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3 PÄÄKIRJOITUS

U
udistunut Muotoilijat-palkinto 
on nyt Ornamo-palkinto, joka 
jatkossa on alan sisäinen tun-
nustus- ja rahapalkinto. Vuon-

na 2015 rahapalkinto on 5 000 euroa.  
Uudistuksen taustalla oli halu yksinkertais-
taa ja selkeyttää palkintoa, sen tavoitteita 
ja viestiä medialle ja suurelle yleisölle. 

Palkitsemisen lähtökohta on edelleen 
sama: nostaa esiin korkeatasoista  
nykymuotoilua, tuoda esiin muotoilualan 
monipuolisuutta yhteiskunnassa ja  
taloudessa, vaalia ja uudistaa perinteitä  
sekä rohkaista muotoilualaa laajentu-
maan uusille toimialoille. 

Tänä vuonna seitsemää ansioitunutta  
Ornamo-palkintoehdokasta yhdistää  
rohkeus uskoa omaan näkemykseensä, 
työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä 
tunnistettava ja kekseliäs tyyli. Alan moninaisuus näkyy siinä, että työn lähtö kohdat 
ovat erilaiset. Jollekin toiminnan peruste on asiakas, käytettävyys, ekologisuus,  
toiselle esineistä syntyvä tunnelma on oleellisempaa kuin käytettävyys. Markki noilla 
on tilaa kummallekin, kun lopputulos edustaa korkeatasoista työn laatua. Vaikka 
muotoilu ei ole vain estetiikkaa, kaipuu kauneuteen ei koskaan katoa.

Kollegojen keskuudestaan valitsemat Ornamo-palkintoehdokkaat edustavat 
muotoilun ajankohtaisinta kärkeä. Uudistuksen myötä vuosittain nimetään ulko-
puolinen valitsija, jonka tehtävänä on päättää Ornamo-palkinnon saaja Ornamo-
palkintoehdokkaista. Ehdokkaiden osaamista hyödynnetään vuoden aikana muo-
toilualan edistämistyössä ja he toimivat vuoden aikana "alan kasvoina" ulospäin.

Vuoden 2015 Ornamo-palkinnon saajan valitsee yritys- ja sijoittajatapahtuma 
Slushin järjestäjät Miki Kuusi, Jenni Kääriäinen ja Atte Hujanen. SLUSH-tapahtuma 
on kannustava ja kansallista tulevaisuuden uskoa luova esimerkki, joka luo mah-
dollisuuksia uusille luoville yrityksille. Synkässä taloustilanteessa voimme olla luo-
massa Suomelle uusia menestystekijöitä kokeilun, luovan tekemisen onnistumisen 
ja joskus epäonnistumisen kautta. Kokeilukulttuuri sopii hyvin muotoilualalle, niin 
perinteen uudistamisessa kuin luontevasti uusille sovellusalueille laajentuessa. 

Uskon, että Suomen noususuhdanteessa ja tulevissa menestystarinoissa,  
yrityksissä ja eri toimialoilla muotoilulla on keskeinen rooli, perustuupa Suomen 
kasvu mihin toimialoihin tahansa. Muotoilualan kasvu edellyttää kansainvälisty-
mistä keskellä kovaa kilpailua. Investointien, sijoituspääoman ja apurahojen  
määrä Suomessa on suhteellisesti keskitasolla, mutta absoluuttisesti pientä  
kansainvälisesti. Siksi uudet kekseliäät toimintatavat, markkinointi- ja myynti-
kanavat, kova työ ratkaisevat tuotteen tai teoksen lisäksi. Tässä lehdessä esitel-
lään Ornamo-palkintoehdokkaat. Heidän työnsä vaikuttavuus edistää koko alaa! •

Kaikkein vaikeinta on 
yksinkertaistaminen
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Viikkotiedote 
Jäsenenä saat sähköpostiisi alan 
ajankohtaiset uutiset kerran viikossa. 

Kotisivut 
www.ornamo.fi

Jäsenpalvelut verkossa
Tukea työllesi! Täältä löydät  
mm. Ornamon sopimusmallit,  
palkkatietoa ja ajantasaisen
apuraha- ja residenssikalenterin:
www.finnishdesigners.fi/kirjaudu 

Finnishdesigners.fi 
Tee sähköinen portfolio ja  
näy ammattilaisten joukossa!  
Tilaa itsellesi tunnukset 
muotoilu@ornamo.fi  
www.finnishdesigners.fi 

Ornamon lehti 
Saat lehden kotiisi kannettuna  
viisi kertaa vuodessa. Tutustu  
sähköiseen näköisversioon täällä: 
www.ornamo.fi/media/ 
ornamon-lehti

RSS-syöte 
Tilaa Ornamon uutisten rss-syöte 
http://www.ornamo.fi/rss 

Facebook 
Seuraa meitä Facebookissa: 
www.facebook.com/ORNAMOface

LinkedIn 
Liity Ornamon LinkedIn-ryhmään!
https://www.linkedin.com/groups/
Finnish-Association-Designers- 
Ornamo

Youtube 
Ornamo Youtubessa: 
www.youtube.com/user/0rnamo

Twitter 
Seuraa meitä Twitterissä! 
www.twitter.com/Ornamo1

Pinterest 
Ornamon kuvagalleria! 
www.pinterest.com/ornamo

Instagram 
Seuraa Ornamoa! 
www.instagram.com/ornamo1

Tervetuloa 20.3.2015  
Helsingin Bio Rexiin  
Muotoilupäivään 2015, 
jossa Ornamo-palkinto jaetaan

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja

Yhteistyössä Seppo Kohon kanssa.
20 vuotta. 17 valaisinta. 67 vientimaata.

Tarina jatkuu.
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VUOKRAA NEUVOTTELUTILOJAMME  
OMAAN KÄYTTÖÖSI!

Neuvotteluhuone: 50 e / 1 h
Itämeri-huoneen neuvottelutila 40 e / 1 h

Kysy lisää: office@ornamo.fi 

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Annankatu 16 b 35–36, 4 krs, Helsinki
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Ornamo  
palvelee Sinua
Ornamon jäsen, median edustaja  
tai yritysyhteistyökumppani!

Jäsenten asialla
Muotoilun projektipäällikkö Petra Ilonen  
vastaa mm. tapahtumiin, projekteihin  
ja koulutuksiin liittyviin kysymyksiin.

+ Jäsenyyteen liittyvät kysymykset
+ Rahoitus- ja apurahaneuvonta
+ Viikkotiedote
+ Finnishdesigners.fi-portfoliot
+ Sähköiset jäsenpalvelutunnukset
+ Ornamon Design Joulumyyjäiset

petra.ilonen@ornamo.fi, p. 046 878 2572

Tukea hinnoitteluun  
ja sopimuksiin
Ornamon lakimies Janita Korva palvelee 
jäseniä päivittäin uraan ja sopimuksiin  
liittyvissä asioissa. Yhteydenotot  
ensisijaisesti sähköpostilla.

+ Sopimukset
+ Palkat ja palkkiot
+ Tekijänoikeudet
+ Hankinnat ja tarjoukset

janita.korva@ornamo.fi, p. 043 2112 723

Taiteen  
tapahtumia
Taiteen projektipäälliikkö Lotta Veromaa  
toimii Ornamossa taiteen asiantuntijana.

+ Ornamon Teosmyynti
+ Taidepuolen tapahtumat

Lotta on tavoitettavissa tiistaisin,  
keskiviikkoisin ja torstaisin.  
lotta.veromaa@ornamo.fi, p. 044 743 3577

Yritysyhteistyötä
Yritysyhteistyöhön, ilmoittamiseen  
ja näkyvyyteen liittyvissä kysymyksissä  
sinua palvelee markkinointipäällikkö  
Minna Borg.

+ Yritysyhteistyö
+ Ilmoitusmyynti; lehti ja kotisivut
+ Ornamon lehden taitto

minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570

Mediasuhteet
Toimensijainen viestintäpäällikkö  
Elina Perttula vastaa Ornamon  
viestinnästä ja mediasuhteista.  
Elina palvelee mielellään toimittajia  
muotoilu-alaan liittyen.

elina.perttula@ornamo.fi, p. 043 211 0755

5 ORNAMO PALVELEE

Näy  
ammatti- 

laisille!

Jäsen- 
palvelua

Ura- 
palveluita

Taide- 
hankkeet

Viestintää
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ORNAMON  
DESIGN JOULU
MYYJÄISISSÄ 
ENNÄTYSMÄÄRÄ 
KÄVIJÖITÄ
Helsingin Kaapelitehtaalla 5.–7.12.  
järjestettyjen Ornamon Design Joulu-
myyjäisten kävijämääräksi arvioitiin  
20 000, joka on neljä kertaa aikaisempia 
vuosia enemmän. Markkinointia lisättiin 
mm. mainonnalla raitiovaunuissa ja met-
rossa. Yleisöpalaute tapahtumasta oli  
Ornamon teettämän kyselyn perusteella  
positiivista. Tilaisuuden olikin löytänyt 
moni uusi kävijä. Myyjäiset toteutti LUMI 
Accesories. Kiitämme palautteista, otam-
me ne huomioon tämän vuoden tapah-
tumasuunnittelussa. Yleisöpalautteeseen 
voi tutustua Ornamon kotisivuilla.

Sanni R
iihim

äki

Helsinki  
Unescon  
design- 
kaupunkien 
joukkoon
Helsingille myönnettiin Unescon Creative 
Cities -verkoston City of Design -tunnus-
tus. City of Design -kaupunkitunnustuksen 
on saanut yhteensä 15 kaupunkia, jotka 
hyödyntävät muotoilua ansiokkaasti  
kaupunkikehityksessään. Laura Aalto Toi-
miva kaupunki -projektin viestintäjohtaja 
kertoo muotoilun tärkeydestä kaupunki-
suunnittelussa: ”Kaupunkeja käytetään,  
ei katsella. Siksi niitä pitää myös suunnitel-
la käyttäjiä ymmärtäen, jotta ne toimisivat 
arjen tarpeittemme tukena, eivät esteenä.” 
Toimiva kaupunki -projekti kehittää muo-
toiluun liittyvää osaamista julkisten palve-
luiden suunnittelussa. Helsingissä muotoi-
luosaamisen kysyntää lisätään kaupungin 
ja yritysten yhteisillä hankkeilla.

Muotoilun  
valtionpalkinto 
2014
Muotoilun valtionpalkinto (15 000 €) on 
myönnetty keraamikko Erna Aaltoselle. 
Palkinto on tunnustus Aaltosen pitkästä  
ja ansiokkaasta työstä taidekeramiikan 
parissa, jonka todettiin vaikuttaneen  
suuresti suomalaisen taidekeramiikan  
kehitykseen. Aaltosen keskeinen teema 
on ruukku, jonka muotoja hän on tutkinut. 
Teokset ammentavat menneisyyttä  
muodon kautta ja samanaikaisesti  
huokuvat vahvaa nykyisyyden latausta. 
Ominaista teoksille on veistoksellisuus  
ja käsin tekeminen. Aaltosen teokset  
ovat olleet esillä merkittävissä keramiikka-
näyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla.

Helsinki Design 
Weekly
Helsinki Design Week (HDW) on lansee-
rannut uuden muotoiluun keskittyvän 
verkkomedian Helsinki Design Weeklyn.  
Julkaisun tavoitteena on luoda alusta 
muotoilukeskustelulle ja alan ilmiöiden 
esittelylle. Tarjolla on viikoittain vaihtuvaa 
sekä kuukausittain teemoitettua uutis- ja 
feature-sisältöä muotoilusta ja rakenne-
tusta ympäristöstä. Avustajiin lukeutuu 
eturivin suomalaisia ja ulkomaisia kirjoitta-
jia. Helsinki Design Weekly on suunnattu 
muotoilualan ammattilaisten lisäksi suu-
relle yleisölle. Verkkomediaa julkaistaankin 
sekä suomeksi että englanniksi. HDW:n 
ohjelmajohtaja ja julkaisun päätoimittaja 
Hanna Harriksen mukaan tavoitteena on 
”tarjota ympärivuotinen ja kansainvälinen 
näyteikkuna suomalaiseen muotoiluun  
ja Helsinkiin muotoilukaupunkina.  
Suomalaisen muotoilun pitää näkyä  
maailmalla entistä enemmän – se on  
elintärkeää alan kehittymiselle”.

GOOD DESIGN 
PALKINNOT
Vuosittaiset Good Design -tunnustukset  
myönnettiin joulukuussa Chicagossa. 
Tänä vuonna tunnustuksen ovat saaneet 
Tapio Anttila, Pentagon Design, Exact 
Tools Oy / Mika Priha sekä Kera Interior /
Kristiina Lassus Suomesta. Tapio Anttila 
sai yhteensä kolme tunnustusta tuotteis-
taan PL-2 postilaatikko, ON lepotuoli ja 
Mixhanger vaateripustin. Myös Pentagon 
design sai kolme tunnustusta turkkilaiselle 
Derin designille suunnittelemillaan huone-
kaluilla. Exact Tools Oy / Mika Priha saivat 
tunnustuksen Exact PipeCut 220E putki-
sahalle. Kera Interior / Kristiina Lassus 
saivat tunnustuksen LasKos-valaisimelle.

Ornamon  
jäsenmäärä 
on nyt 2 300!
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NYKYKERAMIIKKA 
KIINNOSTAA 
Ornamon yhteistyössä Designmuseon  
ja Suomen Kuvanveistäjäliiton kanssa  
tuottama näyttely Keramiikka tilassa  
– keramiikan tila houkutteli syksyn aikana 
lähes 17 000 kävijää. Museon tiedottaja 
Päivi Balomenos kertoo, että yleisöpalaute 
niin sosiaalisessa mediassa kuin museoon 
jätetyissä kirjelapuissa oli ylistävää.

Tutkimusjohtaja Nuppu Gävert  
työskentelee strategisessa muutos-
toimisto Wevolvessa. Hän on  
kirjoittanut Tekesin Arvonluonnin 
uusi aalto -julkaisun yhdessä  
kumppaninsa Ville Tikan kanssa.

Mitä ovat muotoilun  
uuden aallon yritykset?
Uudella aallolla muotoilu alkaa  
bisnesmallista ja yrityksen 
olemassa olon tarkoituksesta.  
Yritykset pyrkivät luomaan runsasta 
arvoa ratkaisemalla sekä aikamme 
isoja haasteita että asiakkaidensa 
ongelmia. Muotoilu on kokonais-
valtaista ja tuotteiden sijaan raken-
netaan usein alustoja ja palveluita, 
jotka skaalaavat arvonluonnin  
verkostomaisessa maailmassa.

Kiinnostavaa työssäsi juuri nyt?
Olemme innoissamme uusista  
työkaluista ja koulutusohjelmasta, 
joiden avulla autamme yrityksiä  
ja startupeja miettimään ja löytä-
mään mahdollisuuksia parempaan 
bisnekseen.

Mikä liikeidea sykähdyttää?
Esimerkiksi Warby Parker, joka  
on onnistunut disruptoimaan  
perinteisen silmälasibisneksen  
yhdistämällä digitaalisen palvelu-
mallin, vastuullisen liiketoiminnan  
ja silmää miellyttävät tuotteet.

LOGO  
LASIKYLÄLLE  
SUUNNITTELU
KILPAILUUN YLI  
340 EHDOTUSTA
Syyskuussa julistetun avoimen suunnit-
telukilpailun kautta haettiin uutta logoa  
ja liikemerkkiä yli 220-vuotiaalle Nuuta-
järven Lasikylälle. Voiton vei nimimerkki 
”Pruuki” Safa Hovinen.

Voittanut työ on typografialtaan hallittu, 
hehkuvin värein toteutettu tunnus, joka 
toimii hyvin myös mustavalkoisena ver-
siona ja on tietyissä yhteyksissä käytet-
tävissä ilman määrittävää tekstiosaakin.  
Visuaalisesti selkeä logo toimii pienenä  
pinssinä yhtä hyvin kuin julistekuvana jät-
tilakanassa. Pelkistetyissä muodoissa 
voi nähdä mm. uuninluukun, savupiipun, 
maljakon, tekstiiliä, pöydän ja risteyspai-
kan. Tunnus tekee kunniaa Nuutajärven 
Lasikylän rikkaalle historialle samalla kun 
se kurkottaa tulevaisuuteen, kohti uusia 
haasteita. Kilpailun jury: Aimo Katajamä-
ki, graafinen suunnittelija, AGI, juryn pu-
heenjohtaja lasitaiteilija Oiva Toikka, lasi-
muotoilija Anu Penttinen, Urjalan kunnan 
talous- ja hallintojohtaja Joonas Yliluoma 
sekä Nuutajärven kylän edustaja Sari 
Viertokangas. Sihteerinä ilman äänivaltaa 
toimi kehitysvastaava Laura Jänisniemi.

Pro Finlandia 
-mitali Kirsti 
Doukasille
Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyys-
päivänä Pro Finlandia -mitalin Kalevala  
Korun vasta nimitetylle muotoilujohtaja  
Kirsti Doukasille. Doukas on taiteen  
maisteri ja kultaseppä, ja yksi Suomen 
tunnetuimpia korumuotoilijoita. Hänet  
on aiemmin palkittu muun muassa  
muotoilun valtionpalkinnolla.

17 000  
kävijää

Uusi jäsenkortti
Jäsenmaksujen yhteydessä  
jäsenille on lähetetty jäsenkirje, 
jossa on irroitettava uusi  
Ornamon jäsenkortti.

HUOM. Ornamon kortti on  
muuttunut. Vanhat muovikortit  
eivät ole enää käytössä.

Uusia tuulia
Ornamon viestintä- ja markkinointi-
päällikkö Minna Borg työskentelee  
vuoden 2015 puolipäiväisesti Sisustus-
arkkitehdit SIOn pääsihteerinä,  
Marika Laakon toimivapauden aikana.

office@sio.fi, p. 046 878 2573
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Pekka Toivanen 
Teollinen muotoiliija

Designeläke  
vuonna 2060

U
usi Arkkitehtuuri-, muotoilu- ja 
ympäristötaidetoimikunta aloit-
taa työnsä tammikuussa. Viimeisiä 
asioita, joihin lopettava toimikunta 
otti kantaa, olivat valtion ylimääräi-

set taiteilijaeläkkeet / oman alan taiteilijaeläkkeet. 
Henkilökohtaisesti pidän tuota käsittelyä toimi-
kunnassa työskentelyn haastavimpana päätöksen-
tekona, vaikka toki toimikunta ei itseasiassa tee 
lopullista päätöstä, vaan ministeriö päättää asiasta. Päätöksiä toimikun-
nassa ei myöskään onneksi tehdä yksin vaan yhdessä, joka mahdollistaa 
hyvää keskustelua ja jalostaa valintoja. Mutta kuitenkin, toimikunta käy 
läpi kymmeniä – ja eri taiteen toimikunnat yhteensä – satoja eläkehake-
muksia. Jokainen on yksilöllinen ja useimmiten koskettava. Yllättäen 
huomaa että tässä päätetään ihmisten toimeentulosta, tietäen että har-
vinaista taiteilijaeläkettä tai osaa siitä voidaan jakaa vain hyvin harvalle. 

 Taiteilijan, käsityöläisen tai muotoilijan eläke ei Suomessa ole miten-
kään erityisen turvattu. Ja kun tähän yhdistää usein taideteollisuuteen 
liittyvän pienen mittakaavan yrittäjyyden ja / tai keikkatyöläisyyden, jää 
taiteellisesti merkittävää elämäntyötä tehneet henkilöt toisinaan sosiaa-
liloukkuun ikääntymisen, mahdollisten ammattisairauksien ja työkyvyt-
tömyyden kehään. Ympyrään jossa taiteen / muotoilun tekeminen ei  
iäkkäänä mahdollistu, eikä aina edes peruselämisen kulutkaan peity.

