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Korpela, Niittylät, Tienhaara ja Peltola
heräävät viikoksi eloon –
Puutalokortteleissa järjestetään kierroksia
yritystoiminnasta kiinnostuneille

Tukeva-säätiöstä Kati Haastola ja Marika Huttunen istahtavat pöydän ääreen
Tiina Immosen ja Heidi Hyvösen kanssa Korpelassa. TIINA LAINE

→ https://www.facebook.
u=https://www.warkauden
Tiina Laine

→ https://twitter.com/int
text=Korpela%2C%20Niit
→ https://wa.me/?
text=https://www.warkau

Osana Vanha Varkaus – Uusi suunta -hankkeen ideakilpailua
puutalokortteleissa järjestetään niin sanotut avoimet ovet
valituissa kohteissa 7.–14. heinäkuuta.
– Ideakilpailuun osallistumisesta kiinnostuneilla on mahdollisuus
päästä katsomaan paikan päällä, millaisia tiloja on tarjolla ja mitä
mahdollisuuksia niissä on yritystoimintaa varten, hankkeen
projektipäällikkö Tiina Immonen kertoo.
Kierroksia järjestetään viikon ajan sopimuksen mukaan arkisin
kello 8–18 välillä sekä viikonloppuisin.

Heidi Hyvönen ja Tiina Immonen ihastelevat Korpelan tunnelmaa.
TIINA LAINE

YHTEISTYÖSSÄ Tukeva-säätiön kanssa kohteet on sisustettu
havainnollistamaan potentiaalista käyttöä. Tutustuttavana on kuusi
eri tilaa kaiken kaikkiaan kahdestatoista eri kiinteistöstä.
Tukevalta sisustaja Kati Haastola kertoo, että kohteita on
Korpelassa, Niittylä 2:ssa ja 4:ssa, Tienhaara 1:ssä ja Peltolassa.
– Tämä olivat erittäin mielenkiintoisia sisustuskohteita ja tätä oli
todella mukava tehdä, Haastola kertoo.
Esimerkiksi Korpelan kohteessa on haluttu säilyttää ajan henki ja
avara tila laittaa mielikuvituksen hyvin liikkeelle. Mitähän tähän
voisi sijoittua, Immonen kyselee tiloja katsellessaan ja saa viereltä
heti vastauksen.
– Vaikka minä työskentelemään, Heidi Hyvönen ihastelee tilaa.
Tiina kiittelee Tukevaa siitä, että se tarttui sisustushaasteeseen
näinkin nopealla aikataululla. Sisustaminen aloitettiin viime viikon
maanantaina.
– Olemme tuoneet tavaroita ja huonekaluja meidän Kuopion ja
Varkauden myymälöistä, ja Katin tarkka silmä on valikoinut niistä
sopivat kohteeseen, Tukevan projektipäällikkö Marika Huttunen
kertoo.

Huoneet on sisustettu ajan hengen mukaisesti. TIINA LAINE
IDEAKILPAILUSSA haetaan toimijoita ja aktiivista käyttöä Vanha
Varkaus -alueen puutaloihin. Kesäkuun alussa alkaneessa
kilpailussa on järjestetty jo yksi Zoomissa toteutettu ideatuotantotyöpaja, ja toteutus jatkuu englanninkielisellä työpajalla 22.
heinäkuuta.
Seuraava suomenkielinen työpaja on vuorossa 24. elokuuta.
– Kilpailuun osallistuvien tai mahdollisesti osallistuvien tulee
osallistua vähintään yhteen ideatuotanto-työpajaan. Työpajojen
jälkeen tulokset ryhmitellään teemoiksi jatkokehitystä varten.
Teemoituksen lähtökohtana ovat uudet käyttömuodot, yrittäjyys ja
matkailu, Immonen kertoo.
Kilpailuun osallistuvat kutsutaan mukaan virtuaalisiin Warkauskiltoihin. Kilta on noin 5–8 hengen tiimi, joka kehittää yhtä teemaa
konseptiksi ja kilpailutyöksi.
– Kilta voi olla kokoonpanoltaan esimerkiksi useiden toimijoiden
yhteinen suunnitteluryhmä, yhden toimijan oma tiimi, tai kilpailun
toteuttajan, Ideascout Oy:n, kokoama monialainen ryhmä, jossa
kilpailun osallistuja on osa Kiltaa.

Myös Niittylä 2:een on tehty näyttelyhuone. TIINA LAINE
KILLAT kutsutaan yhteiseen konseptityöpajaan, joka järjestetään
tarkemmin sovittuna ajankohtana syyskuussa. Killat jatkavat
omatoimisesti konseptien kehittämistä ja kilpailutöiden
viimeistelyä työpajan jälkeen.
Killat toimittavat kilpailutyönsä arviointiraadille 30.9.2021
mennessä. Jätettyjen kilpailutöiden perusteella kotimainen ja
kansainvälinen arviointiraati valitsee voittajat
liiketoimintasparraukseen.
Kolme puutaloalueen kiinteistöä on kilpailun myötä myynnissä,
loppuihin yhdeksään haetaan vuokralaisia. Kilpailussa haetaan
toimijoilta pysyviä ratkaisuja kiinteistöjen käytölle joko uusien
käyttömuotojen tai yrittäjyyden ja matkailun näkökulmasta.
Esittelykierroksen voi varata ottamalla yhteyttä projektipäällikkö
Tiina Immoseen puh. 044 491 5359 tai sähköposti
tiina.immonen@navitas.fi.
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