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esipuhe / Preface

hyvin muotoiltu huominen

vuosi 2012 on suomalaiselle muotoilulle merkityksel-

linen. muotoilu on erityisen huomion kohteena, koska 

helsinki, espoo, vantaa, kauniainen ja lahti toimivat 

muotoilupääkaupunkivuoden World Design capital 

2012 isäntinä.

muotoilu on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. se on 

läsnä kaikkialla: rakennetussa ympäristössä, visuaalises-

sa kommunikaatiossa, peleissä, vaatteissa, tekstiileissä, 

huonekaluissa, käyttöliittymissä ja palveluprosesseissa.

haasteena on strategisen suunnittelun ja palvelu-

muotoilun kehittäminen tuotemuotoilun rinnalle sekä 

uuden muotoilijasukupolven yhteistyön lisääminen alan 

edistämiseksi. esimerkiksi palvelumuotoilun opetusta  

ja tutkimusta tulee vahvistaa korkeakouluissamme.

muotoilun käyttö on laajentunut estetiikasta käytet-

tävyyteen ja brändin rakennukseen. sen liiketoimin-

nallista lisäarvoa ei ole kuitenkaan vielä ymmärretty 

riittävästi, eikä se ole jalkautunut kotimaisiin yrityksiin. 

muotoilutoimistojen koko haastaa myös kansainvälisty-

mistä, noin 90 % yrityksistä on pieniä ja keskisuuria. 

muotoilujärjestöjen Ornamon ja Grafian tavoitteena 

a well-designed tomorrow

The year 2012 is significant for Finnish design. Design 

has been made the focus of special attention as helsinki, 

espoo, vantaa, kauniainen and lahti are hosting the 

World Design capital 2012 year together.

Design is an essential part of Finnish culture. Design 

is everywhere: in the built-up environment, visual  

communication, games, clothes, textiles, furniture,  

user interfaces, and service processes.

The challenges lie in developing strategic planning 

and service design along with industrial design, and 

increasing cooperation with the new generation of  

designers in order to advance the entire field. For in-

stance, education and research on service design in  

our universities should be reinforced. 

Today, design is increasingly used not only for aes-

thetics, but for usability purposes and building brands. 

however, the business value of design has not yet been 

sufficiently understood, and design has not been applied 

in Finnish businesses. The size of design agencies is also 

a challenge for internationalization, as some 90 per cent 

of businesses are small or medium-sized enterprises. 

on, että suomi tunnetaan korkealaatuisesta osaamisesta 

ja että muotoilun käyttö yrityksissä ja julkisella sektorilla 

lisääntyy. lähtökohtamme on muotoilijoiden työllisyy-

den, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kasvattaminen. myös 

meidän tehtävämme on osoittaa, miten yritysten liike-

toiminta kasvaa hyödyntämällä suomalaista muotoilua. 

hallitusohjelmaan on kirjattu kansallisen muotoilu-

ohjelman laatiminen. sen tavoitteeksi tulee, strategisen 

suunnan ohella, asettaa käytännön toimenpiteet. Oh-

jelman tehtävänä on osoittaa, millä keinoilla ja minkä-

laista muotoilua edistetään. millä tavoin julkinen sektori 

saadaan uskomaan muotoiluosaamiseen tilanteessa, 

jossa kuntatalous on yhä kasvavien palvelutarpeiden 

paineissa? miten yritysten johto motivoidaan käyttä-

mään muotoilua? me alan järjestöt lupaamme asian-

tuntemuksemme muotoiluohjelman käyttöön.

Ornamo ja Grafia haluavat vuosittain nostaa esiin  

lahjakkaiden muotoilijoiden ja suunnittelijoiden töitä. 

Tavoitteenamme on kertoa ajankohtaisesta, ammat-

tilaiskollegoiden itsensä arvostamasta työstä. vuoden 

2012 muotoilijat ovat kaikki muotoilemassa uutta pa-

rempaa huomista. muotoilijoiden valinnassa painottui-

vat vahva ote tulevaisuudesta ja kansainvälisyys.

Salla Heinänen

Toiminnanjohtaja, Ornamo

Marita Sandelin 

Toiminnanjohtaja, Grafia 

The objective of the design organizations Ornamo 

and Grafia is to make Finland renowned for high-

quality competence and to increase the use of design 

in the private and public sectors. Our starting point is to 

improve the employment situation of designers, and to 

encourage and increase entrepreneurship and business 

activities among them. it is also our task to show how 

businesses can grow by utilizing Finnish design. 

The drafting of the national design program has been 

written into the Government Programme. along with the 

strategic dimension, its objective is to set down practical 

measures. The program aims at illustrating the means 

with which design is to be promoted – and the kind 

of design this applies to. how can the public sector be 

convinced to believe in design competence in a situation 

in which municipal economies are facing enormous 

pressure related to constantly increasing service needs? 

how should we motivate the management of businesses 

to utilize design? as design organizations, we now offer 

our expertise for the use of the national design program. 

every year, Ornamo and Grafia wish to highlight the 

work of talented designers. Our objective is to share 

information about the work done within contemporary 

design today, as valued by professional colleagues.  

The designers of 2012 have all been involved in design-

ing a better tomorrow. international aspects and  

a strong hold on the future were considered in the  

selection of the designers.

Salla Heinänen

executive Director, Ornamo

Marita Sandelin 

executive Director, Grafia 
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The Finnish designer organisations Ornamo and Grafia 

have awarded their commendable members with  

professional recognition since 1981. The criteria for  

the presentation of awards include innovation, topicality, 

interest value or a meritorious career. The Finnish 

Designer awards ‘12 exhibition and Publication present 

the Graphic Designer of the year awarded by Grafia, and 

the industrial Designer of the year, Fashion Designer of 

the year, Furniture Designer of the year, Textile artist  

of the year and artist of the year awarded by Ornamo.  

The exhibition is taking place in helsinki city hall,  

virka Gallery 25th January – 25th march 2012.

muotoilijat ’12 /  
Finnish Designer awards

suomalaiset muotoilijajärjestöt Ornamo ja Grafia ovat 

huomioineet ansioituneita jäseniään ammattikunnan 

myöntämillä tunnustuksilla vuodesta 1981 lähtien. 

Palkitsemisen kriteereinä ovat mm. innovatiivisuus, 

ajankohtaisuus, kiinnostavuus tai ansiokas ura.  

muotoilijat ’12 näyttelyssä ja julkaisussa esitellään 

Grafian palkitsema vuoden Graafikko ja Ornamon 

palkitsemat vuoden teollinen muotoilija, vuoden 

vaatesuunnittelija, vuoden huonekalusuunnittelija, 

vuoden tekstiilitaiteilija ja vuoden taiteilija. näyttely 

on esillä helsingin kaupungintalon virka Galleriassa 

25.1.–25.3.2012.

Finnish association of Designers Ornamo

The Finnish association of Designers, Ornamo was estab-

lished in 1911. it has more than 1,900 members working in  

the fields of industrial design, interior architecture, fashion 

and textile design as well as crafts and applied arts.

www.ornamo.fi

association of Professional  
Graphic Designers in Finland, Grafia

The association of Professional Graphic Designers in 

Finland, Grafia was established in 1933 and it has almost 

thousand members. They are employed in various sectors 

within the field of visual communication, from graphic 

design to marketing communications and digital visual 

information as well as illustration and layout design. 

www.grafia.fi

Ornamo ry
Grafia ry 

Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry

Teollisuustaiteen liitto Ornamo on vuonna 1911 pe-

rustettu muotoilijoiden ammatillinen järjestö, johon 

kuuluu yli 1900 jäsentä. he toimivat teollisen muo-

toilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, 

sisustusarkkitehtuurin ja nykytaidekäsityön aloilla.

www.ornamo.fi

Grafia ry

Grafia on vuonna 1933 perustettu graafisten suunnitte-

lijoiden ammatillinen järjestö, johon kuuluu lähes tuhat 

jäsentä. he ovat kuvallisten viestintäammattien harjoit-

tajia kuten graafisia muotoilijoita, markkinointiviestin-

nän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvit-

tajia sekä lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita.

www.grafia.fi
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Tapio anttilan muotoilu on vakuuttavaa, vähä-
eleistä ja hienolla tavalla suomalaisuuden perin-
teisiin nojaavaa. huonekalumuotoilijana hänen 
tuotantonsa ulottuu julkitilan kalusteista kodin 
kalusteisiin ja valaisimiin. lisäksi hänen uransa 
käsittää tuote- ja sisustussuunnittelua. ekologiset 
arvot muotoilussa ja erityisesti puu materiaalina 
sekä sen mahdollisuuksien syvällinen tutkiminen 
ovat anttilan sydäntä lähellä.

Tapio anttila’s designs, based on Finnish tradi-
tions, are compelling and undecorated. as a 
furniture designer, anttila’s work includes public 
furnishing as well as designs and lighting for the 
home. in addition, anttila has worked with indus-
trial and interior design. ecological design values, 
and particularly wood as a raw material as well as 
exploring its possibilities, are close to his heart.

vuODen huOnekalusuunniTTeliJa /
FurniTure DesiGner OF The year

Tapio  
Anttila
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Puutuotteilla kansainväliseen  
kasvuun

kaikista materiaaleista puun mahdollisuudet kiehtovat 

sisustusarkkitehti Tapio anttilaa eniten. Puun luonnolli-

nen ekologisuus, oksien, syiden ja kerrostumien tuoma 

yksilöllisyys sekä eri puulajien haasteelliset ominaisuudet 

inspiroivat häntä kehittämään puusta uudenlaisia esineitä.

”uskon vahvasti, että suomalainen muotoilu pärjää  

puulla, jos siihen löytää moderneja lähestymistapoja. 

kansainvälisesti merkittävää designia on vaikea tehdä. 

kustannusrakenne suomessa on sellainen, että hinnalla  

ei voi kilpailla. Tarvittaisiin lisää uusia kotimaisia huo-

nekalufirmoja, jotka tekisivät vakavasti muotoilua. kodin 

kalusteiden sarjamäärät ovat niin pieniä, että ei voida in-

vestoida uusiin koneisiin, joilla saisi aikaan uusia muotoja 

ja ratkaisuja. lisäksi tarvitaan hyviä kädentaitajia, kuten 

hienopuuseppiä mallikappaleiden ja piensarjatuotteiden 

valmistamiseen. sekä nuoria insinöörejä ja kauppatieteen 

maistereita, joiden kanssa yhdessä vietäisi suomalaisia 

tuotteita maailmalle. Täältä puuttuvat vientiagentit, joilla 

olisivat verkostot valmiina”, anttila sanoo.

