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Hei, miten menee
muotoiluala?

O

rnamon jäsenmäärä
on kasvanut muuta
man vuoden aikana yli
20 prosenttia. Jäsen
neuvonnan, tapahtu
mien ja koulutusten määrää on lisätty,
samoin tiedotus- ja viestintäkanavia.
Ornamoon kuuluu kuitenkin alle
50 % muotoilualan korkeasti koulute
tuista. Voiko siis sanoa, että järjestö,
johon alan koulutettujen enemmistö
ei kuulu, on muotoilualan ääni yhteis
kuntaan? Tätä voimakkaasti toivotaan
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Monet muotoilijat kuuluvat muihin
ammattijärjestöihin, suurin osa ei
mihinkään. Yritysten ja julkisen sek
torin asiantuntija- ja johtotehtävissä
olevien muotoilijoiden soisi toimivan
alan nuorille mentoreina ja esimerk
keinä muotoilualasta. Alan järjestöä
on aina mahdollista muuttaa, ja sen
pitäisikin olla ajankuva, joka nojaa
voimakkaasti tulevaisuuteen.
Tarvitsemme sinua hyvä jäsen!
Ornamo käynnistää jäsenrekrytointi
kampanjan, jonka yhteydessä myös
kysytään, mitä Ornamon pitäisi tar
jota ollakseen kiinnostava yhteisö.
Kertoisitko kollegoillesi, miksi
yhteisöön kuuluminen on tärkeää
koko alan edustuksellisuuden ja
näkyvyyden parantamiseksi. Tässä
numerossa kerrotaan myös jäsenille
tarjottavista jäseneduista ja yhteisön
tarjoamista jäsenpalveluista, yhtei
söllisyyttä unohtamatta. Näitä kehi
tämme mielellämme vastaamaan
jäsenten ja alan tarpeita.
Työssäolevien ammattilaisten aika
on kortilla, mutta yhteisöön kuulu
minen on jo itsessään tärkeä ele alan
koulutettujen, ammatin ja toimialan
puolesta. Me kaikki edustamme Suo
men muotoiluosaamista. Olisi upeaa,
jos järjestö tarjoaisi alan sisällä mah

dollisuuden rikastaa toinen toistam
me ja toimia ulospäin viestien koko
alaa. Ornamo kuuntelee herkällä
korvalla, mitä yhteisön pitäisi tehdä
ja tarjota ollakseen houkuttava toi
mija ja ottaa vastaan kaikki neuvot,
joilla alan osaajia saadaan nyt 2 200
jäsenen yhteisön jäseniksi.
Kun ala on murroksessa, koros
tuu vaikuttavuuden lisäksi muotoilu
osaamisen tarve yrityksissä ja yhteis
kunnassa. Siksi on hyvä, että myös
alan koulutusta uudistetaan. Suun
nittelutyöpaikat eivät riitä työllistä
mään alalle kouluttautuneita. Tämän
todistavat alan työttömyystilastot.
Muotoilukoulutuksen tulee tukea
muotoilijoiden sijoittumista yleisiin
tuotekehityksen, yrityksen johto- ja
asiantuntijatehtäviin, kädentaitoja
unohtamatta. Muotoiluyhteisö tarvit
see johtajaesimerkkejä niin kaupunki
suunnitteluvirastoissa, valtionhal
linnossa kuin liike-elämän johdossa,
ei vain muotoiluosaamisen johtajina.
Tämä on haaste pienellä alalla, jossa
suunnittelutyö on kutsumus.
Aalto-yliopiston taiteiden ja suun
nittelun korkeakoulun perustutkinnot
uudistuvat. Ammattikorkeakouluissa
ympäri Suomea vähennetään muo
toilun koulutusta, erityisesti mate
riaalipohjaisia tutkintoja. Esimer
kiksi Aalto-yliopiston sisällä suuri
tutkintomuutos on muotoilussa, jos
sa pääaineiden määrää supistuu kol
meen: sisustusarkkitehtuuri, muoti ja
muotoilu. Lahdesta lopetettiin kuva
taiteen koulutusohjelma. Ornamon
opettaja- ja tutkijatyöryhmä selvit
tää muotoilualan nykyisen koulutus
tilanteen sekä opettajien ja tutkijoi
den asemaa koulutusuudistuksessa. •
Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja

ORNAMO
KÄYNNISTÄÄ
JÄSENREKRYTOINTIKAMPANJAN,
JONKA YHTEYDESSÄ
MYÖS KYSYTÄÄN,
MITÄ ORNAMON
PITÄISI TARJOTA
OLLAKSEEN KIINNOSTAVA YHTEISÖ.
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Pienestä ISOA – yksinyrittämisestä
yhdessäyrittämiseksi

I

nnostuin jälleen kovin – tällä ker
taa lukiessani lehdestä hammas
lääkärien jo 30 vuotta toimineesta
ammatillisesta vertaisverkostos
ta, jossa kolleegat ovat seurus
telun ja hyvän ruoan ohella ratkoneet
yhdessä visaisimpia asiakascasejään.
Kymmenen silmäparia on takuulla
nähnyt kipsimalleista ja röntgenkuvis
ta enemmän kuin yksi. Seurauksena on
ollut kaikin tavoin leveämpiä hymyjä.
Lahdessa on syksystä 2013 lähtien
prototypoitu muotoiluyrittäjien yh
teistä ammatillista verkostoa. Ajatuk
sena Lahden Seudun Kehitys Ladec
Oy:n vetämässä CoDeCo-verkostos
sa on mahdollistaa myös suurempien
yritystoimeksiantojen vastaanotta
minen kuhunkin haasteeseen sopi

viksi räätälöityinä tiimeinä. Toisena
tärkeänä tavoitteena on herättää
muotoilijat huomaamaan co-design
-osaajien, eli yhteistyön fasilitoijien
kasvava tarve markkinoilla. Ratkais
tavien haasteiden monimutkaistues
sa tarvitaan aina vain monialaisem
pia ryhmiä ja erilaisempia ihmisiä
ratkomaan toimeksiantoja yhdessä,
useammin silmäparein. Tätä työtä
tukemaan tarvitaan sosiaalisesti lah
jakkaita, palveluliiketoiminnasta in
nostuneita sekä muotoiluajattelun
syvästi sisäistäneitä muotoilijoita
ja taiteilijoita osaksi työryhmiä.
Jäsenyys 102-vuotiaassa Ornamos
sa on monelle meistä edelleen ennen
kaikkea pääsylippu Suomen muotoiluja taideteollisen taiteen arvostettuun

kolleegaverkostoon. Osallisuutemme
tähän huippulahjakkaaseen verkos
toomme ammatillisten partneruuk
sien näkövinkkelistä on vasta aluil
laan. Valtaosa verkostomme yli 2000
jäsenestä toimii edelleen yksinyrittä
jinä. Yrittäminen yksin riittää tulevai
suudessa enää valitettavan harvoin.
Suomi juhlii itsenäisyytemme
100- vuotisjuhlaa vuonna 2017. Tule
va juhlavuosi tehdään suomalaisella
työllä – yhteistyöllä. Co-design fasili
toijien aika on jo täällä!
Hyvää alkanutta innostavan ja
työllistävän yhteistyön vuotta 2014! •
Karoliina Vilander
Ornamon puheenjohtaja

EU panostaa taide
teolliseen taiteeseen

V

aikka Suomi on jo tun
nettu muotoilustaan, on
taideteollinen taide yhä
piilossa oleva myynti
valtti. Ornamo käynnis
tää taideteollisuuden kotimaista ja
kansainvälistä markkinatilannetta sel
vittävän hankkeen, jonka avulla luo
daan uusia toimintamalleja myynnin
edistämiseksi. Vuoden 2014 kestävän
projektin tavoitteena on edistää tai
teilijoiden ja taidekäsityöläisten sekä
gallerioiden, myymälöiden ja huuto
kauppojen verkottumista ja kehittää
taideteollisen taiteen liiketoimintaa.
Suomessa ensimmäistä kertaa teh
tävä taiteen markkinatutkimus on

saanut Euroopan sosiaalirahaston
tukea. ESR-kehittämisohjelmasta ra
hoitetaan valtakunnallisia hankkeita,
joilla edistetään kulttuurin ja luovien
alojen liiketoimintaa. ”Hanke vastaa
todelliseen tarpeeseen, sillä kentältä
puuttuu syvällistä tietoa taiteen mark
kinoista. Tällä hetkellä suomalainen
taide ei näy kansainvälisellä kentällä
riittävästi, vaikka meillä on loistavia
taiteilijoita, joilla on kaikki mahdolli
suudet kansainväliseen uraan”, sanoo
hanketta luotsaava Anna Rikkinen.
Tutkimuksen tulokset ja toimen
pide-ehdotukset julkistetaan syys
kuussa 2014. Markkinatutkimus to
teutetaan kyselytutkimuksella, jolla

kartoitetaan kotimaisen kuluttajan
tarpeita. Asiakassegmentoinnilla voi
daan kehittää välittäjien palveluita
monipuolisemmaksi vastaamaan
uuden ostajasukupolven kysyntää.
Vientiverkostoa tutkitaan asiantun
tijahaastatteluin sekä taideteollisen
taiteen kotimaisten ja ulkomaisten
markkinoiden kartoituksella.
Ornamo aloittaa myös taiteilijoiden
liiketoimintaosaamista kehittävän
mentorointi-ohjelman, jossa taiteili
joita koulutetaan mm. tekijänoikeusja sopimusosaamisessa ja neuvottelu
taidoissa.
Hanketta rahoittaa Hämeen
ELY-keskus. •

MUOTOILIJAT ’14

MUOTOILIJAT ’14
JULKISTETTIIN 7.2.
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ilona rista
Mikko laakkonen
anna ahonen &
katariina laMberg
Maarit salolainen
kirsi svärd
daniel palillo

Palkinnonsaajat kertoivat työskentelystään Kilpailukykyinen muoto
-seminaarissa Bio Rexissä Helsingissä.
Kuvassa vasemmalta oikealle:
Vuoden vaatesuunnittelija Daniel Palillo,
Vuoden tekstiilitaiteilija Maarit Salolainen,
Vuoden graafikko Katariina Lamberg
ja Anna Ahonen, Vuoden teollinen
muotoilija Kirsi Svärd, Vuoden puutaiteilija
Ilona Rista ja Vuoden kalustesuunnittelija
Mikko Laakkonen.
Onnittelut kaikille palkinnonsaajille!

Muotoilijat ’14 -haastatteluvideo nähtävissä YouTubessa ja Vimeossa.
www.ornamo.fi/Muotoilijat14
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Good Design
-tunnustus 2013
Tapio Anttilan (SIO) Kera
Interiorille suunnittelema
Mars-valaisinsarja on saanut
kansainvälisen Good Design
-tunnustuksen.
Sarjan valaisinkuvut koostuvat kahdesta suljetusta
kuppimaisesta osasta, jotka
ovat valoa läpäisevää lämpömuovattua valkoista akryyliä.
Suunnittelu on saanut
vaikutteita 50- ja 60-lukujen
avaruusinnostuksesta, sen
ajan muotokielestä ja tieteis
elokuvista.
Good Design -tunnustus
on Tapio Anttilalle viides ja
yhteistyössä Kera Interiorin
kanssa jo toinen.
Lisätiedot ja palkittujen lista:
http://www.chi-athenaeum.org/
gdesign/2013/GOOD_DESIGN_
2013_MASTER-list.pdf

Interior
Innovation
Award 2014
Tapio Anttilan suunnittelema ON-tuolisarja
on palkittu Interior Innovation Award 2014
-palkinnolla. Juuri 25 vuotta täyttäneen
yritys Pedron ja muotoilija Tapio Anttilan
yhteistyön tuloksena syntynyt ON-tuote
perheen tuotteet on valmistettu eko
logisesta UPM Grada -materiaalista.
Interior Innovation Award palkinnon
myöntää German Design Council.
http://www.german-design-council.de
www.tapioanttila.com

ONNITTELUT

Esa Vesmasen
Balance Lounge
Chair
palkittiin
Good Design
-tunnustuksella
Solakkalinjainen The Balance
Lounge Chair on valmistettu
UPM:n Grada©- ja huopamateriaaleista. Tuoliin on
integroitu korkealuokkaiset
kaiuttimet, joihin voi yhdistä
minkä tahansa musiikkilaitteen.
www.puredesign.fi/balance-en.
Good Design™ on maailman
arvostetuin, tunnetuin sekä
vanhin muotoilupalkinto, jonka
myöntävät vuosittain Chicagon
museo (Chicago Athenaeum
Museum of Architecture and
Design) yhteistyössä Eurooppalaisen muotoilu- ja arkki
tehtuurikeskuksen kanssa.

ONNITTELUT
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Suomen Käsityön Ystävien
uusi toimitusjohtaja

U

utena
toimitusjohtajana
aloitti 1.1.2014
kasvatustieteiden
maisteri, tekstiiliartenomi, käsija taideteollisuusopettaja Sirpa
Linnanmäki.
Linnanmäki
on aikaisemmin toiminut Pore Helsinkikonseptin suunnittelijana sekä brändin

kehittämisen, markkinoinnin ja viestinnän
konsulttina. Työkokemusta hänellä on
seuraavista yrityksistä: Hill & Knowlton
Finland, Iittala Group, Aarikka, Marimekko, Kodin Ykkönen ja Stockmann.
Sirpa Linnanmäen tavoitteena on
Käsityön ystävien projektimyynnin
kasvattaminen: Panostetaan yksilöllisiin/
uniikkeihin tekstiiliratkaisuihin, jotka
sopivat niin julkisiin tiloihin kuin koteihin.
Suomen Käsityön Ystävät Oy on
pohjoismaiden johtava taide- ja sisustustekstiilien valmistaja yli 130 vuoden ajalta.

