MEDIA

Suomalainen lifestyle- ja sisustusbrändi

Vahvasti kansainvälistymiseen tähtäävä
brändi tuo uutta ajattelua suomalaiseen
muotoiluun. Yoldia Scandinavia yhdistää
uudella tavalla luonnon, mytologian ja
designin.

Ikiaikaiset materiaalit kiedotaan uuden
muotokielen ympärille koskettavalla
tavalla. Yritys esittelee uuden
kodinsisustus- ja kattausmalliston joka
yhdistää käsityön ja teollisen tuotannon.

Design
Luonnon universaalit muodot ja mittasuhteet ja näkyvät Yoldian tuotteissa.
Voit tuntea jääkauden voiman ja kaikkeuden alun mystiikan, palata mielessäsi
shamanistiseen Kalevalaan modernin muotoilun keinoin.
Luonto suunnittelee karkealla kädellä, jättää virheet paikalleen tehdäkseen
kokonaisuudesta täydellistä.
Ruoto on linnunrata käsissänne. Kokoava voima, joka on herättänyt ihmisen jo
alkuajoista lähtien kaipaamaan yhteisöllisyyttä.
Yoldian risti on Pohjolan jin & jang, ihmisen ja luonnon henkinen sinetti.
Yoldian tuotteet ilmentävät muotojen ja materiaalien kautta syvempiä arvoja
kuten yhteisöllisyys, vastuullisuus, toisen kunnioitus, läsnäolo, luonnon arvostus
sekä rehellisyys ja arvonanto.

Tuotteet
Tuotemallistomme materiaaleina on käytetty mm. terästä, saarnia, vuolukiveä,
spektroliittiä ja lasia. Suomen puhtaasta maaperästä louhitut vuolukiviastiastot, teräksestä
valmistetut, luonnon muotokieltä mukailevat tarjoilualuset sekä lasimaljat luovat täysin
uudenlaisen tunnelman kattaukseen ja ruokailuun.
Pääosa Yoldian tuotteista syntyy Vanajaveden laaksossa, joka on osa Suomen
kansallismaisemaa ja samalla monimuotoisen luonnon upea näyttämö. Käytämme
lähellämme olevia luonnon omia laadukkaita materiaaleja, ja tarjoamme työtä monille
käsityöalan pienyrityksille.
Pyrimme luomaan veistoksellisen käyttöesinemalliston joka koskettaa niin
kauneudellaan, materiaaleillaan kuin myös uudenlaisella funktionaalisuudellaan.
Suurin tavoite tuotteilla ja koko konseptin filosofialla on kuitenkin luoda syvä tunne
yhteisöllisyydestä, joka kumpuaa kaukaa menneisyydestä ja alkuvoimasta.

Suunnittelija
Jesse Kakkola on tuote- ja huonekalumuotoilija, sisustussuunnittelija, sekä
Yoldia Scandinavian perustaja ja Koti.in Oy:n toimitusjohtaja. Hänelle on
myönnetty ensimmäisenä suomalaisena harvinainen Kultainen Avainlippu
-tunnustus ansiokkaasta työstä yrittäjänä ja sisustusalan edelläkävijänä.
Koulutukseltaan Kakkola on metallialan artesaani sekä puualan
kalustemuotoilija-artenomi. Kansainvälistä kokemusta on haettu Pietarin
taideakatemiasta, jossa Kakkola oli vaihto-oppilaana useammankin kerran.
Jesse Kakkolan laaja-alainen työkokemus suunnittelijana ja muotoilijana
hakee vertaistaan. Yli 30-vuotisella urallaan hän on toiminut mm.
puuseppänä, metalliseppänä, lasinleikkaajana, huonekalumuotoilijana ja
sisustussuunnittelijana.
Hän on sisustanut yli 800 kotia, ehkä enemmän kuin kukaan muu
suomalainen sisustussuunnittelija. Tämän lisäksi listalla on satoja ravintolaja kahvilakonsepteja sekä julkisten tilojen sisustussuunnittelua. Näitä
sisustuskohteita ovat esitelleet sivuillaan mm. Kodin kuvalehti, avotakka ja
Eeva. Kakkola muistetaan myös sisustuskommentaattorin roolistaan OMA
TUPA radio-ohjelmasta YLE Radio Hämeessä.
Kultaisen avainlipun lisäksi muita meriittejä on mm. kunniamaininta
Valtakunnallinen Vuoden Uusyrittäjä -kilpailussa sekä valinta Vuoden
Uusyrittäjäksi Hämeessä.

Katso Yoldia Scandinavian tarinavideo:
https://www.yoldiascandinavia.com/pr/ / https://youtu.be/PYkvx2rHxTY

Koe Suomen ainutlaatuinen luonto tarinamme
ja tuotteidemme myötä.
shop.yoldiascandinavia.com
www.yoldiascandinavia.com

Lataa korkealaatuiset pressikuvat täältä:
https://www.yoldiascandinavia.com/pr/
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