Oman suunnittelutoimisto Tapio anttila Designin  

ohella anttila kuuluu muotoilijoiden ja puuseppien muo-

dostamaan Woodism-työryhmään, joka tuottaa tilauksesta 

huonekaluja ja käyttöesineitä kaadetuista piha- ja puisto-

puista. ”Tuotantomme ei ole niinkään teollista muotoilua 

vaan enemmän taidekäsityötä. Tärkeää on paikallisuus ja 

piensarjatuotanto. Woodism on minulle sellainen henki-

reikä ja sivupolku, jossa voi kokeilla vähän erilaisia asioita 

kuin sarjatuotannossa.”

Wooden products leading  
towards international success

among all the materials, interior designer Tapio antilla  

is mostly fascinated with possibilities given by wood.  

it is ecological by nature and the wood’s individuality 

from diverse branches and filaments alongside diverse 

species of trees inspire him to design new objects.

“i am convinced, that Finnish design based on  

wood would be successful if it creates a modern ap-

proach to the material. successful international design  

is hard to reach. Finland is such an expensive country 

that we cannot compete with price. What we should 

have are furniture companies willing to take design  

seriously. Quantities of home furnishing products are  

so limited, that industry is not able to invest towards 

new machinery that allows innovative design and  

solutions. On top of that, we need competent profes-

sionals with handicraft skills. among others, those  

are cabinetmakers to create models and small produc-

tion series. as well, we need young engineers and  

masters of economic sciences who can help to find  

export markets. Today we do not have export agents 

with existing networks,” anttila says.

beside his Tapio anttila Design agency, he is a 

member of the group called Woodism. Designers and 

cabinetmakers form the collective. it produces furniture, 

and every day objects made of fallen trees from parks 

and courtyards. “Our production is rather handicraft 

than industrial design. being local and producing small 

series is important. For me Woodism is an opportunity 

and side road where i can test different ideas rather  

than mass production.”

Palikka-tuoli, 2009,  
yhdessä merita soinin kanssa, 
Woodism / 
Palikka stool 2009,  
in cooperation with merita soini, 
Woodism. 
kuva / Photo  ©Tuomas heikkilä
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muotoilijat markkinoinnin  
keulakuvina

Tapio anttila suunnittelee huonekaluteollisuudelle  

kodin ja julkisten tilojen kalusteita. Tuotevalikoimalla 

voisi sisustaa koko kodin: on sohvia, sänkyjä, tuoleja, 

palleja, pöytiä, valaisimia, tarjottimia, seinäpaneeleja 

sekä säilytystasoja. linnuillekin löytyy anttilan suun-

nittelema bird house Finland, koottava linnunpönttö, 

jonka pakkauksena on postitusputki. uusin aluevaltaus 

on arkkitehti hannu Tikan kanssa suunniteltu kOkO-

talo. Päästäkseen kehittelemään taloa viimeiseen asti, 

anttila osti prototyypin itselleen ja asettui perheineen 

sinne asumaan. hän kirjoitti rakennusvaiheesta blogia, 

josta tulevat talonostajat saavat käytännön ohjeita. 

”ammattini hyvä puoli on se, että voin tehdä tuot-

teita laaja-alaisesti. Pienessä maassa suunnittelijan on 

parempi tehdä paljon erilaisia tuotteita, koska tuloista 

suuri osa muodostuu tuotannosta saatavista rojalteis-

ta. myyntiä on suhteellisen vähän, joten tulopuolelle 

pitää saada virtaa. ihmisillä on usein aika romanttinen 

käsitys muotoilijan työstä – käytännössä se on paljon 

muutakin kuin luovaa suunnittelua. On paljon asioiden 

hoitamista kuten proto-tyyppien tarkastamista. aina 

on joku ongelma, joka pitää ratkaista. sen jälkeen on 

lähetettävä uudet piirrokset, ja viikon päästä katsotaan 

taas uudestaan protoa. myös messut ja katalogikuva-

ukset määrittävät työrytmiä. nykypäivänä muotoilijat 

on otettu mukaan jopa markkinointiin, samaan tapaan 

kuin kirjailijat. saadaan enemmän tarinaa sen tuotteen 

taakse. minun sukupolveni ei ole tähän tottunut, mutta 

hyvähän se on, että saa vähän toisenlaista palautetta ja 

syntyy vuorovaikutusta.”

Designers are marketing  
figureheads

Tapio anttila designs furniture for both public spaces 

and private homes. you could easily furnish an entire 

home with his furniture. There are coaches, beds, chairs, 

stools, tables, lamps, trays, wall panels, and chests.  

he has even designed a bird house Finland, collapsible 

birdhouse that could be delivered in a mailing tube. The 

newest project is kOkO-house, designed with architect 

hannu Tikka. To be able to design house thoroughly, 

anttila bought the prototype to himself and settled in 

with his family. he wrote a blog through the building 

process to give practical advise to future homebuyers.

“i like my profession especially since it allows me to 

work broadly. in a small country designers should be 

able to work with a wide variety of products since the  

income forms from royalties. sales volumes per indi-

vidual products are modest and that is why you should 

have enough different products on market. People tend 

to have a romanticized idea of what it is to be a designer. 

in reality, it means lots of things other than creative 

design. i have to check prototypes and solve possible 

problems, send new blueprints, and after a week there  

is a new prototype to be checked. There is plenty of work 

with fairs and photography of catalogs. Today design-

ers are more involved with marketing, just like authors 

in publishing business. There is a growing demand of 

stories behind products. my generation is not so used 

to this, but on the other hand it is welcome to get more 

feedback and interaction.”
kOkO valmistalokonsepti, 2011, 
yhdessä hannu Tikan kanssa, herrala Talot / 
kOkO prefab home concept 2011,  
in cooperation with hannu Tikka, herrala Talot. 
kuva / Photo  ©Panu rissanen
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Whisper, akustinen seinäpaneeli,  
2010, Woodnotes,  
-interior innovation award / 
Whisper, acoustical wall panel,  
2010, Woodnotes.  
- interior innovation award 
kuva / Photo  ©Tuomas heikkilä

mixpack, 2011, showroom Finland, 
- ecodesign award / 
mixpack, 2011, showroom Finland, 
- ecodesign award 
kuva / Photo  ©Tuomas heikkilä
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Ongelmanratkaisua,  
ei vain muodon antoa

ennen oman suunnittelutoimiston perustamista Tapio 

anttilalla on pitkä työkokemus isku Oy:n julkisten tilojen 

kalusteiden parissa. Tapio anttila Design on toiminut 

vuodesta 2005. suunnittelua leimaa muunneltavuus; 

sohvasta tulee parisänky tai yksittäiset vuoteet, tuolis-

ta rahi tai sänky ja pöydästä kääntämällä toisenlainen 

pöytä. huonekalu muuntuu tilanteen mukaan. usein 

valmistaja tilaa kalusteen tiettyyn tarpeeseen.

”vepsäläisellä myynnissä oleva Pedron menestynyt 

On-vuodesohva syntyi siitä, että markkinoilla ei olut 

sellaista sohvaa, jossa kaksi nukkuu erillään. ajateltiin 

tehdä siitä sellainen nuorisomalli, joka ei näytä vuo-

desohvalta. muotokieli tuli sitä kautta. habitare-sisus-

tusmessujen ensimmäisen asiakas oli kuitenkin iäkäs 

nainen. uudempi muunneltava sohva on awa, jossa on 

samantapainen ajatus, mutta erilainen rakenne. se on 

kulmasohva, josta palasia kääntämällä tulee kahden-  

tai kolmenhengen divaani, vuode, kulmasohva tai jotain 

siitä väliltä. Funktionaalisuutta siinäkin”, anttila kertoo.

Tapio anttilan uusia tuote-alueita ovat valaisimet 

keraplastille. hän toimii myös yrityksen taiteellisena 

johtajana. siirtymäkausi hehkulampuista ledeihin  

tuottaa suunnittelijalle päänvaivaa koska standardeja  

ei ole vielä luotu. 

”kun on viime vuonna suunnitellut valaisimen, niin 

tänä vuonna siihen vaihdetaan jo uudet sisuskalut”, 

anttila toteaa. muotoilijalle tämäkään asia ei lopulta ole 

mikään ongelma, sillä hänen työtään on ratkaista se.

www.tapioanttila.com

Problem solving,  
not only finding a form

Prior founding his design agency, Tapio anttila had got  

a long work experience with the furniture manufacturer  

isku Oy where he was working with furniture designed  

to public spaces. his own firm, Tapio anttila Design was 

established 2005. convertibility is characteristic for his 

design. a coach converts to double bed; a single chair to 

single bed, chair to a stool, and table changes its shape. 

Piece of furniture transforms to other various practical use. 

Often, producer orders the piece to certain specific needs.

“For example, “On” convertible sofa sold in vepsäläinen 

Furniture chain was designed since there was no such a 

convertible couch on the market, where two people could 

sleep separately. We wanted to create such kind of convert-

ible that did not look like a convertible. The product was 

originally designed for youth, but at the habitare Furniture 

Fair the very first customer was an elderly lady. The newer 

settee based on same ideas is awa. The structure is entirely 

different. it is a corner sofa that by changing position of its 

modules transforms to divan seating two or three, bed or 

corner sofa. it is functionality”, anttila describes.