TAITEIDEN JA
SUUNNITTELUN
KORKEAKOULUN

UUDET KUNNIAJÄSENET

UUDET PROFESSUURIT
Antti Ahlava (Emergent Design Methodologies), Pirjo Sanaksenaho (Building
Design), Iiro Küttner (elokuva- ja TV-käsikirjoitus), Anne Stenros (Design Leadership), Pia Lindman (Environmental Art) ja
Kevin Tavin (International Art Education).

UUDET
LÄÄNIN
TAITEILIJAT

Korkeakoulun vuosijuhlassa nimettiin
neljä uutta kunniajäsentä: professori,
dekaani Fang Hai (Guangdong
Technical University, Kiina), johtaja
Kari Korkman (Helsinki Design Week),
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen ja Nykytaiteen museo Kiasman
erikoissuunnittelija Perttu Rastas.
Opis-kelijajärjestö TOKYO kutsui kunniajäsenekseen dekaani Helena Hyvösen.
www.aalto.fi/current/news

Taiteen edistämiskeskus valitsee
läänintaiteilijan kolmen vuoden
määräajaksi. Tehtävät voivat olla
valtakunnallisia, alueiden yhteisiä tai
alueellisia. Vuonna 2014 keskuksella
on 42 läänintaiteilijaa. Läänintaiteilijat
työskentelevät taiteen edistämisen tehtävissä maan eri puolilla. www.taike.fi

LASITAITEILIJA, TAITEEN TOHTORI OUTI
TURPEINEN ON VALITTU MUOTOILUN
LÄÄNINTAITEILIJAKSI KAAKKOIS-SUOMEEN
JA LASITAITEILIJA, TAITEEN MAISTERI
VESA VARRELA VISUAALISTEN TAITEIDEN
LÄÄNINTAITEILIJAKSI PIRKANMAALLE.
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Anna Valtonen
Taiteiden ja
suunnittelun
korkeakoulun
uudeksi
dekaaniksi

P

rofessori, taiteen tohtori Anna
Valtonen on nimitetty Aaltoyliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun dekaaniksi ja yliopiston
johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa
viisivuotisen kautensa 1.3.2014, kun
korkeakoulun nykyisen dekaanin Helena
Hyvösen dekaanikausi päättyy.
Valtonen on työskennellyt vuodesta
2009 alkaen Uumajan yliopiston muotoilukorkeakoulun rehtorina (Designhögskolan,
Umeå universitetet).
Valtonen toimi vuosina 1997–2009
Nokiassa eri tehtävissä, viimeksi nimikkeellä Head of Design Research & Foresight. Valtonen on toiminut Aalto-yliopiston
hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 ja
Aarhus School of Architecturen hallituksen
jäsenenä vuodesta 2012.
Dekaanin tehtävänä Aalto-yliopistossa
on johtaa korkeakoulun toimintaa yliopiston
strategisten linjausten puitteissa sekä osallistua Aalto-yliopiston pitkäjänteiseen kehittämiseen johtoryhmän jäsenenä. Dekaani
vastaa korkeakoulun toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja kansainvälisestä
kilpailukyvystä, resurssien jaosta korkeakoulussa yliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa sekä tutkimus- ja opetushenkilöstön rekrytoinnista Aalto-yliopiston
urajärjestelmien linjausten mukaisesti.

PALSTANIMI
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Egen tiukkaan kudotut
Epoca flatweave spc
–tekstiilimatot ovat
saaneet M1-luokituksen.
Yli 240 vakiovaihtoehtoa.

WWW.O R I E N TO CCI D E N T.FI

ARVIO

Ornamon lehti nro 1 /2014

10

Hannu Pöppönen:
Designkuplia
– Suomalaisen
muotoilun ilmiöitä

T

oimittaja Hannu Pöppö
nen on kirjoittanut pienen
mammuttiteoksen (247 si
vua) kotimaisista muotoi
luilmiöistä. Kiitos! Tämä
Aalto ARTS Booksin julkaisema on
vahvasti ajankohtainen, ihan tähän päi
vään tuleva teos! Siltä nimittäin tuntuu,
kun sitä lukee. Ja nimenomaan lukee,
sillä kirjaan tarttuu useasti kun sen on
saanut, ja lukea voi alkaa alusta, keskel
tä tai kiinnostavan otsikon kohdalta.
Useiden designbrändien kohdalla
Pöppönen taustoittaa miten tähän on
tultu. Siis siihen että Artek on myyty
Vitralle, tai että Iittalalla muotoilun
tuunauksesta päätti Lisa Sounio, vä
listä kuulematta edes alkuperäistä
muotoilijaa (vaikka hän olisikin täy
sissä sielun ja ruumiin voimissa).
Pöppönen tuo kuplat nykyaikaan, ja
aivan kuten lasten saippuakuplien
trilleri on siinä, kauanko ne kieppuvat
nosteessa ja poksahtavat: samalta
näyttää suomalaisen designbrändien
avaruus. Muutamat kuplat leijuvat
suvereenisti esteiden yli, toiset tör
mäilevät ja yhdistyvät ja osa katoaa
historiaan, kuten Snowcrash tai jopa
vuosi 2012 ja Designpääkaupunkititteli Helsingiltä. Mutta väsymättö
mästi myös puhalletaan uusia ilmiöitä
eloon, ja kuten Pöppönen oivaltavasti
kiteyttää, jo kertaalleen haudatutkin
muotoilijat voidaan nostaa esiin.
Lasten kuplapilvet ovat kaoottisia.
Pöppönen on journalisti, ammatti
mies, joka on tottunut tuottamaan
arvioita ajankohtaisilmiöistä. Kirjoit
tamisen vahva rutiini näkyy ja tuntuu
teoksessa positiivisella tavalla. Huoli
matta merkkien määrästä, teksti

imaisee, kertomukset kiinnostavat ja
niistä rakentuu kokonaisilmiö – ajan
kuva Finnish Design-realiteeteistä.
Kirjan tekeminen Pöppöselle on
uusi aluevaltaus. Hesaria luetaan hetki,
kirjaan palataan useasti. Järjestystä
Pöppönen on suomalaisen muotoilun
ilmiöihin saanut jakamalla teoksen
teemoihin, selkeisiin lukuihin. Ratkai
su on hyvä, koska sen myötä 360 astet

ta muotoilun horisontissa käännytään
kokonaan ympäri. Kuplat avaavat lähi
menneisyyden polut ja vaihtoehdot,
mutta kuvaavat usein miten esimerkik
si kansainvälisyyttä designin avulla on
jahdattu – ja missä on myös mokailtu.
Aihehan on vaikea, jos haluaa kirjoittaa
siitä missä menestytään ja missä ei.
Rehellisyys ja avoimuus, sekä aito ih
mettely kuultaa Pöppösen tekstissä, ja
sen takia tiukastakaan kritiikistä on
vaikea pahastua. Journalistinen ote
tuntuu siinä, että jos jonkun teoksen pi
täisi herättää keskustelua, niin tämän.

Kuplasateen Pöppönen aloittaa roh
keudesta ja retrosta. Arvot ja tarinan
kerronta muotoilutaloudessa kamma
taan huolella aina Metaxis-näyttelyä
myöten ja Stefan Linforsin hengästyt
tävää ryntäystä designestradille kuva
ten. Pöppönen huomioi kuitenkin yk
sittäisten muotoilijoiden ja ”starojen”
lisäksi hyvin laajempia kehityskulku
ja ja ympäristön muuttumista koko
muotoilukulttuurin näkökulmasta.
Tätä muutosta eletään juuri nyt, ja
senkin takia kirjaa suosittelen, ja
siitä keskustelua, kaikille.
Nuorten muotoilijoiden areenat ja
näkyvyys on hyvä teema loppukappa
leelle, sillä jos jostain tulevaisuus teh
dään niin se usein on juuri uusimman
designerisukupolven savottaa. Pöppö
nen ei varsinaisesti kritisoi sitä, että
uusien kykyjen esiinnostaminen on
tuu, mutta kuvaa autenttisesti minkä
takia päätökset palkinnoista siirtyvät
tai maistuvat kompromisseiltä.
Pöppösen julkaisu todentaa myös
sivumennen yhden merkittävän puut
teen designin edistämisessä. Ilmei
sesti puuttuu kattava ja avoimesti
käytettävissä oleva Finnish Design
-kuvapankki, joka kuvittaisi useat 
Pöppösen mainitsemat esimerkit hy
vinä tuote- ja henkilökuvina. Nyt Sa
muli Saarisen piirtämät kuvitukset
ovat ”kiva” lisä kirjassa, mutta oi on
nea, jos sen mukaan olisi toimitettu
edes mustavalkoinen kuvaliite. Paitsi
kokeneelle muotoilijalle niin myös
nuorille designereille kuvat Snow
crashin tai esim. Toolsin ensimmäisis
tä tuotteista olisivat tärkeä lisätieto. •
Pekka Toivanen

KOLUMNI
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Ollila ja
muotoilu

S

ain joulupukilta, kahtena
kappaleena, Nokian ex
johtajan Jorma Ollilan
kirjan (kirjoittanut Harri
Saukkomaa). Vaikka kan
nen kuvassa oli hymyilevä Jorma, oli
kirjan muu visuaalinen ilme tumma.
Ei siis mitään ihan kevyttä luettavaa.
Tärkeimmät numerot oli infografiik
kana kirjan lopussa. Mukana oli myös
pieni spartaanisti kuvatoimitettu
albumi, keitä on ollut mukana ja
missä Nokian tarinaa on tehty.
Muotoilu iski vastaan sivulla 182.
Hyvä! Ja design liittyi nimenomaan
siihen miten matkapuhelimet muut
tuivat kulutustuotteiksi, haluttavaksi
tavaroiksi. Suomalaista designjohta
minen ei ollut, vaan sen toi San Fran
siscosta paikalle lennähtänyt Franck
Nuovo. Hänen tuliaisinaan oli salkulli
nen värimalleja, ja matkapuhelimien
yksilöinti kuluttajalähtöisesti alkoi.
Nokia siivitti myös Nuovon uran tähti
nousuun, kuten monen kotimaisenkin
muotoilijan. Nokian imussa Suomeen
kasvoi kokonainen sukupolvi designe
reita, joilla on ollut näköalapaikka
muotoiluvastuussa kovasti kilpailussa
kategoriassa – ja globaalissa yhtiössä.
Myös brändi nousi Ollilan muistel
missa usein keskiöön – aina lähtien sii
tä minkä arvoinen se on ja miten sitä
rakennetaan. Aivan fantastinen oli ku
vaus siitä miten Anssi Vanjoki kierteli
Helsingin keskustan tavaratalojen kos
metiikkaosastoja, ja sampoopullojen
kyljestä löysi myös Nokian pakkauk
siin sopivat värit vihreän ja sinisen.
Eli, varsin pienellä ja käytännön

läheisellä organisaatiolla päätettiin
isoja asioita, kun Nokia oli murtautu
massa kansainväliseksi suuryhtiöksi.
Vasta myöhemmin, kun useampi krii
sikin oli voittoisasti läpikäyty, alkoi
byrokratisoitumisen merkkejä näkyä.
Melkeinpä joka asia, jopa ”ringing
tone” – vaati vähintään ekspertin,
jollei kokonaista tiimiä.

OLLILAN KIRJA
EI TOKI OLE
MITÄÄN DESIGNKIRJALLISUUTTA,
VAAN KUVAUS
FENOMENAALISESTI
KASVAVAN YHTIÖN
JOHTAMISESTA.
Ollilan kirja ei toki ole mitään
designkirjallisuutta, vaan kuvaus
fenomenaalisesti kasvavan yhtiön
johtamisesta, siitä kiirastulesta, jossa
Jorma Ollila viihtyi ja jaksoi töitä
tehdä pitkälle toistakymmentä vuotta.
Muotoilun näkökulmasta on kiinnos
tavaa, että design mainitaan usein, ja
sillä on merkitystä. Ngage tarina ker
too käytettävyyden ja kuluttajakoke
muksen brutaalista laiminlyönnistä,
ja varmaan jossain on muotoilijat

jotka ovat tarjonneet vaihtoehtoja
– mutta myös ne, jotka lopulta ovat
muotoilleet epäonnistuneen pelikoneen
kaikissa hienoissa yksityiskohdissaan.
Ollila tunnistaa myös palvelu
muotoilun merkityksen, ja hän on
tarkkanäköisesti huomioinut miten
hyvin Steve Jobs osasi palvelumuotoi
lun näkökulmasta yhdistää käyttäjä
kokemusta, tuotemuotoilua ja koko
brändin rakentamista.
Muutama tärkeä rivi muotoilusta
ei toki voi kertoa paljoakaan siitä mitä
designarki on Nokian sisällä ollut.
Ehkä joku monista muotoilijoista tai
designmanagereista – tai muutamista
designjohtajista kiteyttää kokemuk
sensa kansiin. Kattavalle design
analyysille Nokian menestyksestä ja
taantumisesta olisi tilausta. Samalla
se voisi havainnollistaa sen, miten
tärkeää suunnittelijoiden on nostaa
designvastuut ja tulokset pääjohtajan
pöydälle, tietoisuuten ja intohimoksi.
Ilman sitä, ei Applen Jonathan Ivekaan
olisi onnistunut. •

Pekka Toivanen
Teollinen muotoiliija

MESSUILLA
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HEIMTEXTIL 2014
Minna Borg

Frankfurtissa, Saksassa vuosittain järjestettävät
tekstiilialan messut ovat merkittävä kohtaamispaikka
alan yrityksille ja suunnittelijoille.