 Väliinputoajia ovat myös monet kädentaitajat, jotka ovat vuosien 
ajan vieneet eteenpäin itsenäisesti perinteisiä kädentaitoja, ilman että 
tästä osaamisesta ja toimeentulosta olisi kertynyt eläketuloja. Tuohi-
työn osaajat, emaloijat, korintekijät, kultaajat, eri alojen sepät ja mesta-
rit… käsityöläiset, jotka kansanperinteen tutkija tuntee paremmin kuin 
Ornamo. Joukkoon mahtuu myös huippumuotoilijoita tai innovaatto-
reita, jotka eivät kuitenkaan ole kerryttäneet 60 -luvulta lähtien omaa 
eläketurvaansa. Nyt kun tämän tyyppiset huippuosaajat joutuvat miet-
timään eläköitymistä, on eläkekertymien kasaaminen jo myöhäistä. 

Sen takia olisi "ihan hyvä" puhua nuoren taideteollisen sukupolven 
eläkeuudistuksesta ja apurahapaketeista, jotka kerryttävät myös eläket-
tä – eivätkä vain mahdollista yhtä projektia. Suuret ikäluokat tarkoitta-
vat myös enemmän taiteilijoita, muotoilijoita ja käsityöläisiä. Valtion 
taide-eläkkeisiin liittyvien hakemusten määrä on kasvanut huimasti 
2010 lähtien. Tärkeää olisi että 2060-luvulla eläköityvät erityisosaajat, 
kapean mutta tärkeän muotoilualan spesialistit voisivat huomata, että 
heidän ehkä repaleisesta mutta innovatiivisesta uraputkestaan on jää-
mässä talteen myös kohtuullisen toimeentulon turva 65-vuotiaana  
– jos, ja siis jos, siinä iässä ja ajassa olisi pakko eläköityä. •

 Työn  
iloa!

Koska  
ansaitset  
enemmän.

Muotoilijan  
ammatillinen opas  
aloittaa Ornamon  
ammatillisten  
oppaiden sarjan. 

Mitä jokaisen  
ammattilaisen  
tulisi tietää hyvistä  
sopimuskäytännöistä, 
aineettomista  
oikeuksista, hinnoit-
telusta, työelämän  
pelisäännöistä tai  
rahoituksesta?

Opas on Ornamon  
jäsenten ladattavissa  
verkko-osoitteessa:  
www.finnishdesigners.fi/ 
kirjaudu > Ammatissa >  
Ammatillinen opas

Etkö löydä tunnuksia?  
Pyydä ne sähköpostitse: 
muotoilu@ornamo.fi



Ege Canvas Collage
by Nicolette Brunklaus
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M
uotoilualan kokonais-
ansioiden keskiarvo  
oli kuukaudessa 3 440 
euroa, mikä vastaa  
Suomessa alemman 

korkeakoulututkinnon suorittanei-
den kokonaisansioiden keskiarvoa. 
Mediaanikuukausipalkka oli 3 300 
euroa. Kokonaisansiot kuvaavat sään-
nölliseltä sekä muulta työajalta, ku-
ten yli- ja lisätyöajalta, maksettuja 
palkkoja, mutta ne eivät sisällä loma-
palkkoja tai tulospalkkioita.

Vastanneista viidennes ilmoitti,  
että palkka oli noussut vuodesta 2013. 
Kolmella neljäsosalla palkka oli pysy-
nyt suurin piirtein ennallaan tai muu-
tokset olivat olleet pieniä. Kokonaisuu-
dessaan noin 40 prosenttia kyselyyn 
vastanneista ansaitsee 2 500–3 500 
euroa ja 30 prosenttia 3 500–4 500  
euroa kuukaudessa. Hyvään yli 4 500 
euron kuukausipalkkaan yltää vajaa  
15 prosenttia vastanneista. 

Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli  
40 prosenttia vastanneista palkansaa-
jista. Vastaavasti yhtä moni ilmoitti, 
että palkkataso ei ole ehkä riittävä,  
ja joillakin se ei riitä edes toimeentu-
loon. Lisäksi 14 prosenttia totesi kyllä 
tulevansa toimeen tuloillaan, mutta 
ilmoitti työmäärän olevan kohtuutto-
man suuren palkkatasoon verrattu-
na. Viisi prosenttia kyselyyn osallis-
tuneista ei ottanut kantaa asiaan.

Työn arvostus korkealla
Kyselyn mukaan valtaosa muotoili-
joista pitää työtään mielenkiintoisena.  
Työtä myös arvostetaan ja hankittua 
osaamista voidaan hyödyntää hyvin 
työtehtävissä (Kuvio 1). Työn mielek-
kyyttä kuvaava saldoluku on jopa  
parantunut vuosina 2013–14. Saldo-
luku saadaan, kun parempaan suun-
taan vastanneiden osuudesta (36 %) 
vähennetään heikompaan suuntaan 
vastanneiden osuus (31 %).

Vakituisiin työsuhteisiin  
luotetaan
Ornamon kyselyyn vastanneista  
palkansaajista kaksi kolmasosaa  
pitää työpaikkansa pysyvyyttä  
varmana tai melko varmana, vaikka 
Suomen kansantalous on haasteelli-
sessa tilanteessa eikä bruttokansan-
tuote ole kasvanut kolmeen vuoteen 
ja työttömyys on lisääntynyt. Toisaal-
ta neljännes vastanneista totesi, että 
lomautus tai irtisanominen voi olla 
mahdollista tai todennäköistä. 

Runsaalla 70 prosentilla vastan-
neista palkansaajista oli kuitenkin  
vakituinen kokoaikatyö. Vakituisessa  
osa-aikatyössä oli viisi prosenttia. 
Määräaikaisessa työsuhteessa oli  
noin viidennes vastanneista. Yleensä 
työpaikka voi olla helpommin vaaras-
sa määräaikaisissa kuin vakituisissa 
työsuhteissa, mutta vain prosentti  
kyselyyn vastanneista oli tällä het-
kellä lomautettuna. 

Pekka Lith

TYÖSTÄ PIDETÄÄN, 
VAIKKA PALKAT  
LAAHAAVAT 
JÄLJESSÄ
Suuri enemmistö muotoilijoista pitää työtään mielekkäänä ja  
kokee saavansa työstään arvostusta. Tämä selittää osaltaan sen,  
että lähes 80 prosenttia on valmis jatkamaan ammatissaan  
vähintään 65-vuotiaaksi saakka. Saadut tulokset perustuvat Teolli-
suustaiteen Liitto Ornamon marras–joulukuussa 2014 tekemään  
kyselytutkimukseen, johon vastasi 461 muotoilualan ammattilaista.
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Alituinen kiire kiusaa
Ammatin varjopuolena on, että työtä 
leimaa nykyisin jatkuva kiire. Vaikka  
työntekijät voivat vaikuttaa työmene-
telmiin ja missä järjestyksessä työt 
tehdään, vaikutusmahdollisuudet  
työtahtiin ovat paljon pienemmät 
(Kuvio 2). Muotoilualan palkansaajat 
kokevat myös, että työnantajat eivät 

Lähde: Ennakkotietoja Ornamon vuoden 2014 
palkka- ja palkkiokyselystä. Lopullinen raportti  
toimialan työelämän kysymyksistä valmistuu  
myöhemmin kevättalvella 2015.

Kuvio 1 Muotoilualan palkansaajien työtä ja työpaikkaa koskevat väittämät 2014,  
prosenttia vastanneista (pl. ei osaa sanoa vastanneet).

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Työni on mielenkiintoinen

Voin hyödyntää osaamistani hyvin

Työtäni arvostetaan

Työtäni leimaa jatkuva kiire

Työn ja yksityiselämän yhdistäminen 
onnistuu työssäni hyvin

täysin tai melko  
samaa mieltä

siltä väliltä

täysin tai melko  
eri mieltä

Kuvio 2 Muotoilualan palkansaajien vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä koskevat väittämät 2014,  
prosenttia vastanneista (pl. ei osaa sanoa vastanneet).

erittäin tai  
melko suuret

siltä väliltä

melko pienet  
tai ei lainkaan

Työmenetelmiin

Siihen, missä järjestyksessä  
työt tehdään

Työtahtiin

Siihen, mitä työtehtäviin kuuluu

Siihen, miten työt jaetaan  
työntekijöiden kesken

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Siihen, kenen kanssa työskennellään

riittävästi huolehdi työn oikeasta  
mitoituksesta, vaikka osoittavat luot-
tamusta ja arvostusta työntekijöitään 
kohtaan (Kuvio 3). 

Työn kuormittavuutta kertoo se, että 
melkein joka kolmas kyselyyn vastan-
neista sanoi tehneensä marras–joulu-
kuussa ylitöitä, joista ei ole maksettu 
ylityökorvauksia eikä annettu vapaata.  

Suureen työmäärään viittaa myös se, 
että viidennes vastanneista on tehnyt vä-
hintään 41 tunnin mittaisia työviikkoja, 
vaikka työaikalain mukaan säännöllinen 
viikkotyöaika on enintään 40 tuntia. •

Kuvio 3 Muotoilualan työnantajia koskevat väittämät palkansaajien näkökulmasta katsottuna 2014,  
prosenttia vastanneista (pl. ei osaa sanoa vastanneet).

täysin tai melko  
samaa mieltä

siltä väliltä

täysin tai melko  
eri mieltä

Työnantajanne luottaa teihin

Työnantajanne arvostaa työntekijöitä

Työnantajanne asettaa tehokkuuden 
kaiken muun edelle
Työnantajanne kannustaa teitä  
kokeilemaan uusia asioita
Työnantajanne huolehtii  
kehitysmahdollisuuksistanne

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Työnantajanne huolehtii työ- 
määränne oikeasta mitoituksesta
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Kehitä  
ammattitaitoasi! 

V
iime vuonna laajin  
Ornamon koulutus-
kokonaisuus kuului  
Taiteilijan uratuki 
-hankkeeseen. Luento-

jen lisäksi osallistujat saivat henkilö-
kohtaista uravalmennusta. Luennot 
keskittyivät uusien ansaintamuoto -
jen kehittämiseen, sopimuksiin, neu-
vottelutaitoihin ja talouden suunnit-
teluun. Yhteistyötä tehtiin taidealan 
asiantuntijoiden kanssa. Luennoille  
ja koulutuksiin osallistui yhteensä 337 
henkilöä, joista henkilökohtaiseen 
uravalmennukseen pääsi 30 taiteilijaa. 

Julkiset mahdollisuudet
Muotoiluosaamisen hyödyntäminen 
on viime vuosina herättänyt kunnissa 
kasvavaa kiinnostusta, mutta käytän-
nön yhteistyö kariutuu usein jo alku-
metreillä. Ornamo edistää aktiivisesti 
muotoilijoiden mahdollisuuksia  
osallistua julkisiin hankintoihin.  

Prosenttiperiaate on selkeä taiteen 
hankintamalli, jonka juurruttamisessa 
osaksi suomalaista rakentamiskulttuu-
ria Ornamo on mukana muiden kes-
keisten arkkitehtuuri- ja kuvataidealan 
toimijoiden kanssa. Prosentti taiteelle 
-hanke tähtää taiteilijoiden edellytyk-
siin osallistua julkisen taiteen hankin-
toihin. Kevään 2015 koulutuksissa ker-
rotaan julkisen taiteen tilausteoksista 
ja niihin osallistumisesta. Tilaisuuk-
sissa annetaan mm. sopimusneuvontaa 
ja kerrotaan, minkälaista asiantuntija-
tukea taiteilija voi saada prosentti-
periaatekohteiden tekemiseen. 

Liiketoiminta kasvuun
Yrittäjyyden tukeminen on noussut 
yhdeksi tärkeimmistä jäsenistön  

Ornamo on viime aikoina lisännyt tuntuvasti  
koulutustarjontaansa. Oman ammattitaidon  
kasvattamisen lisäksi koulutusten parasta antia on  
verkostoituminen – tiedon ja kokemusten jakaminen. 

koulutustarpeista. Yhteistyö HAAGA- 
HELIA:n, liiketalouden ammatti-
korkeakoulun, kanssa käynnistyi  
viime vuonna. Muoto + Liike = Kasvu 
-workshopeissa opittiin viestintää  
ja markkinointia, liiketalouden perus-
teita sekä pitchaamista. 

Opettajien työelämähankkeen koulu-
tuksissa on opittu verkkokaupan perus-
tamisesta ja tehty vaate- ja kalusteteh-
dasvierailuja Viroon. Paikallisoppaana 
toimi muotoilija Kirsi Miettinen.  
Suomessa Aïno-merkin suunnittelija  
Aino Kotilainen jakoi muille jäsenille 
pitkän kokemuksen tietoa käytännön 
tuotantojärjestelyistä Virossa. 

Hyödynnä aineettomia oikeuksiasi
Viime vuonna Ornamossa lisättiin so-
pimuskoulutusta ja opastettiin Orna-
mon uudistettujen sopimusmallien so-
veltamista omaan käyttöön. Ornamon 
asiantuntija Janita Korva luennoi jäse-
nille muotoilusopimuksista ja IPR:stä 
(Intellectual Property Rights). Viime 
vuonna luentokierros tavoitti Helsin-
gin, Lahden, Turun, Oulun ja Seinäjoen.

Tavaramerkit, mallioikeudet, paten-
tit ja hyödyllisyysmallit ovat immate-
riaalista omaisuutta, jonka avulla on 
mahdollista lisätä omaa ansaintaansa. 
Tämän vuoden koulutuksissa jäsenis-
töä kannustetaan erityisesti aineetto-
mien oikeuksiensa hallinnassa. •

Petra Ilonen

ORNAMON 
KOULUTUKSIIN 

OSALLISTUI VUONNA 
2014 525 HENKEÄ.

Kevään 2015  
koulutukset! 
Aineettomat oikeudet, muotoilu-
sopimukset, julkisen taiteen  
mahdollisuudet, kokemuksia  
yrittäjyydestä -after work 

Tutustu koulutuskalenteriin: 
www.ornamo.fi/koulutus 

Voit seurata Ornamon koulutuksia 
myös internetin välityksellä! Koulutuksista  

lisää osoitteessa
www.prosenttiperiaate.fi

Kahtena viime vuonna Suomea kier-
tänyt Laatua suunnitteluhankintaan! 
-seminaari tähtäsi hankintaosaami-
sen kasvattamiseen tilaajapuolella. 
Suunnittelijoiden julkisiin hankintoi-
hin liittyvää osaamista parannetaan 
uudella koulutussarjalla, joka käyn-
nistyy syksyllä 2015. 



Nopein reitti oikeaan tuotteeseen ja ratkaisuun 
valmiin referenssikohteen kautta

Rakennushankkeissa mukana olleet valmistajat ja toimittajat kertovat miten juuri heidän 
yrityksensä on osallistunut ja mitä etuja siitä on ollut hankkeelle.

Löytyykö Teiltä kiinnostavia referenssikohteita?
 – ota yhteyttä, niin kerromme, miten saat referenssit tuottamaan uusia kontakteja.

Rakennusfakta.fi on työkalu hankkijoille ja suunnittelijoille. 
Tutustu heti osoitteessa www.rakennusfakta.fi
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Tekstiiliopetuksen  
kuulumisia Aallosta

T
ekstiilisuunnittelijoiden 
ylikoulutus on puhuttanut 
muotoilualaa useiden  
vuosien ajan. Tilanne  
on tasoittumassa, sillä  

ammattikorkeakoulujen koulutusta on 
karsittu reippaasti. Aalto-yliopistossa  
tutkinnonuudistus toi muutoksia myös 
tekstiilin opetukseen. Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulussa tekstii-
liä voi nyt opiskella kanditasolla joko 
Muodin tai Muotoilun pääaineissa  
ja lisäksi Funktionaalisen tekstiili-  
ja vaatetussuunnittelun sivuaineessa.  
Maisteritasolla tekstiiliin liittyvä ope-
tus sisältyy Fashion and Collection  
Design -maisteriohjelmaan ja Textiles- 
material and structure -sivuaineeseen. 

Muotoilun laitoksen nimen mukai-
sesti opetus painottuu tekstiilisuun-
nitteluun ja muotoiluun. Taiteellinen 
ilmaisu ja kokeellisuus ovat edel-
leen koulutuksen kivijalka. Tekstiili-
suunnittelun ydin, kuosi-, rakenne- ja 
kokoelmasuunnittelu, on päivitetty 
vastaamaan kansainvälistä ammatti-
kuvaa. Opiskelijan on mahdollista 
opiskella myös uusia valmistustek-
nologioita tai syventyä materiaali-
kehitykseen. Maisteriohjelmassa  
kuosisuunnitteluun ja oman työn 
markkinointiin keskittyvä PatternLab 
on jo brändi, joka houkuttelee ARTS-
iin kansainvälisiäkin opiskelijoita. 

Kiinnostus tekstiiliin on yleisesti  
ottaen kasvamassa. Materiaalit funk-
tionalisoituvat ja rakenteiden mitta-
kaava voi vaihdella nanokoosta arkki-
tehtuuriin. Tällä hetkellä maailman 
painetuista tekstiileistä vain 2 % val-
mistetaan digitaalisesti tulostamalla,  
mutta tekniikka yleistyy nopeasti 
mahdollistaen uudenlaisen visuaali-
sen muotokielen ja uusia palveluita. 
3D-tulostaminen etenee tekstiilialal-
lakin ja pian saataneen käyttöön uusia 

materiaaleja muovimaisten aineiden 
sijaan. Elektroniikka on integroitu-
massa pehmeisiin materiaaleihin. 
Niin ICT-ala kuin osa perinteisestä 
tekstiiliteollisuudesta etsii sitä kautta 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 
tarvittava teknologia kehittyy nopeas-
ti. Wearable Technology, Fibertronics, 
eTextiles, älytekstiilit jne. ovat terme-
jä, joiden ympärillä on nyt meneillään 
maailmanlaajuinen ”hypetys”. Tekstii-
li- ja vaatetusalan kestävän kehityksen 
haasteet ovat kuitenkin mittavat, eikä 

alaa voi kehittää niitä huomioimatta. 
Oma tehtäväni tekstiilisuunnitte-

lun professorina ja Tekstiilitaiteen 
koulutusohjelman johtajana Aalto- 
yliopistossa on päättynyt. Helena  
Hyvönen, jota sijaistin, näyttääkin  
jäävän viimeiseksi täysiaikaiseksi Tai-
teiden ja suunnittelun korkeakoulun 
tekstiilitaiteen professoriksi. Tekstiilin 
opetus voi kuitenkin hyvin; sitä vievät 
eteenpäin osa-aikaisena professorina 
vuoden 2014 tekstiilitaiteilija Maarit 
Salolainen, lehtorit Maija Fager lund 
ja Maija Pellonpää-Forss sekä lukuisat 
muut huippuammattilaiset. Oma  
tehtäväni Aallossa jatkuu Muotoilun  
ja Puunjalostustekniikan laitosten  
välisen monialaisen CHEMARTS- 
yhteistyön parissa. CHEMARTS pa-
neutuu biomateriaalien opetukseen  
ja tutkimukseen, yhtenä esimerkkinä 
siitä Tekes-rahoitteinen ”Design  
Driven Value Chains in the World of 
Cellulose” (DWoC) -tutkimusprojekti 
yhdessä VTT:n ja TUT:n kanssa. •

Pirjo Kääriäinen

TEKSTIILI
SUUNNITTELUN 

YDIN ON PÄIVITETTY 
VASTAAMAAN  
KANSAINVÄLISTÄ 
AMMATTIKUVAA.

Kudonnan kurssit ovat suosittuja ja niille hakeutuu opiskelijoita useista eri ohjelmista.  
Eveliina Netti kutoo kokeiluita uudesta Aallossa kehitetystä Ioncell-selluloosalangasta.