The very new product lines for Tapio anttila are lamps 

made for keraplast. he is serving as well the company’s ar-

tistic director. Transformation from bulbs to leds is a new 

challenge for designers. There are no standards, yet. “if you 

have designed a new lamp last year, this year they replace 

the technology inside it”, anttila describes. For designer 

even this in not a problem. it is just his task to solve it.

www.tapioanttila.com

Tip-valaisin, 2011, keraplast. 
- a'Design award 
- Good Design award /  
Tip pendant lamp, 2011, keraplast. 
- a'Design award 
- Good Design award 
kuva / Photo  ©Teemu Töyrylä
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Tuohi-tuotekonsepti, showroom Finland 
- Design Plus award 
- Green Good Design award /  
Tuohi product concept, showroom Finland 
- Design Plus award 
- Green Good Design award 
kuva / Photo  ©Tuomas heikkilä

On-vuodesohva, 2008, Pedro. 
- avotakka-lehden vuoden huonekalu 2008 
- Fennia Prize kunniamaininta 2009 / 
On convertible sofa, 2008, Pedro. 
- Furniture of the year 2008 by avotakka magazine 
- Fennia Prize honorary mention 2009 
kuva / Photo  ©studio viljakainen
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Freeman on vaatesuunnittelija, jonka cTrl 
clothing -vaatemerkki on suomalaisen 
nuorisomuodin edelläkävijä kansainvälisillä 
markkinoilla. Freeman on rakentanut 
cTrl-brändiä pitkäkestoisesti tyylistä sekä 
omintakeisesta linjastaan tinkimättä. cTrl luo 
uudenlaista, nuorekasta suomikuvaa maailmalla 
sekä tekee suomessa tärkeää pioneerityötä 
tuleville nuorisovaatemerkeille.

Fashion designer Freeman’s brand cTrl clothing 
is the pioneer of youthful Finnish fashion on  
the international market. Freeman has built the 
cTrl brand tenaciously, never compromising 
style or his personal vision. internationally, cTrl 
creates a new, young image of Finland, and in 
Finland, it breaks new ground for up and  
coming clothing labels.

vuODen vaaTesuunniTTeliJa /
FashiOn DesiGner OF The year

Freeman
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cTrl kevät-kesä / spring-summer 2012 

The animal chin mallistoa / collection 
motorcity T-paita taskuilla / pocket T-shirt 
kongo kauluspaita / collar shirt 
kuva / Photo  ©mikko ryhänen

cTrl – vaatteita ja jotain muuta

muodin markkinoilla tärkeintä on se, että tapaat oikeat 

ihmiset oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. että viet 

vaatemerkkisi messuille, esittelet, tapaat myyntimiehiä, 

menet jatkoille ja pidät hauskaa. Tutustut. kauppa käy 

ihmisten kautta ja muoti leviää influenssan lailla. 

cTrl clothing on suomalaisen nuorisomuodin vien-

nin edelläkävijä. sen tarina alkoi 1990-luvun puolivälissä 

kun nuoret miehet Freeman ja esa hytönen yksinker-

taisesti päättivät lähteä kansainvälisille markkinoille os-

tamalla maahantuontiliike santaco sportin omistaman 

cTrl-merkin itselleen.

”kaikki pyöri aluksi skeittijuttujen ympärillä – se oli 

juuret, josta me irtauduttiin aika pian muotimerkiksi. 

kosketus katuun säilyi. T-paidoista tuli heti aika hitti 

ja tunsin että tämä on siisti juttu, ja sitä mitä olen aina 

halunnut tehdä. alettiin pian laajentaa mallistoa kaiken-

laisiin vaatteisiin ja asusteisiin sekä pojille että tytöille. 

vuonna 2006 alkoi olla jo enemmän liikevaihtoa ja 

kiinnostus ulkomailta heräsi, muun muassa koska oltiin 

oltu esillä münchenin isPO-messuilla, jossa meidät va-

littiin ’kuumimmaksi brändiksi’. se avasi ovia eri puolille 

maailmaa, tuli agentteja ja maahantuojaehdokkaita”, 

Freeman kertoo”

cTrl clothing and something

The objective in the fashion market is to meet right the 

people in the right places at the right time. you have to 

take your brand to the fairs, you have to introduce it, you 

have to meet salesmen, you have to get into the parties 

and you have to have a good time. That is the way to 

make the right connections. Deals are made between 

people and fashion spreads rapidly like a virus.

cTrl clothing is a trendsetter of exporting the Finn-

ish youth fashion. its story began at mid 90’s when two 

young men, Freeman and esa hytönen simply decided 

to get into the international market. They split apart 

from santaco sport import company by buying cTrl 

brand and started developing it.

“at first things revolved around our core, skateboard-

ing. Quite soon we focused on building a fashion brand 

without loosing a touch of street. T-shirts became a 

hit, and i realized that this was the cool thing i always 

wanted to be part of. soon, we extended our collection 

to all kinds of clothes and accessories for both boys and 

girls. by year 2006 we had gained more turnover, and we 

faced growing interest from abroad. One of the reasons 

was our attendance at isPO Fair at munich, Germany. 

There, we were chosen as the “The hottest brand” and 

it opened new opportunities around the world. We were 

contacted by agents and importers”, Freeman explains.
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cTrl syksy-talvi /  
Fall-Winter 2008 
kuva / Photo  ©knotan

Päämääränä maailma 

cTrl clothingin vaatteet tuotetaan kaukoidässä, 

pääasiassa intiassa, jossa sillä on oma tuotantoagentti. 

nuorille asiakkaille vaatteiden edullinen hinta on mer-

kittävä tekijä ostohetkellä. Freeman ei siis aio herätellä 

henkiin suomesta kadonnutta vaateteollisuutta, mutta 

haluaa pitää ’pääkontrollin’ kotimaassa. Tärkeimmät 

vientimaat ovat saksa ja Japani. yhteensä merkkiä 

myydään kahdessakymmenessä maassa. älkää silti 

kuvitelko, että yrittäminen olisi helppoa.

”meidän kaltaiset pienet suomalaiset yritykset tarvitsi-

sivat enemmän tukea maailmalle menemiseen. messuil-

le osallistuminen on erittäin kallista ja se on kuitenkin 

paras tapa löytää oikeita yhteistyökumppaneita. kun 

löytää sopivan maahantuojan uudella markkina-alueella, 

niin se poistaa oman taakan, koska maahantuoja toimii 

omalla riskillään. Jos se on hyvä siinä mitä se tekee, niin 

se myös markkinoi brändiä hyvin ja sijoittaa siihen – 

ostaa messuosastoja ja muuta mitä ei itse pysty  

joka paikassa tekemään.”

Destination world

The products of cTrl clothing are produced in east 

asia, mainly in india where the company has its own 

production agent. For young customers, the low price  

of the product is essential at the moment of purchase. 

Freeman is not making an attempt to restore the produc-

tion to Finland. instead, he wants to keep the principal 

control of product line in his home country. Products of 

cTrl clothing are sold in twenty countries. The most 

important of these are Germany and Japan. but don’t 

even imagine entrepreneurship is easy.

“Our kind of small Finnish companies need far more 

support for a successful export business. Participating 

fashion fairs is very expensive although it is the best 

method to find reasonable business partners. When we 

find the suitable distributor on the new market it eases 

our burden since importers operate at their own risk. 

if they are good with what they are doing, they as well 

market our brand and invest towards that. For example 

participate in fairs where we are not able to be personally.”

cTrl syksy-talvi /  
Fall-Winter 2008

sax and violins T-shirt, 
100 dollar jacket & 
uranus T-shirt,  
Ghost leggins 
kuvat / Photos  ©knotan



cTrl kevät-kesä /  
spring-summer 2009

mash T-shirt 
butter T-shirt 
kuva / Photo  ©mikko ryhänen
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Piiloviestintää ja hauskaa läppää

T-paitoja on perinteisesti käytetty viestintään kun halu-

taan seistä mielipiteen takana tai edustaa jotain ryhmää. 

Freemanin t-paita-aivoitukset eivät välttämättä edes aukea 

kansalle, mutta ne voivat kuin ohimennen panna ajattele-

maan asioita. Paidassa voi lukea see u in hel stockholm tai 

siinä on kuva ydinräjähdyksestä tekstillä diet coke today 

– mentos tomorrow. Tai pelkkä kysymysmerkki. Tai kysy-

mys: Hello Africa, tell me how you are doing? Piiloviestin-

tää voi löytyä myös vaatteiden sisäpuolelta. sauman väliin 

on ujutettu kudottu merkki, jossa kannatetaan amnestyä 

tai Greenpeacea, tai puolustetaan saimaan norppaa.  

Tai siis Thaimaannorppaa.

”kuosit on aina ollut se mun juttu. ideat syntyvät kat-

selemalla ympärille: otan valokuvia, surffaan netissä ja 

kirjoitan muistiinpanoja – post-it lappuja kuluu paljon. 

Tietokoneella on tiettyjä rakennuspalikoita, joista kokoan 

uutta. Olen vahvempi grafiikoissa, mutta koko ajan syven-

nyn enemmän ja enemmän leikkauksiin ja yksityiskohtiin. 

T-paita taas on t-paita, sitä ei tarvitse keksiä uudestaan, 

mutta sille voi tehdä aina uusia sisältöjä. suunnittelijan 

työhön kuuluu paljon muuta kuin sitä luovaa työtä –  

tehdään bannereita, nettisaittia tai mainoksia ja istutaan 

puhumassa myynnin ja median edustajien kanssa.  

yrittäjänä toimiminen on monen asian summa, jossa 

kaikki palaset pitää saada kohdalleen.” 

cTrl mallistossa on paljon vaatteita joita voivat käyttää 

sekä tytöt että pojat: t-paitoja, puseroita, housuja, takkeja, 

huppareita, neuleita, laukkuja, vöitä, pipoja, sadetakkeja  

ja aurinkolaseja. mutta oikeasti se on vielä enemmän: 

cTrl clothing and something!

www.ctrlclothing.com

hidden messages and street language

Traditionally T-shirts are used for communication when 

one wants to express his or her ideology or represent 

some group. Freeman’s T-shirt brainteasers are some-

times difficult to understand, but sometimes they might 

push people to think again. There might read “see u in 

hel stockholm” or there might be a photo of nuclear 

explosion with text “diet coke today – mentos tomor-

row”, or single question mark. Or question: “hello africa, 

tell me how you are doing?” hidden messages could be 

found as well inside the clothes. inside the seam one can 

occasionally find a tag supporting amnesty or Green-

peace. Or defending saimaa (ringed) seal, playing with 

words and calling it Thailand seal.