T

ämän vuoden Heimtextilmessuille 8.–11.1. osal
listui yhteensä yli 2700
näytteilleasettajaa. Vie
railijoita messuilla kävi
yhteensä yli 67 000, 133:sta maasta,
näistä suomalaisia oli lähes 600. Vain
ammattilaisille tarkoitetuilla mes
suilla oli näytteilleasettajille, vierai
lijoille ja lehdistölle tarjontaa yllin

kyllin. Messut myös kasvoivat kaikilla
mittareilla luettuina viime vuodesta
ja Heimtextilin kansainvälisyyden
ansioista messuvierailijoiden ulot
tuville avautuu lähes maailmanlaa
juinen tuotevalikoima. Vastaavasti
näytteilleasettajat tavoittavat Heim
textilissä maailmanlaajuiset markki
nat. Itse messualue koostuu useasta
rakennuksesta ja lukuisista halleista,

joihin liikkumaan pääsi joko kävellen
tai rakennuksen ulkopuolella kulke
villa shuttle-busseilla.
Designers
Messujen designers-osastolla suun
nittelijat myyvät tekstiilimalleja ja
kuoseja. Hinnoittelu on yhtenäistä,
myös opiskelijoilla. Suurin osa mal
leista myydään kertakorvauksella ja
Minna Borg

MESSUILLA
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HP

HP esitteli työkaluja niin sisustussuunnittelijoille
kuin tulostuspalveluja ja tapetointiratkaisuja
tarjoaville yrityksille. http://www.seri-deco.fi/
tyokaluja-sisustusmateriaalien-suunnitteluun
-tuotantoon-a-239.html

Minna Borg

KÄSINTEHDYT
KUOSIT KIINNOSTAVAT OSTAJIA
ERITYISESTI. NIISSÄ
SUOMALAISET
EROTTUVAT HYVIN.

kaikin oikeuksin. ”Myönnän että jos
kus olisi ehkä sittenkin kannattanut
tehdä rojaltisopimus, mutta kertakor
vaus on selkeämpää”, kertoo tekstiili
suunnittelija Liina Blom, joka osallis
tui messuille kymmenennettä kertaa.
Joskus saattaa käydä niinkin, että
mallit ostetaan ”pois markkinoilta”.
Kaikki suomalaiset, joiden kanssa
keskustelin, olivat erittäin tyytyväi

Monet yritykset olivat satsanneet
edelleen näyttäviin osastoihin
menneen maailman tyyliin.

siä myyntituloksiin. Myynti tuntui ve
tävän, vaikka osastolla vieraillessani
oltiin ajallisesti vasta messujen puo
livälissä. Nuori kahdeksantoista suun
nittelijan Turun ammattikorkeakoulun
ryhmä Valje Design Collective esittäy
tyi ensimmäistä kertaa kansainväli
sesti. Koulun opiskelijat ovat osallistu
neet Heimtextil -messuille jo vuodesta
2003. Projekti on osa tekstiilimuotoi
lun erikoistavia opintoja ja sen aikana
kuoseja markkinoidaan myös kotimai
sille yrityksille. Monet mallistot sisäl
sivät raikkaita, innovatiivisia ja yllä
tyksellisiä kuoseja, joista heijastuvat
sekä ajan trendit että suunnittelijoiden
omat näkemykset. Käsintehdyt kuosit
kiinnostavat ostajia erityisesti. Niillä
suomalaiset erottuvat hyvin. Tietoko
neella tehtyjä ja muokattuja kuoseja on
suhteellisen helppo tehdä, joten per
soonallisuutta haetaan, varsinkin nyt
kun digitaalinen painaminen lisääntyy.
Käsityön jälki, pohjoismaisuus, jopa
suomalaisuus ovat valttejamme
Trendinäyttely oli messujen ken
ties kiinnostavinta antia. Näyttelyn
oli koonnut englantilainen trendi
toimisto FranklinTill. Sen kokoami
seksi näytteilleasettajat toimittivat
etukäteen messuille n. 10 000 mallia
tuotteistaan. Niistä noin 1 500 valit

tiin mukaan. Tekstiilisuunnittelija
Pinja Laine Studio Kelkan osastolla
kertoi että Kelkassa työskentelee
kymmenen suunnittelijaa, joiden kuo
seja oli tänä vuonna valittu TREND
2014–15 -näyttelyyn peräti 20 kappa
letta.
Mattovalmistajat ovat osoittaneet
kasvavaa kiinnostusta Heimtextiliä
kohtaa. Tulevilla messuilla matot nos
tetaan esille entistä näyttävämmin ja
niille annetaan entistä enemmän tilaa
messukokonaisuudessa. Sisustusark
kitehdeille ja julkisten tilojen suun
nittelijoille tämä tietää kattavampaa
kokonaisuutta ja yhtä hyvää syytä
lisää lähteä tutustumaan Euroopan
suurimpiin tekstiilialan messuihin. •

Seuraavat Heimtextil-messut
järjestetään 14.–17.1.2015
www.messefrankfurt.com
Suomesta messuille osallistuivat
suunnitteluryhmät
www.piirrecollective.com
www.studiokelkka.com
www.intodoc.com
www.studiohilla.com
Suomalaisyrityksistä mukana olivat
Vallila Interior ja Sandudd
Lisätietoa: Messeforum Oy, Messe
Frankfurtin virallinen Suomen edustaja
virpi.hopeasaari@messeforum.fi
GSM 040 544 5577
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KIM
SIMONSSON
NYKYTAITEEN TWIST

K

im Simonssonin työhuo
neen valkoiset seinät Ara
bian taideosastolla hohkaa
vat kalpeaa valoa pinnaltaan
kiiltävänkoviin keramiikka
veistoksiin. Koirien, peurojen, ufojänis
ten (kyllä: luitte oikein) ja tyttöfiguu
rien välissä puikkelehtiminen on kuin
toiseen maailmaan astumista.
Simonsson on palannut tutulle työ
huoneelleen Japanista residenssissä
viettämänsä ajan jälkeen. Japani ja Ka
nada ovat merkinneet hänelle paljon.
”Oli hienoa päästä näkemään kuuluisia
teoksia esimerkiksi Japanissa Chichun
museossa. Se oli mystinen kokemus.
Tottakai ihmisillä pitää olla ensin ruo
kaa ja asunto, mutta taiteella on suu
ri psykologinen vaikutus. Olen saanut
suurimmat kokemukseni taiteen äärel
lä – vaikka taiteesta selville pääsemi
nen vie aikaa”, Kim Simonsson sanoo.
Aihe ja estetiikka kulkevat
käsi kädessä
Omassa taiteessaan Simonsson kuvaa
usein näennäisesti söpöjä hahmoja,
kuten tyttöjä, peuroja ja posliinikoiria.
”Nykytaiteen twist tulee aiheen käsit
telystä. Tyttöfiguurit ovat valikoitu
neet aiheeksi muun muassa siksi, että
tytöt ovat yhteiskunnassa alistuneessa

Teksti Mirva Sjöroos Kuvat Patrik Rastenberger

asemassa, ainakin mielikuvissa.
Töissäni he ovat peppipitkätossu
maisia tai jeanned'arcmaisia hahmo
ja, jotka määräävät itse omasta kohta
lostaan”, hän kertoo.
Simonssonin veistosten vetovoima
on muokatuissa mittasuhteissa ja
mystisten hahmojen läpitunkevassa
tuijotuksessa. Hänen töitään on luon
nehdittu oudoiksi ja unenomaisiksi.
Sellainen on myös Simonssonin
työskentelytila Arabian tehtaalla.
Työntekijöitä on enää vähän jäljellä
irtisanomisten takia, ja miljöö alkaa
vaikuttaa kummitustehtaalta. ”Työni
on rinnakkaismaailman kuvaamista,
tarinankerrontaa.”
Populaarikulttuuri innoittaa
Simonssonia, mutta hänen teoksis
saan visuaaliset efektit ovat omia.
”Estetiikka on töissäni yhtä tärkeää
kuin teoksen aihe. Kiinnitän paljon
huomiota hahmojen liikeratojen
tasapainoon. Koko verkkokalvon yli
levittyvät lasiset iirikset muodostavat
ihmislapsille eläimen silmät.”
Ajankohtainen keramiikka
Vuonna 2009 Pro Arte -palkinnon saa
nut Simonsson on tehnyt omintakei
sen taiteilijauran. Myös vuoden 2004
nuoreksi taiteilijaksi valittu Simons

son oli ensimmäinen keramiikan pa
rissa työskentelevä taiteilija, jolle ky
seinen palkinto on myönnetty. Hän on
saanut arvostusta kummaltakin puo
lelta kenttää – sekä nykytaiteilijoilta
että keraamikoilta. Koulutuksensa
Simonsson on saanut TaiK:ssa. ”Pal
kinto oli suuri yllätys. Oli haasteellista
saada täytettyä omilla veistoksilla
Tampereen Taidemuseo kokonaan,
koska olin vasta päättänyt opintoni.”
Parhaillaan Simonsson suunnitte
lee teoksia Sèvres-posliiniyritykselle.
Hän on myös mukana laajamittaisen
keramiikkataiteen näyttelyn juryn jä
senenä. Ornamon yhteistyössä Kuvan

VEISTOSTEN
VETOVOIMA
ON MUOKATUISSA
MITTASUHTEISSA
JA MYSTISTEN
HAHMOJEN
LÄPITUNKEVASSA
TUIJOTUKSESSA.
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veistäjäliiton ja Designmuseon kanssa
järjestämä Keramiikka tilassa – Keramiikan tila avautuu syksyllä Design
museossa. ”Työn tekeminen on help
poa tällä hetkellä. Olen löytänyt oman
tapani tehdä, eikä uusia tekniikoita
tarvitse kehitellä”, Simonsson kertoo.
Keramiikalla on pitkä historia veis
tosmateriaalina. Se kiinnostaa yhä
useampaa nykytaiteilijaa ja taiteen
keräilijää. ”Savi muuttaa muotoaan
miksi tahansa. Siitä voi tehdä mitä
vain: figuratiivisia ja abstrakteja töitä,
suuria installaatioita. Sen kulttuuri
historiasta voi saada aiheita. Omien
koiraveistoksieni taustalla olivat mo
nien kirjahyllyjä koristavat posliini
koirat, joita käsittelin ironisesti.”
Kesken haastattelun Simonssonin
vinttikoira tipsuttelee betonilattian
poikki ja työntää kuononsa kädelleni.
Koiran tuttavallinen ele on kaukana
siitä, millaisina raakalaisina ja irvis

Ornamon lehti nro 1 /2014
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Kim Simonssonin työskentelytila Arabian taideosastolla.

televinä petoina Simonssonin nyljetyt
koirat taiteessa näyttäytyvät.
Simonssonin mielikuvitukselliset
hahmot näyttävät toisinaan nauttivan
aiheuttamastaan järjestyshäiriöstä.
Aiheista olisi helppo vetää johtopää

töksiä vaikka kouluissa ilmenevään
väkivaltakulttuuriin tai poliittisiin uu
tistapahtumiin. ”Voi olla, että kuvaan
epäsuorasti jotakin nykyajan ilmiötä.
Mutta en ole missään nimessä poliitti
nen taiteilija”, Simonsson sanoo. •

Haku
Protoshopiin!
Habitare Messukeskuksessa
10.–14.9.2014
Messujen ahead!-designalueelle sijoittuvassa tapahtumassa esitellään suomalaisilta tai Suomessa toimivilta muotoilijoilta
uusia töitä, ja niitä tarjotaan yritysten
mallistoihin. Hakuun ilmoitettavat työt
voivat olla mitä tahansa koti- tai julkitilasisustamiseen liittyviä muotoilutuotteita.
Ehdotuksista valitaan 10–15 ideaa jatkokehitykseen, jotka valmistetaan prototyypeiksi. Jury toivoo löytävänsä innovatiivisia tuotteita, jotka jäävät elämään
suomalaiseen esinemaailmaan. Proto
shopin tuottaa Imu Design yhdessä
Messukeskuksen kanssa. Juryn jäsenet
ovat Imu Designin perustajat Elina Aalto

(muotoilija, TaM), Krista Kosonen (muotoilija, TaM) ja Saara Renvall (muotoilija,
TaM) sekä Imun ulkopuolisena jäsenenä
Mikko Paakkanen (muotoilija). Kilpailusihteerinä toimii ohjelmatuottaja Anniina
Pyykönen Messukeskuksesta.
Tuoteideoita voivat jättää kaikki Suomessa toimivat muotoilijat ja suunnittelijat joko yksin tai työryhmänä. Töiden tulee
olla ennen julkaisemattomia ja soveltua
teolliseen tuotantoon. Ehdotus jätetään
omalla nimellä: suunnittelijan nimi ja yhteystiedot tulee merkitä työn taakse. Työ
toimitetaan 19.2.2014 mennessä (saman
päivän postileima riittää) osoitteeseen:

