
 
Saskyn viimeisen vuoden tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelijat Ville 

Keskinen, Arttu Perämäki ja  Kalle Keskinen ovat koko marraskuun ajan Mänttä-Vilppulan 

pop-up:ssa työssäoppimisjaksolla.

Keitä olette? 

Ville Keskinen, Arttu Perämäki ja Kalle 

Keskinen. Olemme Mäntässä opiskelevia, 

Saskyn 3.vuoden tieto- ja tietoliikennetekniikan 

perustutkinnon opiskelijoita. Valmistumme 

ammattiin keväällä 2017. 

 

Miksi valitsitte juuri 3D-tulostuksen? 

Kiinnostus tulostustekniikkaan tuli juuri 3D-

tekniikan kautta, koska nykytekniikalla voi 

luoda rungon erilaisille työskentelytavoille. Iso 

asia oli omakohtainen kiinnostus asiaan eli 

siihen mitä kaikkea 3D-tulostuksella voi tänä 

päivänä tehdä. 

 

Miten yritykset voivat hyötyä teistä? Mitä 

hyötyä ammattitaidostanne on paikallisille 

yrittäjille? 

Teemme erilaista tuotesuunnittelua, 

mallintamista, pienoismallien luomista. 

Käyttämämme tekniikka ei tue liukuhihnatyötä 

vaan enemmänkin pienten sarjojen tekemistä. 

 

Millä lailla olette suunnitelleet pyörittävänne 

pop-up:ssa yritystänne/osuuskuntaa? Kuka 

vastaa mistäkin? 

Tällä hetkellä mennään ihan työkohtaisesti, 

markkinointia hoitaa Saskyssa opiskeleva  

liiketalouden opiskelija Emilia Koskinen. Hän 

myös vastaa pop-up:iin tehtävästä 3D-

ikkunasomistuksesta ja viestinnästämme ml. 

sosiaalisen median viestintä. 

Työssäoppimisjakson aikana osuuskunnan 

jäsenet keskittyvät asiakkuuksien hankkimiseen 

ja asiakkuuksien kautta tuleviin tuote-

suunniteluihin. 

 

Miten tavalliset ihmiset voivat 

teistä/ammattitaidostanne hyötyä? 

Teemme 3D-tekniikalla tuotteita jokapäiväiseen 

käyttöön kuten esim. personoituja 

puhelintelineitä nimellä omalla varustettuna ja 

käyntikorttitelineitä, verhotankojen päätyihin 

koristetulppia, avaimenperiä, älylaitteiden 

telineitä jne. Pop-up:in toimistossamme on 

nähtävillä malleja jo tehdyistä tuotteista. 

Osuuskunta Fanix ja 3D 

tulostamispalvelut                   

pop-up:ssa 

 



Pääasia on, että tuote on tulostettavissa. 

Teemme 3D-tulostuksella uniikkeja tuotteita, 

joita ei saa kaupasta. Pop-up:ssa tehdään 

asiakastulostuksia joka arkipäivä klo 12-16 tai 

sopimuksen mukaan. 

 

Milloin pop-up:ssa voi tulostuksia tehdä? 

Mitä se maksaa / tulostettava kohde? 

Personoidun avaimenperän tulostaminen 

maksaa alkaen n. 3,50 €                                                   

Personoitu kännykkäteline alk.  15 €   

 

 

 

 

 

 Artikkelissa esittäytyivät  

 

 

 

Pop-up Mänttä-Vilppula 

Elävä Kaupunkikeskusta-hankkeen hallinnoima iso katutason liiketila 

Mäntän keskustassa, joka soveltuu lyhytaikaiseen myyntitoimintaan, 

järjestötoimintaan, taidenäyttelytilaksi jne.                                                            

Hanke saa Maaseuturahastolta Leader-rahoitusta.     

        Osuuskunta Fanix 

Arttu Perämäki 044 946 9200   arttu.peramaki@fanix.fi 

Kalle Keskinen 044 728 8822  kalle.keskinen@fanix.fi 

Ville Keskinen 040 166 9494  ville.keskinen@fanix.fi 

Emilia Koskinen 045 104 5640  emilia.koskinen@fanix.fi 

www.fanix.fi 

                                        

 

 

 Vas. Ville Keskinen, Kalle Keskinen ja Arttu Perämäki 