“Patterns have always been my deal. ideas arise by 

observation. i take photos, surf on the net and write lots 

of jottings on post-it notes. On my computer there are 

some pieces that i combine with new ideas. i am at my 

best with graphic design but i focus more and more on 

cuts and details. The T-shirt is what it is, and it does not 

need to be reinvented. but you can give it new contents. 

There is more than pure creativity in designer’s work. 

We make banners, design web pages, ads, or meet with 

representatives of sales and media. entrepreneurship is  

a combination of various puzzles and objectives that 

should match together.”

in cTrl product range there are many clothes that fit 

both girls and boys: T-shirts, sweaters, jackets, hoodies, 

knit garments, bags, belts, caps, raincoats, and sunglasses. 

however, it is more: cTr clothing and something!

www.ctrlclothing.com

cTrl kevät-kesä /  
spring-summer 2008 

hel T-shirt, jossa ystävällisesti  
kehotetaan tukholmalaisia vierai-
lemaan helsingissäkin joskus. / 
hel T-shirt kindly invites  
people from stockholm to  
visit helsinki as well. 
kuva / Photo  ©mikko ryhänen
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cTrl kevät-kesä /  
spring-summer 2010 

Popeye paita / shirt 
Timeout mekko / dress 
kuva / Photo  ©mikko ryhänen

newyorkilaisen The light asylum 
-yhtyeen laulajalla shannon 
Funchess’illa on yllään cTrl kevät-
kesä 2011 malliston GOO hOOD. / 
The singer shannon Funchess of the 
new yorker band light asylum wears 
cTrl GOO hOOD from spring-
summer 2011 collection. 
kuva / Photo  © Freeman
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elina helenius on eteenpäin suuntautuva 
tekstiilisuunnittelija, jonka kädenjälki on iloista, 
raikasta ja selkeää. uusiin haasteisiin rohkeasti 
tarttuva suunnittelija on työskennellyt laaja-
alaisesti eri materiaalien ja tekniikoiden kanssa. 
heleniuksen tuotanto käsittää sekä laajoja teolli-
sia että pienimuotoisempia mallistoja.

elina helenius is a future-oriented textile  
designer whose style of work is happy, fresh, 
and clean. helenius boldly embraces new chal-
lenges, and has worked with various materials 
and techniques. her production includes both 
industrial large-scale collections as well  
as smaller ranges.

vuODen TeksTiiliTaiTeiliJa /
TexTile arTisT OF The year

Elina
Helenius
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Tekstiili on yhteydessä tunteisiin

elina heleniuksella on intohimoinen suhde omaan  

työhönsä. hän rakastaa pintaa, värejä ja kuvioita.  

lankoja, kankaita, perinteisiä ja uusia materiaaleja.  

yksinkertaisia käsityömenetelmiä sekä modernia  

teknologiaa. hän rakastaa tehtaita! 

käsin tekeminen kuuluu teollisenkin suunnittelijan 

luovaan työhön. heleniuksen ateljeen seinällä roik-

kuu langoilla kieputettuja sidosmalleja, sisustusryijyn 

väriluonnoksia ja kaakeleiden mallikappaleita. ”suunnit-

telutyö tehdään yksin työhuoneessa, mutta kun astun 

tehtaaseen, lumoudun aina uudelleen ja uudelleen 

aktiivisesta miljööstä ja isoista koneista – ja siitä kuinka 

tekstiili syntyy”, helenius kertoo. 

elina helenius on jo yli kahdenkymmenen vuoden 

ajan suunnitellut eri yrityksille käyttötekstiilejä. hän 

haluaa tuoda arkipäivään tuotteita, jotka ovat laadukkai-

ta, kauniita ja käytännöllisiä. sellaisia ,joista tulee hyvä 

olo. ”Tekstiili on voimakkaasti yhteydessä tunteisiin. 

Tässä työssä on tärkeää, että ymmärtää materiaalien 

perimmäisen olemuksen ja osaa oikeassa tilanteessa 

hyödyntää sitä. Pitää olla tarkkana että materiaali tukee 

tuotteen toimivuutta. värien kanssa on sama juttu. Teen 

todella paljon töitä, että löydän tekstiileihini juuri oikean 

tunnun ja tarkoituksenmukaiset värit. materiaalintyöstön 

suhteen olen utelias ja kokeilunhaluinen. suunnittelijana 

innostun aina uuden löytämisestä – nyt minua kiinnos-

taa laserleikkaus, vesileikkaus ja digitaalitekniikat.”

Textile has an emotional connection

elina helenius has a passionate relationship with her 

work. she loves surfaces, colors and figures. Thread, fab-

rics, conventional and new materials, simple handicraft 

methods, and modern technology. she loves factories!

handcraft is still part of the work of industrial designer. 

On the walls of helenius’ studio hangs swirled yarn 

models, color sketches of rugs, and samples of ceramic 

tiles. “Design work is done alone in my studio. contrary, 

every time i enter the factory i get fascinated by active 

settings and huge machinery. and how textiles are  

produced”, helenius describes.

For over two decades, elina helenius has designed 

ordinary textiles for different companies. she wants to 

create beautiful and practical everyday products with 

quality. The kind that feels good. “Textiles have got a 

strong bond to emotions. in this work it is important  

to understand the fundamental essence of the material.  

you have to benefit from it in the right moment. you 

have to take care that material supports the functionality 

of the product. The same goes with colors. i work hard to 

get the right feeling and appropriate colors to my textiles.  

i am curious and willing to test new material within  

my working methods. as a designer i get excited finding 

new innovations. currently i am interested in laser and 

water cutting. as well as digital technologies.

sammalseinä-ryijy, detalji,  
kudottu suomen käsityön  
ystävissä 2011. / 
moss rug, detail, weaved at  
The Friends of Finnish  
handicraft 2011. 
kuva / Photo  ©rauno Träskelin
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langan kehräyksestä  
kuoseihin

elina helenius koki ensimmäisen kosketuksensa 

tehtaisiin jo Taideteollisen korkeakoulun harjoittelussa 

valvillan kehräämössä vuonna 1985. sen jälkeen hän 

oppi painokankaan tekemisen Finlaysonin tehtailla ja 

valmistuttuaan tekstiilitaiteilijaksi hän pääsi marimek-

koon suunnittelijaksi. Onneksi, sillä moni jäi ilman työ-

paikkaa 1980-90 luvun taitteessa laman jo vaikuttaessa 

tekstiili- ja vaateteollisuuteen. ”marimekko oli varsinai-

nen korkeakoulu, taiteellinen johtaja hilkka rahikainen 

ja painotehtaan johtaja Jorma nurmi opettivat minut 

käytännössä ammattiin. sain suunnitella paljon erilaisia 

asioita painokankaasta vaatteisiin ja laukkujen kuosei-

hin. Ja siellä sieluni avautui painokangassuunnittelulle.”

seuraavaksi heleniuksen tie johti belgiaan, jossa hän 

suunnitteli tekstiilejä freelancerina belgialaisille, hollan-

tilaisille ja ranskalaisille yrityksille. ”suunnittelin muun 

muassa verhokankaita hollantilaiselle De Ploeg’ille.  

”Olin vaikuttunut sielläkin hienosta Gerrit rietveldt’in 

suunnittelemasta tehtaasta”, hän kertoo.

From spinning thread  
to designing patterns

elina helenius got her first contact to factories when 

she was a student at the university of art and Design 

helsinki (aalto university) in 1985 and she had a  

training period in valvilla spinning mill. after that  

she learned how to make printed fabrics at Finlayson 

Factory. after she graduated as a textile artist she got to 

work as a designer for marimekko. she was lucky during 

the recession of the early nineties, which hit severely  

to the textile and garment industries. many others  

were left unemployed. “For me marimekko was the true 

university. artistic director hilkka rahikainen and print 

factory’s director Jorma nurmi trained me hands-on 

for this profession. i got an opportunity to design many 

various things from printed fabrics to patterns of the 

bags. my soul opened towards printed fabric design.”

after marimekko helenius moved to belgium for  

freelancing. she was designing textiles for belgian, 

Dutch, and French companies. “among other assign-

ments i designed curtain fabrics for Dutch De Ploeg.  

i was impressed by the factory designed by Gerrit  

rietveldt”, she recalls.

Pinta- materiaali- ja  
värikokeiluja, 2011. / 
experiments with surface,  
material, and color, 2011. 
kuva / Photo  ©Jarkko översti
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Jaquardkudottu lusto-matto, 
100% puuvillaa, 2002. / 
Jaquard woven lusto carpet, 
100% cotton, 2002. 
kuva / Photo  ©mika mahlberg
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muotoilijoiden työpareiksi  
tarvitaan hyviä tekijöitä

Tekstiilisuunnittelijan työhön kuuluu paljon muutakin 

kuin tuotteita. hän voi konsultoida arkkitehteja ja huo-

nekalusuunnittelijoita tekstiilien värivalinnoissa, suun-

nitella esittelymalleja uusiin pintatekniikoihin tai toimia 

asiantuntijana tekstiilituotteiden markkinoinnissa. elina 

helenius on myös kehittänyt yhdessä katri haahdin 

ja elina aallon kanssa suomen käsityön ystävät Oy:lle 

m2-sisustusryijykonseptin, joka palvelee tilasuunnitteli-

joita: he voivat valita mieleisensä värisommitelman sekä 

ryijyn koon tilan tarpeiden mukaan. 

suunnittelutyön lisäksi elina helenius tekee vapaa-

ehtoistyötä koko tekstiilialan puolesta Ornamossa ja 

suomen käsityön ystävissä. hän haluaa suojella arvok-

kaita perinteisiä menetelmiä ja tukea tekstiiliyritysten 

toimintaa suomessa. hän myös opettaa alan korkeakou-

luissa. ”On tärkeää, että tieto siirtyy sukupolvien välillä. 

koulutustilanne on kuitenkin aika vääristynyt: suunnit-

telijoita koulutetaan liikaa suhteessa artesaaneihin.  

muotoilijoiden työpareiksi pitäisi kouluttaa hyviä  

tekijöitä.”, helenius sanoo.