E
eva Suorlahti
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Muotoilun opetus  
Aallossa uudistuu

A
alto-yliopiston Taitei-
den ja suunnittelun 
korkeakoulun uudis-
tetut opetussuunni-
telmat ovat nyt käy-

tössä ensimmäistä lukuvuotta. Yksi 
suurimmista muutoksista tapahtui 
Muotoilun laitoksen kandiopetuk-
sessa. Koulutusohjelmista luovuttiin, 
ja laitoksella on nyt kolme pääainet-
ta: Muoti, Muotoilu ja Sisustusarkki-
tehtuuri. Näistä suurin sisäänotto, 
30 opiskelijaa, on Muotoilun pää-
aineessa, joka rakennettiin aiempien 
teollisen muotoilun, keramiikka- ja 
lasitaiteen sekä osin tekstiilitaiteen 
ohjelmien tilalle. Kaikki Muotoilun 
pääaineen opiskelijat käyvät ensim-
mäisenä vuotena läpi samat perus-
opinnot, ja oman erikoistumisalan 
valinta tapahtuu vasta ensimmäi-
sen vuoden loppukeväällä. Toisena ja 
kolmantena opintovuotena opiskeli-
ja voi syventyä valitsemaansa aihee-
seen ja tehdä siitä myös kandidaatin 
opinnäytteen. Toinen suuri raken-
teellinen muutos on kandidaatti- ja 
maisteriopintojen aiempaa selkeäm-
pi erottaminen toisistaan. Esimer-
kiksi Muotoilun pääaineesta valmis-
tuva opiskelija voi jatkaa Muotoilun 
laitoksen Collaborative and Industrial 
Design-, Product and Spatial Design- 
tai Fashion and Collection Design- 
maisteriohjelmiin, tai hakea laitoksen 
monialaisiin Creative Sustainability 
tai IDBM- ohjelmiin. Näin laitokselta 
valmistuu muotoilun ammattilaisia, 
joilla voi olla hyvinkin erilainen am-
matillinen profiili.

Muotoilun pääaineen opetussuun-
nittelun kunnianhimoisena tavoittee-
na on ollut tulevien muotoilijoiden 
ammattitaidon laajentaminen vastaa-
maan toimintaympäristön muutoksia. 
Muotoilijoiden toimenkuvan laajen-

tuessa on tärkeää, että alalle valmis-
tuu sekä laaja-alaisia yleisosaajia että 
tietyn alan erikoisosaajia. Muotoilun 
ammattilaisia tarvitaan niin tuote-  
ja palvelumuotoiluun kuin taiteen  
ja muotoilun rajapinnallekin. 

Kestävän kehityksen ymmärtämi-
nen, kansainvälisyys, digitaaliset tai-
dot ja kyky päivittää oma osaaminen 
uudelleen ja uudelleen ovat välttämät-
tömiä kaikille tulevaisuuden tekijöille.  
Immateriaalisen palvelumuotoilun 
vastapainoksi myös tekemisen tai-
tojen merkitys on kasvanut. Muotoi-
lun pääaineen opiskelija voi perehtyä 
opinnoissaan hyvinkin erilaisiin ai-
heisiin tai hän voi valintansa mukaan 
keskittyä tiettyyn alaan, esim. kera-
miikkaan. Opiskelijan valinnanmah-
dollisuuksien kasvaessa myös tarve 
opinto-ohjaukselle kasvaa. Learning-
by-doing säilyy tärkeimpänä opetus-

Eero Miettinen
Teollinen muotoilija, professori  
eero.miettinen@aalto.fi

metodina mutta samalla varmistetaan 
että valmistujilla on yliopisto-opinto-
jen edellyttämä vahva teoriapohja ja 
hyvät kommunikointivalmiudet.

Muotoilun tutkinnonuudistuksen 
suunnitteli monialainen työryhmä,  
johon kuuluivat Simo Puintila,  
Nathalie Lahdenmäki, Pirjo Kääriäi-
nen ja Heidi Paavilainen. Mukana  
olivat myös Turkka Keinonen, Riikka 
Latva-Somppi ja Kirsti Taiviola.  
Huolellisesta valmistelusta huoli-
matta kehitystarpeita ja uusia ideoita 
on jo nyt noussut esiin ja opetussuun-
nitelman jatkokehitystä tarvitaan, 
joten keskusteluun ja suunnitteluun 
opetuksen edelleen kehittämiseksi  
voi ja kannattaa osallistua. •
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MENTOROINNILLA  
ETEENPÄIN!
Nordic Design Impact ohjelman mentorointiin  
valitut pienet muotoiluyrittäjät saivat viime  
vuonna sparrausta kokeneilta ammattilaisilta.  
Näin sujui yhteistyö neljän erilaisen parin kesken. 

Koonnut Hanna Söderström  
ja Elina Perttula

 ”Panostus  
yritysviestintään  
kannatti”
Ruotsalaissuunnittelija Helena 
Wahlman halusi yhdistää graafikon 
ja valokuvaajan työt. Rohkaisua  
antoi designjohtaja Antti Kujala.

LÄHTÖTILANNE ”Ajattelin NDI-ohjelman 
olevan hieno tilaisuus saada tukea ja  
pohjoismaalaisia verkostoja. Luovan luon-
teeni takia teen montaa asiaa yhtä aikaa  
ja se näkyy myös yritystoiminnassani. 
Olen graafinen suunnittelija ja valokuvaaja.  
Tämä sekoitti asiakkaitani, jotka joskus 
suhtautuivat rooleihini epäillen.” 

TAVOITTEET ”Olin onnellinen saadessani 
Antin mentorikseni. Hän on tukenut, ky-
seenalaistanut ja tuonut paljon positiivista 
energiaa muutosprosessiini. Aluksi pelkä-
sin, että hän käskisi minun keskittyä vain 

yhteen osa-alueeseen, mutta sen sijaan 
Antti kannustikin minua pysymään itse -
näni ja panostimme yritysviestintään. 
Keskusteluamme tukivat erilaiset tehtä-
vät, kuten asiakaskysely, henkilökohtainen 
brändialusta ja uudet verkkosivut, jotka 
tein mentoroinnin aikana. Uusien sivujen 
myötä sain heti uusia asiakkaita. Aion tule-
vaisuudessakin jatkaa uuden oppimista!” 

MENTORIN KOMMENTTI ”Helena  
Wahlman on pitkän linjan yrittäjä ja huikea 
brändiammattilainen, ja hän on myös  
erittäin motivoitunut kehittämään itseään 

ja yritystään edelleen. On ollut todella  
palkitsevaa toimia hänen mentorinaan  
ja uskon että olemme yhdessä oppineet 
prosessin aikana paljon.” 

Antti Kujala on urheiluinstrumentteja  
valmistavan Suunto Oy:n designjohtaja,  
joka on kiinnostunut brändin ja liike
toiminnan kokonaisuuksien hahmottami
sesta ja konkreettisesta parantamisesta 
designin keinoin. 

www.helenawahlman.com
www.suunto.com



17 YRITTÄJYYS

Nurmi Design  
löysi uuden  
fokuksen 
Vaatesuunnittelija Anniina Nurmi  
sai Koneen design manager 
Paula Bellon avulla uusia  
näkökulmia Nurmi-vaatemerkin  
kehittämisen.

LÄHTÖTILANNE ”Lähdin mentorointiin, sil-
lä halusin ulkopuolista näkemystä yrityksen 
kehittämiseen ja kasvuun. Nurmi on läpi-
näkyvästi toimiva vaatemerkki, joka on läh-
tenyt hyvin käyntiin ja saanut mukavasti nä-
kyvyyttä. Kasvuun tarvitaan kuitenkin paljon 
enemmän: valtavasti työtä, osaamista, ver-
kostoja ja rahoituksen pitää olla kunnossa.” 

 ”Kohti USA:n  
markkinoita”
Saana Sipilä ja Olli Sallinen  
saivat tukea kansain-
välistymiseen Paula Bellolta.

LÄHTÖTILANNE ”Saana ja Olli on yritys, 
joka suunnittelee 100 % hamppukankaas-
ta kodin tekstiilimallistoa sekä tekee tuote-
suunnittelua muille yrityksille. Yrityksel-
lämme on jälleenmyyntiä 12 maassa.
Koska olemme sekä yritys että pariskun-
ta, kaipasimme ulkopuolista näkemystä 
siihen, miten voisimme kehittää yritystä 
ja edistää kansainvälistymistä. Haasteina 
ovat mm. tuotevalikoimamme laajuus ja 
myynnin kasvattaminen ulkomailla.”

TAVOITTEET ”Oli onni saada Paula mento-
riksi. Kävimme hänen kanssaan läpi mm. 
tuotteiden katteita, myyntimääriä sekä  
nettikaupan toimivuutta. Teimme road-
mapin, joka selkiytti tulevien vuosien  
tavoitteita. Lisäksi käsittelimme asiakas-
kokemusta nettikaupassa ja sitä miltä tuo-
temerkkimme näyttää ulospäin. Saimme 
myös käytännön neuvoja Amerikan mark-
kinoista. Tältä pohjalta on hyvä rakentaa 
toimintamme laajentamista USA:ssa.” 

www.saanajaolli.com 

MENTORIN KOMMENTTI ”Saana ja Olli 
sekä Nurmi Design edustavat mielestäni 
parasta suomalaista muotoilua. Molem-
milla kestävyys ja kauneus ovat vahvana 
osana heidän brändejään. Keskityimme 
siihen, kuinka ylläpitää kannattavaa liike-
toimintaa. Kilpailu on kovaa, tuotantokus-
tannukset korkealla, logistiikka monimut-
kaista ja markkinointi uuvuttavaa. Ja silti 
molemmat yritykset ovat pystyneet tähän 
kaikkeen! Päädyimme seuraaviin ohje-
nuoriin: keskity omaan kompetenssiin, 
delegoi kaikki ylimääräinen ja luo yhteis-
työverkostoja samankaltaisten yritysten 
kanssa. Näin pidät kulut kurissa, tehostat 
resurssejasi ja parannat näkyvyyttäsi.” 

Palvelumuotoilujohtaja Paula Bello on 
työskennellyt hissejä ja liukuportaita  
valmistavalla Kone Oyj:lla vuodesta 2008. 
Hän löysi NDIohjelman myötä uuden  
intohimon: muotoilijoiden ja yritysten  
mentoroinnin ja inspiroinnin. 

www.kone.com

TAVOITTEET ”Mentorointijakso tuli juuri  
oikeaan saumaan, koska ajatukset kas-
vusta ja rahoituksesta olivat ajankohtaisia. 
Mentoroinnin kautta pääsimme näkemään 
yritystoimintaamme mentorin silmin  
– kuplan ulkopuolelta. Paula oli mentorina 
mitä mahtavin: hedelmälliset keskustelut 
selkeyttivät vaatemerkin fokusta ja antoi-
vat uutta pontta viedä merkkiä kunnian-
himoisesti eteenpäin.”

www.nurmiclothing.com
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Entistäkin  
parempaa  
asiakaspalvelua
Graafinen suunnittelija ja suunnittelutoimisto 
Rune & Bergin osakas Hanna Herkama  
sai tukea Kekkilän tuoteryhmäpäällikkö 
Reetta Thurmanilta. 

LÄHTÖTILANNE ”Rune & Berg Design  
on visuaalisiin yritysidentiteetteihin keskit-
tyvä suunnittelutoimisto. Osakkaana  
toimin mm. graafisen suunnittelun luova-
na johtajana. Vastaan yhdessä graafikko-
tiimimme kanssa yritysilmeiden ja kuvi-
tusten kaltaisista suunnitteluhankkeista. 
Työnkuvani on monipuolinen, sillä vastaan 
myös asiakkuus- ja sidosryhmäsuhteista 
että strategiasta ja myynnistä.

Lähdin mukaan mento rointiin tavoittee-
nani kehittää sekä itseäni että yritystämme. 
Halusin keskittyä toimin tamalleihimme  
ja tarjoamiimme palvelui hin syvemmin. 
Koska kaikki suunnittelu on asiakas-
läh töistä, halusin kehittää asiakas-
palveluamme vielä paremmaksi.” 

Mikä Nordic 
Design  
Impact? 
Pohjoismaisella hankkeella  
luotiin muotoiluosaamisen työ-
kaluja pohjoismaisten yritysten 
käyttöön. Ohjelman pilottivaihee-
seen keväällä 2014 valittiin kus-
takin mukana olevasta maasta  
kolme isoa mentoriyritystä ja kol-
me kasvupotentiaalin omaavaa 
pientä muotoiluyritystä mentoroin-
tiin. Pilottiin valikoitiin Ornamoon 
tulleista 12 hakemuksesta hyvin 
pieniä yrityksiä, jotta vaikutus olisi 
mahdollisimman suuri. Ne saivat 
apua perusliiketoimintojen kehit-
tämisessä kuten tuoteperheen ja 
kannattavuuden analysoinnissa. 
Tärkeää mentoroinnissa on luot-
tamuksellinen, henkilökohtainen 
kontakti kokeneen muotoilun am-
mattilaisen ja liiketoiminnaltaan 
alussa olevan yrittäjän välillä.  
Kun lisänä on pohjoismaisten  
vahvuuksien jakaminen maiden 
välillä, saavutetaan jotain uutta. 

www.nordicdesignimpact.com

Lue Ornamon asiantuntija Petra 
Ilosen matkaraportti NDI-ohjelman  
päätösseminaarista Kööpen-
haminassa Helsinki Design  
Weeklyn Kuvaviikko-palstalla! 

www.helsinkidesignweek.com/
weekly/petra-ilonen-pics

TAVOITTEET ”Reetta on inspiroiva  
mentori, joka tarttui innolla toimeen ja  
ehdotti rohkeasti uusia näkökulmia ja  
parannusehdotuksia. Reetta antoi kan-
nustavaa ja kriittistä palautetta, jota hyö-
dynnämme yrityksessämme. Olemme  
sopineet jatkossakin tapaavamme.”

MENTORIN KOMMENTTI ”Hannan men-
torina oli mukava toimia. Hänellä oli hyvä 
näkemys Rune & Bergin toiminnan kehittä-
misestä. Mentorin roolissa haastoin näitä 
kehitysideoita, jotta ne edelleen kirkastui-
sivat ja tekisivät Rune & Bergin toiminnan 
läpinäkyvämmäksi ja tarjonnan selkeäm-
mäksi asiakkaan vinkkelistä katsottuna.” 

Reetta Thurman toimii tuoteryhmäpääl
likkönä puutarhaalan yrityksessä Kekkilä 
Groupissa Koti, Piha & kate tuotteille.  
Hänen ammatillinen into himonsa on muo
toilun yhdistäminen arkipäiväisiin tarpeisiin. 

www.rbdesign.fi
www.kekkila.fi

KESKITY OMAAN 
KOMPETENSSIIN, 

DELEGOI YLIMÄÄRÄI
NEN JA LUO YHTEIS
TYÖVERKOSTOJA.

YRITTÄJYYS

AK: Markus Wechselberger /  
Zooom Productions GmbH 
HW: Artur Leczycki
AN: Antti Sepponen 
SS & OS: Suvi Kesäläinen
RT: Olev Mihkelmaa
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Digitalisaatio, pilvi 
(Cloud), IoT (Internet of 
Things) ja nopeus pal-
veluiden kehittämises-
sä käyttäjien toiveista 
älypuhelimen sovelluk-

siksi luonnehtivat tämän hetken trendejä,  
jotka muokkaavat muotoiluyrittäjyyttä ja 
markkinointia pohjoismaissa. Talouden 
kasvun painopisteen jakautuminen  
lännen ja idän välillä näkyy pohjoismais-
ten muotoilutoimistojen sivupisteinä ja 
edustuksina New Yorkissa, Palo Altossa  
ja Shanghaissa. Perinteisen ruotsalaisen  
Ergonomidesign-muotoilutoimiston  
muutos Verydayksi (http://veryday.com/
history/) kuvastaa hyvin näitä trendejä. 
Pohjoismaisen muotoiluyrittäjyyden muu-
tos ja siihen heijastuvat trendit tarjoavat 
herkullisen tutkimusalueen muotoilijan 
työn ja identiteetin muutoksesta.

Voimaa ja vaikuttavuutta 
pohjoismaiseen  
muotoiluyrittäjyyteen

Nordik Design Impact -hanke nostaa 
esiin pohjoismaissa muotoilussa perin-
teisesti näkyneet teemat: estetiikan ja 
kestävän kehityksen. Näitä täydentää ver-
kossa näkyminen uutena osaamisalueena. 
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa pk-
yritysten kyvykkyyttä näillä alueilla men-
torointia hyödyntäen. Hanke mahdollistaa 
hienon dialogin kokeneiden muotoilijoiden 
ja aloittavien yrittäjien välillä.

Pohjoismainen muotoilupolitiikka  
on viimeaikoina korostanut muotoilun 
merkitystä julkisten palveluiden kehittä-
misessä ja käyttäjän mukaan ottamista 
palveluiden suunnittelussa. Estetiikka pal-
velumuotoilussa ja digitaalisten sisältöjen 
suunnittelussa pitäisi olla yhtä vahvana 
trendinä rinnalla. Pohjoismaisten muotoi-
luyrittäjien vahvuutena on tuottaa esteet-
tisesti selkeitä ja rauhallisia palvelukoke-
muksia myös digitaalisessa muodossa.  

Voit kerran viikossa tiistaisin  
klo 15–16 välisenä aikana kääntyä  
asianajaja Tuija Heinon puoleen. 
Hän ottaa vastaan puheluita  
numeroissa (09) 4540 800 ja  
0400 674 498. Työsuhdeasiossa 
kysymykset välitetään edelleen 
asiantuntijalle.

Ei sähköpostikyselyitä.

Maksuton  
lakimiehen  
puhelinpalvelu 
ornamolaisille

Miten ”skandinavian design” kääntyy  
monikanavaisesti on ajankohtainen  
muotoilukysymys. •

Satu Miettinen on taideteollisen  
muotoilun professori Lapin yliopistossa. 
Miettinen toimi Nordic Design Impact  
ohjelman asiantuntijaryhmässä.

YRITTÄJYYS

Satu Miettinen

E
ssi K

uure

Rahoitusta
Ornamo-säätiön stipendit 2015  
tulevat hakuun keväällä 2015.  
Tarkemmat hakuaikataulut  
ilmoitetaan Viikkotiedotteessa  
ja kotisivuilla:  
www.ornamosaatio.fi  
ja www.ornamo.fi
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Keramiikan tilaan  
tutustumassa

J
oulukuun alussa Ornamo 
oli kutsunut kolme kansain-
välistä vierasta tutustu-
maan Keramiikka tilassa  
– Keramiikan tila -näyt-

telyyn sekä suomalaiseen taidekäsi-
työhön ja muotoiluun. Ohjelma oli 
laadittu kaikkien vierailijoiden, New 
Yorkin pääkonsulaatin sekä Ornamon 
toiveiden mukaisesti ja siihen kuului 
niin taiteiljatapaamisia, studiokäynte-
jä sekä tietenkin Keramiikka tilassa  
-näyttelyyn ja oheisohjelmaan tutus-
tuminen. Lisäksi vierailijat toivat 
omaa asiantuntemustaan Suomeen 
mm. luentojen muodossa Design-
museon taiteilijatapaamisia-illassa. 

Yksi vierailijoista oli Keramiikka-
näyttelyn juryyn osallistunut Monika 
Gass, Keramikmuseum Westerwaldin 
museonjohtaja Saksasta. Hänen posi-
tiivinen näkemyksensä keramiikka-
taiteen tulevaisuudesta ja nykytilasta 
antaa toivoa myös suomalaisille taitei-
lijoille. Hän puhui keramiikka-alan 
suuresta muutoksesta; siitä miten kera-
miikkataide elää juuri nyt murrosaikaa 

muuttaen luonnettaan luovemmaksi. 
Hänen mielestään potentiaalia on  
paljon! Tämän päivän keraamikot myy-
vät teoksiaan ja yhä useammat voivat 
myös elättää itsensä omalla työllään. 

Kaksi muuta vierasta tulivat 
USA:sta, Suomen New Yorkin pää-
konsulaatin järjestäminä. Jill Singer, 
kuraattori ja verkkojulkaisun Sight 
Unseen toimittaja New Yorkista sekä 
Davira Taragin, kuraattori ja luennoit-
sija, osaamisalueena taideteollisuus, 
muotoilu sekä taidekäsityö vuodesta 
1880 nykypäivään. 

