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Muodoste Oy on Kontiolahden Vuoden Innostava yritys 2021!
Muodoste Design Studio on palkittu tänään 14.12.2021 Vuoden Innostavaksi yritykseksi
Kontiolahden kunnan Vuoden loistavimmat 2021 -palkitsemisjuhlassa.

Kontiolahden kunta palkitsi nyt viidettä kertaa kunnan Vuoden innostavan yrityksen, joka on
tänä vuonna Muodoste Oy. Muodoste on väreihin erikoistunut luova suunnittelutoimisto, joka
tuottaa konsepti-, tila- ja tuotesuunnittelua yritysasiakkaille. Toimisto sijaitsee viime vuonna
samaisella palkinnolla muistetun Master Yhtiöiden kehittämällä Lehmonportin yritysalueella,
vain noin viiden minuutin päässä Joensuun keskustasta.
”Sydämellinen kiitos raatilaisille ja muille asianosaisille. Olemme otettuja ja yllätyimme
tunnustuksesta täysin! Toki tämä on ollut myös salainen haaveeni siitä lähtien, kun
yhteistyökumppanimme Puuartisti sai palkinnon vuonna 2018. Kontiolahti on upea paikka
yrittää”, kiittää Muodoste Oy:n perustaja Hanna Puolakka.
Perusteina valinnalle mainitaan, että Muodoste on innovatiivinen ja ammattitaitoinen yritys,
joka on systemaattisesti kehittänyt toimintaansa sekä luonut uusia tuotteita ja palveluita
markkinoille. Yrityksen osaaminen onollut esillä mediassa luoden myönteistä kuvaa kunnan
yrityselämästä.

Ajatusjohtajan askelin
Edelläkävijyys on sana, jota Puolakka kantaa mukanaan kaikessa toiminnassa. Kiinnostus alan
ilmiöihin ja poikkialaisiin toimintamalleihin on saanut hänet olemaan ensimmäisenä siellä, missä
jotain uutta tapahtuu. Yhteiskehittäminen onkin yksi Muodosteen toimintatavoista.
”Olemme pieni ja ketterä toimija, jolta kokeilukulttuuri luonnistuu. Seuraamme ahkerasti mitä
alalla ja sen ulkopuolella tapahtuu. Mega- ja makrotrendit sekä ihmisten toiminta vaikuttavat
suoraan tilojen käyttöön ja miten niitä kannattaa suunnitella”, kertoo Puolakka.
Lähitulevaisuudessa yritys aikoo syventää tuotemuotoilupuoltaan omien tuotteiden
lanseerauksella, joiden myötä tähdätään myös ulkomaille.
Rohkeita yhdistelmiä innovatiivisille asiakkaille
Muodoste on vahvasti tulevaisuus-orientoitunut yritys ja tämä näkyy myös toimiston
jokapäiväisessä arjessa. Uudet materiaalit ja innovaatiot jalkautetaan nopeasti käyttöön ja
projekteihin. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita halutaan innostaa kokeilemaan visuaalisia
rajojaan.
”Haluamme kannustaa muitakin yrityksiä kertomaan tekemisestään ja näyttämään rohkeasti siltä
miltä haluaa. Viihtyisyys ja yhteneväinen ilme kertovat yrityksen arvoista. Enää ei tarvitse olla
hajuton ja mauton ja sopia kaikille. Ollaan rohkeasti ylpeitä omasta osaamisestamme ja autetaan
toisiamme eteenpäin”, päättää Puolakka.
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Muodoste Design Studio palkittiin Kontiolahden Innostavimmaksi yritykseksi 2021
Palvelut: Konsepti-, tila- ja tuotesuunnittelu yritysasiakkaille, toimialueena koko Suomi
Aikaisempia palkittuja ovat Master Yhtiöt Oy (2020), Aatelitalo Oy (2019), Puuartisti Oy
(2018), Valoparta Oy (2017)
Lisätietoa: https://muodoste.fi
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