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Active 
Learning
Oppimista tapahtuu kaikkialla; 
kodeissa, julkisissa tiloissa, 
työpaikoilla - oppiympäristöt eivät 
rajoitu vain kouluihin. 

Teknologia on muuttanut ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen ja nostanut oppimisympäristöt 
pysyvään uudistumistilaan. Oppimisympäristö on 
tänään sekä fyysinen että virtuaalinen tila. Opettaja 
on oppijoiden keskellä ja yhä useammin istutaan 
muunneltavissa pöytäryhmissä, toisinaan lattiallakin. 
Perinteisten oppimateriaalien rinnalle ovat tulleet 
mobiilivälineet.

Tietoa ei jaeta ylhäältä, vaan sitä etsitään netistä, 
pohditaan ja sovelletaan. Oppiminen tapahtuu oman 
aktiivisuuden kautta.

Isku Active Learning -oppimisympäristöt innostavat 
oppimaan. Olemme kaikki yksilöllisiä oppijoita. 
Toiminnallisen oppimisympäristön näkökulmasta se 
on myönteinen haaste. Me Iskussa vastaamme tähän 
tarjoamalla kestäviä, yksilöllisiä ja tarpeisiin muuntautuvia 
kalusteratkaisuja. 

Puhtaat materiaalit.
Korkea laatu.
Suomalainen muotoilu.
Vastuullisesti.
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Isku Active Learning,
toiminnallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä

Digitaaliset ja tekniset välineet muuttavat 
toimintaympäristöämme. Myös 
oppimisympäristön toiminnallisuuteen 
asetetaan uuden tekniikan myötä uusia 
haasteita. Siinä missä ennen istuttiin 
rivissä, kuunneltiin ja opeteltiin ulkoa, 
tämän päivän koulu on toisenlainen,
toiminnallinen kokonaisuus. Pääroolissa 
ovat vuorovaikutus, oivallus, aktiivinen 
oppilas ja ympäristö sekä yhteisö.

Opiskelu tapahtuu tutkimalla ja 
kokeilemalla, keskustelemalla, toisia 
opettaen, toki vielä myös katsoen, 
kuunnellen ja kirjoittaen. Oppimisen 
monitahoisuus lisääntyy opiskeltaessa 
sähköisesti ja manuaalisesti, virtuaalisesti 
ja paikan päällä, yksin ja yhdessä. 

Matti tuolit,, Matrix Y ja Moni pöytä,  
Monitoimitalo Jalo, Jalkaranta, Lahti

Kaari sohva ja Kivikko istuimet, 
Monitoimitalo Jalo, Jalkaranta, Lahti



8 9

Mac tuolit ja Klik pöydät, 

Huhtasuon koulu, Jyväskylä

Matrix T EL sähköpöytä ja Salli satulatuoli, 

Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Mac tuolit ja Summa pöydät, 

Monitoimitalo Jalo, Jalkaranta, Lahti 

More and more often, learning takes place in 
groups of various sizes and different interactive 
situations. Isku Active Learning products have 
been specially designed to be easy to move, 
group and dock in different configurations in 
changing situations, which encourages varied 
individual and group work.  Individual work can 
smoothly segue into group work projects, and 
the lesson can easily continue on the floor. 

Enenevässä määrin opiskelu tapahtuu 
erikokoisissa ryhmissä ja erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Iskun Active 
Learning -tuotteissa on kiinnitetty huomioita 
siihen, että tuotteet ovat nopeasti 
siirrettävissä, helposti telakoitavissa 
erikokoisiin ryhmiin muuttuvissa tilanteissa 
ja kannustavat muuttuviin yksilötyön ja 
yhteistyön tilanteisiin. Yksilötyöskentelystä 
voidaan siirtyä sujuvasti yhteistyötä 
vaativaan työskentelyyn ja oppituntia 
voidaan jatkaa vaikka lattialla. 

Toiminnallisuutta tukevat ja aktiivisuutta 
suosivat tuoteinnovaatiot tarjoavat 
mahdollisuuden rakentaa esimerkiksi 
luokkatilaan yksilötyön, ryhmätyön ja 
vuorovaikutuksen vyöhykkeitä.

Pisa tuolit ja Oiva pöydät

Mac tuolit a Summa pöytä, 

Aurinkovuoren koulu, Asikkala
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Perinteisiä tiloja on nyt tutkailtava 
uusin silmin, toiminnallisuuden 
ehdoilla. Opetustilanteissa käytetään 
mobiililaitteita, joiden käyttöympäristöt
eivät ole paikkasidonnaisia.

Digitaaliset ja tekniset välineet 
muuttavat toimintaympäristöämme. 
Myös oppimisympäristön 
toiminnallisuuteen asetetaan uuden
tekniikan myötä uusia haasteita. Siinä 
missä ennen istuttiin rivissä, kuunneltiin 
ja opeteltiin ulkoa, tämän päivän 
koulu on toisenlainen, toiminnallinen 
kokonaisuus. 