Anniina Pyykönen, Suomen Messut,
Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki.
Kuoreen merkintä: ”Protoshop”.
Ohjelma on ladattavissa osoitteista
www.imudesign.org/protoshop sekä
www.habitare.fi
http://www.messukeskus.com/Sites3/
Habi14/Kavijat/Erikoisalueet/Ahead/
Sivut/Protoshop.aspx
Töiden jättöön liittyviä kysymyksiä voi
esittää 10.2.2014 saakka sähköpostilla
osoitteeseen: saara@imudesign.org,
www.imudesign.org/protoshop
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31.1.–1.3.2014

FENNIA PRIZE 2014
Joka toinen vuosi järjestettävän
muotoilukilpailun parhaimmisto esillä
www.designforum.fi

24.3.–12.4.2014

DESIGN EXPLORATION
AND EXPERIMENTATION
-kurssin töitä. Teemana journey.
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun opiskelijaprojekti
16.4.–7.5.2014

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

Järjestäjä Grafia ry
www.grafia.fi

Keramiikka tilassa –
Keramiikan tila
Nykykeramiikan katselmus

10.10.2014–12.01.2015 Designmuseo
HAKEMINEN
Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa
www.ornamo.fi/keramiikkatilassa
HAKUAIKA
Näyttelyhakemukset tulee toimittaa 31.03.2014 klo 18.00 mennessä
LISÄTIEDOT
Tuottaja Kaisa Logren, hankkeet@ornamo.fi
www.ornamo.fi/keramiikkatilassa

WDC 2014
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KAPKAUPUNKI
– WORLD DESIGN
CAPITAL 2014
Liisa Tervo

Kapkaupunki Etelä-Afrikassa on World Design Capital 2014
– kaksi vuotta Helsingin jälkeen. Vuoden aikana kaupunki
keskittyy muotoilun, taiteen, arkkitehtuurin, sisustuksen,
korutaiteen, taidekäsityön ja ruuan esille tuomiseen
kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti.
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E

telä-Afrikka on mantereen
ylivoimaisesti kehittynein
valtio. Kehittyneisyydes
tään huolimatta maa kui
tenkin monella tavalla edel
leen etsii itseään. Vuonna 2014 tulee
kuluneeksi 20 vuotta uuden Etelä-Af
rikan syntymästä. Apartheidin jälkeen
tavoitteena on ollut tasa-arvoisempi
ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta.
Maa on kuitenkin vieläkin äärimmäi
syyksien maa ja keskeinen ongelma on
edelleen taloudellinen eriarvoisuus.
Viime vuonna edesmenneen Nelson
Mandelan julkilausumista tavoitteista
on vielä paljon toteutumatta. Yhteis
kunnan todellinen muutos joutuu to
dennäköisesti odottamaan uuden su
kupolven nousua maan taloudelliseen
ja poliittiseen johtoon, sukupolven
jolla ei ole rotuerottelun historiallista
taakkaa kannettavanaan.
Etelä-Afrikassa on paljon luovuutta
ja uskallusta. Vuonna 2010 maa järjesti
maailman suurimman urheilutapahtu
man eli jalkapallon MM-kisat. Tapah
tuma oli maalle valtava taloudellinen
ja henkinen haaste. Kisat onnistuivat
mainiosti ja kasvatti ihmisten itse
luottamusta ja uskoa maan kykyyn sel
viytyä isoistakin haasteista. Tähän ti
laisuuteen tartuttiin intohimoisesti.
Word Design Capital vuosi on Kap
kaupungille iso tilaisuus ja siihenkin
on tartuttu yhtä intohimoisesti.
Moni-ilmeinen ja
kaunis Kapkaupunki
Jos maailmalla Etelä-Afrikasta
jotain Nelson Mandelan lisäksi tie
detään, niin ne asiat ovat varmasti
Kapkaupunki, Pöytävuori ja Hyvän
toivonniemi. Kapkaupunki on aina
ollut hyvin kansainvälinen ja moni
kulttuurinen kaupunki. Itä-Intian
Kauppakomppanian aikana 1600- ja
1700-luvuilla alueelle muutti paljon
väkeä eri Euroopan maista – ennen
kaikkea Hollannista – ja KaakkoisAasiasta. Ajasta elää tänä päivänäkin
käsitteet Cape-Dutch Architecture
ja Cape-Malay Kitchen.

VUONNA
2014 TULEE
KULUNEEKSI
20 VUOTTA UUDEN
ETELÄ-AFRIKAN
SYNTYMÄSTÄ.
Brittihallinnon aikana 1800- ja
1900-luvuilla alueelle muutti edelleen
paljon eurooppalaisia ja luonnollisesti
paljon Kansainyhteisön maiden asuk
kaita, joka näkyy tämänkin päivän
kaupunkikuvassa. Muuttoliike jat
kuu edelleen niin Afrikan maista kuin
muualtakin maailmasta, mikä edel
leen lisää väriä katukuvaan. Maahan
muuttajien joukossa on paljon luovan
talouden ihmisiä. Ja se näkyy ja tun
tuu alueen elämässä. Kapkaupunki
on myös rohkea kaupunki. Yksi suu
rimmista vuosittaisista festivaaleista
Kapkaupungissa on Gay Festival, jota
kaupunki tukee merkittävästi. Tämä
on ”afrikkalaisittain” rohkea veto.
Viimeisen 20 vuoden voimakas ta
louskasvu näkyy kaupunkikuvassa
moni-ilmeisenä nykyarkkitehtuurina
ja innovatiivisena tila- ja maisema
suunnitteluna.
Kapkaupungin alue on äärettömän
luonnonkaunis ja rikas kasvillisuudel
taan. Hyväntoivonniemimaa on jopa
kuudes kasvillisuusvyöhyke maailman
viiden muun vyöhykkeen rinnalla.
Live Design. Transform Life.
WDC-teema keltaisine väreineen nä
kyy Kapkaupungissa kaikkialla, myös
lentokentällä, jossa WDC-julisteet ja
-liput vangitsevat kaupunkiin saapuvan
huomion heti. Teeman sisältöä on mie
titty tarkkaan ja se onkin selkeästi ete
läafrikkalainen ja ”kappilainen”. Pää
teema on Live Design. Transform Life.
Design nähdään selkeästi suurem
pana kokonaisuutena kuin pelkästään

muotoilukysymyksenä. WDC:n teeman
ympärille rakennetuissa projekteissa
on tavoitteena rakentaa siltoja histo
riallisten eriytymien välille, yhdistää
kaupunkia niin rakenteellisesti kuin
henkisesti, parantaa sosiaalista ja
taloudellista yhtenäisyyttä ja designin
avulla rakentaa pohjaa kaupungin kes
tävälle kehitykselle. Tavoitteet ovat iso
ja mutta maan kehitysvaiheen kannalta
ymmärrettäviä ja tärkeitä tavoitteita.
Pääteeman alla olevat neljä ohjel
mallista alateemaa heijastavat näitä
tavoitteita:
1. African Innovation.
Global Conversation
Afrikkalaisia ideoita jotka
puhuttavat maailmaa.
Afrikka on perinteisesti jäänyt inno
vaatiossa muusta maailmasta jälkeen,
mutta viime aikoina mantereella on
tietoisesti alettu hakea omintakeisia
ratkaisuja mantereen ongelmiin.
Usein näillä innovatiivisilla ratkaisuil
la on maailmanlaajuista merkitystä ja
niitä on viety muualle maailmaan.
2. Bridging the Divide
Kaupunkiamme ja yhteisöjämme
yhdistävää muotoilua.
Etelä-Afrikan historia on jakanut
kansanosia ja kaupunginosia toisis
taan, hyväosaisia huono-osaisista.
Tänä päivänä monilla luovilla hank
keilla pyritään eroon näistä kahtia
jaoista. Taide, kulttuuri, uudenlainen

WDC 2014

LUOVILLA
HANKKEILLA
PYRITÄÄN EROON
KAHTIAJAOISTA.
kaupunkisuunnittelu ja joukkoliiken
neratkaisut näyttelevät merkittävää
osaa tässä muutoksessa.
3. Today for Tomorrow
Kestäviä ratkaisuja maapalollemme
ja sen ihmisille.
Tämän päivän modernien kaupun
kien haaste on kuinka lisätä sen asuk
kaiden hyvinvointia ja varallisuutta
tuhoamatta maapallomme rajallisia
luonnonvaroja – juuri tässä luovalla
muotoilulla on avainasema!
4. Beautiful Spaces.
Beautiful Things.
Inspiroivaa arkkitehtuuria, sisustusta,
ruokaa, muotia, korutaidetta,
käsityötä, taidetta ja luovuutta.
Kauneus uudistaa sielua ja antaa voi
maa. Vaikka Kapkaupungin luonnon
kauneus jo sinällään houkuttelee vie
railijoita ympäri maailmaa, sillä on
lisäksi tarjota inspiroivaa arkkitehtuu
ria, maisemasuunnittelua, sisustusta,
muotia, korutaidetta, käsitöitä, eloku
vaa, valokuvaustaidetta ja julkaisuja.
Projektin johtaja Alayne Reesberg on
todennut: ”WDC 2014 on meidän mah
dollisuutemme ymmärtää miten olen
naisesti design liittyy meidän kaikkien
jokapäiväiseen elämäämme ja miten
voimme käyttää sitä työkaluna tukeak
semme muutoksia joita haluamme
elämäämme ja ympäristöömme. WDC
2014 perintö Kapkaupungille on luo
da pohja design kaupungille, joka sen
avulla pystyy sosiaaliseen muutokseen
ja taloudelliseen kehitykseen.”
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Monipuolinen ohjelmatarjonta koko vuoden
Cape Town WDC 2014 koostuu sa
doista projekteista. Osa projekteista
on kertaluonteisia, osa koko vuoden
jatkuvia tapahtumia.
Ohjelma on jaettu kuuteen kluste
riin seuraavasti:
1. Lifestyle Enhancers – Elämälle
tarkoitusta antava muotoilu muodin,
taiteen, kulttuurin, urheilun ja vapaaajan kautta.
2. Business that builds – Lisäarvoa
muotoilusta innovaatioiden, rahoituk
sen, systeemien ja sosiaalisen yrittä
jyyden avulla.
3. Sustainability solutions 
– Muotoilu, joka keskittyy tehokkuu
teen ja kestävyyteen ravinnossa,
energian ja veden tuotannossa ja käy
tössä sekä ympäristön suojelussa.
4. Connections that unite – Kom
munikaatiota, liikkumista ja sosiaa
lista koheesiota parantava muotoilu.
5. Education that elevates
– Muotoilun integrointi ammatilli
seen kolutukseen.
6. Community improvement
– Kaupunkikehitystä ja yhteisöjen
asukkaiden terveyttä, hyvinvointia
ja asumista edistävä muotoilu.
Ohjemaan ja projekteihin voit
tutustua WDC 2014 sivuilla:
www.wdccapetown2014.com
Warthog Toursin matka
Kapkaupunkiin
Warthog Tours järjestää tutustumis
matkan ORNAMOn jäsenille Kap
kaupunkiin. Matkan tarkka ajankohta
(loka-marraskuussa) varmistuu kun
yksityiskohtainen tapahtumakalente
ri julkistetaan. Tämän matkan aikana
osanottajilla on ainutlaatuinen tilai
suus osallistua WDC-ohjelmaan
sekä tutustua Kapkaupungin ja sen
ympäristön muotoilu- ja arkkitehtuu
ritarjontaan sekä monipuoliseen
kulttuuri- ja taide-elämään.
Matkan aikana vieraillaan seuraa
vissa kaupunginosissa; Woodstock,
The Fringe, Greenmarket Square,
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Bo-Kaap ja Company Gardens.
Alueilla on järjestäjien valitsemia
tutustumiskohteita ja niihin tutus
tutaan ohjatuilla kävelykierroksilla.
WDC 2014 yhtenä teemana on myös
ruoka. Kapin alue on maailmankuulu
loistavista viineistään ja upeista ravin
toloistaan. Matkan aikana käydään
myös viinialueella Stellenboschissa ja
Franschhoekissa tutustumassa viinei
hin mutta myös taiteeseen ja arkkiteh
tuuriin – gourmetin ohella! Vierailta
vat viinitilat valitaan matkan teeman
mukaisesti. Ohjelmaan sisältyy myös
perinteisiä matkailukohteita.
Tämän ryhmämatkan ajankohta
ja yksityiskohtainen ohjelma julkis
tetaan Warthog Tourin sivustolla
(www.warthogtours.fi) heti kun jär
jestäjät julkistavat tarkat tapahtuma
päivät. Matkalle mahtuu korkeintaan
15 osanottajaa. Lisätietoa matkasta
ja ajankohdasta voi pyytää sähkö
postilla Warthog Toursin Pauli NiemiJaskarilta (pauli@warthogtours.fi).
Ryhmämatkan lisäksi Warthog
Tours järjestää halukkaille täysin 
yksilöllisiä designmatkoja Kap
kaupunkiin. Myös näistä voit pyy
tää lisätietoja ja tarjouksen Warthog
Toursista ja se käy kätevästi ottamalla
yhteyttä tämän osoitteen kautta:
http://www.warthogtours.fi/
pyyda-tarjous/ •

Warthog Tours on suomalainen
yritys joka on erikoistunut laadukkaiden ja sisällöltään monipuolisten matkakokonaisuuksien
suunnitteluun ja toteuttamiseen
Etelä-Afrikassa. Kaikki matka
ohjelmat suunnitellaan yksilölli
sesti lähtien asiakkaiden kiinnostuksen kohteista, harrastuksista
ja erityisistä toiveista. Emme ole
perinteinen valmismatkatoimisto
tai varaustoimisto. Warthog
Tours on enemmänkin matkanne
konsultti ja ”personal trainer”.