Designers need to pair with  
skilled craftsmen

The entity of the work of a textile designer is far broader 

than just to plan products. she could consult architects 

and furniture designers how to choose colors of fabrics, 

plan display models for new surface techniques, and 

give one’s expertise how to market textile products.  

in collaboration with katri haahti and elina aalto, elina 

helenius has developed The Friends of Finnish handi-

craft ltd. “m2” interior decoration rug concept. it serves 

interior designers who can easily choose decorative  

rugs in desired color compositions and sizes.

beside her design activities, elina helenius is volun-

teering to benefit Finnish textile industry at The Finnish 

association of Designers Ornamo and The Friends of 

Finnish handicraft. she wants to maintain old work 

methods and support Finnish textile firms. she as 

well teaches in universities. “it is important to bestow 

knowledge between the generations. Present education 

is unbalanced. We educate too many designers and too 

few artisans. more craftsmen should be educated to pair 

with designers,” she says.

käsintuftattu inari-matto, 2009, 
kalustevalmistaja adea. / 
hand tufted inari carpet, 2009, 
adea Furniture Factory. 
kuva / Photo  ©sameli rantanen
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kauneus ei tee kenellekään pahaa

Tekstiileillä on hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys.  

ne lämmittävät, suojaavat ja pehmentävät, sekä eris-

tävät ääntä. niillä luodaan tunnelma.

”ihmiset sanattomasti tunnistavat kauniit asiat ja  

heille tulee siitä hyvä olo. en halua tekstiileilläni ravisut-

taa enkä shokeerata. Tutkin työssäni yksinkertaisuuden 

ja koristeellisuuden rajapintaa – miten voin tehdä mah-

dollisimman yksinkertaista ja silti säilyttää koristeellisen 

otteen? haluan suunnitella ihmisille kirkkaita ja valoisia, 

elämänmyönteisiä asioita.”

www.elinahelenius.com

beauty does not harm

Textiles give a lot of wellbeing. They give warmth,  

protection, and softness. They insulate noise. They  

create a mood. “People recognize unspoken beauty and 

feel good. i do not want to shock with my textile design.  

i am studying the boundary surface of simplicity and 

fancy. how to design as simply as possible and still  

preserve decorative touch? i want to design bright,  

light, and positive products.”

www.elinahelenius.com

Pääskynen, cut-out  
paneeli, 2009. / 
swallow, cutout  
panel, 2009. 
kuva / Photo  ©mika mahlberg

nahkaisissa kanto-palleissa  
on käsinkirjotut kuviot, adea 2010. / 
kanto leather stools are hand  
embroidered, adea 2010. 
kuva / Photo  ©mika mahlberg

kainu-tekstiilit, suomen- ja  
kainuunharmaslampaan villa,  
valmistaja Piitiäinen. / 
kainu textiles, Finnsheep and  
Grey Finnsheep wool,  
producer Piitiäinen 
kuva / Photo  ©Jarkko översti
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kokoro & moin perustajakaksikon antti hinkulan 
ja Teemu suvialan töiden leimallinen tyyli syntyy 
taidosta uudistaa skandinaavista suunnittelupe-
rinnettä riisumalla pois jäykistelevää harmoni-
suutta ja hartautta. kokoro & moin visuaalinen 
maailma on värikäs, leikkisä, kepeästi poreileva ja 
silti käytössä kestävä. vaikka kokoro & moin suun-
nittelu on trendikästä ja kokeilevaa, onnistuvat 
tulokset olemaan ajan hengessä tehtyjä klassikoita.

The distinctive style of the founders of kokoro 
& moi, antti hinkula and Teemu suviala, is born 
from their unique ability to renew the scandi-
navian design tradition by stripping it of its rigid 
uniformity and solemnity. The visual world of 
kokoro & moi is colourful, playful, and bubbly, yet 
durable. even though the kokoro & moi design is 
trendy and experimental, it results in classics that 
reflect the spirit of the times.

vuODen GraaFikkO /
GraPhic DesiGner OF The year

Kokoro  
& Moi
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ennakkoluulotonta asioiden  
ja ideoiden yhdistämistä

antti hinkulalla ja Teemu suvialalla riittää virtaa – he 

johtavat brändi-identiteetteihin erikoistunutta design-

toimistoa, kokoro & moi’ta, helsingissä ja viime vuodesta 

lähtien myös sen sisaryhtiötä new yorkissa. helsingin 

toimistossa työskentelee osakkaiden lisäksi kymmenen 

työntekijää, joista suurin osa on graafisia suunnittelijoita. 

kokoro & moi palvelee yrityksiä, jotka tulevat uudista-

maan ulkonäköään tai toimintatapojaan. 

”aluksi voidaan tehdä konseptuaalista strategiatyötä, 

jossa määritellään yrityksen ilmettä. sitten tulee ilmeen 

konkreettinen suunnittelu ja lopuksi erilaisia jalkau- 

tuksia kuten painotuotteet, verkko- ja mobiilipalvelut 

sekä monesti myös tilasuunnittelua. voimme myös 

luoda yritykselle tulevaisuusvisioita ja erilaisia tuote-  

tai palvelukonseptimalleja. suunnitteluprosessissa  

tärkeintä on se, että hallitaan isot konseptit, mutta se 

taika on siellä yksityiskohdissa – että jokainen detalji  

on hiottu loppuun saakka”, Teemu suviala sanoo.

candidly combining ideas

antti hinkula and Teemu suviala are loaded with  

energy. They run a design consultancy, kokoro & moi,  

in helsinki; an agency specializing in brand identities.  

last year they opened a branch in new york. as well as 

the two founders, the helsinki office employs ten people. 

The majority of them are graphic designers. kokoro & 

moi helps organizations to renew their appearance  

and service concepts.

“To begin with we plan a conceptual strategy to define 

a customer organization’s appearance. Then we work on 

the concrete details of that appearance, and finally we 

plan the products for print, internet and mobile services. 

Often, we do interior design as well. We can also create 

visions of the company’s future and various product and 

service concepts. it is essential to master the big picture 

of concepts when planning, but the real magic is hidden 

in the detail. every single particularity has to be consid-

ered thoroughly”, Teemu suviala explains.

Playful — new Finnish  
Design, identiteetti, 2009. / 
Playful — new Finnish  
Design, identity, 2009. 
kuva / Photo  ©kokoro & moi
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kokoro ja moi?

”nimen keksimisessä lähdettiin perinteisestä firmojen 

omistajien sukunimikäytännöstä, mutta meillä sattuu 

olemaan kaksi kuvitteellista henkilöä, joiden nimet 

löytyivät monimutkaisen etsinnän kautta norjasta ja 

Japanista. nimi kuvastaa hyvin sitä miten me luovassa 

työssämme yhdistelemme toisilleen tuntemattomia 

asioita ja siitä syntyy aina jotain uutta tai erilaista. kokoro 

on Japanin kieltä ja tarkoittaa sydäntä, sielua ja mieltä”, 

antti hinkula kertoo. ”viime kesänä tapasin vanhan 

japanilaisen kalligrafin joka kertoi, että kun kokoron ja 

tervehdyksen kirjoittaa heidän merkeillään yhteen niin 

se tarkoittaa valaistumista”, suviala jatkaa.

kokoro and moi?

“inventing the name of the agency began with the tradi-

tional convention of combining the founders’ surnames. 

We just happened to have two imaginative individuals 

whose names we found after a bit of a complicated pro-

cess and taking on board norwegian and Japanese influ-

ences. Our name reflects how we combine odd things in 

our creative process to end up with something new and 

different. The Japanese word “kokoro” denotes heart, 

soul, and mind”, antti hinkula explains. “last summer 

i met an old Japanese calligrapher who told me that if i 

write kokoro and a greeting using the Japanese alphabet 

it means enlightenment”, suviala continues.

color rwanda,  
identiteetti, 2011. / 
color rwanda,  
identity, 2011. 
kuva / Photo  ©kokoro & moi

ihme nykytaidefestivaali,  
identiteetti, 2010. / 
ihme contemporary art  
Festival, identity, 2010. 
kuva / Photo  ©eiler Forsius
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kaupunkilaiset mukana  
suunnittelussa

hinkula ja suviala haluavat uudistaa graafisen suunnit-

telun alaa ja laajemminkin muotoilun kenttää kehit-

tämällä uusia toimintatapoja. viime aikoina heitä on 

kiinnostanut yhteisöllinen suunnittelu. JcDecaux:n 

tilaamassa muutakin-projektissa kaupunkilaiset saivat 

ottaa kantaa kaupunkikuvaan piirtämällä julisteita, jotka 

olivat esillä JcDecauxin mainospaikoilla. monet brändit 

haluavat olla mukana luomassa aktiivista kaupunkikult-

tuuria yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

”helsinki World Design capital 2012 -hankkeen ilmeen 

suunnittelussa oli myös sellainen konsepti, että sitä 

pääsevät tekemään kaikki kaupunkilaiset. se ei ole kos-

kaan valmis, vaan Open helsinki -hengen mukaan aina 

avoimessa tilassa ja siihen tulee jatkuvasti lisää palikoita, 

jotka muuttavat kokonaisuutta jatkuvasti”, suviala kertoo.

kokoro & moi on myös yhteiskunnallisesti merkittävi-

en hankkeiden yhteistyökumppani. color rwanda esi-

merkiksi oli voittoa tuottamaton projekti, jolla kerättiin 

rahaa ruandalaisten lasten koulutukseen. voterize-pro-

jektissa luotiin alaikäisille amerikkalaisille mahdollisuus 

kertoa – ja jakaa verkossa ja mobiilissa – ketä president-

tiehdokasta äänestäisi vuoden 2012 presidentinvaaleissa.

Townsmen participate  
in planning

hinkula and suviala would like to renew not only graphic 

design but design in general by creating new procedures. 

recently, they have been interested in communal plan-

ning. Outdoor advertising company JcDecaux ordered 

a project called “muutakin”, “something else”, where hel-

sinki’s citizens could influence their cityscape by drawing 

posters that were displayed citywide on JcDecaux’s 

poster stands. many brands would like to participate in 

creating active city culture with fellow citizens.

