja on töissä mainostoimistossa.

Minttu on sosiaalinen ja 
ulospäinsuuntautunut nuori nainen. 

Hän käyttää aktiivisesti ja 
monipuolisesti sosiaalista mediaa, ja 

seuraa sitä kautta ajankohtaisia 
ilmiöitä. Mintulla on oma videoblogi 
Youtubessa, jonka kautta hän avaa 

elämäänsä.
Minttu tienaa työssään hyvin, ja 
hänellä jää rahaa joka kuukausi 
säästöön. Hän on hyvin tietoinen 

kuluttaja, ja arvostaa laatua.
 

Nainen
25-35 v
päivätyössä
keskituloinen
korkeasti koulutettu
ympäristötietoinen
kiinnostunut käsillä 
tekemisestä
asuu kaupunkialueella
kuluttaa ravintolapalveluita
tapaa ystäviä, laaja  
sosiaalinen verkosto

KOHDERYHMÄ
CIRCULAR DESIGN



Elämyksellisyys

Tyydyttää uuden
ostamisen tarpeen

Kestävän kuluttajuuden 
oppiminen innostavan 
tekemisen kautta

Yhteisöllisyys ja 
kohtaaminen

Olla edelläkävijä ja
osana ilmiötä

Luoda erottautuvaa, 
uniikkia kädenjälkeä

LISÄARVO KULUTTAJALLE?



ESIMERKKEJÄ 
CIRCULAR DESIGN 
-WORKSHOPEISTA

DIY-KORU
Uusi kaulakoru
vanhoista
rikkinäisistä
koruista
Vetäjä:
vaatekauppias

MINIRYIJY
WORKSHOP

Pieni seinäryijy
jämälangoista

Vetäjä: verhooja

DRINK & KNIT
Pipo vanhasta

neuleesta 
Vetäjä: lankakauppias

SNEAKER
WORKSHOP
Lenkkarien
korjauspaja
Vetäjä: suutari

DIY-RUUKKU
Vanhan
kukkaruukun
uusi kuosi
Vetäjä:
taiteili ja

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612225716/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612223150/

https://www.artofit.org/image-
gallery/90494273740977235/hattara-pattern-by-marja-
suomela/#google_vignette

https://www.instagram.com/p/CCJajSRKf8r/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612223152/



Helppokäyttöinen ja 
visuaalisesti 
houkutteleva 
verkkokauppa, jonka 
kautta myynnissä 
kaikki workshopit

DIY-KORU 45€
10.11.2022 klo 18-20 

MINIRYIJY 45€
13.11.2022 klo 18-20

DRINK & KNIT 45€
23. 11.2022 klo 12-14

DIY-RUUKKU 45€
24.11.2022 klo 12-14

DIGIALUSTA

Tehty valmiin
verkkokauppa-
sovelluksen päälle

Verkkokaupasta voi  samalla 
ostaa etukäteen workshopiin 
pientä syömistä ja juomista, 

jotka toimitetaan lähikahvilasta 

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612246586/



Houkuttelee
jakamaan
sisältöä ja
osallistumaanSOMENÄKYVYYS

& ILMIÖN
HYÖDYNTÄMINEN

Sähköinen
showroom



Darra vapaa -yritys on
luonut kaupallista
liiketoimintaa sober curious
-ilmiöstä. He järjestävät
tapahtumia ja työpajoja,
tekevät kaupallisia sisältöjä
ja vaikuttajayhteistöitä.
Lisäksi  he pyörittävät
podcastia sekä ylläpitävät
some-yhteisöä. 
 

Alkoholittomien
juomien myynti
on kasvanut
merkittävästi

Mocktail-reseptejä ja
kokemuksia alkoholin
vähentämisestä jaetaan
somessa

K2 haluaa luoda vastaavan ilmiön
nostamaan vastuullisuuden

haluttavuutta. 
 