Davira Targinista huokui halu  
esittää Suomalaista taidekäsityötä  
Amerikassa. Hän puhui mm. siitä,  
miten paljon Eliel Saarisen perhe  
on vaikuttanut amerikkalaiseen  
taidekäsityöhön ja muotoiluun. Hä-
nen kuratoimissaan nykytaidekäsi-
työn näyttelyissä historian vaikutus 
on voimakkaasti läsnä. Davira Taragin 
toi Suomeen 1980-luvulla näyttelyn 
Design in America: The Cranbrook  
Vision, 1925–1950, joten Suomi on 
maana hänelle tuttu. 

KOHTAAMISET 
SUOMALAISTEN  

TAITEILIJOIDEN  
KANSSA JOHTAVAT 
USEIN NÄYTTELYYN, 
JULKAISUUN, RESI
DENSSIKUTSUUN TAI 
MUUHUN YHTEISTYÖ
HÖN ULKOMAILLA.

Jill Singer perusti vuonna 2009 
Sight Unseen verkkolehden yhdessä  
Monica Khemsurovin kanssa, molem-
mat entisen I.D. Magazine -lehden 
toimittajia. Heistä on Sigh Unseen jul-
kaisun myötä tullut USA:n muotoilu-
alan suurlähettiläitä ja he kuratoivat 
myös vuosittain Noho Design Distric-
tiin Sight Unseen OFFSITE design 
näyttelyä, joka järjestetään samaan 
aikaan New Yorkin huonekalumessu-
jen, International Contemporary  
Furniture Fairin (ICFF), kanssa. Tä-
hän näyttelyyn he valitsevat mukaan 
myös kansainvälisiä muotoilijoita. 

Framen vastikään tekemä kysely 
osoitti että kansainvälisten asiantun-
tijoiden tapaamiset suomalaisten tai-
teilijoiden kanssa johtavat usein näyt-
telyyn, julkaisuun, residenssikutsuun 
tai muuhun yteistyöhön ulkomailla. 
Toivotaan että myös tämä vierailu  
tulee osoittamaan tämän todeksi. •

Katarina Siltavuori
tuottajaKuraattori Davira Targin, toimittaja Jill Singer, Country manager Anja Matilainen, Artek. 
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OHJELMA
klo 15–15.20 
Tervetuloa – Muotoilun vaikuttavuus 2020
Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen

15.20–15.40 
Muotoilualan todellisuus  
– mahdollisuudet ja toimintatavat 
Koneen muotoilujohtaja Anne Stenros

15.50 
Ornamopalkinnon jako
Karoliina Vilander, puheenjohtaja / Ornamo
SLUSHin järjestäjät Miki Kuusi,  
Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen

16.10 
Paneelikeskustelu
Tekstiilitaiteilija Katri Haahti, muotoilija, 
arkkitehti Seppo Koho, vaatesuunnittelija 
Kirsimari Kärkkäinen, keraamikko Nathalie 
Lahdenmäki, teollinen muotoilija Kari  
Malmén, vaatesuunnittelija Anna Ruoho-
nen ja teollinen muotoilija Simo Säde.

17.30
Kuohuviinitarjoilu

Tilaisuuden moderaattori:  
Sallamaari Muhonen

Muotoilupäivä

2015
Perjantaina 20.3.2015 klo 15−18  
Bio Rex, Mannerheimintie 22−24,  
Helsinki

Tule kuulemaan missä alalla mennään  
ja verkostoitumaan kollegojen kanssa!  
SLUSHin järjestäjät Miki Kuusi, Atte Hujanen  
ja Jenni Kääriäinen valitsevat 7 ehdokkaan  
joukosta Ornamo-palkinnon saajan.  
Palkintosumma on 5000 euroa.

Vapaa pääsy! Ilmoittautumiset tästä

OSALLISTU ORNAMON  
KEVÄÄN KUUMIMPAAN  
MUOTOILUTAPAHTUMAAN

https://ornamo.gruppo.fi/online-applications/index.php/survey/index/sid/381384 

http://ornamo.gruppo.fi/online-applications/index.php/survey/index/sid/381384
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KATRI 
HAAHTI

M
aailma ja elämänme-
no ovat enimmäkseen 
kaaos ta ja sattumaa. 
Tätä ympäristöä elän, 
havainnoin ja aistin 

voimakkaasti. Työni ovat oma maa-
ilmansa, johon yritän hahmottaa ja 
jäsentää tuntojani, näkemääni ja ko-
kemaani. Tekemistäni ohjaa kaipaus 
kauneuteen, herkkyyteen ja harmo-
niaan. Toivon taiteeni avaavan katso-
jalle uusia elämyksiä ja haltioitumisia. 
Kuitujen ja kankaiden työstäminen, 
hidas käsityö on kuin meditaatiota 

TaM, tekstiilitaiteilija

”

kohti päämäärää. Matkalla on erilaisia 
vaiheita, usein yksinäisiä, joskus yksi-
toikkoisiakin. Valmiin työn ääressä 
havahtuu – onneksi jaksoin työstää!” 

Katri Haahti (s. 1957) vaalii ja uu-
distaa suomalaisen tekstiilitaiteen 
kunniakasta ja rikasta perinnettä. 
Haahden oma tuotanto koostuu unii-
keista taideteoksista sekä kirkko-
tekstiileistä. Taiteellisen työsken-
telynsä lisäksi Haahti on toiminut 
Suomen Käsityön Ystävät Oy:ssä tai-
teellisena neuvonantajana ja hallituk-
sen puheenjohtajana. Haahdelle on 
myönnetty erikoiskunniamaininta  
International Triennale of Tapestry 
-triennaalessa Lodzissa 2001 ja  
Muotoilun valtionpalkinto 2009. 

Käsityöllä on vahvat juuret suoma-
laisessa kulttuurissa. Käsillä tekemi-
nen periytyy Haahdellekin jo lap-
suudenkodista: omat isoäidit ja äiti 
kutoivat perheiden vaate-, huonekalu- 
ja muut käyttötekstiilit itse. Opiskelu-
aika Taideteollisessa korkeakoulussa 
varmisti, että tekstiili – materiaaleista 

sensitiivisin – on Haahden tärkein il-
maisuväline. Materiaalin työstäminen 
ja omien tekniikoiden kehittäminen 
ovat olleet keskeistä hänen tuotannos-
saan. Värit, arkkitehtuuri, materiaalit 
ja funktionaalisuus olivat Haahdelle 
tärkeitä lähtökohtia myös hänen kirk-
kotekstiileissään joista ensimmäinen 
paramenttikokonaisuus toteutui  
Hämeenkylän taidekirkkoon 1993. 

Kunnioitus  ja ymmärrys materiaa-
lin luonnetta kohtaan ilmenee eri-
tyisesti Haahden uniikeissa tekstiili-
teoksissa. Teossarjassa Jalot kivet 
(2009–) abstraktit ajatukset hiotaan 
ja pakataan kolmiulotteisiksi kappa-
leiksi, joissa pehmeä, orgaaninen ma-
teriaali puristuu säännönmukaisiksi 
muodoiksi. Myös Katariina Jagel-
lonican vihkiryijyssä (2012) silkki-
materiaali ja väri ovat pääosassa, 
haptisuuden ohella. Käyttäen oma-
laatuista omaa tekniikkaa, eräänlaista 
purkamista, raastamista ja uudelleen 
koostamista Haahti kutoo, ompelee  
ja sitoo historiaa nykyaikaan. •

Kuukivi, Verikivi ja Kulta.

Tekstit  
Mirva Sjöroos 

Henkilökuvat  
Heidi-Hanna Karhu

M
ika F
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SEPPO  
KOHO 

M
uotoilijan työssä 
ihaninta on itsekeksi-
minen ja sitä kautta on-
nistuminen. Muotoili-
jan on hyvä tietää, mitä 

alalla tapahtuu ja mitä muut tekevät, 
mutta siitä huolimatta pyrkiä teke-
mään jotain omaa, ja uskoa siihen.” 

Seppo Kohon (s. 1967) Secto Design 
Oy:lle suunnittelemat valaisimet ovat 
suomalaisen muotoilun lähihistorian 
menestystuote. Parissa kymmenessä  
vuodessa puisista valaisimista on  
kehkeytynyt kokonainen Secto Design 
-tuoteperhe, jonka tuotteita käytetään 
erilaisissa tiloissa ympäri maailman. 
Vuonna 2010 Koho voitti If Product 
Design Award -palkinnon. 

Kohon ja Secto Designin toimitus-
johtajan Tuula Juséliuksen vuonna 
1995 alkunsa saanut yhteistyö muo-
dostaa toimivan mallin, jossa Koho 
vastaa tuotteiden muotoilusta ja  
Jusélius yritysjohdosta. Juséliuksen 
markkinointipanostuksen ansioista  
mm Secto-, Atto-, Puncto- ja Magnum- 
valaisimet ovat saaneet runsaasti  
medianäkyvyyttä. Lähituotanto ja 
ekologisuus ovat Secto Designin yri-
tystoiminnan tunnusmerkit. Secto 
Designin tuotantoketju muodostaa 

TaM, muotoilija ja arkkitehti 

”

maantieteellisesti tehokkaan linjan, 
jossa puutavara tuotetaan Suomessa 
ja siinä vältetään turhaa kuljetusta. 

Vuodesta 1995 lähtien Koholla on 
ollut oma yritys Design Studio Seppo 
Koho. Ensimmäiset tuotantoon otetut 
esineet olivat kertapuusta valmistet-
tuja huonekaluja, ja niitä valmistivat 
mm. P.O.Korhonen Oy ja Martela Oy. 
Koho pitää prototyyppien tekemistä 
pajalla luomistyön parhaana vaiheena: 
tuotteen muoto lähtee materiaalista  
ja sen ominaisuuksista. Käsillä tehden 
ja paljain silmin katsottuna esineen 
mittasuhteiden pienet muutokset nä-
kyvät tarkemmin kuin kuvaruudulta. 

Kohon valaisimien veistokselliset 
muodot toimivat myös ilman valoa, si-
sustuksen aksentteina. Niitä ei olekaan 
luotu yleisvalaisimiksi, vaan kohdeva-
laisimiksi luomaan paikallistuntumaa 
ja muuttamaan sisustuksen ilmettä. 

Omaleimaisen ilmeen omaavat, puun-
säleiden läpi valoa päästävät valaisimet 
täydentävät esimerkiksi etnisten ra-
vintoloiden, designtoimistojen ja maa-
laisromanttisten kotien sisustuksia. 
Kohon valaisimet voidaan nähdä valon 
arkkitehtuurina – esineinä, jotka anta-
vat valolle muodon. Kohon muotoilua 
on nähtävissä esimerkiksi Helsinki-
Vantaan lentokentällä sekä Nokia Oy:n 
ja Savoy-teatterin sisustuksissa. •

LÄHI 
TUOTANTOA,  

EKOLOGIAA,  
MENESTYSTÄ.

Secto 4200, Puncto 4203,  
Octo 4240. Mera Spa Hotel.  
Sopot, Poland.

Piotr Wittman
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KIRSIMARI  
KÄRKKÄINEN

M
uotoilijan pitää oppia 
puhumaan liike-elämän 
ja sijoittajien kieltä. 
Yhteisen kielen löytä-
minen on yksi osateki-

jä arvostuksen osoittamisessa paitsi 
omaa työtä myös asiakasta ja yhteis-
työkumppania kohtaan.”

Kirsimari Kärkkäinen (s. 1967) on 
edistänyt suomalaista yrittäjyyttä ja 
liike-elämää suunnittelemalla käytän-
nöllisiä ja edustavia työvaatteita eri 
aloilla toimiville yrityksille. Kärkkäi-
sen vahvuutena on hänen kokonais-
valtainen ajattelutapansa, jossa vaate 
nähdään osana yrityksen kilpailu-
kykyä ja muotoilujohtamista.

Kärkkäisen viimeistellessä vaatetus-
alan opintojaan 1990-luvulla Wetter-
hoffilla muoti oli demokratisoitunut, ja 
massamuodin tuottaminen oli vahvis-
tunut. Haave tehdä tarpeellisia ja käyt-
täjälle merkityksellisiä tuotteita ohjasi 
Kärkkäisen työvaatesuunnittelun  
pariin. Liiketoiminta- ja markkinointi-
osaamista Kärkkäinen on kartuttanut 
käytännön työn lisäksi tekstiili- ja ma-
teriaalitekniikan opinnoilla TTKK:ssa 
Tampereella, yrittäjyysopinnoilla 
TKK:ssa Otaniemessä sekä vastuul-
lisen liiketoiminnan erikoistumis-
opinnoilla HKK:ssa Helsingissä.

Asiakkaan tunteminen ja tämän  
toimialan aktiivinen seuraaminen 
sekä alan muutosten ennakointi ovat 
Kärkkäiselle suunnittelijana itses-
täänselvyys. Omissa työprojekteis-
saan Kärkkäinen laittaa asiakkaan 
tarpeet ja identiteetin etusijalle:  

TaM, muotoilija-yrittäjä

rakennus- ja asfalttimiesten työasuja 
sääntelee työturvallisuus, palvelusek-
torilla korostuvat eri brändien erottu-
vuustekijät ja oivaltava visuaalisuus, 
joka ilmenee erityisesti yksityiskoh-
dissa. Kärkkäisen suunnittelemiin 
asuihin pukeutuvat muun muassa 
ABC-liikenneasemat, Helen, Neste 
Oil, VR, Viking Line ja Kirkkohallitus, 
jonka kilpailun naispappien uusista 
virkapuvuista Kärkkäinen voitti  
Valonlähde-virka-asumallistollaan.

Kymmenen vuotta yrittäjänä toi-
minut Kärkkäinen lanseerasi vuonna 
2014 pitkäaikaisen haaveensa ja  
perusti TELAKKA®-kiihdyttämön, 
jonka suojissa on suunnittelija-
vetoiset tuotemerkit keskittyvät 
muun muassa liiketoiminnan ja  
sijoittajasuhteiden kehittämiseen 
sekä kansainväliseen kasvuun. •

VAHVUUTENA 
ON HÄNEN  

KOKONAISVALTAINEN  
AJATTELUTAPANSA.

suunnittelijan rooli on huolehtia koko 
prosessin sujuvuudesta ja parhaasta 
mahdollisesta lopputuloksesta.

Kärkkäinen suhtautuu yhtä antau-
muksella ja insinöörimäisen ana-
lyyttisesti niin raskaan teollisuuden, 
kuljetusalan kuin palvelusektorinkin 
työasujen suunnitteluun. Siinä missä 

”

Naispapin virkapuku.

K
rista K

eltanen
ORNAMO-PALKINTOEHDOKAS
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NATHALIE  
LAHDENMÄKI

P
yrin siirtämään esineisiin 
tunnelmia. Jos esineestä 
pitää, sen kanssa oppii  
elämään. Pienet puutteet 
eivät niin merkitse. Ympä-

ristössämme on yhä enemmän laittei-
ta sekä virtuaalista ja immateriaalista  
osaamista. On selkeästi nähtävillä, 
että niiden rinnalle ihminen tarvitsee 
haptisuutta ja ymmärrystä siitä, miltä 
eri asiat tuntuvat.” 

Nathalie Lahdenmäen (s. 1974) de-
byytti muotoilijana tapahtui hänen ol-
leessaan Taideteollisen korkeakoulun 
opiskelija 1998. Tuolloin Natal-lasi-
maljakon ja Arabian Pro Arte -sarjaan 
kuuluvan Piste-maljakon suunnitte-
lusta alkanut yhteistyö Iittalan ja Ara-
bian kanssa jatkuu edelleen. Uransa 
varrella Lahdenmäki on menestynyt 
useasti mm. kansainvälisessä Minon 
keramiikkakilpailussa Japanissa.  
Hänelle on myönnetty lisäksi Design 

TaM, keraamikko-muotoilija, opettaja

” Plus Award -palkinto 2002 ja Vuoden 
nuori muotoilija -palkinto 2008. 

Lahdenmäen tuotanto koostuu 
uniikeista keramiikkaveistoksista ja 
piensarjatuotannosta. Asetelmalliset 
esineet uhmaavat aikaa. Niiden hiljai-
suus ja levollisuus rauhoittavat kiireis-
tä elämänrytmiä. Uniikkiesineiden 
lähtökohtana on toisinaan nature mor-
te -aihe, toisinaan jokin käyttöesine tai 
muistuma siitä. Lahdenmäen taiteen 
innoittajana voi olla siten esimerkiksi 
ruukku, vakka, kassi tai jokin muu pe-
rinteinen säilytin. Myös ruokailutee-
ma esiintyy hänen teoksissaan usein.

Lahdenmäen tuotannon keskiössä 
on hänen itsevalmistamansa studio-
keramiikka. Muutamasta käyttöesi-
neestä lähtenyt astiasto on kasvanut 
vuosien saatossa 25-osaiseksi sarjak-
si. Valutekniikalla valmistettujen kul-
hojen ja vatien muodot ovat selkeitä ja 
pyöreitä. Valmistuksen joka vaiheessa  

esineisiin voidaan vaikuttaa, jolloin 
vaikutelma on käsityömäisempi kuin 
kokonaan teollisesti valmistetuissa 
esineissä. Ergonomia, käytettävyys 
tai astioiden pinottavuus eivät ole nii-
den oleellisin ominaisuus, vaan tun-
nelma. Sarjan uusien osien värit on 
soinnutettu edeltävien osien sävyi-
hin. Hentojen vivahteiden luomiseksi 
väriä on käytetty sekä massassa että 
lasitteessa. Astiasto on pääosin matta-
pintainen, jolloin saven luontainen 
tekstuuri saa vallita. Kiiltävää pintaa 
esineissä on hillitymmin: se lähinnä 
korostaa matan samettisuutta. Lah-
denmäen teosten hienous on niiden 
aisteja virittelevässä luonteessa. •

R
auno T

räskelin

ORNAMO-PALKINTOEHDOKAS
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KARI  
MALMÉN

M
uotoilijan tärkein tehtä-
vä on olla asiakkaan ja 
kuluttajan edunvalvoja. 
Hänen tulee ymmärtää, 
mikä on asiakkaan kan-

nalta olennaista ja paimentaa tuotetta 
esimerkiksi helppokäyttöisemmäksi. 
Muotoilijalla on lupa olla poikkiteloin. 
Hän voi vähän kyseenalaistaa ilmi-
selviä rakenteita ja käsityksiä. Muo-
toilija on agitaattori, joka voi provo-
soida muidenkin ajatuksia liikkeelle.” 

Kari Malmén (s. 1957) on omistau-
tunut urallaan terveysalan ja lääke-
tieteen hoitolaitteiden kehittämiseen. 
Kaksikymmentä vuotta Planmeca 
Oy:n teollisena muotoilijana ja muo-
toilupäällikkönä ovat tehneet Mal-
ménista oman alansa kansainvälisen 
erityisosaajan, jonka tuotteet ovat pal-
velleet tuhansia lääkäreitä, sairaan-
hoitajia ja potilaita ympäri maailman.

Malménin tuotteissa, kuten ham-
maslääkärin työtuolissa, hammas-

TaM, muotoilupäällikkö

” röntgenlaitteessa ja mammografia-
röntgenlaitteessa yhdistyvät 
sau  mat tomasti usean eri alan osaa-
minen: pitkälle kehittynyt lääketiede  
ja terveydenhoito, linjakas muotoilu  
ja suomalaisen työn laatu. Hänen tuot-
teensa ovat saaneet myös kansainvälis-
tä tunnustusta. Meriitteihin lukeutu-
vat mm If Product Design Award 2008, 
Medical Design Excellence Award 
2008 ja Red Dot Design Award 2012.