“When we planned the appearance of the helsinki World 

Design capital 2012 project, we wanted to involve the city’s 

citizens. The project has not ended, “Open helsinki” holds 

the project permanently available for new pieces that con-

stantly change the big picture”, suviala tells.

among other activities, kokoro & moi is participating in 

socially important projects. For example, color rwanda is 

a non-profit project that gathers money for the educa-

tion of rwandan children. The voterize project will give 

american children the opportunity express their support 

for us presidential candidates in the 2012 election.

World Design capital helsinki 2012, 
identiteetti, 2011. / 
World Design capital helsinki 2012, 
identity, 2011. 
kuva / Photo  ©kokoro & moi
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muutakin, JcDecaux,  
luova johto, juliste, 2011. / 
muutakin by JcDecaux,  
creative direction, poster, 2011. 
kuva / Photo  ©kokoro & moi

yo Freckles, yhteisöllisesti suunniteltu  
kirjasintyyppi, 2011. / 
yo Freckles, a collaborative  
typeface, 2011. 
kuva / Photo  ©kokoro & moi

helsinki Design Week,  
identiteetti, 2011. / 
helsinki Design Week,  
identity, 2011. 
kuva / Photo  ©kokoro & moi
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myydään palveluja ulkomaille

hinkula ja suviala ovat yritystoimintansa alusta saakka, 

kymmenen vuoden ajan, toimineet ulkomaan markki-

noilla. kokoro & moin agentit Tokiossa ja new yorkis-

sa ovat tuoneet asiakkuuksina mm. mujin, Puman ja 

uniqlon. Jalansijaa yhdysvalloissa on saatu kasvavan 

asiakaskunnan ja laajan yhteistyöverkoston kautta.  

new yorkin toimiston avaaminen auttaa projektien ja 

työntekijöidenkin liikuttelemisessa mantereiden välillä. 

”haluaisimme kannustaa muitakin luovalla alalla 

toimivia, oli se sitten opetusjärjestelmien suunnitte-

lua tai konkreettisten esineiden muotoilua, lähtemään 

myymään palvelujaan suomen ulkopuolelle. suomalai-

set ovat kovia tekijöitä, heillä on arvot kohdillaan sekä 

ulkomailla jo valmiiksi hyvä maine ahkerasta työnteosta. 

vaikka meillä on vähän auttavia kanavia, jotka lähtisivät 

viemään eri toimijoita ulkomaille, niin kannattaa itse 

verkostoitua, että saa ovet auki – maailma tosiaan on 

mahdollisuuksia täynnä”.

www.kokoromoi.com

selling services abroad

For ten years, hinkula and suviala have been actively  

selling their services abroad. agents of kokoro & moi  

have acquired customers such as muji, Puma, and uniqlo. 

The agency has gained a footing through growing clien-

tele and a wide business network. Opening a branch in 

new york makes it easier to share projects and employees 

between continents.

“We want to encourage creative people to export their 

services abroad. it does not matter if it is about selling 

education methods or designing concrete objects. Finns 

have a reputation for hard work with high professional 

skills and standards. even if we have only a few channels 

to get export support, it is essential to network to open  

the doors. The world is full of new opportunities.”

www.kokoromoi.com

Print-lehti,  
art direction, 2011. / 
Print magazine,  
art direction, 2011. 
kuva / Photo  ©eiler Forsius
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vuODen TeOllinen muOTOiliJa /
inDusTrial DesiGner OF The year

elizabeth salosen työssä on huomionarvoista  
korkealaatuinen esteettinen osaaminen sekä 
esimerkillinen rohkeus nuorena naisyrittäjänä 
miehisellä alalla. salosen muotoilemat tuotteet on 
suunniteltu pienimpiä yksityiskohtiaan myöten 
taidokkaasti. suunnittelijaa inspiroivat lähiympä-
ristön tutkiminen ja ekologiset materiaalit.

The high-quality aesthetic expertise as well as the 
designer’s exemplary courage as a young female 
entrepreneur in a traditionally masculine trade, are 
what make the work of elizabeth salonen remark-
able. salonen’s works are skillfully designed to the 
smallest detail. exploring the nearby environment 
and using ecological materials are the biggest 
sources of inspiration for the designer.

Elizabeth 
Salonen
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Design for everyday life

“i appreciate how design is integrated into everyday 

culture in Finland and how people are aware of design,” 

canadian-born industrial designer elizabeth salonen 

points out. “There is so much design history and skilled 

craft here. unfortunately, a lot of production has gone 

overseas.” she envisions a time when manufacturing 

in developing countries becomes too expensive, when 

increased energy prices make the cost of transporting 

products too high, and local production returns.

creativity and problem solving

elizabeth salonen began her career in 2003 at an  

international corporation, Ford motor company in  

the united states. “i worked for a couple years in color  

and material design for concept vehicles, and also  

researching consumer trends. Ford’s concept cars are built 

for the north american international auto show which at-

tracts over 700,000 visitors annually. i had the opportunity 

to push the envelope – convincing directors and vPs with 

my proposals – and also to work with suppliers who re-

fabricated materials to my specifications. in general, my 

work includes a lot of problem solving and i like designing 

different products and working in different scales.”.

muotoilua arkipäivään

”arvostan sitä miten suomessa muotoilu on otettu osak-

si jokapäiväistä elämää ja miten hyvin ihmiset tiedos-

tavat sen olemassaolon”, kanadalaissyntyinen elizabeth 

salonen sanoo. ”Täällä on pitkä muotoiluteollisuuden 

historia ja taitavat käsityöperinteet. valitettavasti suuri 

osa tuotannosta on siirretty ulkomaille.” hän kuitenkin 

näkee tulevaisuuden, jossa kehittyvien maiden tuotan-

toon ja kuljetukseen liittyvät energiakulut kasvavat, 

jolloin on taas järkevää palata lähituotantoon.

luovuutta ja ongelmanratkaisua

elizabeth salonen aloitti työuransa teollisena muotoi-

lijana vuonna 2003 autotehdas Fordilla yhdysvallois-

sa. ”Työskentelin pari vuotta Fordilla konseptiautojen 

väri- ja materiaalisuunnittelijana sekä kuluttajatrendien 

tutkijana. Teimme esittelyautoja Pohjois-amerikan 

kansainväliseen autonäyttelyyn, jossa käy yli 700 000 

kävijää. Pääsin myös kehittelemään materiaaleja kan-

gastoimittajien kanssa. yleisesti ottaen työni on paljolti 

ongelmanratkaisua ja pidän siitä, että voin suunnitella 

erilaisia tuotteita eri mittakaavoissa.”

isot kuviot vaihtuivat pienempään, kun elizabeth sa-

lonen siirtyi autojen muotoilusta kellojen suunnitteluun. 

helsinki remade  
käsinpainetut kierrätystekstiilit, 
mottoform, 2008– / 
helsinki remade  
hand-printed vintage textiles, 
mottoform, 2008– 
kuvat / Photos  ©mottoform
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suunto lumi urheilulaitteet  
ulkoiluun, 2008. 
- red Dot ja iF, kansainväliset 
 designpalkinnot / 
suunto lumi Outdoor sports  
instruments, 2008. 
- red Dot and iF international  
 design awards. 
kuvat / Photos  ©suunto

suunto m-sarjan  
sykemittari, 2010. / 
suunto m-series heart rate  
fitness watches, 2010. 
kuvat / Photos  ©suunto

suomalainen urheiluinstrumentteja valmistava suunto 

löysi nuoren lahjakkaan muotoilijan kun hän oli kirjoit-

tanut WGsn-trenditietokantaan artikkelin. salosella oli 

muitakin syitä tulla suomeen – suomalaiset sukujuuret 

ja muotoilun arvostus. vuonna 2005 hän muutti helsin-

kiin ja perusti mottoform muotoilutoimiston.

urheilu kohtaa ylellisyyden

suunnon kanssa yhteistyössä on muiden muassa 

syntynyt naisten rannetietokonemallisto suunto lumi. 

”uppouduin täysillä suunnitteluprosessiin – urheilijoi-

den haastatteluista tuote- ja käyttöliittymäsuunnitte-

luun. halusin rannelaitteiden vetoavan naisiin, joten 

päädyimme käyttämään peilikiillotettua ruostumatonta 

terästä ja mineraalikristallilinssiä, jotta kellosta tulisi 

arvokkaan korumainen. muotoilulla tuotiin mukaan 

monikäyttöisyyttä – rannekkeisiin tehtiin erilaisia  

pinta- ja värivaihtoehtoja ja kellon voi muuntaa 

ranteesta kaulanauhaan tai vaikkapa kalliokiipeilijän 

takkiin kiinnitettäväksi.”

changing scope, salonen went from designing for cars 

to designing watches. The Finnish sport instrument com-

pany suunto found the talented young designer through 

her article written for WGsn, a trend database. salonen 

had reason to come to Finland as well – Finnish heritage 

and her respect for Finnish design. in 2005, she relocated 

to helsinki and founded mottoform design studio.

sport meets Jewelry

collaboration with suunto has produced, among other 

products, the women’s sports watch collection suunto 

lumi. “i was really involved in the project – from research 

to interviewing sports enthusiasts to product design and 

user interface. i really wanted the watches to appeal to 

women. so we used a mirror-polished stainless steel  

case and a mineral crystal lens to make it look like a  

piece of jewelry. The design was modular and could  

be customized with multiple strap colors and patterns,  

converted into a pendant, or used with a carabiner  

jacket for rock climbing.”
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Paikallisuutta, tulta ja valoa,  
erilaisia menetelmiä

elizabeth salosen vallilan uusi kangasmallisto on saanut 

aiheita paikallisista maisemista: näkymästä viiskulman 

työhuoneen ikkunasta, aamuiselta lenkiltä huvilakadulta 

merenrantaan tai kävelyretkeltä Punavuoressa. ”Olen 

kiinnostunut tuomaan arkkitehtonisia näkymiä sisätiloi-

hin. haluan myös, että muotoilussani näkyvät todelliset 

tarinat, yhteys aikaan tai paikkaan. erilaiset menetelmät 

kiinnostavat myös. en ole akvarellimaalari, mutta kun 

vallila tilasi minulta romanttista teemaa, aloin maalata 

pioneja ja yhdistin siihen kierrätettyä pitsimäistä kakku-

paperia runollisen tunnelman saavuttamiseksi. Teknii-

kan vaihtaminen vaikutti prosessiin, mutta lopputulok-

sessa on silti minun kädenjälkeni.”

uuden kotimaansa pimeät talvet ovat herättäneet 

elizabeth salosen kiinnostuksen sisätilojen valaistuk-

seen. ”kun on kylmää ja pimeää, haluaa pysytellä sisällä. 