NYT
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Sankarimuotoilijoiden aika on ohi
Ilkka Kettunen

H

annu Pöppösen tuoretta
kirjaa Designkuplia
– suomalaisen muotoilun
ilmiöitä voi lukea ironi
sena kuvauksena siitä, mi
ten suomalaiset muotoilijat pyristele
vät kansainvälistymisen, taloudellisen
pärjäämisen ja maineen kasvattami
sen kiemuroissa. Muotoilija on luovan
työn sankari ja innovaation lähde, joka
kamppailee löytääkseen ymmärrystä
ideoilleen. Suurin tavoite on lyödä it
sensä läpi, tulla kansainvälisesti tun
netuksi nimeksi. Suurin uhka on se,
että muut – erityisesti teollisuusyritys
ten johtajat – eivät tajua muotoilijan
konseptien arvoa. Eniten muotoilijaa
kuitenkin motivoi kollegoiden huomio

MUOTOILIJA
ON LUOVAN
TYÖN SANKARI JA
INNOVAATION LÄHDE.

ja muotoilun kentän tunnustus.
Tätä sankarimuotoilijan myyttiä yl
läpitävät koulutus, media ja muotoilua
edistävät organisaatiot. Muotoilijan
identiteetti rakentuu sille, että hän on
keskeinen toimija muotoilussa ja että
hänellä on erityinen kyky ratkaista
ongelmia. Yhteiskehittely ja käyttäjän
huomioiminen perustuvat nekin
lähtökohdiltaan vallitsevaan teknisrationaaliseen kuvaan muotoilusta.
Sankarimuotoilijan myytin yllä
pito on vahingollista uusien tuottei
den tekemiselle, koska se estää meitä
ymmärtämästä muotoilun sosiaalista
luonnetta. Organisaatiot tuottavat
uudet tuotteet, on tärkeää oppia, mi
ten ne luovat yhteisen ymmärryksen
siitä, mitä ollaan tekemässä.
Tuotekehitys on usein sotkuinen
tapahtuma, jossa aina ei tiedetä edes
sitä, mitä tuotetta ollaan suunnitte
lemassa. Materiaalinen maailma tar
joaa haastetta muotoiluun, mutta so
siaalinen maailma – ihmiset yhdessä
luomassa uutta – tekee siitä erinomai
sen monitahoisen tapahtuman. Jo
kaisella osapuolella organisaatiossa

on oma näkemyksensä ja agendansa
suunniteltavan tuotteen suhteen.
Yhteisen jaetun näkemyksen todel
linen syntyminen on vaikeaa, koska
jokainen merkityksellistää tilanteen
oman koulutuksensa, työkokemuk
sensa ja identiteettinsä kautta.
1990-luvun lopulla tiesin hyvin, mi
ten muotoilua tulee tehdä. Kirjoitin ai
heesta oppikirjankin, Muodon palapeli
(2000, WSOY). Oih, voiko kirjan nimi
mennä pahemmin pieleen? Ikään kuin
muotoilu olisi moduuleista koottava
ennalta määrätty kokonaisuus.
Nyt olen kääntänyt takkiani. Aikai
sempi tapani toimia muotoilijana
näyttää nyt järjettömältä. Parempi
kielikuva muotoilulle olisi tilkkutäkki,
johon kaikki osapuolet tekevät oman
osuutensa ja josta vasta jälkikäteen
voi ymmärtää, mitä oikein teimme.
Kun muotoilua katsoo merkityk
sellistämisen (sensemaking) näkö
kulman kautta, se näyttäytyy yhteise
nä yrityksenä ymmärtää sitä, mitä on
tapahtumassa ja mitä meidän pitäisi
nyt tehdä. Muotoilija ei voi olla yksin
ongelmanratkaisija vaan hänen tehtä
vänä on avustaa muita uuden tuotteen
rakentamisprosessissa. Muotoilijan
tulee astua syrjään muotoilun kes
kiöstä ja saada muut osapuolet on
nistumaan ja näyttämään hyvältä.
Muotoilijaa auttaa toimimaan
organisaatiossa tai verkostossa, jos
hän ymmärtää, miten hänen ammattiidentiteettinsä rakentuu jokapäiväi
sissä toimissaan, miten hän jatkuvasti
tavoittelee vakuuttavuutta paikkansa
pitävyyden sijaan ja miten hän jatku
vasti tuottaa sitä ympäristöä, jossa
joutuu sitten toimimaan. •
Ilkka Kettunen on taiteen
maisteri (väit.), joka toimii
vapaana muotoilijana
ja tutkijana.
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Kaj Franckin muotoilua
Artekin valikoimiin yhteistyössä
Ornamosäätiön kanssa

O

rnamo-säätiö ja Artek ovat
käynnistäneet yhteistyön,
jonka myötä muotoilija Kaj
Franckin alkuperäisistä ja
osin myös ennennäkemättömistä luonnoksista kehitetään uusia tuotteita Artekin
mallistoon. Franck oli tuottelias ja monipuolinen muotoilija, jonka tuotannosta
osa on jäänyt suurelle yleisölle tunte-

mattomaksi. Yhteistyöllä Artekin kanssa
Ornamo-säätiö haluaa herätellä tätä Kaj
Franckin tuntemattomampaa tuotantoa
jälleen henkiin.
”Olemme ylpeitä ja iloisia, että voimme
yhteistyössä esitellä yhden merkittävimmän suomalaismuotoilijan tuotantoa laadukkaasti ja raikkaasti. Ornamo säätiölle
tämä avaus on merkittävä monestakin

syystä. Kaj Franck on yksi aikansa
tunnetuimmista suomalaisista muotoilijoista ja on hienoa löytää tähän päivään
toteutettavia ajattomia asioita, joilla on
näin hieno lähtökohta ja jonka juuret
ovat osa kansallista muotoiluidentiteettiämme”, toteaa Ornamo-säätiön
hallituksen puheenjohtaja keraamikko,
muotoilija Pekka Paikkari.

Ornamosäätiöltä
tulossa uusia avauksia
tuoterintamalla

K

aj Franckin perintö on yksi
merkittävimmistä Ornamosäätiön hallinnoimista omaisuuksista. Ornamo-säätiön
tehtävänä on vaalia hallinnoimiensa testamenttien henkistä ja rahallista perintöä.
Kaj Franckin suunnittelemat Toto-puunuket ovat ensimmäiset tuotteet, jotka
Ornamo-säätiö on herättänyt henkiin.
Vuoden 2014 aikana Artek-yhteistyön
lisäksi on tulossa muitakin avauksia.
”Meille on tärkeää välittää suuren yleisön tietoisuuteen arvostettujen muotoilijoiden ennen julkaisematonta tuotantoa.
Samalla vahvistamme rooliamme ja perimmäistä tarkoitustamme eli Teollisuus-

taiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenten työn
tukemista. Säätiö jakaa vuosittain hallinnoimiensa rahastojen tuotosta työskentelyapurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja muotoilijoille suunnittelijoille ja
taiteilijoille”, toteaa Pekka Paikkari.
”Toivomme jäsenistön pitävän Ornamosäätiön mielessään harkitessaan oman
rahaston perustamista, mikäli haluaa
varmistaa oman elämäntyönsä perinteen
jatkuvan tulevaisuudessakin. Jo nyt
jäsenistöstämme on tullut mukaan
lahjoittajia ja niitä toivomme lisää jatkossakin,” kannustaa Paikkari.
Terhi Tamminen

Ornamo-säätiön
omistukseen kuuluu
useita merkittäviä
muotoilualan rahastoja ja testamentteja.
Säätiö ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja voidakseen
toimia tarkoituksensa mukaisesti.
www.ornamosaatio.fi

ORNAMO-SÄÄTIÖ
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Toto-puunuket – Aaro,
Kerttu, Eemil ja Martta

V

iime marraskuussa Artekin
piensisustusvalikoima täydentyi Kaj Franckin vuonna
1945 suunnittelemilla Totonukeilla. Nuket ovat puusta sorvattuja ja
käsinmaalattuja sympaattisia arjen ystäviä. Talonpoikaisvaikutteiset, kansan
pukuihin pukeutuneet kyläläiset perustuvat Franckin suosimiin perusmuotoihin
ja -väreihin. Toto-puunukkien mitta
suhteissa ja pienissä yksityiskohdissa
näkyy myös Franckin leikkimielinen
puoli, jota nähtiin enemmän hänen tekstiilisuunnittelussaan 30- ja 40-luvuilla.
Toto-puunuket, kyläläiset Martta,
Kerttu, Aaro ja Eemil on valmistettu
Jurvassa, jossa on pitkä ja arvostettu
koristeveiston perinne. Franck arvosti
perinteisiä käsityötaitoja ja pyrki koko
uransa aikana edistämään omalla

työllään käsityön asemaa ja merkitystä.
Franck oli kiinnostunut myös muotoilun
sosiaalisista vaikutteista työllistymisestä
aina tuotteen lopulliseen käyttöön asti.
Toto-nuket syntyivät pedagogisen herätyksen aikana. Selkeämuotoiset ja perusväreihin pohjautuvat puunuket olivat
Bauhaus-koulun perillisiä sekä jatkumoa
fröbelpedagogiikan yksinkertaisiin palikkamuotoihin. Alkujaan Kotilieden Aittaliikkeelle suunniteltu Toto-sarja sisälsi lähes
sata yksittäistä hahmoa, jotka Franck
oli piirtänyt ja maalannut pergamentille.
Lukijoilla oli mahdollisuus tilata lehden
kautta leluja suoraan koteihin. Mallistoon
kuului ihmis-, eläin ja rakennusaiheita,
joista oli mahdollista koota toiminnallisia
teemakokonaisuuksia erilaisiin leikkeihin.
Toto-puunuket ovat myynnissä Artek
Helsinki -myymälässä.

SELKEÄ
MUOTOISET
JA PERUSVÄREIHIN
POHJAUTUVAT
PUUNUKET
OLIVAT BAUHAUSKOULUN PERILLISIÄ.

IN MEMORIAM
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Jyrki Järvinen

T

eollinen muotoilija Jyrki Järvinen kuoli Vaasassa
30.10.2013. Hän oli syntynyt 17.3.1946 Turussa.
Teollisen muotoilun uranuurtaja oli identiteetiltään helsinkiläinen. Valmistuttuaan ylioppilaaksi
Lauttasaaren Yhteiskoulusta 1966 Jyrki Järvinen pääsi opiskelemaan uutta alaa, teknistä designia Taideteolliseen oppilaitokseen. Opiskelutoverit muistavat Jyrkin
tehtäviinsä syventyvänä ja pedanttina opiskelijana. Teolliseksi muotoilijaksi hän valmistui v.1971. Ensimmäinen työsuhde
teollisena muotoilijana oli helsinkiläisessä Suojalaite Oy:ssä,
josta hän siirtyi Kemiran suojaintehtaalle Vaasaan. Siellä Jyrki
teki mittavan uran muotoilun pioneerina.
Kypärät olivat Jyrkin varhaisvuosien merkittävimpiä töitä.
Kemiralle suunniteltujen Menokypärän ja Topcap -työsuojelukypärän lisäksi Jyrki muotoili myös Yokon jääkiekkokypärän.
Meno-Kypärä oli Kemiran yritys hyödyntää mopoilijoille
tulossa ollutta kypäräpakkoa. Kemira osti Exceliltä Silenta
-kuulonsuojaintehtaan, jossa Jyrki toimi kuulonsuojaimien
tuotepäällikkönä. Oma taipaleeni Jyrkin kanssa alkoi Silentalla
Kesäharjoittelun jälkeen tein syventävän projektin ja lopputyöni
Silentalle. Hän kokeneena esimiehenä ja mentorina loi muotoilijanidentiteettiäni. Jyrkin johdolla suunnittelimme modernin
sotilaskaasunaamarin M95 ja sovelsimme uutta teknologiaa,
kuten 3D-mallinnusta ja pikamalleja suunnittelussa.
Sivupolku Jyrkin uralla on kahden vuoden puolipäiväinen
virka Taideteollisen korkeakoulun Vaasan yksikön Muovan
palveluksessa 90-luvun alussa sekä myöhemmin jäätyään
Scott Health and Safetystä eläkkeelle. Siellä Jyrki suunnitteli