Pohjoismainen, yksinkertaisuu-
dessa pitäytyvä muotoiluperinne on 
Malménin mielestä hyvä lähtökoh-
ta teollisten tuotteiden suunnittelul-
le. Muotoilijan työhön luovat haastet-
ta viranomaisten laatimat standardit, 
joiden linjausten rajoissa luovuus ja 
innovatiivisuus yrittävät löytää ilmai-
sunsa. Yritykset hyötyvät muotoilijan 
ammattitaidosta monellakin tavalla: 
jo työn ideointivaiheessa muotoilijalla 
on kokonaiskäsitys siitä, minkä tyylis-
tä työtä on tarvetta tehdä: onko tarvet-
ta kehittää graafista käyttöliittymää, 
hioa tuotteen kuorta tai väritystä vai 
tarvitaanko teknistä tuotekehitystä. 

Malménin erityisosaamista ovat 
ergonomian, teknologian, valmistus-
tekniikoiden sekä lääketieteen ja 
hammaslääketieteen perusteiden  
tunteminen sekä oikeanlaisen tieto-
tekniikan integroiminen hoitokonei-
siin. Malménin suunnittelun tavoit-
teita ovat potilaspelon vähentäminen 
ja hoitohenkilökunnan työn tehos-
taminen muotoilun keinoin. Loppu-
tuloksena on helposti kuljetettavia, 
koottavia, liikuteltavia, käytettäviä  
ja huollettavia tuotteita. •

KANSAIN 
VÄLISTÄ  

ERITYISOSAAMISTA.

Hammaslääkärin työtuoli.

ORNAMO-PALKINTOEHDOKAS
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ANNA  
RUOHONEN

L
aadukas materiaali saa  
minut aina innostumaan  
uudestaan. Mitä hienompi  
kangas, sitä vähemmän ha-
luan leikata sitä. Yksin-

kertaisen tekeminen on kaikkein vai-
keinta. Mitä pelkistetympi vaate, sitä 
merkittävämpää on mittasuhteiden 
hallinta. Kun detaljit katoavat, jäljelle  
jää vain materiaali ja muoto. Kun 
kaikki on balanssissa, vaate näyttää 
siltä kuin se olisi ollut aina olemassa.”

Anna Ruohonen (s. 1967) tunne-
taan absoluuttisen hienostuneista ja 
ajattomista vaatteistaan. Kansainväli-
sen tyylitaituruuden ohella Ruohonen 
pitää kiinni pohjoismaisista arvoista: 
eettisistä ja kestävistä tuotantoperi-
aatteista sekä taidokkaasta valmis-
tuksesta. Brändin esteettistä ima-
goa Ruohonen on vaalinut pieteetillä. 
Ruohosen tyylikäs liikehuoneisto  

TaM, vaatesuunnittelija

” valittiin Paris Shop & Design -palkin-
non saajaksi 2014. 

Ruohosen ura alkoi 1990-luvulla hä-
nen luodessa Taideteollisessa korkea-
koulussa lopputyönään mallistoa, joka 
tarjoaisi miehille vaihtoehtoja pukeu-
tumiseen. Mallisto pohjautui kiinnos-
taviin materiaaleihin. Se lähtökohta 
on pysynyt suunnittelun ytimessä  
siitä lähtien. Laatu on suorastaan  
addiktoivaa: eräänlainen Ruohosen 
ultimatum. Hyvin suunniteltu vaate 
kestää lähes ikuisesti materiaaliensa 
ja harkitun ulkonäkönsä ansiosta.

Ulkomaille Ruohonen suuntasi var-
hain. Utrechtissa ja Amsterdamissa 
vietetty opiskeluaika vapautti luovuu-
den ja kannusti oman ilmaisutyylin 
löytämiseen. Pariisi puolestaan näytti, 
että kaikella luovalla toiminnalla voi 
olla kaupallinen ulottuvuus. Suoma-
lainen korkeakoulutausta taas antoi 

osaamista teknisestä kaavoituksesta 
ja tuotantoteknologiasta. Nykyään  
pariisilaistunut Ruohonen on yksi 
kansainvälisesti menestyneimpiä  
vaatesuunnittelijoita.

Oman yrityksen Ruohonen perus-
ti messunäkyvyyden herätettyä si-
säänostajien kiinnostuksen. Naisten 
vaatteet tulivat mukaan, kun japani-
laiset alkoivat tilata aina vain pie-
nempiä kokoja ja kävi ilmi, että osa  
miesten vaatteista päätyi naisille.  
Asiakkaiden tarpeiden ennakointi  
onkin kaiken tekemisen tarkoitus. 
Ruohonen nimittää tuotteitaan arjen 
turvavaatteiksi, joilla ratkaistaan eri 
pukeutumishaasteet. Vain tarpeeseen 
ostaminen tulee olemaan tulevaisuu-
dessa ainoa vaihtoehto. Se ei ole vain 
trendi, vaan state of mind. Kaipuu 
kauneuteen ei siitä huolimatta  
koskaan katoa. •

ORNAMO-PALKINTOEHDOKAS
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SIMO  
SÄDE

M
uotoilu ei ole vain este-
tiikkaa. Muotoilijan  
tehtävä on käyttö-
kokemuksen tekeminen 
helpommaksi, tehok-

kaammaksi, miellyttävämmäksi ja elä-
myksellisemmäksi. Muotoilija taistelee 
käyttäjien oikeiden tarpeiden täyttä-
misen puolesta esimerkiksi seulomalla 
turhia toimintoja pois. Skandinaavinen 
visuaalinen vähäeleisyys, eräänlainen 
riisuttu eleganssi sopii hyvin lähtökoh-
daksi käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.”

Simo Säde (s. 1961) on tehnyt uraa-
uurtavaa työtä muotoilun kehitystyön 
parissa. Säteen työtehtävät ovat moni-
puolistuneet, syventyneet ja laajentu-

TaT, User Insight Lead 

”

neet samanaikaisesti muotoilualan 
muutoksen kanssa. Säteen työ muo-
toilijana ja muotoilun tutkijana on 
kansainvälistä monialaista tiimityötä, 
jossa hyväksi havaittuja ratkaisuja  
sovelletaan toimialalta toiselle. 

Uransa Säde aloitti suunnittelemalla 
1990-luvulla mm. kodinkoneita, suur-
keittiökalusteita ja sairaalakalusteita. 
1995–2001 hän syventyi tutkimustyöl-
le Suomen Akatemian ja Tekesin tu-
kemassa Smart Products -hankkeessa. 
Taideteollisessa korkeakoulussa 2001 
valmistunut väitös Cardboard mock-
ups and conversations – Studies on user-
centered product design esitteli mene-
telmiä, joilla käyttäjäkokemusta voitiin 
tutkia ja analysoida muotoilutyössä  
järjestelmällisesti. Säde on julkaissut 
yli 30 populaari- ja tieteisartikkelia  
UX eli user experience -aihepiiristä. 

Käytettävyyden parantaminen oli 
Säteen ydinosaamista hänen tehdes-

sään tuotekehitystyötä Nokia Oy:n 
kanssa. Cresense Oy:ssä Säde työs-
kentelee käyttäjäkokemuksen tutki-
muksen ja tuote- ja palvelumuotoilun 
rajapinnassa. Toisinaan fact based de-
signin lopputuloksena on visualisoitu 
tutkimus, toisinaan vuorovaikuttei-
nen tuote tai palvelu, joiden loppu-
käyttäjinä ovat asiantuntijat, virka-
miehet tai tavalliset kuluttajat. 

Digitalisoitumisen myötä muotoi-
lijan toimintaympäristö on muuttu-
nut, ja muotoilua hyödynnetään yhä 
laajemmin eri asioihin. Säteen viime-
aikaisia työprojekteja ovat olleet  
esimerkiksi Valtion talous- ja henki-
löstöhallinnon palvelukeskuksen pal-
veluiden muotoilu, Rajavartiolaitoksen 
aluksen komentosillan ergonomian, 
käytettävyyden ja turvallisuuden kon-
sultointi ja Supercellin Clash of Clans 
-mobiilipelin käyttökokemuksen ja 
brändikokemuksen parantaminen. •

Vartiolaiva Turva.

ORNAMO-PALKINTOEHDOKAS
M

ari H
irsikallio



Tekstiiliteos on uniikki katseenvangitsija ja kolmiulottei-
sena ainutlaatuinen tunnelmanluoja. Se käy vuoropuhelua 
arkkitehtuurin kanssa ja voidaan sovittaa paikkaansa tilan 
muotoa myötäillen. Tilatekstiili voi olla ilmeeltään graafisen 
eleetön, runsaan kuviollinen tai se voi olla sommittelultaan 
täysin vapaa. 

Tilatekstiili on aina myös akustinen elementti, vaimentaen 
kaikua ja pehmentäen kokonaistunnelmaa.

Suomen Käsityön Ystävät Oy:llä on käytössään oma, laaja 
250 värisävyn lankakartta, joista voidaan edelleen sekoittaa 
rajaton määrä väriyhdistelmiä.

Suomen Käsityön Ystävät Oy
www.kasityonystavat.fi
sky@kasityonystavat.fi
p. 010 439 8771

Design: Katri Haahti, Aapa
Photo: Johnny Korkman

Kaapelitehdas  
Puristamo  
Tallberginkatu 1 C  
Helsinki

Avoinna  
arkisin klo 12–18,  
la–su 11–17.  
Vapaa pääsy.

Teosmyyntinäyttelystä  
ostaja saa teoksen  
heti mukaansa.

Tervetuloa avajaisiin  
pe 13.3. klo 17–19!14.–22./3.
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17.–29.2.2015 

”REVI TÄSTÄ – RIV HÄR” 
Taidenäyttely pakkausmuotoilusta.  
Taidenäyttely kuluttajien manipuloinnista,  
jonka keskiössä pakkauksien salakavala  
ja voimakas valta. Aihetta avaavat  
pakkaus- ja brändi muotoilun opiskelijoiden  
toteuttamat teokset.

11.–29.3.2015

HAKANIEMI HELSINGISSÄ
Läpileikkauksessa muotoilija Jonas Hakaniemi 

1.–19.4.2015

MAMMA JA TYTÄR
Linda Linko ja Maria Munsterhjelm

Erottajankatu 9 B sisäpiha  
Avoinna ma–pe 12–18, la–su 12–16  
www.facebook.com/designforumshowroom

Brändin luominen 
ja suojaus

A ineettomien ideoiden omis-
tuksen maailman, IP-oikeuk-
sien (intellectual property), 

taloudellinen merkitys on kasvanut. 
Muotoilijan on syytä perehtyä ai-
heeseen, huvitti tai ei: yrityksen arvo 
koostuu suurelta osin ei-materiaali-

sesta omistuksesta. IP-oikeudet voi-
vat muodostaa jatkuvan tulonlähteen.

Lakimiesten Antti Innasen ja Jukka  
Jäsken kirja Brändin suoja opastaa 
suunnittelijaa, yrittäjää tai opiskelijaa 
brändin luomisessa, brändin oikeuk-
sien hankkimisessa ja suojaamisessa 
sekä erilaisten IP-oikeuksien järjestä-
misessä. Kirjan näkökulma on talou-
dellinen ja erityisesti juridinen, joka 
myös on yksi näkökulma brändiketjun 
muodostamiseen. Tehokas ja toimiva 
brändiketju muodostuu tuotteista ja 
palveluista yhdistettynä tarinaan sekä 
rajoitetusta yksinoikeudesta edellisiin.

Kirjan ensimmäisessä osassa käy-
dään läpi brändin käsitettä, immateri-
aalioikeuksia ja brändin rakentamisen 
strategioita. Toisessa osassa käsitel-
lään eri suojamuotoja yksityiskohtai-
semmin. Kirjan kolmas osa lähestyy 
aihetta laajemmin strategisesti.

Luku 11 käsittelee IP-oikeuksien  
loukkauksia ja niiden arviointia.  
Viimeisessä luvussa kirja käsittelee  
muutamia strategisia näkökulmia  
toimialoittain, painottaen muotia  
ja muotoilua, startup-yrityksiä, mu-

Ilkka Kettunen
Kirjoittaja pitää muotoilublogia  
www.aatepaja.fi

siikki- ja media-alaa ja peliteollisuutta.
Kirja on erinomainen opas tavara-

merkin ja verkkotunnusten hakemiseen, 
tekijänoikeuteen, mallioikeuteen sekä 
patentti- ja hyödyllisyysmalliin. Kirjassa 
on paljon kiinnostavia ja tuoreita käy-
tännön esimerkkejä tosielämästä. 

Kirja sopii oppikirjaksi muotoilun 
opintoihin ja kiinnostanee aloittelevaa 
yrittäjää ja muotoilun ammattilaistakin.

Oma kokemukseni on, että uuden 
hankkeen alussa, kun tekemisen palo on 
voimakas, laki- ja sopimusasiat eivät voi-
si vähempää kiinnostaa. Brändin luomi-
nen ja sen IP-oikeudet tulevat ajankoh-
taiseksi heti, jos hanke, kenties yllättäen, 
menestyykin ja raha alkaa liikkua. Muo-
toilija, pitääkseen puolensa ja toimiak-
seen ammattimaisesti, tarvitsee Brändin 
suojan lisäksi myös muuta luovan alan 
laki- ja sopimusohjeistusta tai asian-
tuntija-apua: liittyen yrittämiseen, oman 
toimintansa eettisyyteen ja varmasti  
joskus eteen tuleviin riitatilanteisiin. •

Antti Innanen ja Jukka Jäske, 2014 
Brändin suoja, Edita Publishing Oy 
272 sivua. ISBN: 978-951-37-6397-8
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7.1.–25.1.  Tuomo Laakso
  Armo – maalauksia

28.1.–15.2.  Merja Simberg
  Sonetteja – maalauksia

18.2.–8.3.  Kari von Stark
  Leikkauksia viisautta kerryttämättömistä virheistä
  maalauksia

11.3.–29.3.  Komugi Ando
  Joko Tai – maalausinstallaatio

1.4.–19.4.  Sini-Meri Hedberg
  Fragmentit – maalauksia

22.4.–10.5.  Frida Moukulainen
  maalauksia

13.5.–31.5.  Jussi Meuronen
  maalausinstallaatioita

3.6.–18.6.  Kaija Hinkula
  Journey - maalauksia

w w w . h e l s i n g i n t a i t e i l i j a s e u r a . f i   I   w w w . m y y n t i k o k o e l m a . f i

GALLERIA KATARIINA Kevät 2015

Kalevankatu 16  00100 Helsinki  •  Avoinna ti-pe 11-17, la-su 12-16
puh. 09 666 677  •  sähköposti hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi

7.1.–25.1.  J. O. Mallander
  FLUXUS

28.1.–15.2.  Sara Pathirane
  Katseen ote – maalauksia

18.2.–8.3.  Camilla Mihkelsoo
  Come and play, Jimmy – maalauksia

11.3.–29.3.  Leena Kangaskoski
  Sama – teoksia

1.4.–19.4.  Sebastian Lindberg
  maalauksia

22.4.–10.5.  Sonja Löfgren
  Merkintöjä ajasta – teoksia

13.5.–31.5.  Markku Laamanen
	 	 öljypastellimaalauksia

3.6.–18.6.  Elina Katara
  Kärpäsestä härkänen – piirustusinstallaatio

GALLERIA KATARIINAN STUDIO

Tutkimus julkaisuja
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisti 
luovien alojen toimialaraportin (2014) joulu-
kuussa. Raportissa muotoilu ymmärre-
tään osaksi luovia aloja, joista on raportin 
mukaan tullut tiivis osa suomalaista elin-
keinoelämää. Viime vuoden tapaan alojen 
mahdollisuudet nähdään mm. uusissa an-
saintamahdollisuuksissa ja -logiikoissa ja 
digitalisoitumisessa. Uhkia puolestaan ovat 
rahoitus ja jäykät toimialarajat. Myös Orna-
mo on huomioinut nämä mahdollisuudet ja 
uhat tulevan kauden hallitusohjelmassaan.

Oletko muuttanut, vaihtanut  
työpaikkaa tai sähköpostiosoitetta?

Muistathan pävittää yhteystietosi  
Ornamoon! Päivittäminen käy  
helposti Ornamon kotisivujen kautta
http://www.ornamo.fi/jasenyys/ 
jasentietojen-paivitys

Ornamon vuoden 2015 koulutusten  
runkona jatkuvat Ornamon aamiaiset,  
joissa käsitellään muotoilijan ja taiteilijan 
ammatillisia asioita. Uutena formaattina  
alkavat erityisesti yrittäjille tarkoitetut  
Kokemuksia yrittäjänä -after workit.  
Näiden lisäksi vuoden aikana on erillisiä, 
kertaluontoisia koulutustilaisuuksia,  
joista ilmoitetaan tapahtumakohtaisesti.

http://www.ornamo.fi/index/12?pageId=168

Lisätietoa: Petra Ilonen,  
petra.ilonen@ornamo.fi

Tulevat koulutukset
Ornamon toimisto,  
Annankatu 16 B, 4 krs., Helsinki

Helmikuussa 2015

Ornamon aamiainen:  
IPR-koulutus

Miten ansaitsen ideoillani?  
Miten estän ideoideni kopioinnin?  
Ornamon asiantuntija Janita Korva  
kertoo aineettomista oikeuksista.

Maaliskuussa 2015

Ornamon aamiainen: Sopimusmallit

Millainen on hyvä sopimus?  
Ornamon asiantuntija Janita Korva  
esittelee erilaisia sopimusmalleja.

17.4.2015 klo 16–18 

Kokemuksia yrittäjänä -after work

Verkostoitumistilaisuus yrittäjille.  
Vapaata keskustelua vaihtuvateemaisen 
alustuksen jälkeen.
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TEE  
KIRJALLINEN  
TYÖSOPIMUS!

T
yösopimusta solmiessaan 
kannattaa tuntea omat oi-
keutensa ja velvollisuuten-
sa. Työelämän pelisäännöt 
tuntemalla osaa toimia  

oikein eri tilanteissa sekä turvata  
omien oikeuksien toteutumisen. 

Työsopimus voi olla kirjallinen tai 
suullinen, mutta on suositeltavaa teh-
dä se kirjallisesti. Työsopimuksessa 
työntekijä ja työnantaja sopivat työn 
tekemisestä, siitä maksettavasta pal-
kasta sekä muista työsuhteen ehdois-
ta. Työsopimusta solmiessa kannattaa 
keskustella työsuhteeseen liittyvistä 
eduista ja käydä ne tarkasti läpi, jotta 
epäselvyyksiltä vältytään.

Työsuhteissa sovellettavat vähim-
mäistyöehdot määräytyvät lain pakot-
tavien säännösten ja mahdollisesti 
työsuhteeseen sovellettavan työehtoso-
pimuksen mukaan. Sovellettavaksi voi 
tulla myös työpaikan vakiintunut tapa.

Työntekijän asemaa säätelee lukui-
sa joukko eri lakeja kuten mm. työso-
pimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki 
sekä työehtosopimuslaki. Työlainsää-
dännössä on paljon säädöksiä, joista ei 
voida poiketa työntekijän vahingoksi.

Työntekijää sitoo työnantajaan loja-
liteettivelvollisuus eli hänen on vältet-
tävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hä-
nen asemassaan olevalta työntekijältä 
kohtuudella vaadittavan menettelyn 
kanssa. Esimerkiksi työantajan kanssa 

kilpailevaa toimintaa ei saa harjoittaa 
ilman työnantajan lupaa. 

Työsopimukseen voidaan liittää 
myös kilpailukielto- ja salassapito-
lauseke. Kilpailukieltolauseke rajoit-
taa työntekijän oikeutta toimia työn-
antajan kanssa kilpailevassa asemassa 
työsuhteen päättymisen jälkeen  
määräajan. Salassapitosopimus laa-
jentaa työntekijän velvollisuutta olla 
ilmaisematta työnantajan liike- tai 
ammattisalaisuutta työsopimuksen 
päättymisen jälkeiseen aikaan. 