Tuli ja valo ovat lähimpänä auringon energiaa.” salosen 

luonnon ja valon inspiroimat, ystävällisen oloiset kello-

local places, fire and light,  
different processes

elizabeth salonen’s recent print collection for vallila 

highlights the beauty of the everyday in a bold series of 

prints inspired by her local surroundings: a view from 

her studio at viiskulma, a morning walk down hu-

vilakatu to the sea, or a stroll through Punavuori. “i’m 

interested in bringing exterior architectural elements 

into interior spaces. Plus, i like to tie my designs to real 

memories, so they have a connection to a time or place.” 

salonen also experiments with different processes.  

“i’m not a painter, yet when vallila asked me to design  

a series with a romantic theme, i started by painting 

peonies and adding a collage of vintage lace to create  

a poetic feeling. changing the creative tools changed  

the outcome, yet the prints still have my handwriting.”

living through the dark Finnish winters, salonen has 

noticed the importance of interior lighting. “When it’s 

cold and dark, you stay indoors. Fire and light are the 

closest you get to the sun’s energy.” inspired by nature 

sophia-kangas,  
vallila, 2011. / 
sophia textile design,  
vallila, 2011. 
kuva / Photo  ©mottoform

shadow Puppet  
-hirvipeili, 2009. / 
shadow Puppet mirror frame  
hunted moose, 2009. 
kuva / Photo  ©mottoform
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maiset kerapalastin valaisimet valmistetaan suomessa 

lämpömuovausmenetelmällä. Tulevissa projekteissa 

salonen haluaa yhdistää leDit perinteisiin menetelmiin 

ja luonnonmateriaaleihin kuten villaan, jotta tuotteista 

tulee ympäristöä säästävämpiä.

elizabeth salonen pyrkii käyttämään kemikaaleista va-

paita, puhtaita materiaaleja kuten käsittelemätöntä puuta, 

keramiikkaa ja lasia kodin käyttöesineiden suunnittelus-

sa. ”suhtaudun intohimoisesti ruokaan ja ruuanlaittoon. 

minusta muovi ja ruoka eivät kuulu yhteen. Ostan kaiken 

syötävän mieluiten ilman pakkauksia tai lasipurkeissa. 

Tarjolla voisi olla standardikokoisia lasisia säilytysastioita, 

joita voisi kierrättää kuten pulloja”, salonen sanoo.

and light, the friendly bell-like shapes of salonen’s lights 

are produced locally by keraplast using a thermoforming 

process. in future lighting projects, salonen is interested  

in combining leDs with traditional methods like thermo-

forming or natural materials like wool yarn to produce  

more sustainable products.

in other projects, salonen aims to create housewares 

with more chemical-free, clean materials like wood, glass 

and ceramics. “i’m passionate about food and cooking.  

For me, plastic and food don’t belong together. i’d rather 

buy food without packaging or in glass jars. We could  

have standard-size glass containers for our eatables and 

they could be recycled like bottles,” says salonen.

annabell-riippuvalaisin, 
keraplast, 2009. / 
annabell pendant lamp,  
keraplast, 2009. 
kuva / Photo  ©mottoform

lisabell-riippuvalaisin,  
keraplast, 2010. / 
lisabell pendant lamp,  
keraplast, 2010. 
kuvat / Photos  ©keraplast
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Perinteisiä pellavaliinoja ja käsityötä

helsinki remade on mottoformin oma tekstiilimallisto, 

joka on saanut vaikutteensa helsingin Jugend-arkki-

tehtuurin reliefeistä. valikoidut perinteiset pellavaliinat 

saavat uuden elämän salosen painaessa silkkipainolla 

niille uudet kuviot. Jokainen liina on yksilöllinen. 

elizabeth salonen on perinyt perheensä kädentaidot. 

”isoisäni teki moderneja huonekaluja, isoäitini vaatteita 

ja valaisimia sekä enoni perhovapoja bambusta. äitini 

liisa salonen on graafinen suunnittelija ja teemme 

myös projekteja yhdessä kuten varjoleikkeihin perustu-

vaa shadow Puppet -peilisarjaa”, salonen kertoo.

muotoilijan mieli on aina liikkeessä – lukuisat huo-

nekalut, astiat, valaisimet ja muut kodin esineet odot-

tavat oikean valmistajan löytymistä. haaveena on asua 

kestävän kehityksen periaatteilla elävässä maaseutuyh-

teisössä – puutalossa, jossa on oma protopaja tuoteke-

hittelyyn, silkkipainantaan ja lasinpuhallukseen. mikä 

onkaan salosen seuraava valloitus muotoilun saralla? 

saammeko pukeutua salosen vaatteisiin tai kattaa  

pöytään hänen suunnittelemansa astiaston?

www.mottoform.com

vintage linens, handmade, workshop

helsinki remade, a collection of hand-printed vintage 

textiles inspired by the relief patterns found in helsinki 

art nouveau architecture is another mottoform project. 

The hand-selected linens get a second life with salonen’s 

bold, silk-screened prints. These one-of-a-kind linens 

merge contemporary living with Finnish traditions. 

salonen inherited her family’s strong tradition of  

making by hand. “my grandfather made modern furni-

ture, my grandmother tailored her suits and made  

ceramic lamps, my uncle makes exquisite bamboo  

fishing rods. my mother liisa salonen is a graphic 

designer and we work together on projects – like the 

shadow Puppet mirrors that grew out of playing with 

hand shadows,” salonen says.

salonen’s mind is always active – furniture, contain-

ers, lighting, cookware and other objects for the home 

are currently in search of the right manufacturer. she 

dreams of her own workshop where she can experiment 

with and develop ideas – an old wooden farmhouse with 

a barn studio for prototyping, silk screening, glass blow-

ing  – in a community that supports a sustainable life-

style. What will be her next conquest? Will we dress up in 

elizabeth salonen’s fashion brand? Or buy her tableware?

www.mottoform.com

viiskulma-kangas,  
vallila, 2012. / 
viiskulma textile design,  
vallila, 2012. 
kuva / Photo  ©mottoform

Perhekulhot, keramiikka ja korkki, 
mottoform konsepti 2012. / 
Family bowls, ceramic and cork, 
mottoform concept 2012. 
kuva / Photo  ©mottoform
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Outi Turpeinen edustaa suomalaisen muotoilun 
kentällä nykytaiteilijaa, joka on laajentanut ilmai-
suaan lasitaiteesta ympäristöteoksiin, sosiaalisiin 
pedagogisiin taidehankkeisiin sekä tilasuunnitte-
luun ja videoteoksiin. Taiteen yllätyksellisyys, ker-
roksellisuus ja myös humoristiset sisällöt näkyvät 
hänen teoksissaan.

in the field of Finnish design, Outi Turpeinen rep-
resents the contemporary artist that has expanded 
her expression from glass art to environmental 
installations, social and pedagogic art projects, 
spatial design, and video pieces. Turpeinen’s work 
exhibits the surprise element and different layers 
in art, but also humorous content.

vuODen TaiTeiliJa /
arTisT OF The year

Outi 
Turpeinen



lokin muna, julkinen taideteos 
2011, rakennus: iso lokki, helsinki, 
arkkitehtisuunnittelu: arkkitehtitoi-
misto hmv Oy, taideteoksen tilaaja & 
rakennuttaja srv / 
Gull´s egg public art work  
2011 in iso lokki building, helsinki, 
architecture by hmv architects ltd. 
Ordered by construction firm srv 
kuva / Photo  ©riitta sourander
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Taidetta, muotoilua ja tilasuunnittelua

rinne viettää jyrkästi järvelle. Jäätä pitkin hiihtää Outi 

Turpeinen, joka on ollut tuulettamassa ajatuksiaan.  

Puolenpäivän lenkki luonnossa kuuluu taiteilijan  

työpäivään, joka on alkanut jo aamuvarhain. rinteen 

päällä on puutalo, jossa perhe asuu. kellarikerroksessa 

on Turpeisen lasistudio, jossa on serigrafian tekemisen  

tarvittavat seulat ja valotuspöytä sekä lasintyöstöväli-

neitä ja sulatusuuni. hän käyttää töissään seritekniikkaa, 

jossa laakalasille painetaan valokuvia.

”aamuisin työstän ideoita. luonnoskirja on tärkeä 

työväline, koska en halua tehdä turhia kokeiluja lasilla. 

ideat eivät tule pakottamalla. Pohtimani asiat ratkeavat 

kun käyn lenkillä ja sitten voin siirtyä lasin tekemisen 

pariin tai mitä kulloinkin on työn alla. Toimin taiteilija-

na, muotoilijana ja teen myös tilasuunnittelua. Teetän 

täällä luumäellä lasiteoksiin tarvittavia metallirakenteita. 

Paikallisuus on muutenkin tärkeää – syödä tuon järven 

kalaa, metsän antimia ja paikallisen leipomon ruislei-

pää”, Turpeinen sanoo.

art, design and interiors

The steep slope is leaning to the snowy lake where Outi 

Turpeinen is skiing and processing her ideas. Day has 

begun early, and it’s her every workday routine to take  

a break. On top of the slope, there is a wooden house 

where she lives with her family. in the basement there  

is Turpeinen’s glass studio where she has all the equip-

ments: sieves for serigraphy, exposure plate, furnace, 

and glass tools. she is printing photographs on glass 

sheets using serigraphy techniques.

“in the mornings i am working with my ideas.  

a sketchbook is an essential tool since i do not want  

to make unnecessary tests with glass. new ideas do not 

show up by force. i have to get out to be able to begin 

my work with glass or whatever i am working on. i work 

as an artist and a designer. here in luumäki i get many 

of the metal structures produced for my glass works. 

natural local supplies are important in many ways.  