BENCHMARK:
SOBER CURIOUS

-ILMIÖ

IG: @darravapaa

IG: @darravapaa

IG: @darravapaa

IG: @darravapaa



Tilassa voi 
ottaa kuvia 
workshopin 
aikaan-
saannoksista
& jakaa 
someen 

Kudottu merkki
viimeistelee itse
tehdyn tuotteen

WORKSHOPIEN
BRÄNDÄYS

Riippulappu
kertoo lahjaksi
annettavan
tuotteen tarinan

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612225949/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612225952/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612229662/

https://fi.pinterest.com/pin/107312403612223144/



Paints and Friends
@paintsnfriends 

Kaarna knotting
@kaarnaknotting 

BENCHMARK-
ESIMERKKEJÄ

Napa School
@napaschool

Maanantaimalli
@maanantaimalli

Arkivé Atelier
@arkiveatelier

Studio Savilla
@studiosavilla



SUSTAINABILITY
IN ACTION

Workshopit
yrityksille

kiertotalous
palveluliiketoiminta
vastuullinen tuotanto
inklusiivisuus
viestintä

Tavoitteena liiketoiminnan vastuullisuuden 
kehittäminen



MITEN?

Yritys ostaa
verkkokaupasta
workshopin

Konsulttiyritys vetää
workshopin K2:n
tilassa

K2 määrittelee
workshopien teemat ja
etsii konsultit vetäjiksi 

Konsulttiyritykselle
maksetaan
workshopin
vetämisestä

K2 tarjoaa puitteet tulla
vetämään valmiiksi
tuotteistetun ja herkullisesti
brändätyn workshopin

Osallistujat jakavat
somessa haluttavaa
sisältöä workshopeista
-> K2 ilmiö leviää

Jakaminen somessa

Verkkokauppa toimii
myynti- ja
markkinointialustana
sekä sähköisenä
showroomina  

SUSTAINABILITY 
ON ACTION



EARLY 
ADAPTERS

Pieni tai keskisuuri yritys
Paikallinen toimija
Tarve ja halu uudistua
Asiakkailta paine
vastuullisuudesta
Haluaa toimia, mutta ei osaa
Vähäiset resurssit toiminnan
kehittämiseen, yksin pitäisi
miettiä
Ei ole varaa tuhansien
eurojen konsultointiin

KOHDERYHMÄ

Yritys x on keskisuomalainen vaatealan
yritys, joka on ollut toiminnassa 2 vuotta.

Yritys on vakiinnuttanut asemansa, ja
huomannut, että nyt on aika parantaa
vastuullisuutta omassa toiminnassa.

Työllistää omistajan lisäksi kaksi
työntekijää. Verkkokaupan ja kivijalan

myynti on huonontunut
maailmantilanteesta johtuen, ja yrityksellä

on tarve uudistaa palveluitaan.
Vastuullisuus on megatrendi, johon yritys

haluaisi tarttua, mutta yrittäjä ei tiedä
miten. 

 

Vaatealan yritys
 

SUSTAINABILITY ON ACTION



WORKSHOPIT
YRITYKSILLE

SUSTAINABILITY ON ACTION

Kiertotaloudesta
liiketoimintaa 
Palveluista liiketoimintaa 
Vastuullisuusviestinnän
kehittäminen
Vaatekaupan
vastuullisuuskriteerit
sisäänostoon
Vastuullisuus myyntivalttina
vaatemyyjän työssä
Inklusiivisuus ja
yhdenvertaisuus  

Esimerkkejä workshopeista:

Workshoptarjonta
kehitetään yhdessä
konsulttien ja paikallisten
yritysten kanssa ja
tuotteistetaan
huokutteleviksi ja
haluttaviksi
kokonaisuuksiksi



LISÄARVO YRITYSASIAKKAALLE?

Verkostoituminen
Vastuullisuutta 
liiketoimintaan

Uudistuminen

Tiedon soveltaminen 
omaan toimintaan 
tehtävien avulla

Palvelutarjonnan 
kehittäminen

Vastuullisuusosaamisen
karttuminen

Henkilökohtaisempaa
neuvontaa kuin
webinaareissaKustannustehokkaampi

kuin konsultaatio

Yhteiskehittäminen 
ja vertaisoppiminen



 omistajat
 työntekijät, työsuhteet, työajat, palkkaus
 työkulttuuri ja hyvinvoinnin takaaminen
 monimuotoisuus ja tasa-arvo
 kouluttaminen & sisäinen viestintä

 kierrätetyt ja vastuulliset materiaalit ja kalusteet
 muunneltavuus
 esteettömyys
 saavutettavuus julkisilla tai kävellen
 inklusiivisuus
 kierrätys
 energiamuoto
 tilan käyttöaste

 kierrätetyt materiaalit
 kiertotalouteen perustuvat workshop-sisällöt
 kestävä tuotesuunnittelu
 vastuulliset valmistusmenetelmät
 inklusiivisuus

kiertotalouteen ja vastuullisuuteen perustuvat
workshop-teemat
inklusiivisuus

 vastuullisuuskriteerit

Yrityksen/fasilitaattorin sisäinen vastuullisuus

Tila

Workshopit kuluttajille

Workshopit yrityksille

Palveluntuottajayritykset & yhteistyökumppanit

VASTUULLISUUS

kulutuskäyttäytymisen muutos
vastuulisuusymmärryksen kasvattaminen
tuotteiden käyttöiän pidentäminen
tuotteiden arvostuksen nostaminen
uuden ostamisen kyseenalaistaminen 

liiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen
kiertotalous
palveluliiketoiminta
vastuullinen tuotanto
inklusiivisuus
viestintä

