
 

 
 
Asko Avonius -palkinto 2018 arkkitehti Pihla Meskaselle 
 
Askon Säätiö palkitsee rehtori, arkkitehti Pihla Meskasen suomalaisen arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatuksen kehittämisestä ja toiminnasta kansainvälisen arkkitehtonisen ajattelun 
edistäjänä. Asko Avonius -palkinto luovutetaan torstaina 6.9.2018 ASKO 100 
juhlaseminaarissa Lahdessa. 
 
Askon Säätiön hallituksen puheenjohtajan, professori Sirpa Asko-Seljavaaran mukaan Pihla 
Meskanen tekee merkittävää työtä muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksessa, joka herättää 
lasten ja nuorten kiinnostusta rakennettua ympäristöä kohtaan, ja antaa nuorille välineitä 
vaikuttaa tulevaisuuden ympäristöön ja päätöksentekoon. Asko-Seljavaara toteaa, että 
arkkitehti Pihla Meskanen edistää erinomaisella tavalla Askon Säätiön tarkoitusta. 
 
Arkkitehti Pihla Meskanen toimii Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin rehtorina. 
Meskanen on myös perustanut Arkki International Oy:n, joka vie suomalaista arkkitehtuuri- 
ja muotoilukasvatusosaamista ulkomaille. Arkilla on toimintaa jo 14 kaupungissa viidessä 
maassa. Suomessa Arkin opetukseen ja tapahtumiin osallistuu vuosittain noin 7000 lasta ja 
nuorta. 
 
Pihla Meskanen on ollut aktiivinen toimija lasten osallistuvan suunnittelun menetelmien 
kehittämisessä ja ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa kymmeniä lasten osallisuusprojekteja 
kaupunkien, rakennusliikkeiden ja järjestöjen kanssa. Uusin kansainvälinen projekti on 
Vietnamissa Ho Chi Minhin kaupungin suunnittelu- ja arkkitehtuuriosaston, Saigon 
Innovation Hubin, sekä Unicefin kanssa yhteistyössä toteutettu Child Friendly Cities -
ohjelmaan liittyvä lapsia osallistava projekti kesällä 2018.  
 
Asko Avonius palkinto 
Askon Säätiön myöntämä Asko Avonius palkinto jaetaan joka kolmas vuosi. 
Muotoilupalkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Palkinnon ovat aiemmin vastaanottaneet 
Fiskars osuuskunta (1997), sisustusarkkitehti Markku Kosonen (2000), arkkitehti Timo 
Vormala (2003), sisustusarkkitehdit Simo Heikkilä ja Yrjö Wiherheimo (2006), suunnittelija 
Ilkka Suppanen (2009) ja Arkkitehdit Hollmén Reuter Sandman (2012) ja sisustusarkkitehti 
Samuli Naamanka (2015).  
 
 
Lisätietoja: 
Professori Sirpa Asko-Seljavaara, 050 511 3144, sirpa.askoseljavaara@gmail.fi 
Askon Säätiön asiamies Heini Moisio, 050 383 6504, heini.moisio@askonsaatio.fi 
 
www.askonsaatio.fi 



 

 
 
Pihla Meskasen installaatio esillä Helsinki Design Week -tapahtumassa 
 
Askon Säätiö on mahdollistanut Pihla Meskasen tilateoksen pystyttämisen Helsinki Design 
Weekin päätapahtumapaikalle Helsingin Kaupungintalolle. Installaatio on osa Lasten 
designviikon ohjelmistoa ja rakennetaan yhdessä Arkki -arkkitehtuurikoulun oppilaiden 
kanssa. Pihla Meskanen on nimennyt teoksen ”Tilapeliksi” ja se rakentuu kaupungin kahdesta 
puolikkaasta, toinen on pysyvä ja toinen tilapäinen. Meskasen innoittajana on ollut Italo 
Calvinon teos Näkymättömät kaupungit. 
 
Uusi Lasten designviikko tarjoaa lapsille luovaa ohjelmaa ja edistää muotoilukasvatusta sekä 
rakennetun ympäristön tuntemusta. Tapahtumia järjestetään Helsinki Design Weekin 
yhteydessä 6.—16.9.2018.  
 
www.helsinkidesignweek.fi 
  
 