Luovaa työtä tekevien kannattaa 
aina sisällyttää työsopimukseen mai-
ninta työsuhteen aikana työtehtäviä  
täytettäessä syntyneiden aineet-
tomien oikeuksien siirtymisestä.  
Näin työsopimuksen päättymisen  
jälkeen ei tule epäselvyyksiä siitä,  
kenellä oikeudet ovat. Lisäksi kan-
nattaa sopia siitä, miten työntekijä  
saa hyödyntää työnsä tuloksia esi-
merkiksi omassa portfoliossaan. 

Työntekijän kannattaa huolehtia 
omasta työttömyysturvastaan liitty-
mällä mahdollisimman pian työttö-
myyskassaan. Ornamon palkansaaja-
jäsenet voivat liittyä IAET-kassaan, 
jonka jäsenmaksu on 105 euroa.  
Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan 
esimerkiksi tehdessään kesätöitä. •

KILPAILEVAA 
TOIMINTAA  

EI SAA HARJOITTAA  
ILMAN TYÖN
ANTAJAN LUPAA.

Janita Korva 
Asiantuntija

TEK – Tekniikan akateemiset
Ornamo ja TEK ovat sopineet  
rinnakkaisjäsenyydestä. Esimer-
kiksi teollisuudessa ja suunnittelu-
toimistoissa palkansaaja-asemas-
sa työskentelevät voivat olla  
sekä Ornamon että TEKin jäseniä.  
Suomessa alan korkeakoulussa tai 
ammattikorkeakoulussa opiskele-
vat voivat myös liittyä rinnakkais-
jäseneksi. Opiskelijajäsenille TEK-
rinnakkaisjäsenyys on ilmainen. 

TEKin jäseninä muotoilijat saa-
vat käyttöönsä TEKin työmarkkina-
edunvalvonnan palvelut ja -edut, 
kuten laki- ja urapalvelut. Jäse-
nyyden myötä pääset mm. TEKin 
oikeusturvan piiriin ja saat myös 
neuvontaa sopimusasioissa.  
Ornamo-TEK-rinnakkaisjäseneksi  
liittymistä harkitsevan kannattaa 
olla yhteydessä Ornamon toimis-
toon. Rinnakkaisjäsenyyden hinta 
on 149 €/vuosi. www.tek.fi/ornamo
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Terra incognita  
ja arktinen muotoilu

N
iinhän arktista on kut-
suttu, tuntematon maa. 
Vaikka arktinen alue on 
jo kokonaan kartoitettu, 
terra incognita se on  

monessa mielessä edelleen. 
Mitä muuta voisi olla alue, joka on 

kooltaan nelinkertainen Eurooppaan 
nähden, mutta jolla asuu vain neljä mil-
joonaa ihmistä, näistä 200 000 laajassa 
Suomen Lapissa. Alue, josta jään pei-
tossa on ilmastonmuutoksenkin kou-
rissa vielä Euroopan kokoinen alue.

Joitakin vuosia sitten napapiirillä 
Lapissa ryhdyttiin puhumaan arkti-
sesta muotoilusta. Se oli reaktio siihen 
vilkastuneeseen arktista koskevaan 
kansainväliseen keskusteluun, jonka 
sai liikkeelle näkymä globaalista  
ilmastonmuutoksesta. Riittävästi  
lämpenevä ilmasto on houkutellut 
ajattelemaan, miten Jäämeren alla 
olevia luonnonvaroja voitaisiin hyö-
dyntää ja mitä mahdollisuuksia maail-
mantaloudelle voisikaan tarjota ympä-
ri vuoden avoinna oleva Koillisväylä. 

Arktinen muotoilu on sittemmin 
kirjattu Muotoile Suomi -ohjelmaan 
ja se on mukana Suomen arktisessa 
strategiassa. Suomi on ainoa Jääme-
ren ympärysmaa, suuret Venäjä ja 
USA mukaan lukien, jonka arktiseen 
strategiaan on sisällytetty muotoilu. 

Me kaikki tiedämme, että tämä ei  
vielä paljoa merkitse, ellei strategiaa 
jatkuvasti konkretisoida. 

Tämän päivän konkretiaa arktises-
sa muotoilussa on syksyllä 2015 La-
pin yliopistossa käynnistyvä kansain-
välinen maisteriohjelma Arctic Art 
and Design, jonka opiskelija voi eri-
koistua joko soveltavaan taiteeseen  
tai palvelumuotoiluun. Ohjelman 
lähtökohtana on ymmärrys arktisen 
vaativista olosuhteista ja tavoitteena 
tuottaa muotoilun ja taiteen avulla  
hyvinvointia pitkien etäisyyksien ja 
pienen väkimäärän arktisille alueille. 

Konkretiaa on myös se, että Lapin 
yliopisto selvittää tällä hetkellä, mitä 
sen näkökulmasta merkitsisi Rovanie-

Päivi Tahkokallio 
Toimitusjohtaja, Tahkokallio Design+

Arctic Design Week 2015 

arcticdesignweek.fi
Arctic Cities and Design session,  
In the Spirit of the Rovaniemi  
Process Conference  
http://www.rovaniemiprocess.fi/
Homepage/Call-for-Abstracts.  
Call for papers deadline  
31 March 2015.

men kehittäminen arktisen muotoilun 
kansainväliseksi osaamiskeskukseksi. 
Arktisen muotoilun rooli on vahvasti 
mukana myös työssä, jossa Rovaniemel-
le kehitetään omaa, pohjoisiin vahvuuk-
siimme perustuvaa fablab/ maker space 
/ taide-, tiede- ja yrityspuistomallia.

Seitsemättä kertaa 16.–22. helmi-
kuuta järjestettävä Arctic Design  
Week on alusta, jossa jokainen voi  
osallistua arktisen muotoilun keskus-
teluun. Tämä ja tulevat designviikot 
tähtäävät erityisesti vuoteen 2017,  
jolloin Suomesta tulee Arktisen  
neuvoston puheenjohtajamaa.

Arktinen muotoilu haluaa olla muka-
na koko arktisen alueen kehittämistä  
koskevilla foorumeilla kehittämässä 
kestävää arktista erityisesti niille  
ihmisille, jotka ovat valinneet kotipai-
kakseen terra incognitan haastavan  
ja loputtoman kiehtovan ympäristön. 
Tähän työhön me toivotamme ilolla mu-
kaan koko Suomen, pohjoisen maan. •

DESIGNVIIKOT 
TÄHTÄÄVÄT 

VUOTEEN 2017.

K
am

il Jagodzinski
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Käyttäjälähtöisiä  
muotoilusopimuksia 

L
egal Design Jam haastaa 
perinteisen ajattelun  
siitä, millainen juridisen 
asiakirjan, kuten sopimuk-
sen, tulisi olla. Keskitty-

mällä käyttäjäkokemukseen sopi-
muksista voidaan tehdä helpommin 
lähestyttäviä, käytettävämpiä sekä 
ymmärrettävämpiä. 

Legal Design Jam on osana Stefania 
Passeran sopimusten visualisointia 
koskevaa tutkimusta syntynyt kon-
septi, johon on otettu vaikutteita mm. 
Service jameista. Passera on koulu-
tukseltaan graafinen suunnittelija  
ja hän on jatko-opiskelijana Aalto-
yliopistossa. Päivän kestävän tapah-
tuman aikana osallistujat ideoivat ja 
suunnittelevat uudenlaisen prototyy-
pin käsiteltävänä olevasta asiakirjas-
ta. Keinoina hyödynnetään visuali-
sointia sekä kehitetään asiakirjan 
rakenteen toimivuutta. Legal Design 
Jameja on järjestetty ympäri maail-
maa esimerkiksi Italiassa, Belgiassa 
sekä Yhdysvalloissa. Teemoina ovat 
olleet mm. julkisiin hankintoihin  
liittyvät hankintaohjeistukset ja  
erilaiset mallisopimuspohjat. 

Joulukuussa järjestettiin yhteis-
työssä Ornamon kanssa designvien-
tiin keskittynyt Legal Design Jam. 
Lähtökohtana oli Ornamon jäsenil-
leen tarjoama englanninkielinen  
mallisopimus Design Agreement. 
Kouluttajina toimivat Stefania Pas-
sera sekä Ornamon Janita Korva. Li-
säksi Maija Kärkäs Enterprise Europe 
Networkista kertoi osallistujille pk-
yritysten kansainvälistymismahdolli-
suuksista ja -palveluista. Osallistujina 
tapahtumassa oli luovan alan yrittäjiä, 
muotoilun opiskelijoita ja opettajia, 
alan kehitystehtävissä toimivia sekä 
alaan erikoistuneita juristeja.

Sopimuksen ydinkohdat  
helpommin havaittaviksi 
Osallistujien tehtävänä oli arvioida 
mallisopimuksen ymmärrettävyyttä  
sekä kehittää sitä käyttäjäystävälli-
semmäksi. Ongelmanmäärittelyssä  
kuusisivuinen ja pelkkää tekstiä si-
sältänyt asiakirja koettiin vaikeasel-
koiseksi, pelottavaksi ja kuivaksi luet-
tavaksi. Sopimuksen ydinsisältö ja 
tarkoitusta oli vaikea löytää pelkkää 
mallisopimusta lukemalla. Päivän  
aikana osallistujat kehittivät erilaisia 
uusia ja luovia ratkaisuja sopimusten 
ymmärrettävyyden parantamiseksi. 
Ratkaisuissa korostui tarve selkiyttää 
sopimuksen ydinsisältö helposti löy-
dettäväksi ja ymmärrettäväksi. Tähän 
pyrittiin erilaisilla visualisointiin liit-
tyvillä keinoilla, kuten värikoodeilla, 
otsikoihin liittyvällä tekstinmuotoi-
lulla kuten lihavoinnilla ja sopimuk-
sen rakenteen selkeyttämisellä.

Erityisesti aikataulu ja osapuolten 
oikeuksien ja velvollisuuksien selkeä 
kuvaaminen koettiin tärkeiksi. Aika-
taulun voi visualisoida helposti aika-

janalla. Tämä selkiyttää määräaikojen 
pituudet ja tärkeät päivämäärät. 

Tapahtuman jälkeen ryhmien  
luomat prototyypit luovutettiin  
Ornamolle jatkokehitystä varten.  
Näitä ideoita Ornamossa voidaan 
käyttää apuna kehittäessään sopimus-
pohjiin liittyviä jäsenpalveluja. •

Stefania Passera

Legal Design Jam Hämeenlinna 

Aika: Torstaina 4.12.2014 

Paikka: Wetterhoffin Talo,  
http://www.wetterhoff.fi

Yhteistyökumppanit: Hämeen-
linnan Nuorkauppakamarin  
paikallinen Vientitykki-toteutus, 
Taiteen edistämiskeskus, LUOTA-
hanke, Tmi Suvi Lamminpää  
sekä Hämeen Kauppakamari,  
Linnan Kehitys ja Enterprise  
Europe Network.

Lisätietoja:  
www.legaldesignjam.com

Janita Korva
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M ielestäni taiteen tehtävänä 
on tarjota katsojalle esteetti-
siä nautintoja, henkistä/hen-

gellistä hyvinvointia ja unohtumatto-
mia elämyksiä. Taiteilijan pitää myös 
tuoda esille ajankohtaisia kysymyksiä 
ja ongelmia. Toivon, että taide herät-
tää ajatuksia, tunteita ja keskustelua 
vuorovaikutusta. Taide auttaa meitä 
näkemään asioita ehkä uudella taval-
la. Taiteen tekeminen antaa minulle 
tavan toteuttaa itseäni ja olla ja elää 
ihmisenä muiden joukossa.

Artist  
Statement

Wuhu, kaide 033,  
11 x koti (yksi toista 
kertaa koti),  
2014, corten teräs,  
300 x 350 x 700 cm, 
Wuhu, Kiina

Uni, 2013, teräs,  
45 x 15 x 60 cm

Omissa veistoksissani haluan  
käsitellä inhimillisen elämän  
ilmiöitä. Pienet jokapäiväiset asiat 
auttavat meitä näkemään itsestään-
selviä asioita, asettamaan kysymyk-
siä – ymmärtämään elämäämme  
elämää. Taiteeni kautta haluan  
kertoa tarinoita, jotka pysäyttävät 
katsojan pohtimaan teosta ja löytä-
mään siitä henkilökohtaisen näke-
myksen/kertomuksen.

Lähtökohtana taiteelliseen luomi-
seen on taiteilijan herkkyys, halu ja 

rohkeus tietoisesti tutkia, pohtia,  
vertailla ja nähdä elämän ilmiöitä.

Löydän ideat veistoksiini normaa-
lin elämän ympäristöstä, kansallises-
ta kulttuurista ja kirjallisuudesta sekä 
muodoita itsestään. Materiaalit ja  
tekniset rajat asettavat rajoja mieli-
kuvituksen haasteisiin.

Päämateriaalit teoksissani ovat  
teräs, ruostumaton teräs, kupari ja  
erilaiset puumateriaalit.

Tärkeää ei ole se mitä yrität teoksis-
sasi kertoa – vaan mitä teos kertoo. • 

Kuvanveistäjä  
Risto Immonen
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Studio Iloinen Liftari O

y

P hilip Kronqvist on tehnyt suun-
nittelijan uransa mittaisen tai-
paleen turkulaisessa toimis-

tossa. Muutettuaan Turkuun 1979 
Kronqvist kävi tekemässä pienen pät-
kän muualla mutta jo vuodesta 1980 
lähtien palkkakuitissa on ollut yksi ja 
sama työnantaja, Arkkitehtitoimisto 
Laiho-Pulkkinen-Raunio Oy, nykyi-
nen LPR-arkkitehdit Oy. Kronqvist 
valmistui sisustusarkkitehdiksi 1983. 
Keskuskauppakamarin ansiomerkke-
jäkin työntekijälleen hakenut toimisto 
on muuttunut matkan varrella; alku-
peräiset osakkaat ovat eläköityneet ja 
uusia työntekijöitä on tullut. Kronqvist 
ei kuitenkaan ole poikkeus – toimistos-
sa on useita ”pitkänmatkalaisia”. 

Pietarsaaresta kotoisin oleva  
”Fille” muisteli opintojaan lämmöllä. 
Hahmotamme vuosikurssilaiset hyvin 
kartalle kun alamme oikein miettiä 
missä kukin menee. Terveisiä Liisa, 
Hannu ja muut!

Teet molempia; tila- ja tuotesuun-
nittelua. Nimesi on enemmän esillä 
kalusteiden yhteydessä. Ovatko jotkut 

Sisustusarkkitehti SIO  
Philip Kronqvist

Pitkä ura  
arkkitehtitoimistossa 

projektit jääneet mieleen muita  
voimakkaammin?

Tähänastisen uran aikana on ollut 
monta mielenkiintoista ja erilaista 
projektia. Niistä on entiselle harras-
tajamuusikolle jäänyt mieleen muun  

salin ja siihen suunniteltujen/valittu-
jen katsomotuolien ristiriita yllätti ja 
aiheutti taas pohdinnan rakennuksen 
ja sisustuselementtien suhteista.

Tuoreimpia projekteja ovat Turun 
ja Helsingin Kaupunginteatte rien 
remontit. Molemmissa teattereissa 
esim. katsomotuolien korjaaminen 
on tuonut mukanaan mielenkiintoi-
sen haasteen, kun tuolien istuin-
mukavuutta pitäisi parantaa ulko-
muotoja muuttamatta.

Työelämä vie ison osan päivistäsi 
vielä jonkin aikaa. Millaisia haaveita 
sinulla on?

Työajan ulkopuolellakin ”harrastan” 
tuotesuunnittelua ja seuraava, isompi 
tuotos liittyykin sille puolelle. Paljaste-
taan siitä sen verran, että kyseessä on 
vanhaan harrastukseen – musiikkiin 
– liittyvä tuote. Vapaa-ajan harrastuk-
siin kuuluu myös aikido, joka on hyvää 
vastapainoa toimistotyölle. Aktiivinen 
liikkuminen tuo varmasti lisäenergiaa 
arkeen ja työssä jaksamiseen! •

Marika Laakko

 1974
Opinnot  
alkavat 

 1979
Muutto 
Turkuun 

 1983
Valmistu-
minen 

2011
Musiikki-
talo 

2014
2. danin 
musta vyö 
aikidossa 

TUOREIMPIA 
PROJEKTEJA  

OVAT TURUN JA  
HELSINGIN KAU 
PUNGIN TEATTE RIEN  
REMONTIT.

muassa Turun konservatorio ja Hel-
singin Musiikkitalo. Musiikkitalon tii-
moilta käytiin vuonna 2005 vierai le   - 
massa Los Angelesissa. Gehryn suun-
nitteleman konserttitalon ja upean  
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SUOMALAISEN  
TEKSTIILITAITEEN  
HISTORIA – EVVK?

P
yysin aikoinaan Taideteolli-
sen korkeakoulun tekstiili-
taiteen ja vaatetussuunnit-
telun koulutusohjelmien 
opiskelijoita kirjoittamaan 

oman käsityksensä tutkimuksen teke-
misestä ja tutkijana toimimisesta. 
Elettiin vielä aikaa, jolloin historia oli 
lähes kirosana, ja opetus- ja tutkimus-
henkilökuntaa kehotettiin käyttämään 
tutkimuksen tekemiseen kuluva aika 
mieluummin esimerkiksi rahoitus-
hakemusten kirjoitteluun. Eräs ensim-

mäisen vuosikurssin opiskelija kiteytti 
näkemyksensä tutkimuksen tekemi-
sestä seuraavasti: Kääk! Minustako 
tutkielman tekijä!?! Tutkijathan ovat 
niitä, ketkä pöly hartioilla ja paksut 
pullonpohjalasit tiukasti kiinni kir-
joissa istuvat päiväkaudet hämärissä 
kirjastoissa ja tutkivat ja tarkastelevat 
äärettömällä sitkeydellä ja kärsivälli-
syydellä loputonta kirjavuorta. Ei iki-
nä! Ei minun kärsivällisyyteni riittäisi 
tuommoiseen, enkä koskaan pystyisi  
uppoutumaan niin tiiviisti vain yh-
teen asiaan. Kysymys, johon tutkimus-
vastaava joutui vastaamaan nuorten 
opiskelijoiden edessä, oli tutkimuk-
sen tarpeellisuus. Suurimpia epäili-
jöitä saattoivat olla ne, jotka samalla 
ja tietämättään tekivät luovaa tutki-
muksellista työtä studioissa, esimer-
kiksi kokeillen eri värimenetelmien 
käyttäytymistä kankaiden pinnalla tai 
pohtiessaan kudonnan uusia sidosrat-
kaisuja. He eivät vielä olleet oivalta-
neet, että luova suunnitteluprosessi on 
usein hyvin samanlainen kuin tutkijan 
tekemä kysymyksenasettelu ja siihen 
sopivan ratkaisun etsiminen. Suun-

Tekstiilitaidetta on pidetty itsestään selvänä  
osana kullanhohtoista Finnish Designia,  
mutta miten on alaa koskevan tutkimuksen laita?  
Kuka siitä pitää huolta, pohtii kirjoituksessaan  
taiteen tohtori Päikki Priha.

nittelu ja tutkimus eivät ole toistensa 
vastakohtia, pikemminkin päinvastoin. 
Tutkimus voi rikastaa luovaa työtä, an-
taa sille pohjaa ja syvyyttä sekä auttaa 
tekijäänsä sopivien ratkaisujen ja par-
haiden vaihtoehtojen löytämisessä.

Mutta miksi historia on tärkeää? 
Miksi on tärkeä tallentaa ja analysoida 
olemassa olevaa aineistoa ennen kuin 
tiedot ehtivät kadota? Koska suomalai-
nen tekstiilitaide, -suunnittelu ja -teol-
lisuus ovat osa suomalaista kulttuuria, 
arvokas osa suomalaista muotoilua. 
Tarvitaan tietoa, jotta syntyisi ymmär-
rystä. Sen myötä kasvaa arvostus.