Kuluttajat

Yritykset



VASTUULLISUUS

100% workshopien materiaaleista
kierrätettyjä

workshopeille osallistuvista
kuluttajista 70% vähentää uuden
ostamista seuraavan vuoden aikana 

vastuullisuustietotaito tavoittaa
ensimmäisen vuoden aikana

7200 ihmistä tilassa
360 yritystä tilassa
100 000 ihmistä somessa

Esimerkkejä mitattavista
vastuullisuustavoitteista



Ansaintalogiikka koostuu
workshopeista sekä
tilavuokrista. Tarkempi
budjetointi seuraavassa
vaiheessa.

Huom: alkuhankinnat kuten
sisustus, kalusteet, työvälineet,
verkkosivujen rakentaminen
hankerahalla 
 

ANSAINTALOGIIKKA



TILAN KÄYTTÖASTE

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

Workshop 
kuluttajille

Tyhy-
päivä

Non Profit- 
toiminta

Workshop 
yrityksille



SIDOSRYHMÄT

Paikalliset
yhteistyökahvilat/
ravintolat

Julkiset rahoittajat

Workshopien
vetäjät

Yrittäjä(t)

Kuluttajat

K2 STUDIO

Järjestöt

Oppilaitokset
Paikalliset 
pk-yrityset

Business Jyväskylä

Jyväskylän kaupunki

Suomen käsityön
museo

Konsulttiyritykset



YRITTÄJÄ(T) / TOIMIJAT

Mitä toimijalta vaaditaan?

- aktiivisuus
- kokemusta yrittäjyydestä
- sosiaalinen
- ajanhengessä pysyminen
- hyvät projektinhallintataidot
- vastuullisuusosaaja

Työnkuva 1

- verkostojen aktiivinen ylläpitäminen
- myynti
- workshopien koordinointi
- brändinvartija
- vastuullisuuden vartija
- asiakaskontaktointi
- kouluttajien hankkiminen
- projektinhallinta

Mitä toimijalta vaaditaan?

- aktiivisuus
- luova ja brändäyskykyinen
- taito tukea ilmiön luomista
- ajanhengessä pysyminen
- some-osaaja
- markkinointiosaaja
- perusymmärrys vastuullisuudesta

Työnkuva 2

- i lmiön buustaaminen
- markkinointi & viestintä
- somesisällön tuottaminen ja hallinta
- vaikuttajayhteistyö
- sähköisen alustan päivittäminen



YHTEISTYÖKUMPPANIEN
KRITEERIT

kotimainen
paikallinen
pk-yritys
kasvispainotteinen/vegaani
valikoima
mahdollisuus toimittaa tuotteet 

Yhteistyökahvilat / ravintolat

halu edistää vastuullisuutta
taito spesifistä kädentaidosta
kyky ohjata ja auttaa osallistujia

Workshopien vetäjät

(ei tarvitse olla yrittäjä/yritys) 

tieto ja osaaminen
vastuullisuudesta
pk-yritys
kyky ohjata ja auttaa osallistujia
osaa ottaa pk-yritysten tarpeet
huomioon
kyky soveltaa osaamistaan
konkretiaan 

Konsulttiyritykset



Lahti
Oulu
Kouvola
Kuopio
Lappeenranta

Jyväskylä
Pilottivaihe

SKAALAUTUVUUS



Muotoilutoimisto 2Loops

+358 50 3266111

laura.huovinen@2loops.fi
tiina.hirvanen@2loops.fi

muotoilutoimisto2loops

muotoilutoimisto2loops

Laura Huovinen Tiina Hirvanen

Nurmi Design

+358 50 4122321

anniina@anniinanurmi.fi

nurmianniina

anniinanurmi

Anniina Nurmi

www.2loops.fi
www.anniinanurmi.fi