Metro lepotuolit ja Dio sohvapöydät, 
Monitoimitalo Jalo, Jalkaranta, Lahti

Syke sohva ja Space Chicken pöytä, 

Aurinkovuoren koulu, Asikkala

Syke sohva ja Poiju sohvapöytä, Kivikko istuimet, 
Monitoimitalo Jalo, Jalkaranta, Lahti

Dyyni sohva, Osio T pöytä ja Matti tuoli, 

Huhtasuon koulu, Jyväskylä
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Tuoli 50 ja Osio pöytä, 

Eiran lukio, Helsinki 

Pisa tuoli ja Summa pöytä 

Lintuvaaran koulu, Espoo

Lightness tuolit ja Move pöydät, 

Salpausselän lukio, Lahti

Matti tuolit ja Osio pöydät, 

Huhtasuon koulu, Jyväskylä
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Inkoo sohvat, Osio pöydät, Kivikko istuimet, 

Huhtasuon koulu, Jyväskylä

Toimivat tilat antavat opettajille työrauhan ja 
mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen.
Viihtyisä opettajanhuone on tärkeä 
työskentelytila. Siellä pidetään kokouksia, ja 
ergonomisesti suunnitelluissa työpisteissä 
on rauhallista työskennellä. Oikein valitut 
materiaalit parantavat akustiikkaa ja luovat 
rennon tunnelman. Mukavilla istuinryhmillä 
vaihdetaan kokemuksia, ideoidaan ja 
luodaan me-henkeä.

Isku Active Learningin toimintakeskeinen 
oppimisympäristö muuntautuu sujuvasti 
tarpeen mukaan. Se myös inspiroi ja 
vapauttaa ajattelua sekä motivoi opiskelijaa 
ja opettajaa. 

 Tuotteiden, materiaalien ja suunnittelun 
on kestettävä aikaa, tuotteiden on 
oltava käyttöturvallisia ja vastattava 
muuttuviin toiminnallisiin tilanteisiin sekä 
useamman sukupolven tarpeisiin. Näitä 
perusperiaatteita Isku on noudattanut 
jo 60 vuotta oppimisympäristöjen 
kalusteasiantuntijana. 

Dyyni sohvat ja Sigur sohvapöydät, 

Laukaan Kirkonkylän koulu, Laukaa
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ILOA tuolit, Summa ja Move pöydät, Syke sohva, 

Salpausselän lukio, Lahti

Inkoo Pro High sohva ja  Scan pöytä

Lightness tuolit, Dio pöydät ja Mukula istuimet
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Suunniteltu ja  
ja valmistettu Suomessa

Luomme yksilöllisiä, 
aktiivisia ja toiminnallisia 
tulevaisuudentyöympäristöjä, 
joissa mukavuus ja toiminnallisuus 
ovat avainroolissa.Työympäristön 
kehittäminen on tärkeää. 
Kehitysprojekti ei ole pelkkä 
tilamuutos – se on myös 
ainutlaatuinen mahdollisuus uuden 
työkulttuurin rakentamiseen ja 
panostus työhyvinvointiin. Keskiössä 
on henkilöstön osallistamisen rooli 
muutoksessa. 

Isku Active Learning on 
kokonaisuus ja käsite. Kehitämme, 
suunnittelemme ja toteutamme 
monipuolisia oppiympäristöjä ja 
oppimaisemaratkaisuja yhdessä 
asiakkaiden ja parhaiden 
asiantuntijoiden kanssa. Elämme 
vahvasti mukana koulun 
arjessa ja olemme mukana 
toimintaympäristöjen jatkuvassa 
kehittämisessä.

Vietämme paljon aikaa erilaisissa 
jaetuissa tiloissa; toimistoissa, 
julkisissa tiloissa, kouluissa, 
päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa, 
missä olemme kosketuksissa 
pintojen ja kalusteiden kanssa. 
Näissä tiloissa tartunnat leviävät 
helposti. Kannamme vastuumme 
yhteisten tilojen ja työympäristöjen 
turvallisuudesta ja puhtaudesta. 
Isku Health -mallisto on uusi tehokas 
ratkaisu, joka estää mikrobien 
kasvun ja vähentää tartuntojen 
leviämistä.

HealthSchoolOffice

Isku on suomalainen vuonna 1928 Lahteen 
perustettu perheyritys. Isku suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi kalusteita ja 
kokonaisvaltaisia sisustusratkaisuja sekä 
koteihin että kouluihin, toimistoihin, 
terveydenhuoltoon ja kaikkiin julkisiin 
tiloihin. 