Pohjanmaan PK-yritysten tarpeisiin tuotteita ja ohjasi nuorempia muotoilijoita ja harjoittelijoita. Jyrkin toiminta muotoilijana
sai useita tunnustuksia. Hengästyttävältä ansiolistalta löytyy
mm. Valtion taideteollisuuspalkinto, kunniakirjoja hyvästä
muotoilusta ja Vuoden teollinen muotoilija nimitys 1989.
Jyrkin suunnittelemat tuotteet olivat myös mukana lukuisissa
muotoilun kiertonäyttelyissä maailmalla.
Muotoilutyön teettäjänä ja asiakkaana Jyrki oli innostava, kärsivällinen ja neuvotteleva. Filosofiana oli, että liiasta tiedosta ei
ole haittaa, mutta tiedon puute tai huono tiedonkulku johtavat
ongelmiin. Suunnittelukokouksia pidettiin viikoittain. Puhumisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä syntyi tunnelma, jossa orastavatkin ajatukset tai potentiaaliset ongelmat voivat nousta esiin.
Jyrki harrasti pitkiä kävelyitä ja Vaasan teatterin kanssa lavasteiden ja nukketeatterinukkien tekoa sekä maalausta ja kuvanveistoa. Oman kuvataidenäyttelyn hän piti Vaasassa v. 2009.
Jyrkin työuran aikana muotoilun merkitys kasvoi muutaman
ihmisen työstä satojen ammattilaisten toiminnaksi. Teollisuuden murroksia oli useita: yritykset kansainvälistyivät, vienti
käynnistyi ja toisaalta suomalaisia yrityksiä myytiin ulkomaisille
omistajille. Kemiran suojaintehdaskin vaihtoi nimeä ja omistajia. Kemira Safety oli kansainvälisesti kiinnostava kauppatavara, osaltaan Jyrkin näkemyksen ja taidon ansiosta ja Suomessa
on tänäänkin muotoilijoiden ryhmä, joka omalta osaltaan vie
häneltä omaksuttua muotoiluajatusta eteenpäin.
Teppo Vienamo
teollinen muotoilija

KOKOUSKUTSUJA
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ORNAMON SÄÄNTÖ
MÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS 2014

SION SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Aika: keskiviikko 26.3.2014 klo 17.00
Paikka: Isku Interior, Fabianinkatu 19,
00130 Helsinki

Aika: torstai 27.3.2014 klo 17.00
Paikka: Orient Occident
Ruukinkuja Espoo

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 päätös
valtaisuus.
6. Toimintakertomus 2013
Esitetään hallituksen kertomus
vuoden 2013 toiminnasta sekä
päätetään niistä toimenpiteistä,
mihin se antaa aihetta.
7. Tilinpäätös 2013
Esitellään vuoden 2013 tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunto.
8. Ylijäämän käyttäminen
Päätetään alijäämä/ylijäämän
käyttämisestä.
9. Käsitellään kokoukselle tehdyt
aloitteet
10. Käsitellään muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Esityslista os: www.sio.fi
Kokouksessa käsitellään myös
sääntöuudistusta.

Kokouksen liitteet on ladattavissa
Ornamon kotisivuilta os: www.ornamo.fi
Tarjoilua! Ilmoittautumiset kokoukseen
20.3. mennessä os: office@ornamo.fi

TAIDEJAOSTON
KEVÄTKOKOUS
Aika: torstai 27.2.2014 klo 17.00
Paikka: Ornamon toimisto
Annankatu 16 b 35–36, 4 krs.

Esityslista: www.ornamo.fi

TEOLLISET
MUOTOILIJAT
TKON
KEVÄTKOKOUS
Aika: torstai 13.3.2013 klo 17.30 alkaen
Paikka: Pentagon design
Vilhovuorenkatu 11 A 16, ovikoodi
Mikko Rikalalta, GSM 040 8255 559

Esityslista www.ornamo.fi

TEKSTIILITAITEILIJAT
TEXON
KEVÄTKOKOUS
Aika: keskiviikko 19.3.2014 klo 17.30
Paikka: Marimekko-talo, Puusepänkatu 4, Helsinki (Metro: Herttoniemi)

Tervetuloa!

TAITEILIJAT O:N
KEVÄTKOKOUS
Aika: perjantai 28.3.2014 klo 18.00
Paikka: Ornamon toimisto
Annankatu 16 b 35–36, 4 krs.

Kokouksen alussa Marimekon taiteellisen
johtajan Minna Kemell-Kutvosen puheenvuoro Marimekon suunnittelusta.
Kokouksessa hyväksytään vuoden 2013
toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase,
sekä tilintarkastajan lausunto ja päätetään
2013 hallituksen ja luottamushenkilöiden
vastuuvapaudesta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat: hyväksytään Taiteilijat O ry:n vuoden 2013 toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto. Lisäksi keskustelua Taiteilijat O:n tulevasta toiminnasta.

Kokous päättää Hallituksen esityksestä
uusiksi jäsenkriteereiksi.

Kokouksen esityslista Ornamon
kotisivuilla: www.ornamo.fi

Koko esityslista on luettavissa
Ornamon kotisivuilla: www.ornamo.fi

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen 14.3. mennessä
taide@ornamo.fi tai puh. (09) 68777 433

Hei kaikki kuvakudostaiteilijat.
Artapestry4 töiden ehdotuksien
viimeinen jättöpäivä on 15. maaliskuuta. Kiertue alkaa Rovaniemen
Taidemuseosta, KORUNDISTA,
22. maaliskuuta 2015.
www.tapestry.dk/artapestry4
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WCC Europe General Assembly
i Eindhoven 24–25.11.2013
I oktober deltog jag i World Crafts
Council Europe:s allmänna möte som
denna gång arrangerades i den hol
ländska staden Eindhoven. Här pågick
samtidigt Dutch Design Week som nu
ägde rum för tolfte gången. Eindhoven
var länge känd som industristad där
man tillverkade Philips radior och te
levisioner, men idag är det mikrochips
teknologi som gäller. Otaliga tomma
industrihallar har övertagits av de
signföretag, konstateljéer och verkstä
der för att inte tala om pop-up restau
ranger och butiker. Eindhoven hör till
de städer som på 2000-talet utnämnts
till ”världens intelligentaste städer”.
WCC General Assembly ägde rum
i byggnaden Klokgebouw som också
fungerade som centrum för DDW.
I mötet deltog 22 personer från
sammanlagt 13 länder.
Ordförande för WCC Europe, Rosy
Greenlees (British Crafts Council)
presenterade den nya styrelsens
strategiförslag som innebär en om
strukturering av WCC Europe som
organisation. Förslaget godkändes
genom omröstning.
– Medlemskapet i WCC Europe ut
vidgas så att flera olika slags organi
sationer inom varje land kan bli med
lemmar (t.ex. statliga, regionala och

professionella organisationer). Det
finns ingen övre gräns för hur många
medlemmar ett land kan represente
ras av, men varje land har endast två
röster. Medlemsavgifterna kommer
att justeras enligt PPS Indexet.
– En allmängiltig definition av vad
konsthantverk (crafts) innebär kom
mer att fastställas för att underlätta de
kontakter med EU kommissionen som
nu inletts. Målet är bl.a. att ansöka om
bidrag samt påverka lagstiftningen
i mer positiv riktning för små hant
verksföretag.

Ryhmäkuva, Eindhoven lokakuu
2013. Vasemmalta oikealle:
Åsa Hellman (Suomi), Alan Kane
(Pohjois Irlanti), Mio Schlegel
(Ruotsi), Rosy Greenlees
(Englanti, puheenjohtaja), Sara
Turner (Englanti), Nicola Farrington (Englanti), Sandra Theule
(Ranska), Elisa Guidi (Italia).

– Kroatien godkändes som nytt
medlemsland.
– R. Greenlees konstaterade att ord
förandeskapet och huvudkontoret för
WCC nu finns i Kina.
– Följande europeiska General As
sembly äger rum i Norge hösten 2014
Temat för mötet var Hantverksföre
tag och ekonomisk hållbarhet. (Sustai
nability of craft businesses). Sex delta
garebidrog med korta presentationer
i anslutning till temat bl.a. Marketta
Luutonen (TAITO). Konferensdeltagar
na hade vid sidan om själva mötet också
möjlighet att bekanta sig med flera olika
program i anslutning till DDW bl.a.
utställningarna Dutch Design Award
Exhibition och DOEN Materiaalprijs.
Under måltiderna fanns möjlighet
till informella diskussioner och till att
skapa personliga kontakter. Trude G.
Ugelstad, viceordförande i WCC Eu
rope (Norwegian Association for Arts
and Crafts) och undertecknad var
överens om att ett intensivare nord
iskt samarbete på design- och konst
hantverksområdet vore önskvärt. •
Åsa Hellman
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Suositulle
Skidiakatemialle
toivotaan jatkoa
Elina Perttula

Viime syksynä päättynyt Muotoilun Skidiakatemia
on osoitus toimivasta kerhotoiminnasta, jonka
avulla kehitetään myös muotoilukasvatusta.

T

eollisen muotoilun ilta
päiväkerhon päätösjuh
lassa ilmapiiri on käsin
kosketeltavan energinen.
Toistakymmentä inno
kasta ala-asteen oppilasta vanhempi
neen on kokoontunut Arabian perus
kouluun, jonka aulatilassa on esillä
kerholaisten suunnittelemia ja teke
miä rannekellomalleja pakkauksineen
ja mainoskuvineen.
Skidiakatemiassa itse tekeminen on
tärkeässä osassa. Tarkoitus ei kuiten
kaan ole muovata kerholaisten amma
tillisia haaveita, vaan kasvattaa ym
märrystä omaa arkista elinympäristöä
kohtaan ja herätellä samalla luovuutta.

Kerholle riittäisi kysyntää
Skidiakatemian opetussisältöjä on
suunniteltu yhdessä Designmuseon
kanssa, joka on myös toteuttanut osan
opetuksesta. Teollisen muotoilun ker
ho päättää tältä erää suositun kerho
toiminnan, mutta jatkosuunnitelmat
ovat jo hyvää vauhtia hautumassa.
Kiviranta haluaisi soveltaa toimivaa
konseptia esimerkiksi päiväleireiksi
vaikkapa koulujen talvilomien ajaksi.
Jo Designmuseon kanssa WDC-vuo
den Paviljongissa toteutunut muotoi
luaiheinen leiritoiminta osoitti, että
kysyntää kyllä olisi. •

MISTÄ ON KYSE?
Helsingin kulttuurikeskuksen Muotoilun Skidiakatemia on Ornamon
ja Designmuseon vuodesta 2010
järjestämä iltapäiväkerho, joka on
suunnattu 3.−6. -luokkalaisille koululaisille. Pilottihankkeen tarkoituksena on avata helsinkiläislapsille
muotoilua harrastuksen muodossa.
Aikaisemmin kursseilla on tutustuttu mm. vaate-, tila- ja korusuunnitteluun ammattilaisten johdolla.
Toiminnalla halutaan mahdollistaa muotoilun harrastaminen ja samalla kehittää muotoilukasvatusta.
Muotoilukasvatuksessa pohditaan
esineen ja ihmisen välisiä suhteita
ja opitaan muotoilun perustaitoja.

Tani Simberg

Luovaa ongelmanratkaisua
Ryhmän vetäjä, teollinen muotoilija
Aino Kiviranta on avannut muotoilun
käsitettä ja merkitystä kerholaisille
viime syksyn ajan. ”Vaikkei itse suun
tautuisi tälle alalle niin suunnittelun
ihmislähtöisyyden kokeminen ja
ymmärtäminen on tärkeää. Muotoilukasvatus opettaa lapsia luovaan
ongelmanratkaisuun, toimimaan
yhdessä ja hahmottamaan asioita
visuaalisesti. Kaikki ominaisuuksia,
joiden merkitys tulevaisuudessa
korostuu”, hän selittää.
Teollisen muotoilun kerhossa on
keskusteltu mm. pakkaus- ja palvelu
muotoilusta. ”Lapset ovat olleet ana
lyyttisiä ja kerhossa on herännyt kriit
tistäkin keskustelua kuluttajuudesta
ja brändien rakentumisesta. Tarkoi

tuksena on purkaa muotoilun proses
sia ja osoittaa, miten ja miksi johonkin
lopputulokseen on päädytty.”

LAPSET
OVAT OLLEET
ANALYYTTISIÄ JA
KERHOSSA ON
HERÄNNYT KRIITTISTÄKIN KESKUSTELUA.

Skidiakatemiassa itse tekeminen on tärkeässä osassa.
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INTOHIMOLLA
KULTAKAUDEN
MUOTOILUN VUOKSI
Aila Svenskberg

Y

hteiskunnan aaltoliike
tuntuu pysähtyneen
taantumaan ja media
maailma on syvässä mur
roksessa, mutta miten
se näkyy muotoilukirjoittamisessa?
Kotimaiset alan lehdet, kuten Muoto,
on jo historiassa kuopattu. Talous- ja
sähköisissä medioissa, myös diginä
muotoilu saa palstatilaa (niukalti),
kun palkintoja ropisee. Tosin se ainoa
muotoilukirjoittamisen Vaasa-palkin

to loppui WDCHelsinki2012-vuoteen.
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suun
nittelun korkeakoulun journalismin
aikakauslehtiprofessuuria ollaan lo
pettamassa. Sisustuslehdissä juhlivat
vielä uutuustuotteet ja blogit vanno
vat ikuisen retron nimiin. Silti muo
toilusta kirjoitetaan globaalisti aiem
paa enemmän. Suomessa runsaus
tuntuu – ei edes yllättäen – keskitty
vän aikalaisteosten kustannuksella
loisteliaisiin monisatasivuisiin kirja

mammutteihin, joissa analysoidaan
suomalaisen muotoilun sodanjälkeis
tä kultakautta, 1950–60-lukuja. Nämä
toki varsin elinvoimaiset mammutit
uhmaavat ylpeästi aikaa ja globaalia
e-kirja-aaltoa. Ja onhan hyvin muo
toiltu kirja toki loistava käyttöliittymä
ja lähteenä usein nettiä luotettavampi.
Mammuteista kaipaisi myös pokkari
versioita ja niitä e-kirjoja. Kultakausi
on ehtymätön sampo, josta aina vain
riittää kerrottavaa. Ehkä seuraavassa
media-aallossa on nykydesignin vuoro
ja mediatkin ovat uusia…
Tietokirjailija, tutkija Harri Kalha
tuntuu olevan liikkeellä puhtaasti es
teettisen Muodon vuoksi. Kalha pal
kittiin Glorian Antiikin kolumneis
taan 2012 näillä näkymin viimeisellä
muotoilujournalismin Vaasa-palkin
nolla ja huomionosoituksia on sadel
lut senkin jälkeen. Joulukuussa 2013
Kalha sai Suomen taideyhdistyksen
kirjallisuuspalkinnon kolmesta tuo
reesta teoksesta, joista kaksi, Birger
Kaipiainen (EMMA/SKS 2013) ja
Muodon vuoksi – Lasin ja keramiikan klassikot (SKS 2013) käsittele
vät muotoilun lähihistoriaa. Huikean
tuottelias kirjallinen sammontakoja,
mutta muistettakoon, että Kalhan
väitöskirja käsitteli aikoinaan kultaajan muotoilun markkinointia, eikä
mies senkään jälkeen ole tutkijana
levännyt laakereillaan.
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Tapio Wirkkala 1949, Taide-esine, Hirvi/Elk, Iittala 1952.