SUOMALAISEN  
TEKSTIILI

TAITEEN TUTKIMUS  
ON LIUKUMASSA 
MUIDEN KÄSIIN.
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Uuden vuosituhannen ensimmäi-
nen vuosikymmen oli suomalaisen 
tekstiilitaiteen tutkimuksen iloista 
aikaa. Alan tutkimus sai siivet alleen, 
ja siitä tuli luonnollinen osa korkea-
koulun toimintaa. Uusista tutkimuk-
sista ja väitöskirjoista oltiin ylpeitä, ja 
tutkimus kirjattiin korkeakoulun yh-
deksi painopisteeksi taiteen ja opetuk-
sen rinnalle. Tekstiilitaiteen koulutus-
ohjelman henkilökunta alkoi tuottaa 
tekstiilivärejä, värjäystä ja kankaan-
painantaa käsitteleviä oppikirjoja. 
Sama herääminen tapahtui muualla-
kin. Lapin yliopistossa tarkastettiin 
alan ensimmäinen, tekstiilitaiteilija 
Marjatta Metsovaaran tuotantoa kä-
sittelevä väitöskirja ja museolehtori 
Leena Svinhufvud väitteli Helsingin 
yliopiston taidehistorian laitoksella  
suomalaisista tekstiilitaiteilijoista. 
Designmuseossa levittyi parin vuoden 
välein tekstiilitaiteen parhaimmistoon 
kuuluvien Ritva Puotilan, Maija Isolan 
ja Vuokko Nurmesniemen retrospek-
tiiviset näyttelyt. Tekstiilitaiteilijat 
TEXO ry:n toiminta saavutti yhden  
lakipisteensä yhdistyksen täyttäessä 
50 vuotta vuonna 2006.

Tekstiilitaide ei ollut kuihtumaisil-
laan eivätkä ryijytkään mielenkiinnot-
tomia rumia mattoja ja pelkkiä pölyn-
kerääjiä, kuten edesmennyt arvostettu 
arkkitehtimme aikoinaan julisti. Päin-
vastoin. Tunnettuja ja tuntemattomia 
suomalaisten ryijyjen suunnittelijoita 
voidaan pitää henkisinä esiäiteinä tä-
män päivän tekstiilitaiteilijoillemme. 
Uusien teosten materiaalit, työtavat ja 

ilmaisu ovat tämän päivän tekstiilitai-
detta, niissä on taitoa ja ammattiosaa-
mista. Mutta samalla ne ovat taidetta 
ilman luokittelevaa tekstiili- etuliitet-
tä. Tekijöillä itsellään tuntuu olevan 
ehkä liiankin suuri huoli käytettävistä 
ammattinimikkeistä, alan määrittele-
misestä ja rajaamisesta sekä siitä, mi-
ten ala sijoittuu kuvataiteen kenttään. 
Kysymykset eivät ole uusia, itse asiassa 
keskustelua on käyty vuosikymmeniä.

Entä nyt? Uusi vuosikymmen alkoi 
kolmen korkeakoulun yhdistymisellä  
uudeksi Aalto-yliopistoksi. Kansain-

Päikki Priha
Taiteen tohtori, Aalto-yliopiston  
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
muotoilun laitoksen professori emerita,  
Lapin yliopiston dosentti

asiantuntijat sivuutetaan virkoja täy-
tettäessä? Kun Aalto-yliopiston Tai-
teiden ja suunnittelun korkeakoulun 
opiskelijatkaan eivät enää tiedä kuka 
oli tekstiilitaiteilija Dora Jung, miten 
hän voisi puhutella toiselta puolelta 
maapalloa valittua professoria. Suo-
malaisen tekstiilitaiteen tutkimus on 
liukumassa muiden käsiin. Kopin ovat 
ottaneet ainakin Lapin yliopisto, jossa 
jatketaan tutkimuksia tekstiilitaiteili-
joista myös väitöskirjatasolla, ja Hel-
singin yliopiston käsityötieteen laitos. 
Olisi kuitenkin tärkeää, että tutkimus-
ta tekisivät myös tekstiilitaiteilijat ja 
-suunnittelijat, joilla on oman suun-
nittelun ja tekemisen kautta ”silmät 
sormenpäissä”. Jokainen tutkimuksen 
tekijä kohdistaa oman suurennusla-
sinsa saman kohteen ääressä eri lailla 
omien tavoitteidensa ja lähtökohtien-
sa mukaisesti. Olisiko asian puolesta  
aloitettava uusi lähetystyö korkea-
koulussa, joka on kouluttanut kaikki 
maamme merkittävimmät tekstiilitai-
teilijat ja -suunnittelijat vuodesta 1929 
lähtien? Sloganina voisi olla vaikka 
Timo Sarpanevan aikoinaan lausumat 
sanat: ”Ellei tunne perinnettä, ei sitä 
voi myöskään lähteä uudistamaan”. •

TARVITAAN  
TIETOA,  

JOTTA SYNTYISI  
YMMÄRRYSTÄ.

Lue koko artikkeli 
Ornamon kotisivuilta 
www.ornamo.fi/ajankohtaista/ 
jasenen-kynasta

välisyys on nostettu jalustalle, ja opis-
kelijoita sekä opettajia rekrytoidaan 
ympäri maailmaa. Tulevaisuus ja tek-
nologia ovat johtotähtiä kaikilla aloil-
la. Tekstiilitaide on tehnyt takinkään-
tötempun tekstiilisuunnitteluksi ja 
kutistettu koulutusohjelmassa sivu-
aineeksi. Ovatko suomalaisen teks-
tiilitaiteen kruununjalokivet tummu-
maan ja sammumaan päin? Miten käy 
suomalaisen tekstiilitaiteen tutki-
muksen, jos oman yhteisön kasvatit ja 

ELLEI TUNNE 
PERINNETTÄ,  

EI SITÄ VOI  
MYÖSKÄÄN LÄHTEÄ  
UUDISTAMAAN.



TYÖHUONEELLA

HANNA  
SARÉN
Muotisuunnittelija inspiroituu 
viihtyisästä työhuoneestaan,  
jossa on esillä tarkasti  
valikoitua taidetta.

T yöhuoneeni Ullanlinnassa on 
salaperäinen paikka. Se sijaitsee 
Korkeavuorenkadun sisäpihal-

la, entisen Sohlbergin tehtaan työn-
tekijöiden elokuvateatterin alaker-
rassa. Tästä tilasta on tehtaan tavaraa 
kulkenut maan alla halki kaupungin. 

Atmosfääriltään työhuoneeni on in-
dustrial-henkinen. Se on valkoinen ja 
avara, seinät ovat raffisti tiiltä ja lattia 
on jätetty puoliksi tekemättömän nä-
köiseksi. Pinta-alaa on yli 100 neliötä. 
Sisustuselementteinä ja tilanjakajana 
olen käyttänyt Mia Cullinin valkoista 
hiutaleverhoa ja huonekalut ovat si-
sustusarkkitehti Ulla Koskisen käsi-
alaa. Täällä on paljon seinätilaa ja nyt 
seinille on ripustettu valokuvataiteili-
ja Niko Luoman suuret valokuvatyöt.

Tila jakautuu neljään osaan: ikku-
nalliseen suunnittelutilaan, myymälä-
tilaan, kaavoitus- ja ompelutilaan. 
Olen täällä viidettä vuotta ja tämä on 
paras työhuoneeni koskaan. Täällä 
keskittyy omaan kreatiiviseen maa-
ilmaansa. Työhuoneellani on kaikki 
suunnitteluprosessiin tarvittava vä-
lineistö eli täällä toteutan ideoitani 
suunnittelusta ommeltuun tai raken-
nettuun mallikappaleeseen. 

Järjestän tilassa myös erilaisia ta-
pahtumia asiakkaille ja medialle. Osoi-
te on hyvä: ravintoloiden, bistrojen, 
putiikkien ja sisustusliikkeiden kes-
kittymässä. Aluettahan kutsutaan Hel-
singin pikku Pariisiksi. Matkustelles-
sani pidempään, teen kollaboraatioita 
popup -idealla. Parhaillaan myymälä-
tilassa on vintageputiikki muutaman 
kuukauden ajan. Kesällä tänne aukeaa 
Hanna Sarén Kesäkauppa.” •

”

Seinällä oleva grafiikkatyö V
isa N

orros, kuva H
eidi-H

anna K
arhu
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41 KOKOUSKUTSUJA

ORNAMON  
SÄÄNTÖ-
MÄÄRÄINEN  
KEVÄTKOKOUS

Aika: keskiviikko 1.4.2015 klo 17.00
Paikka: Ornamon toimisto  
Annankatu 16 b 35–36, 4. krs, Helsinki

Asialista
1 Kokouksen avaus 
2 Kokouksen järjestäytyminen
 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kolme ääntenlaskijaa. 

3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Kokouksen osallistujat
 Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset  

jäsenet ja heidän valtakirjoilla  
edustamansa muut äänivaltaiset  
jäsenet sekä muut läsnä olevat.

5 Kokouksen päätösvaltaisuus
 Todetaan kokouksen  

päätösvaltaisuus. 
6 Toimintakertomus 2014
 Esitetään hallituksen kertomus  

vuoden 2014 toiminnasta sekä  
päätetään niistä toimenpiteistä,  
mihin se antaa aihetta. 

7 Tilinpäätös 2014
 Esitellään vuoden 2014 tilinpäätös 

ja tilintarkastajien lausunto. 
8 Ylijäämän käyttäminen
 Päätetään ylijäämän käyttämisestä. 
9 Käsitellään kokoukselle tehdyt  

aloitteet 
10 Käsitellään muut asiat
11 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

SISUSTUSARKKI-
TEHDIT SIO RY:N
KEVÄTKOKOUS 

Aika: torstai 26.3.2015 klo 17.00 
Paikka: Sisustusarkkitehdit Fyra Oy
Köydenpunojankatu 2 a D, 8. krs,
Helsinki

Esityslista: www.sio.fi
Tervetuloa!

TEOLLISET  
MUOTOILIJAT  
TKO RY:N  
KEVÄTKOKOUS 

Aika: perjantai 13.3.2015 klo 17–20
Paikka: Design Factory  
Betonimiehenkuja 5 c, Espoo

Asialista
1 Todetaan kokouksen laillisuus  

ja päätösvaltaisuus.
2 Hyväksytään kokouksen asialista.
3 Valitaan kokoukselle  

puheenjohtaja, sihteeri sekä  
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 Esitetään edellisen vuoden  
toimintakertomus, tilinpäätös  
ja tilintarkastajien lausunto  
sekä vahvistetaan tilinpäätös.

5 Päätetään vastuuvapauden  
myöntämisestä hallitukselle  
ja muille toimihenkilöille.

6 Valitaan kaksi tilintarkastajaa  
varamiehineen.

7 Muut asiat
8 Kokouksen päättäminen
 
Tarjoilua! Mukavaa! Tervetuloa!
Ilmoittaudu 7.3.2015 mennessä:  
tuomas.antikainen@gmail.com

TAIDEJAOSTON  
JÄSENILTA  
JA KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 3.3.2015 klo 17.00
Paikka: Ornamon toimisto  
Annankatu 16 b 35–36, 4. krs, Helsinki 

Katsaus vuoden 2014 toimintaan
Infoa tulevasta toiminnasta

Kokouksen esityslista luettavaksi  
Ornamon kotisivuilla lähempänä  
ajankohtaa. www.ornamo.fi

Tervetuloa kaikki, tarjoilua!

TEKSTIILI TAITEILIJAT 
TEXO RY:N  
KEVÄTKOKOUS

Aika: torstai 5.3.2015 klo 18.00
Paikka: Ornamon toimisto  
Annankatu 16 b 35–36, 4. krs, Helsinki

Asialista
1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen järjestäytyminen
 Todetaan kokouksen laillisuus  

ja päätösvaltaisuus.
 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,  

sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa  
ja pöytäkirjan tarkastajaa.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen
 Hyväksytään kokoukseen laadittu  

työjärjestys.
4 Vuoden 2014 toimintakertomuksen  

esittely ja hyväksyminen 
 Hyväksytään vuoden 2014  

toimintakertomus.
5 Tuloslaskelma ja tase 1.1.–31.12.2014
 Hyväksytään vuoden 2014  

tuloslaskelma ja tase.
 Tilintarkastajan lausunto 
6 Vastuuvapaudesta päättäminen
 Päätetään vuoden 2014 hallituksen ja 

luottamushenkilöiden vastuuvapaudesta.
7 Hallituksen esitys uusiksi jäsenkriteereiksi
 Päätetään Hallituksen esityksestä  

uusiksi jäsenkriteereiksi.
8 Muut esille tulevat asiat
 Keskustelua TEXO ry:n  

tulevasta toiminnasta
9 Kokouksen päättäminen

TAITEILIJAT O RY:N 
KEVÄTKOKOUS

Aika: perjantai 27.3.2015 klo 16.00
Paikka: Ornamon toimisto  
Annankatu 16 b 35–36, 4. krs, Helsinki 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat: hyväksytään Taiteilijat O ry:n  
vuoden 2013 toimintakertomus,  
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.  
Kokouksen esityslista: www.artists-o.fi

Tervetuloa!



Lisää apurahoista,  
rahoituksista &  
residensseistä  

www.ornamo.fi >  
jäsenpalvelut, tunnukset:  
muotoilu@ornamo.fi

RAHOITUS, APURAHAT & RESIDENSSIT

RAHOITUS

TYÖSUOJELURAHASTO

Soveltavaan tutkimus- ja  
kehitystoimintaan sekä  
niihin liittyvään koulutus-  
ja tiedotustoimintaan.  
Hakuaika päättyy 16.2.2015. 
www.tsr.fi

KUNNALLISALAN  
KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Rahoittaa kuntia koskevia  
tutkimushankkeita ja myöntää 
alan tutkijoille apurahoja. Tie-
teenala ei ole rajattu. Kaksi ha-
kuaikaa vuodessa: 27.2.2015. 
www.kaks.fi

TEKESIN TUTKIMUS-,  
KEHITYS- JA 
INNOVAATIO TOIMINNAN  
RAHOITUS JA ASIAN-
TUNTIJAPALVELUT

Jatkuva haku 
www.tekes.fi

JATKUVA HAKU TEAM 
FINLAND LETSGROW  
-RAHOITUSOHJELMAAN

Finnveran, Tekesin ja Finpron 
yhteinen ponnistus kasvu-
yritysten tunnistamiseksi  
kansainväliseen kasvuun. 
www.letsgrow.fi

TUOTEVÄYLÄ

Yrityksen kehittämisavustusta 
keksintöjen kehittämistä  
varten voi hakea valta - 

kun nal lisesti ELY-keskusten 
Tuoteväylä-palvelusta. 
www.tuotevayla.fi

APURAHAT 

Helmikuu 

AUDIOVISUAALISEN 
KULTTUURIN  
EDISTÄMISKESKUS

CreaDemo-avustukset (1) 
konseptin suunnitteluun ja 
(2) demo-, proto- tai pilotti-
hankkeille. Hakuaika päättyy 
28.2.2015 
www.kopiosto.fi/avek

GRETA JA WILLIAM  
LEHTISEN SÄÄTIÖ

Hakuaika päättyy vuonna  
2015 helmikuun loppuun  
mennessä, päivämäärä  
julkaistaan myöhemmin. 
www.gretajawilliamlehtinen.fi

KONSTSAMFUNDET

Ansökningstid 1.–28.2.2015.
www.konstsamfundet.fi

OPETUS- JA  
KULTTUURIMINISTERIÖ 

Taiteilijoiden toimeentulon  
ja työllisyyden kehittäminen 
sekä vapaan kentän tuki.  
Hakuaika päättyy 27.2.2015 
www.okm.fi/OPM/Kulttuuri/
kulttuuripolitiikka/avustukset

POHJOISMAISET  
RAHASTOT

Islantilais-suomalainen  
kulttuurirahasto. Suomalais-
norjalainen kulttuurirahasto. 
Suomalais-tanskalainen  
kulttuurirahasto.  
Hakuaika on 1.–28.2.2015. 
www.hanaholmen.fi/fi/ 
pohjoismaiset-rahastot

LETTERSTEDTIN  
YHDISTYKSEN APURAHA

Pohjoismaista yhteistyötä tuke-
ville hankkeille ja tapahtumille. 
Hakuaika päättyy 15.2.2015. 
www.letterstedtska.org

OSKAR ÖFLUNDS  
STIFTELSE

Understöd åt personer och 
samfund som verkar inom  
vetenskapens och kulturens 
olika områden. Ansökningstid 
15.1.–15.2.2015. 
www.oskaroflund.fi

Maaliskuu

AVEK, AUDIOVISUAA-
LISEN KULTTUURIN  
EDISTÄMISKESKUS

DigiDemo-avustus digitaali-
siin päätelaitteisiin soveltuvien 
kulttuuristen sisältöjen ja  
palveluiden tuotekehitykseen. 
Hakuaika päättyy 31.3.2015. 
www.kopiosto.fi/avek

KULTURKONTAKT  
NORDEN

Hakuajat: 5.2.–5.3.2015 
www.kulturkontaktnord.org/
lang-fi/home

SVENSKA KULTUR-
FONDEN I BJÖRNEBORG

Hankkeisiin, jotka edistävät 
suomenruotsalaisuutta sekä 
kulttuuritekoihin Porissa ja 
kaupungin ympäristössä. 
www.mikaelsgarden.fi

TAITEEN  
EDISTÄMISKESKUS 

Taiteilija-apurahat.  
Hakuaika: 1.3–31.3.2014. 
www.taike.fi/fi/ 
kaikki-apurahat/-/stipend/
viewCategory/category/22

Huhtikuu 

CIMO

Yleissivistävän koulutuksen 
opetushenkilöstön.  
Hakuaika päättyy 4.3.2015  
klo 13 Suomen aikaa.
www.cimo.fi/ohjelmat/ 
erasmusplus/yleissivistavalle_
koulutukselle

NORDEN  
– POHJOISMAINEN  
KULTTUURIRAHASTO

Pohjoismainen, monipuolinen 
taide- ja kulttuuritoiminta,  
sekä ammattilaisille että  
harrastelijoille. Hakuaika  
päättyy 9.4.2015.
www.nordiskkulturfond.org/fi

MATKA-APURAHAT,  
TAITEEN  
EDISTÄMISKESKUS

Hakuajat: 28.2.2014, 30.4.2014, 
1.9.2014 ja 1.12.2014. 
http://www.taike.fi/fi/ 
web/muotoilu/ 
apurahat-ja-avustukset/-/ 
stipend/viewStipend/11049

RESIDENSSIT 

VILLA KARO, BENIN

Villa Karon residenssijaksojen 
pituus on 5 viikkoa – 3 kk. Syk-
syn residenssien (1.9.–31.12.) 
hakuaika päättyy 15.3.2015. 
Ajankohdat ajoitetaan syys–
toukokuulle kunkin hakijan 
mahdollisia toiveita kuunnellen. 
www.villakaro.org/villakaro

NEW YORKIN  
RESIDENSSI 

Ornamolaiset voivat hakea  
1–6 kk residenssijaksoja  
vuodelle 2016. Lisätietoja  
ja hakuaika varmistuvat os: 
www.ficultureny.org
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Jäsenedut  
vuodelle 2015

Aarikka -10 %
Normaalihintaiset tuotteet  
Aarikan omista myymälöistä.
www.aarikka.com
Pohjoisesplanadi 27, Helsinki
p. (09) 652 277, 044 422 0204

Aarikan  
tehtaanmyymälä -10 %
Normaalihintaiset tuotteet.
Nokiantie 2–4 C, Helsinki
p. (09) 7704 4202

A Wennström Oy /  
Seriväri -10 %
Kaikki tuotteet myymälästä.
www.serivari.fi
Hämeentie 155 B (4. krs.), Helsinki
p. (09) 8623 9300

Aïno shop -10 %
www.aino.net
Fredrikinkatu 33, Helsinki
p. (09) 611 611

ALESSIshop -10 %
www.alessishop.fi
Fredrikinkatu 39, Helsinki
p. (09) 605 461

Amfora shop -10 %
Normaalihintaiset tuotteet. 
www.amfora.fi
Päivölänkatu 32, Seinäjoki 
p. (06) 412 2824