Koko Suomen kattavan Isku myymäläketjun 
lisäksi Isku toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, 
Puolassa, Venäjällä sekä Lähi-idässä. 
Iskun omat huonekalutehtaat sijaitsevat 
Lahdessa. Isku noudattaa ISO 9001  
-laatujärjestelmää ja toimii aktiivisesti 
ekologisen tuotannon kehittäjänä: Isku 
sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin 
ensimmäisenä alalla, ja tänä päivänä 
koko tuotanto on PEFC-sertifioitua, eli 
kaiken Iskun käyttämän puun alkuperä 
on tunnettua ja kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan tuotettua.

Haluamme tarjota parhaat 
olosuhteet myös kotona 
työskentelyyn. Teemme 
ergomisista ratkaisuista 
mukavia ja mukavista 
ergonomisia. Isku Kodin 
mallisto on saatavilla myös 
julkisten tilojen sisustamiseen. 
Kodinomaiset kalusteet tekevät 
työympäristöistä mukavia ja 
rentoja. 

Me Iskussa näemme tuotteemme 
osana suurempaa kokonaisuutta 
– palvelunamme. Luomme 
asiakkaillemme onnistuneita 
kokemuksia. Olemme luotettava 
kumppani asiakkaillemme työ- ja 
oppi ympäristöjen kehityksestä 
konsultointiin, suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä seurantaan ja 
ylläpitoon. Asiakkaan yksilölliset 
toiveet ja tarpeet määrittelevät Iskun 
roolin muutosprojektien eri vaiheissa.

Kaikki ydintoimintomme tuotetaan 
oman organisaatiomme 
sisällä. Tämän ansiosta 
voimme toimittaa räätälöidyt 
ratkaisut nopeasti ja juuri sinun 
tarpeidesi mukaisesti.Läheinen 
yhteistyö asiakkaammekanssa, 
yrittäjähenkinen ja luova ilmapiiri 
sekä ympäristöystävälliset 
materiaalit ja Lahdessa 
sijaitseva tuotantomme luo 
edellytykset konseptikalusteiden 
valmistukseen.

Home Services Concepts



Isku Interiorin myymälät Suomessa

Isku Interior 

Mukkulankatu 19 
15210 Lahti 
FINLAND
+358 29 086 3000
contact@isku.com
www.isku.com

Espoo

Kuitinmäentie 26
02210 Espoo
interior.hki@isku.com
029 086 4201

Joensuu

Pilkontie 3
80130 Joensuu
interior.joensuu@isku.com
029 086 4751

Jyväskylä

Tourulantie 13
40100 Jyväskylä
interior.jkl@isku.com
029 086 4901

Kokkola

Pitkänsillankatu 17
67100 Kokkola
interior.kokkola@isku.com
029 086 3901

Kouvola

Tommolankatu 7
45130 Kouvola
mikko.uusitalo@isku.com
029 086 4643

Kotka

Jumalniementie 4
48600 Kotka
interior.kotka@isku.com
029 086 4648

Kuopio

Kartanonkatu 4 A
70700 Kuopio
interior.kuopio@isku.com
029 086 4701

Lahti

Mukkulankatu 19
15210 Lahti
interior.lahti@isku.com
029 086 3000

Lappeenranta

Myllymäenkatu 34
53550 Lappeenranta
interior.lpr@isku.com
029 086 4601

Mikkeli

Graanintie 4
50190 Mikkeli
interior.mikkeli@isku.com
029 086 4371

Oulu

Taka-Lyötyn aukio 4
90140 Oulu
interior.oulu@isku.com
029 086 4801

Pori

Itsenäisyydenkatu 1–5
28100 Pori
interior.pori@isku.com
029 086 4661

Rovaniemi

Vierustie 5
96320 Rovaniemi
interior.rovaniemi@isku.com
029 086 4961

Seinäjoki

Rengastie 4
60120 Seinäjoki
interior.seinajoki@isku.com
029 086 3931

Tampere

Sammonkatu 47
33540 Tampere
interior.tampere@isku.com
029 086 4501

Turku

Satakunnantie 162
20320 Turku
interior.turku@isku.com
029 086 4401

Vaasa

Moreenikuja 1
65300 Vaasa
interior.vaasa@isku.com
029 086 4871

Vantaa

Martinkyläntie 47
01720 Vantaa
interior.hki@isku.com
029 086 4201

Iskun innovaatio perustuu pinnoilla, 
kankaissa ja päällysteissä käytettävään 
kupari- ja hopeateknologiaan, joka
estää aktiivisesti tartuntojen syntymistä. 
Antimikrobisesti päällystetty kaluste 
vähentää merkittävästi ja jopa eliminoi
kokonaan kosketuspintojen kautta 
leviäviä tartuntoja. Se on siksi ideaali 
ratkaisu myös oppimisympäristöihin. 

Lue lisää:
www.isku.com

Health
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