MUOTOILUSTA
KIRJOITETAAN
GLOBAALISTI AIEMPAA ENEMMÄN.
Muodon vuoksi on varsin monitasoi
nen osoitus intohimosta muotoiluun.
Teos keskittyy pääosin 1950–60-lu
kujen palkittuun suomalaiseen lasi- ja
keramiikkataiteeseen. Harri Kalhan
teksti on vapautunutta, lennokasta
ja soljuvaa. Muotoilun kultakausi
avautuu lukijalle paikoin runollises
sa intensiivisyydessään lähes fiktii
visenä myyttisenä kertomuksena, to
sin antiikin jumaltaruihin verrattuna
mm. Milanon triennaalien voitot ja
Design in Scandinavia -näyttelyiden
suosio ja niitä seurannut mediamyl
läkkä ovat pääosin faktaa. Kalha toki
muistuttaa, että palkintojen taustal
la vaikuttivat myös raha ja taidokas
pr-työ. Ajan mainoskuvaukseen hyvin
perehtyneenä hän on ideoinut kirjan

visuaalisuutta: Niclas Wariuksen tuo
reet esinevalokuvat ovat kunnianosoi
tus kultakauden valokuvaajille, kuten
Otso Pietilälle ja Martti Ounamolle.
Kuvien tunnelma on autereinen kuin
vanhoissa Suomi-filmeissä, mutta
modernilla twistillä. Myös ajan leh
distä poimittu kuvitus lisää dokumen
taarista arvoa. Yksi kiinnostava taso,
eikä suinkaan vähäisin, on että teos
perustuu pääosin liikemies ja taideke
räilijä Kyösti Kakkosen kokoelmaan.
Kakkosen ansiosta kyseiset muotoi
lun helmet ovat pysyneet Suomessa
– osa maailmalta palautuneena – ja
ovat nyt kirjan kautta ainakin visuaa
lisesti kaikkien saavutettavissa. Muodon vuoksi on kuin kurkistus aarre
kammioon – tai kuin hyvin kuratoitu
näyttely, joka herää eloon puhtaasta
tekstuaalisesta voimasta, jota onnis
tunut kuvitus ja taitto säestävät.
Kalha ei toki ole ainoa tuottelias ja
ajankohtainen kultakauden muotoilun
asiantuntija. Suomen Lasimuseon
intendentti Kaisa Koiviston ja tutkija
Uta Laurénin hiljattain ilmestynyt Suomalaisen taidelasin kultakausi (Tam
mi 2013) on paitsi odotettu hakuteos,

myös täydennetty ja edullisempi ver
sio tilausteoksesta Maailman kaunein – Suomalaisen lasin kultakausi
1946–1965 (Tammi 2012). Kerronnan
päällekkäisyyksiltä ei toki voi välttyä
historiateoksissa, mutta Suomalaisen
taidelasin kultakausi antaa laajemmin
näkökulmaa mm. kilpailujen, tehtaiden
ja Pohjoismaisen yhteistyön vaikutuk
sesta kultakauteen. Oivaltavasti on
myös huomioitu lasialan kehitys kulta
kauden jälkeen ja ennakoitu mm. Nuu
tajärven lasitehtaan valitettava lopetta
minen 2014. Pääosin valokuvaaja Rauno
Träskelinin taidokkaat valokuvat täy
dentävät ansiokasta tietopakettia.
Tapio Wirkkala – Lasin ja hopean
runoilija (Suomen Lasimuseo 2013,
toim. Tuula Poutasuo) ilmestyi puo
lestaan Lasimuseon hiljattain päät
tyneen näyttelyn yhteydessä, joka pe
rustui myös Kyösti Kakkosen laajaan
kokoelmaan. Uutta tutkimustietoa
sisältävä julkaisu avaa tuoreita näkö
kulmia Wirkkalan lasi- ja hopeamuo
toiluun. Brittiläisen tutkijaprofessorin
Jack Dawsonin laaja artikkeli ikoni
sesta myytintekijästä kannattaa eh
dottomasti lukea ensin englanniksi.
Kultakausi avautuu renessanssineron
mittasuhteisiin kasvavan Wirkkalan
tuotannon kautta herooisena. Lasi
museon tutkijat ja muut kirjoittajat
ovat koonneet teokseen tärkeää tietoa,
mm. tekniikoista ja signeerauksista.
Muotoilun historia on toki aina kyt
köksissä oman aikansa yhteiskunnalli
siin ilmiöihin ja politiikkaan. Kuriosi
teetteina mainittakoon Kalhan kirjasta
Tyra Lundgrenin keraaminen taide
teos, jonka Benito Mussolinin kerro
taan ostaneen näyttelystä. Wirkkalakirjasta puolestaan löytyy lasiteos, joka
oli SKDL:n ym. tilaus Stalinin 70-vuo
tislahjaksi. Kiinnostavaa onkin, mistä
kaikkialta Kyösti Kakkosen kaltaiset
keräilijät voivat kultakauden designia
vielä löytää. Suotavaa olisi myös, että
Kakkosen esimerkki rohkaisisi suoma
laista yritysjohtoa satsaamaan enem
män taidokkaaseen kotimaiseen nyky
muotoiluun. Sen aika on nyt. •
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Alipainemuovaus
tulee vahvasti
Teollisuusyritykset
havahtuneet muovin
mahdollisuuksiin
muotoilussa

Nina Airisto

A

lipainemuovaustekniikka
on viime vuosina vahvis
tanut asemiaan teollises
sa muotoilussa muihin
muovitekniikoihin verrat
tuna. Näin arvioi Asoma Oy:n myynti
päällikkö Henry Luuppala, joka on
toiminut alipainemuovauksen parissa
1980-luvun puolivälistä lähtien.
Syyt alipainemuovauksen uuteen
suosioon ovat Luuppalan mukaan
selvät: Työkalukustannukset ovat
edulliset ja tuotanto tehokasta, myös
piensarjoissa.
”Tekninen kehitys, 3D-tiedostopoh
jainen valmistus sekä uudet kehitty
neet muovimateriaalit ovat mahdol
listaneet alan uuden nousun. Monia
tuotteita, joita ennen tehtiin muilla

muovitekniikoilla, valmistetaan nyt ali
painemuovauksella”, Luuppala sanoo.
”Alipainetekniikassa muovivalikoi
ma on laajentunut enemmän asiak
kaiden toivomiin väreihin, pinnanlaa
tuihin ja uusiin ominaisuuksiin, kuten
parempaan lämpötilan- ja UV-sätei
lyn kestoon”, Asoma Oy:n tuotekehi
tyspäällikkö Kalle Kaskela täydentää.
Muotoilu ei lisää kustannuksia
Myös muotoilun tarve on ollut voima
kas tekijä siinä, että esimerkiksi koneja laiteteollisuus käyttää alipaine
muovattuja osia entistä enemmän.
”Elinkeinoelämän keskusliiton
vuonna 2007 tekemän tutkimuksen
mukaan yli puolet teollisuusyrityksis
tä pitää muotoilua keskeisenä kilpailu
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tekijänä. Alipainemuovatussa tuotteessa
muotoilu ei lisää kustannuksia ja antaa
muotoilijalle tässä suhteessa suuren
vapauden”, Luuppala sanoo.
Muotoilijoiden mukanaolo tuotekehi
tyksessä ja suunnittelussa on lisännyt
ja laajentanut muovien käyttöä.
”Avustamme muotoilijoita ja yritysten
tuotekehitystä materiaalin valinnassa
kertomalla eri muovien ominaisuuksista
ja mahdollisista valmistustekniikkaan
liittyvistä asioista. Kun valmistustek
niikka valitaan jo aikaisessa vaiheessa
tuotekehitystä, voidaan materiaalin
rajoitukset ja mahdollisuudet ottaa
huomioon”, Kaskela evästää.
”Koneiden ja laitteiden ulkokatteet
ja verhoiluosat voidaan muovata muo
vista, jonka jäykkyys ja lämpötilan
kesto on erityisesti kehitetty näitä lait
teita varten. Muovista nämä tuotteet
on mahdollista tehdä oikeaan sävyyn
läpivärjätystä levystä, jolloin erillistä
maalausvaihetta ei tarvita. Maalattujen
osien naarmuuntumisesta aiheutuvat
jäljet ja mahdolliset korroosio-ongel
mat saadaan samalla poistettua.”
Metallikin tekee tilaa
alipainemuovaukselle
Alipainemuovaus on vallannut paljon
alaa metallitekniikoilta.
”Metalliin saatetaan kallistua siksi,
että sen käytöstä on enemmän koke
musta. Kun halutaan pelata varman
päälle, valitaan metalli. Tämä tapahtuu
usein muotoilun kustannuksella ja ali
painemuovauksen sallima vapaampi
muotoilu jää hyödyntämättä. Molem
pien materiaalien parhaita puolia
käyttämällä saavutetaan kestäviä ja
edullisia tuotteita”, Kaskela toteaa.
Luuppala toivoo, että alipainemuo
vauksen tuntemus teollisessa muotoi
lussa lisääntyisi edelleen.
”AEL on järjestänyt viime vuosina
muun muassa kaksi kurssia, joissa tee
mana on ollut metalliosien korvaami
nen muoviosilla. Erityisesti kurssit ovat
kiinnostaneet kone- ja laiteteollisuuden
asiakkaita”, itsekin kursseilla koulutta
jana toiminut Luuppala kertoo. •
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Ornamon
jäsenedut 2014
+ torstaisin ilmestyvä sähköinen

+ Ornamon omat näyttelyt, koulutukset,

viikkotiedote
+ viisi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti
+ tietoa työpaikoista, rahoituksesta, apurahoista, kilpailuista ja tapahtumista
+ neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
Betoni-lehti
+ tunnukset jäsenpalveluosioon
jossa mm. Ornamon sopimusmallit,
apurahakalenteri ym.
+ kansainväliset residenssit ornamolai
sille: mm. New York, Benin ja Oaxaca
+ Ornamon stipendit ja Kipinäraha
+ portfolio finnishdesigners.fi-sivustolle,
jossa tilaa 20 kuvalle
+ lakimiespalvelu puhelimitse kerran
viikossa
+ jäsenkortilla ja opiskelijakortin
Ornamo-tarralla alennuksia eri
liikkeissä ja museoissa

seminaarit, joulumyyjäiset ja Ornamoaamiaiset
+ IAET-työttömyyskassa
+ TEKin rinnakkasijäsenyysmahdollisuus
(Tekniikan akateemiset), edunvalvonta ja
jäsenedut mm. juristipalvelut ja oikeusturvavakuutus. www.tek.fi/ornamo-tek
+ ASLAK ja TYK-kuntoutukset
ornamolaisille
+ Vaihtuvia jäsenetuja; messulippuja,
kuvauspalvelua, koulutuksia,
seminaareja jne.

MIKÄLI ET OLE VIELÄ JÄSEN!
Liittyminen on nyt helppoa sähköisen
jäsenhakukaavakkeen kautta!
Tutustu Ornamon jäsenkriteereihin
www.ornamo.fi

Maksuton
lakimiehen
puhelinpalvelu
ornamolaisille

Voit kerran viikossa tiistaisin
klo 15–16 välisenä aikana kääntyä
asianajaja Tuija Heinon puoleen.
Tuija Heino ottaa veloituksetta
vastaan puheluita numeroissa
(09) 4540 800 ja 0400 674498.
Työsuhdeasiossa kysymykset
välitetään edelleen asiantuntijalle.
Ei sähköpostikyselyitä.

Ornamon
Teosmyyntinäyttely 2014

Tallberginkatu 1 C Helsinki
Avoinna ma-pe 12–18, la-su 11–17

Design: Renata Jakowleff, valokuva: Christian Jakowleff

8.–16.3.2014
Kaapelitehtaan Puristamo

YRITTÄJÄ
LIITY TEKIN
JÄSENEKSI
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Ornamo-TEK –rinnakkaisjäsenenä voit
hyödyntää monia TEKin jäsenille räätälöityjä
palveluita. Olit sitten sivutoiminen tai
päätoiminen yrittäjä, Ornamo-TEK –jäsenenä
saat asiantuntija-apua, etuja ja palveluita
yrittäjän arkea koskettaviin asioihin.