We eat fish from that lake, berries and mushrooms  

from the woods and rye bread from the local bakery.”
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Grand Tour valaisin 2011  
yhteistyössä cariitti Oy, 
serigrafia taidelasit, leD valo  
ja alumiiniprofiili,  
koko: 626 x 326 x 65mm &  
426 x 426 x 65 mm / 
Grand Tour lighting 2011  
in co-operation with cariitti Oy, 
serigraphy on glass, leD light and 
aluminium profile,  
size: 626 x 326 x 65 mm &  
426 x 426 x 65 mm 
kuvat / Photos  ©Tommi kähärä

Patinaa ja ruostetta 

Outi Turpeisella on takana kiireinen syksy: helsin-

gin arabianrannan kerrostaloon tehdyn lokin muna 

-teoksen valmistuminen, 30-metriä pitkien lasikaiteiden 

suunnittelu vantaan Tikkurilaan ja helmikuussa barce-

lonassa avautuvan näyttelyn videoteoksen tekeminen. 

”viime talvena löytyi kuollut kettu saimaan jäältä – sen 

suu oli jäätynyt kamalaan irvistykseen. Otin raadon 

talteen ja laitoin sen keväällä pihalleni muurahaispesään. 

sitten keräsin luut, keitin ne ja aion laittaa ne museaali-

seen järjestykseen vitriiniin. lopulta ketun myyttinen  

ja surrealistinen tarina tallentuu videoon.” 

”Pohdin useissa töissäni ihmisen identiteettiä – miten 

se löytyy menneisyyden ja nykyisyyden vuorovaiku-

tuksesta. esteettisestikin minua kiehtoo ajan ja patinan 

näkyminen. Pidän ruosteesta ja jäljistä. Pohjoismainen 

nykykulttuuri on omaan makuuni usein liian kliinistä”, 

Turpeinen toteaa. hän väitteli Taideteollisesta korkea-

koulusta vuonna 2005 tutkimuksella merkityksellinen 

museoesine. se kyseenalaistaa perinteisen tavan esittää 

historiaa ja kulttuuria museaalisen totuuden nimissä. 

Tutkimukseen liittyi kolme näyttelyä, joissa Turpeinen 

loi kuvitteellisia museotiloja kuvitteellisine henkilöineen 

ja muka vanhoine esineineen.

”kiinnostus museoihin syntyi jo parikymmentä vuotta 

sitten asuessani lontoossa. historian merkitys osana 

ihmisen identiteetin rakentumista oli tärkeä oivallus 

kierrellessäni lontoon museoissa. museoiden ihmeelli-

nen maailma aukeni siinä. museoita on totuttu pitämään 

maailmankuvan esittäjinä. Pidämme usein niissä esitet-

tyjä asioita totuutena. Taiteilijana voin kehittää museoille 

uudenlaisia tapoja esittää mennyttä ja nykyaikaa. Ja sitä 

miten voimme tulkita sitä.”

Patina and rust

Outi Turpeinen has had a busy autumn: completing a 

“Gull's egg” artwork for an apartment building at arabian-

ranta, helsinki, planning 30 meters long glass railing instal-

lation to Tikkurila, vantaa, and preparing video installation 

to the exhibition opening in February in barcelona, spain. 

in that installation there is a story about a fox. “last winter 

i found a dead fox on the ice of the lake saimaa. its mouth 

was frozen to an awful wince. i collected the remains, and 

next spring placed it to the anthill in my yard. Then i col-

lected the bones, boiled and prepared to organize them in 

the display order in the glass vitrine. Finally, the mythical 

and surrealistic tale of that fox is documented on video.”

”in my art i am often thinking about human identity  

and how we find it through interaction of the past and  

the present. esthetically, i am interested of visible marks 

of use and patina. i like rust and signs of use. For my taste, 

modern nordic culture is often too clinical,” she explains. 

When she defended her Doctor of arts thesis in 2005 at 

the university of art and Design helsinki (aalto university) 

her subject was “a meaningful museum Object”. it was 

questioning the traditional methods to display history and 

culture in the name of the truth. as a part of the study Tur-

peinen created exhibitions where she displayed imaginary 

museum spaces with fictitious characters and supposedly 

old artifacts. “my interest in museums begun already two 

decades ago when i lived in london. When wandering in 

the museums it was an important revelation for me to  

understand how history builds human identity. it was  

then i understood the magical world of museums. We are 

used to consider museums as displays of our picture of  

the world. as an artist i can help museums to find new 

ways to display past and present, and how we render it.”



sydänsairauksia ja muita karjalaisia 
tarinoita – serigrafiaa lasille sala-
neuvoksetar Olga J.:n kokoelmista, 
yksityisnäyttely 2011, Galleria  
Johan s., helsinki. / 
heart diseases and other carelian 
stories from the collection of secret 
counsellor Olga J. solo exhibition 
in Gallery Johan s., helsinki 2011. 
kuvat / Photos  ©heli blåfield

Puutyöt ja karjalainen  
perintö 2011, yksityiskohta  
14 m x 1,70 m installaatiosta. / 
Wood work and carelian  
heritage 2011, detail of a  
14 m x 1,70 m installation. 
kuva / Photo  ©Tommi kähärä
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Taiteilijat mukaan  
sosiaalisiin hankkeisiin

Outi Turpeinen vetää fiktiota ja faktaa yhdistäviä, 

historiaa, nykyisyyttä sekä omaa identiteettiä tutkivia 

työpajoja yliopistoissa suomessa ja ruotsissa. hän 

kannattaa taiteilijoiden ottamista mukaan sosiaalisiin 

hankkeisiin, esimerkkinä suomen kulttuurirahaston 

tukema myrsky, jossa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret 

pääsevät ammattilaisen ohjauksessa tekemään taidetta 

omista lähtökohdistaan. luumäellä Turpeinen on pitä-

nyt työpajaa, jossa koululaiset ovat kuvanneet ympäris-

töä piirtämällä: miksi asua maalla? mikä täällä on hyvin? 

Tuloksena syntyi yhdessä läpi harmaan kiven -teos, 

muuri, joka on rakennettu puretun koulun perustuksena 

olleista 100-vuotiaista kivistä.

artists get involved  
to social projects

Outi Turpeinen gives workshops in universities in  

Finland and sweden. in these workshops she combines 

fact and fiction, history with the present as well as a 

combination with her own identity. she supports an 

idea to get artists involved in social projects. One exam-

ple is a project called myrsky (storm) where youth in risk 

of getting marginalized could create their own art with 

professionals. The project gets funding from the Finnish 

cultural Foundation. On luumäki Turpeinen has given 

workshops for school kids on how to portray environ-

ment by drawing. Why to live in the countryside? What 

makes it worthwhile to live there? as a result, they  

created an installation “Together Through the Grey 

stone”. it is a wall built of stones originating from  

century old foundation of a demolished school.

yhdessä läpi harmaan kiven,  
yhteisöllinen taidemuuri kangas- 
varren koululla luumäellä, 2010. 
seripainettu lasi, suomalainen  
graniitti ja noppakivi, metalli- 
kehykset ja leD valo. 3 m x 5 m, / 
Together through the grey stone, 
community artwork at kangasvarsi 
school, luumäki, 2010. serigraphy  
on glass, Finnish granite stone,  
metal frames, leD lights. 3 m x 5 m, 
kuva / Photo  ©Tommi kähärä
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isä löysi jäätyneen kuolleen ketun 
saimaan järven jäältä samana päivänä 
kun kaatoi männyn -installaatio, esillä 
mm. Pares i Filles -näyttelyssä casa 
elizaldessa barcelonassa 7.2.–2.3.2012. / 
my father found a dead fox on lake 
saimaa the same day as he did Timber 
work, installation. On display in Pares 
i Filles exhibition in casa elizalde, 
barcelona 7.2.–2.3.2012. 
kuvat / Photos  ©Outi Turpeinen

mikä on totta ja mikä ei?

”voisin verrata omaa työskentelyäni elokuvakerrontaan 

tai romaanikirjallisuuteen. se on pitkälti hahmon luo-

mista ja tarinan kerrontaa, eräänlaisen pienoismaailman 

luomista. kerran löysin kuopion torilta vanhoja studio-

kuvia, jotka alkoivat heti inspiroida minua. niiden ym-

pärille alkoi kehittyä kuvittelemani muotokieli ja tarina 

nuorista naisista 100 vuotta sitten. liikun fiktion ja fak-

tan välimaastossa, jossa on vaikea erottaa mikä on totta 

ja mikä ei. Totuushan vaihtelee näkökulmasta riippuen. 

luon kuvitteellisia henkilöhahmoja samaan tapaan kuin 

nuoremmalla tyttärelläni on omissa leikeissään puhuvia 

eläinhahmoja ja mielikuvitusolentoja. Tulevaisuuden 

haaveena olisi saada piharakennus, jossa olisi isompi 

lasistudio ja vierasateljee. se voisi olla kansainvälinen 

taiteilijaresidenssi. Pieni yksiö ja yhteinen iso työtila, 

josta on näkymä järvelle”, Turpeinen visioi.

www.koodia4.fi

What is true, or not?

“i could easily compare my method of working to movie 

making or writing a novel. it is creating a guise and 

storytelling, creating a kind of miniature world. Once i 

found a collection of old studio photographs from the 

market square of kuopio. images began to inspire me 

at once. i created imaginary shape and story of those 

young ladies a century ago. i am working somewhere 

between fact and fiction with difficulty to recognize 

them apart. The truth itself varies depending on the 

viewers standpoint. i create imaginary characters the 

same fashion as my younger daughter talks to animals 

and fantastical creatures in her plays. in the future i have 

a wish to acquire a separate building for my glass studio 

and a guest studio. it could be an international artist 

residence. small apartment and a big common work-

shop and a lake view.”

www.koodia4.fi
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Combining history  
with contemporary.

Restaurant design and  
cultural concept by  
Outi Turpeinen,  
Artist of the year 2012.

Experience the Finnish 
Lake district with
local quality food.

Restaurant  
Linnoituksen Krouvi  
Lappeenranta Fort, Finland

www.linnoituksenkrouvi.fi

Textiles designed by Elina Helenius