Anna Heino Design  
Jewellery -10 %
Alennus verkkokaupasta.  
Mainitse jäsenyydestä  
tilauksen yhteydessä.
www.annaheino.fi
p. 050 372 0972

Annikki Karvinen -10 %
www.annikkikarvinen.com
Pohjoisesplanadi 23, Helsinki
p. 010 229 3317 

Arela liikkeet -10 %
www.arelastudio.com
Uudenmaankatu 26, Helsinki  
p. 010 239 8689
Ilmarinkatu 9, Tampere  
p. 010 239 8688 

Artek Oy Ab -10 %
Omat tuotteet Artekin Etelä
esplanadin ja Vitran myymälöistä 
www.artek.fi

Artek myymälä
Eteläesplanadi 18, Helsinki 
p. 010 617 3480

Vitra myymälä
Yrjönkatu 8, Helsinki
p. (09) 680 2185

Artisaani -10 %
www.artisaani.fi
Unioninkatu 28, Helsinki 
p. 050 560 5920

Chao & Eero -15 %
Alennus verkkokaupasta  
koodilla ornamo2015.
www.shop.chaoandeero.com
p. 040 584 7238

Christian Jakowleff 
Alennetut hinnat tuotevalokuvista.
www.yakowlef.com
p. 050 354 7654

Enestam kauppa Oy -10 %
Brother tarvikkeista 15 %  
(ei koske laitteita). 
www.enestam.fi
Ruoholahdenkatu 4, Helsinki 
p. (09) 2706 4320

Fasaani-antiikki,  
Helsinki Secondhand -10 %
Huonekalut, valaisimet ym.
www.fasaani.fi
Korkeavuorenkatu 5, Helsinki 
p. (09) 260 9970

Finnish design shop -10 %
Ornamon jäsenten alennus  
koodin saat pyytämällä  
os: office(at)ornamo.fi. 
www.finnishdesignshop.fi  
(toimitukset: Suomi)
www.finnishdesignshop.com  
(toimitukset: EU-maat, Norja  
ja Sveitsi)
www.finnishdesignshop.it  
(toimitukset: Italia)
www.finnishdesignshop.us  
(toimitukset: USA)

Galateia Liisa Saarni -10 %
www.galateia.fi
Iso Roobertinkatu 35–37, Helsinki
p. 0400 684 606 

Huonekaluliike Sope  
-15–20 % 
Kaikki normaalihintaiset tuotteet 
15 %, seuraavat tuotteet: Sopen 
valmistamat tvtasot, kirjahyllyt, 
astiakaapit, lipastot, senkit,  
yöpöydät 20 %
www.sope.fi
Sope Makasiini
Malmin raitti 17, Helsinki
p. (09) 669 663

Iittala -10 %
Alennus koskee 1- ja 2-laadun  
normaalihintaisia tuotteita.
Alennus ei koske tarjoustuotteita,  
numeroituja tuotteita, tilaus
tuotteita (esim. Arabian Memories
sarja) eikä Iittala Art Works,  
Finlandia ja Vodoukokoelmia  
tai Nikarin huonekaluja.

Iittala store Esplanadi
Pohjoisesplanadi 25, Helsinki
p. 020 439 3501

Iittala outlet Arabia
Hämeentie 135, Helsinki
p. 020 439 3507
Aukioloajat: store.iittala.fi/myymalat

Ilona Pelli -10 %
www.ilonapelli.com
Korkeavuorenkatu 5, Helsinki 
p. 010 239 6800

Inno -10 %
www.inno.fi
Tähdenlennontie 9, Espoo
p. (09) 887 0380

Innolux Outlet -10 %
www.innolux.fi
Sirrikuja 3 L, Helsinki
p. 040 357 5775

Instru optiikka Oy -15–20 %
Kaikki Keops ja  
Instrumentarium-myymälät 
Normaalihintaiset kehykset 20 % 
Normaalihintaiset linssit 20 %
Normaalihintaiset  
aurinkolasit 15 % (ei Oakley)
Näöntarkastus veloituksetta
Edut eivät koske kampanja
tuotteita 
www.keops.fi
www.instru.fi

Io Design -10 %
Omat tuotteet
Keskustie 21, Jyväskylä
p. 050 404 9127

Jalo, Timo Mustajärvi -10 %
www.jalo.fi
Antskogintie 26, Fiskars
p. (019) 237 210

Keramiikkapaja  
Erkki Stenius -15–20 %
Käyttö, koriste ja taide
keramiikka. Tarvikkeet, kurssit, 
polttopalvelu. Vanhan keramiikan 
entisöintipalvelu.
www.erkkistenius.com
Malmin kauppatie 33, Helsinki 
p. (09) 385 8866

Kultaseppä  
Harri Syrjänen -10 %
www.harrisyrjanen.fi
Ratakatu 1, Helsinki 
p. 044 588 4098

Lasikammari 
Sopimuksen mukaan.
www.lasikammari.fi
Liisankatu 9, Helsinki 
p. 040 737 0454

Liike -10 %
Mallistot: Nomen Nescio, Camilla 
Mikama, Marita Huurinainen,  
Tikit, Jaana Haaksiluoto,  
Tyra Therman, vainio.seitsonen
www.liike-shop.com
Fredrikinkatu 24, Helsinki 
p. 045 154 8870

Lokal Helsinki -5 %
www.lokalhelsinki.com
Annankatu 19, Helsinki
katja@lokalkatjahagelstam.fi
p. 040 591 5453

Lumi Supermarket -10 %
Kaikki normaalihintaiset  
LUMItuotteet
www.lumiaccessories.com
Aleksanterinkatu 28, Helsinki
p. 044 571 2622

MadeBy Helsinki -10 %
Alennus kertaostoksesta myymä
lässä ja kaikki erikoiskahvit 1 €. 
Katariinankatu 4, Helsinki
p. 045 319 6171

mainoa DESiGN SHOP -10 %
Kaikki normaalihintaiset tuotteet. 
www.mainoadesign.fi
Lordin aukio, Sampokeskus
Maakuntakatu 29–31, Rovaniemi
p. 045 110 1069

Marimekko -10 %
Etu Ornamon jäsenkorttia  
näyttämällä. Pääkaupunkiseudun 
myymälät, ei HkiVantaan  
lentoaseman myymälä.
www.marimekko.fi
p. (09) 758 71

Martela Oy -15 % tai  
sopimuksen mukaan
Martelan omat myymälät.
www.martela.fi
p. 010 345 50

Jäsenkortilla  
saatavat jäsenedut  
myös verkossa 

www.ornamo.fi > jäsenyys  
> jäsenkortilla alennuksia
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Modeo  
designtavaratalo -15 %
www.modeo.fi
Hämeentie 157, Helsinki 
p. 0207 920 270

Optishop -20 %
Vesa Pallasvesa
Fredrikinkatu 26, Helsinki 
p. (09) 608 603

Optilook Oy -20 %
Normaalihintaiset silmälasit. Opti
kon tekemä ilmainen näöntarkastus.
www.optilook.fi
Lapinlahdenkatu 7, Helsinki 
p. (09) 694 5993
Itäkeskus, Helsinki
p. (09) 343 1143

Oz jewel -10 %
Etu ei koske tilaustöitä.
www.ozjewel.com
Unioninkatu 15, Helsinki 
p. (09) 622 4433

Papershop -15 %
www.papershop.fi
Fredrikinkatu 18, Helsinki
p. 045 359 9319

Pioni Design -10 %
Alennus Pioni Designin tuotteista.
www.pionidesign.fi 
Eteläinen Hesperiankatu 8, Helsinki
p. 050 538 5799 

Private Case myymälä -10 %
www.privatecase.com
Pieni Roobertinkatu 12–14, Helsinki 
p. 050 443 3470

Re: Office – Toimistot  
Kiertoon! -15 %
www.re-office.fi
Hämeentie 157, Helsinki 
p. 0207 920 280

Salme Optic -15 % 
www.salme.fi
Yrjönkatu 25, Helsinki 
p. (09) 562 1021

Sami Rinne  
Design Shop -10 %
Kaikki tuotteet, myös IIlaatu.
www.samirinne.fi
Runeberginkatu 35, Helsinki
p. 050 514 4846

Sirinä-design -10 %
Alennus ekokankaista, käsityö
tuotteista liiketilassa, sekä kurs
seista Helsingin Munkkiniemessä.
www.sirina-design.fi
Mariankatu 15, Helsinki
p. 045 634 6763

Sirkka Könönen -10 %
Liisankatu 17 A 1, Helsinki
p. (09) 135 5302 

Sisustus ID -10 % 
www.sisustusid.fi
Aleksis Kiven katu 28, Tampere
p. (03) 212 2146

Skanno -10 %
Kalusteista.
www.skanno.fi
Mannerheimintie 4 (2. krs.), Helsinki
p. (09) 612 9440

Stanza -10 % 
www.stanza.fi
p. 044 559 0901

Studio em -10 %
www.studioem.fi
Yrjönkatu 25, Helsinki
Aurakatu 15, Turku
p. 040 555 5768, 040 505 6346

Studio IISI / 
Studio Ahti Taskinen -10 %
Koskelantie 52, Helsinki
p. 050 574 7679 
Näyttely avoinna  
sopimuksen mukaan.

Suomen Puuhyllyt -15 %
www.puuhyllyt.fi
Hämeentie 157, Helsinki
p. 0207 920 280 

Suomen Käsityön  
Ystävät -10 % 
+ kampanjatarjoukset 
www.kasityonystavat.fi
Vilhonvuorenkatu 11 A, Helsinki 
p. 010 439 8771

Superyellow -10 % 
Alennus nettikaupasta  
ja omasta myymälästä
www.superyellow.fi
Fredrikinkatu 14, Helsinki
p. 044 056 6396 

Taidekirjasitomo  
J. Roininen -20 %
Korkeavuorenkatu 5, Helsinki 
p. 0500 410 630

Taidemaalariliiton taiteilija-
tarvikevälitys -20 %
www.painters.fi/tarvike
Erottajankatu 9 b, sisäpiha, Helsinki 
p. (09) 6811 0511
Avoinna ma–to 9.15–17, pe 12–17

Taito-lehti 
Hinta vuonna 2015: 26,50 € / 6 kk 
(kestotilaus, laskutus puolen
vuoden jaksoissa), norm. 29,50 €. 
Tilaukset: www.taito.fi/jäsentilaus

Taito shop Helsky -10 % 
Alennus varastolangoista.
www.helsky.net
Aleksanterinkatu 26, Helsinki 
p. 050 350 8470

Tempera -10–20 %
Alennus ei koske tarjouksia  
tai nettotuotteita.
www.tempera.com
Uudenmaankatu 16, Helsinki 
p. (09) 612 9290

Terhi Pölkki -15 %
Kaikki normaalihintaiset  
tuotteet kivijalkamyymälästä  
tai verkkokaupasta.  
Verkkokaupan alennus meilitse.
info@terhipolkki.com
www.terhipolkki.com
Vironkatu 8 C, Helsinki
p. 040 740 2036

True Colours® Design -15 %
Digitaalisesti tulostetuista  
kankaista.
www.tcdesign.fi
p. 040 750 6844

Udumbara -10 %
Alennus normaalihintaisista  
keramiikkatuotteista. 
Kaarlenkatu 15, Helsinki 
p. 050 524 9192 
Työhuone auki sopimuksen mukaan. 

Villisilkki -10 % 
www.villisilkki.fi
Yrjönkatu 12, Helsinki 
p. (09) 680 2337

Vuokko Shop -10 % 
Korkeavuorenkatu 4, Helsinki 
p. (09) 628 444

MUSEOT  
JA NÄYTTELYT 

Amos Andersonin  
taidemuseo 5 € 
www.amosanderson.fi
Yrjönkatu 27, Helsinki 
P. (09) 684 4460

Designmuseo 5 €
www.designmuseum.fi
Korkeavuorenkatu 23, Helsinki

Designmuseo Arabia
Vapaa pääsy
www.designmuseum.fi
Hämeentie 135, Helsinki
p. 020 439 5357

Designmuseo Nuutajärvi 
Vapaa pääsy
www.designmuseum.fi
Nuutajärven lasikylä, Nuutajärvi
p. 020 439 3527

Gallen-Kallelan  
museo -50 %
www.gallen-kallela.fi
Gallen-Kallelan tie 27, Espoo
p. (09) 849 2340

Helsingin taidehalli
Taidehallin Provuosikortti  
ornamolaisille 14 € (norm. 35 €). 
Kortilla vapaa pääsy kaikkiin  
Taidehallin näyttelyihin 12 kk:n 
ajan kortin ostamisesta  
& uutiskirje kotiin.
www.taidehalli.fi
Nervanderinkatu 3, Helsinki
p. (09) 454 2060

Kemin taidemuseo
Vapaa pääsy
www.kemi.fi/taidemuseo
Marina Takalon katu 3, Kemi
p. (016) 258 247

Kuopion taidemuseo
Vapaa pääsy
www.taidemuseo.kuopio.fi/ 
taidemuseo
Kauppakatu 35, Kuopio
p. (017) 182 633

Kuparipaja Fiskars
Fiskarsin käsityöläisten, muotoi
lijoiden ja taiteilijoiden osuus
kunnan kesänäyttelyn pääsylippu 
alennettuun hintaan 20 %
www.onoma.org

Lahden taidemuseo 6 €
www.lahti.fi/kulttuuri/museot
Vesijärvenkatu 11, Lahti
p. (03) 814 4547

Pohjanmaan museo
Vapaa pääsy jäsenkorttia  
näyttämällä.
www.museo.vaasa.fi
Museokatu 3, Vaasa
p. (06) 325 3800

Porvoon museo
Vapaa pääsy
www.porvoonmuseo.fi
Välikatu 11, Porvoo
p. (019) 574 7589

Suomen käsityön museo
Vapaa pääsy
www.craftmuseum.fi
Kauppakatu 25, Jyväskylä
p. (014) 266 4370

Suomen lasimuseo 
Sisäänpääsy ryhmähinnalla  
(4 €/hlö) jäsenkorttia näyttämällä.
www.suomenlasimuseo.fi
Tehtaankatu 23, Riihimäki
p. (019) 758 4108

Villa Roosa
Kesänäyttely 2015 hintaan 5 € 
(normaalihinta on 9 €)
www.villaroosa.fi
Käkelänraitti 4, Orimattila
p. 0400 757 607



Designmuseo
Avoinna: ti 11–20, ke-su 11–18

Korkeavuorenkatu 23, Helsinki. 
www.designmuseum.fi 
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HUOM! Designilta 24.2. klo 17-20 

Sukella muotoiluun ilmaisillassa. Puhetta – toimintaa meille kaikille!

HABITAREEN Suomalaisen 
designkäsityön korttelit!
Nostamme suomalaista käsityötä framille ja teemme 
oman alueen, jonne kävijät opastetaan kyltein. Tule 
kertomaan tuotteidesi tarina asiakkaille kasvotusten. 
Samalla vauhditat syksyn myyntiä ja tuot tuotteesi 
tunnetuksi ammattilaisille ja suurelle yleisölle. 

Hyödynnä Ornamon jäsentarjous!
Sisustustuotteet ja -palvelut löytyvät nyt hallista 3.  Ornamon 
jäsenille tehdään taas omat korttelit ja osallistumistapa. 
Pöytäpaikkoja on yhteensä 11 eli nopeat syövät hitaat!

Ornamon jäseninä teidän on helppo osallistua. 
Pöytäpaikan osallistumismaksu on:
4 m² (2x2 m) 605 € + alv ja 6 m² (3x2 m) 820 € + alv

• pöytä 120 cm x 60 cm

• valkoinen takaseinä vakiorakenteesta

• tukikehikko valaisimia varten

• harmaa palamatto

• kohdevalot osastolla (4 m² /2 kpl ja 6 m² /3 kpl)

• pöytäpaikka on kuin oma osasto, 
 jokaisen paikan välillä on 0,5 metrin väliseinä

• sähköt ja pistorasia 16 A 230 V

Ota yhteyttä ja pyydä paikkaehdotus. 
Paikat myydään ilmoittautumisjärjestyksessä!

Virpi Jokitalo, puh. 050 376 0835, 
virpi.jokitalo@messukeskus.com

habitare.fi 

9.–13.9.2015 Messukeskus

Huonekalu /sisustus /design-messut 
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Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Elina Perttula, media@ornamo.fi, p. 043 211 0755
Ilmoitukset Minna Borg, minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570
Ulkoasu Dog Design Oy
Painosmäärä 2 400 (1 ja 4: 4 000 kpl)
Painopaikka Trio-Offset
Lehti on luettavissa lyhennettynä www.ornamo.fi

5 numeroa vuodessa
2/15 2.3. 10.4.
3/15 4.5. 10.6.
4/15 7.8. 8.9.
5/15 19.10. 20.11.

Aineistovaatimus  offset (CMYK)
Painos   4 000 kpl
Painopaikka Trio-Offset
Koko   210 x 280
Paperi  Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

Ilmoitushinnat (ei alvia) 
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK) 
1/4 s. 97 x 132 mm 400 € 
1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed 550 € 
1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed 550 € 
1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed 800 € 

Takakannen tai etukannen sisäsivu
210 x 280 mm + 3 mm bleed 850 €

Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed 900 €

Vain sähköinen lehti 1/1 s. 200 €

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään  
mennessä osoitteeseen: info@ornamo.fi.  
Ilmoitukset pdf-muodossa (painokelpoisina).  
Erilliset kuvatiedostot jpeg- tai tiff-kuvina,  
painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.

Mediakortti: www.ornamo.fi/mediakortti 
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi

Lyhentämättömän Ornamon jäsenlehden sähköisen  
version linkki lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa.  
Lyhennetyt versiot ovat luettavissa  
www.ornamo.fi/media/ornamon-lehti  
Lyhentämättömät versiot kotisivujen jäsenpalveluita-osiossa.  
Tunnukset voi pyytää os: muotoilu@ornamo.fi

ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

ORNAMON 
LEHTI

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 

Annankatu 16 B 35–36 
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi 

Ornamon toimisto on avoinna ark. 9–17, 
sulj. heinäkuussa.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
Industrikonstförbundet Ornamo  
The Finnish Association of Designers

Ornamon jäsenlehti on painettuna ja sähköisessä 
muodossa toimitettu tiedotuslehti, joka toteutetaan 
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja, päätoimittaja
p. 0400 221 143, salla.heinanen@ornamo.fi

Minna Borg 
Markkinointipäällikkö Ornamo
Ornamon lehti, taitto, ilmoitusmyynti
p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi
Ts. Pääsihteeri SIO 
p. 046 878 2573, office@sio.fi

Elina Perttula
Ts. Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet, 
verkkoviestintä, Ornamon lehden 
toimitussihteeri 
p. 043 211 0755, media@ornamo.fi

Katri Wahlström
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. (09) 687 7740, office@ornamo.fi 

Janita Korva
Muotoilun asiantuntija, OTM 
p. 043 211 2723, janita.korva@ornamo.fi

Lotta Veromaa
Taiteen projektipäällikkö, jäsenpalvelut 
p. 044 743 3577, taide@ornamo.fi

Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö, jäsenpalvelut 
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote 
p. 046 878 2572, muotoilu@ornamo.fi

Isabella Rossi
Projektipäällikkö, Taiteen markkinatutkimus 
toimisto@ornamo.fi

Karolina Vilander 
Ornamon puheenjohtaja

Merja Keskinen 
Ornamon varapuheenjohtaja



Muotoilun  
Antti Nurmesniemi 

2015-jatkokoulutusapurahat lukuvuodelle 2015-2016
Hakemukset 30.4.2015 mennessä 
Lisätiedot www.askonsaatio.fi



Tavataan 
työn 
merkeissä.
Lämmin kiitos kaikille Tukholman huonekalu-
messuilla osastollamme vierailleille. 