Vakuutusturva itsenäisille ammatinharjoittajille
Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, voit hyötyä TEKin
tarjoamasta oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta. TEKin
oikeusturvavakuutuksen vakuutusturvan piiriin kuuluvat
työ- ja virkasuhteiden lisäksi itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, sekä ammattiaan yritysmuodossa harjoittavat jäsenet, jos jäsen yksin
omistaa yrityksen. Lue lisää jäsensivuilta: www.tek.fi/
lakitieto ->TEKin oikeusturva- ja vastuuvakuutus.

Oikeudellista palvelua myös yrittäjille
Jäsenenä saat työhösi liittyvissä oikeudellisissa asioissa
apua ja neuvoja TEKin lakimiehiltä. Osa TEKin lakimiehistä
on erikoistunut yrittäjien kysymyksiin. Heihin voit ottaa
yhteyttä esimerkiksi näissä asioissa:
Osakas- ja toimitusjohtaja-sopimusten laatiminen
• Yritysten väliset sopimukset, kuten toimeksiantosopimukset
• Työsopimusmallit
• Immateriaalioikeudet ja patentit
• Yrityksen perustamiseen liittyvät kysymykset
• Oikeusturva- ja vastuuvakuutusten kysymykset
Lakimiehet tavoitat parhaiten sähköpostitse: www.tek.fi/
lakiposti. Tarvittaessa voit myös sopia henkilökohtaisesta
tapaamisesta. Lue lisää: www.tek.fi/lakipalvelut.

Verkostoidu TEKin Yrittäjäklubissa
TEKin Yrittäjäklubi toimii yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden kohtaus- ja tiedonjakopaikkana. Yrittäjäklubin jäsenyys on avoin ja maksuton kaikille TEKin jäsenille, jotka ovat
kiinnostuneet yrittäjyydestä. Kerho tarjoaa ajankohtaista
tietoa yrittäjyydestä ja keskustelupaikan sosiaalisen median
kanavissa ja blogissa. Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa myös mentorointia yrittäjille. Viime vuonna alkanut
toiminta kehittyy vähitellen jäsentensä näköiseksi, tule
mukaan vaikuttamaan! www.tek.fi/yrittajaklubi

AYT-kassasta yrittäjien työttömyysturva
Työttömyysturvaan liittyvät asiat kannattaa selvittää mahdollisimman pian yrittäjäksi ryhdyttyä. Palkansaajan työttömyyskassasta ei kannata välttämättä erota heti. Työttömyysturvan voimassaoloon liittyvissä kysymyksissä voit ottaa
yhteyttä suoraan kassoihin tai TEKiin. Ammatinharjoittajien
ja yrittäjien työttömyyskassan (AYT) jäsenenä olet tiettyjen
edellytysten täyttyessä oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyden ajalta yrittäjänäkin etkä jää pelkän
perusturvan varaan, jos kaikki ei mene kuten olit ajatellut
tai jos yksinkertaisesti vain päätät lopettaa yritystoiminnan.
TEK tekee AYT:n kanssa yhteistyötä. AYT-kassan tarjoamaan
työttömyysturvavakuutukseen voit tutustua osoitteessa
www.ayt.fi.

TEK edistää yrittäjyyttä
TEK edistää yrittäjämyönteisen toimintaympäristön
kehittymistä ja auttaa yrittäjänä toimivia jäseniään menestymään. Osallistumme erityisesti teknologiayrittäjien
toimintaympäristön kehittämiseen. Tuemme valtakunnallisten teknologiayrittäjyyspäivien järjestämistä ja järjestämme itse useita yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille
suunnattuja tapahtumia. Julkaisemme myös oppaita ja
tietoa erityisesti teknologiayrittäjille ja yrittäjäksi aikoville.

Lue lisää Ornamo-TEK-rinnakkaisjäsenyydestä
www.tek.fi/ornamo-tek
Tutustu TEKin yrittäjille tarjoamiin palveluihin
www.tek.fi/yrittajyys, www.tek.fi/yrittajablogi

TYÖHUONEELLA
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RD Velho
Tampere
Iiro Laaksonen on teollinen
muotoilija, jonka mielestä
tyhjä pöytä ei herätä luovuutta.

O

”

len työskennellyt RD Velhon
Tampereen toimipisteessä
puolisentoista vuotta. Pidän
Tampellan alueesta, jossa meillä on
kahdet erilliset tilat Verstaankadulla
katutasossa.
Suurista ikkunoista avautuu valoisa
ja kiva katunäkymä, ikkunoista
myös näkee työhuoneelle sisään ja
välillä olo onkin suunnittelutyötä
tehdessä kuin näyteikkunassa olisi.
Haluaisin työskennellä inspiroivam
massa ympäristössä. Olemme ajatel

leet muokata tilaa palvelemaan
enemmän luovaa tekemistä.
RD Velholla on yli sata suunnittelun
ja tuotekehityksen ammattilaista kuu
della eri paikkakunnalla ja toistakym
mentä teollista muotoilijaa, tosin olen
ainoa, joka edustaa muotoilua RD Vel
hon Tampereen toimistossa. Muut työs
kentelevät tuotekehityksen ja mekaniik
kasuunnittelun parissa. Teemme paljon
töitä yhdistäen eri osaamisalueitamme
ja tärkeintä täällä on hyvä tekemisen
meininki ja monialainen osaaminen.

Työskentelen perinteisen teollisen
muotoilun ja tuotekonseptoinnin
parissa. Työpöydälläni on pari isoa
näyttöä sekä Wacomin piirtopöytä.
Suuri osa työstä onkin tietokoneella
eri ohjelmilla tekemistä, mutta käsin
luonnostelu on edelleen tärkeä osa
ideointia ja luovaa prosessia. Työpöy
täni alkaa herkästi sedimentoitumaan
protokappaleista, skisseistä ja muista
papereista. Ei haittaa vaikka pöydän
nurkat ovat täynnä projekteihin liitty
vää sälää. Päinvastoin, tyhjä pöytä ei
mielestäni herätä luovuutta.
Teen etätöitä sellaisissa suunnitte
lun vaiheissa, jotka vaativat syvem
pää keskittymistä. Näin on usein pro
jektien alkuvaiheessa, jolloin lähden
mielelläni skissailemaan aivan toi
siin tiloihin, kahviloihin tai milloin
mihinkin. Projektien ollessa inten
siivisimmillään teen usein etäpäiviä
kotona. Joskus työpäivät venyvät yön
pikkutunneille.” •

KUUKAUDEN TAITEILIJA
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Eveliina Hartikainen

E

veliina Hartikainen pyrkii
kuvataiteilijana yhdistämään
erilaisia tekniikoita luonteviksi
kokonaisuuksiksi. Hänen työnsä
syntyvät ompelemisen, muotoilun
ja maalaamisen yhdistelminä. Teok
set korostavat näkemisen prosessia.
Teoksia voi tarkastella kaukaa ja
läheltä. Silmät toimivat ikään kuin
sormina ja haptinen pinta houkuttelee koskettamaan.
Hartikainen käyttää kangasta sen
orgaanisen ominaisuuksien ja muo
kattavuuden vuoksi. ”Kankaalla on
samoja ominaisuuksia kuin iholla
– se on herkkä ja joskus hauras. Pin
nan rikkoutuessa sisäpinta tulee esil
le, jolloin ulkopinnan voi paikata om
pelemalla takaisin kiinni. Näin syntyy
jotakin uutta, mutta aikaisemmasta
jää jäljet, jokin muistutus menneestä.”
Ideat Hartikaisen teoksiin synty
vät sekä suomalaisia että ulkomaisia
luonnon- ja kulttuuriympäristöjä tark
kaillessa, matkustelulla ja ulkomailla
oleskelulla on ollut suuri merkitys luo
misprosessissa. Ideoiden työstäminen
teoksiksi tapahtuu omassa galleriassa,
jossa on joka päivä avoimet ovet kaikil
le Eveliinan töistä kiinnostuneille.
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Tulossa Taiteilijat O:n
kuukauden taiteilijoiden näyttely
Design Forum Showroom
16.12.–31.12.2014

KANKAALLA
ON SAMOJA
OMINAISUUKSIA
KUIN IHOLLA – SE
ON HERKKÄ JA
JOSKUS HAURAS.
Hartikaisen viimeisin installaatio
”Nimetön” on kankaasta rakennettu
tila, jonne katsoja voi mennä sisälle.
Teoksen runko on rakennettu ontois
ta muoviputkista, joiden sisällä kul
kee naru, joka yhdistää putket kiinni
toisiinsa. Installaatio ”Nimetön” tul
kitsee yksityisen ja julkisen tilan vä
listä eroa. Katsoja voi ottaa itselleen
näkyvän tai piiloutuneen tarkkailijan
paikan näyttelytilassa. Hän voi mennä
teoksen sisälle tai jäädä ulkopuolelle.
Näin katsoja on tilanteessa, jossa hän
joutuu pohtimaan omaa asemaansa
suhteessa teokseen ja tilaan. •
Muu maa, 3D, 68x150cm,
kangasvärjäys ja akryyli, 2011.

Vas. Totuuden Torvi, 450 x 300 x 380 cm,
pehmeä veistos: kangasvärjäys, 2012.
Ylh. Emo hekuma, 3D, 180x150cm, akryyli, 2010.

TEKIJÄT KERTOVAT
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Yrittäjänä
päivä kerrallaan!

SISUSTUSARKKITEHTI SIO
MARCO LINDH
”

V

älillä on päiviä, jolloin tämä
ammatti oikein ällöttää minua.
Välillä on taas päiviä, jolloin
tämä on maailman paras ammatti!”
Ammatin ylä- ja alamäet mennään
vauhdilla keskustelussamme sisus
tusarkkitehdin arjesta yksityisyrit
täjänä. Suoraa puhetta ammatinhar
joittamisen aallokoista saa kuulla
harvoin, rakentavaa palautetta omasta
toiminnasta ehkäpä vielä harvemmin.
Marco Lindhin tie sisustusarkki
tehdiksi alkoi Suomen ulkopuolelta.
Kun valintakokeet Göteborgissa ja
Helsingissä osuivat samalle päivälle,
oli tehtävä päätös. Lindh päätyi Ruot
siin ja opinnot Göteborgin Konst
industriskolanissa alkoivat vuonna
1979. Paluu Suomeen valmistumisen
jälkeen oli selvä asia alusta saakka.
Yrittäjyysura ei suinkaan lähtenyt
heti valmistumisesta, vaan ammatti
taitoa syvennettiin vajaat kymmenen
vuotta eri suunnittelutoimistoissa
ennen oman itsensä pomoksi ryhty
mistä. ”Pidän ehdottaman tärkeänä
työkokemusta toisen palveluksessa
ennen yrittäjyyttä. Olin valmistumi
sen jälkeen täysi raakile. Opin valta
vasti työnantajiltani ja vaihdoinkin
työpaikkaa haasteiden ja olosuhteiden
mukaan.” Lindh ei aikaillut mennä
haasteiden perässä ja tekemällä
oppi. ”Jossain vaiheessa tuli sellainen
olo, että minähän tässä olen kaiken
tehnyt. Voisin itsekin vastata tästä,
yksin.” Yrittäjyyden alku ei vain
ollut paras mahdollinen.

”Ehdin toimia yrittäjänä hetken kun
90-luvun lama iski päälle! Onneksi olin
jo aiemmin aloitellut pienimuotoisesti
tuotesuunnittelua.” Lindh suunnitteli
tuolloin puisia liikelahjoja, joista tuli
(yllättäen) huomattavia tilauksia. Eräs
kin tilaus oli niin suuri, että suunnit
telijan provisioon pyydettiin pienen
nystä. ”Tuotesuunnittelussa on se hyvä
puoli, että se antaa tilaa yrittäjyydelle
tarpeen vaatiessa. Siitä tuli sitten tulo
ja jälkikäteen vaikka aktiivinen työ oli
jo tehty. ”Suunnittelen koko ajan jotain,
johon on helppo paneutua enemmän
jos suunnittelutöitä ei ole.” Lindhillä
on meneillään ulkokalusteprojekti, jol
le hän etsii parhaillaan markkinointi
kanavia. Itsenäisestä valmistuksesta
ja markkinoinnista on kokemusta, ja
se vaatii todella paljon työtä. Siihen
Lindh ei enää lähde. Suunnittelutyön
aaltomaisuus – töiden kausiluontei
suus – oikeastaan edellyttääkin jotain
muuta kuin tilasuunnittelua.
Yksityisyrittäjän uralla on täytynyt
oppia uudenlaiseen elämänrytmiin.

PALUU SUO
MEEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN
OLI SELVÄ ASIA
ALUSTA SAAKKA.

Töiden kausiluontoisuus on kuluttavaa,
mutta mahdollistaa toki sellaisia pro
jekteja, jotka palkkatyössä ovat mah
dottomia. Lindhin pysyvin ja opettavin
projekti on ollut oman talon rakennus,
joka tuli paikkaamaan 90-luvun alun
hiljaisia aikoja. Yrittäjän elämänrytmi
on enemmän hetkessä elämistä ja tule
vaisuutta katsotaan seuraavan kuukau
den aikaikkunalla. ”Kun teet projektia,
et ehdi sen lisäksi markkinoida palve
lujasi. On pakko elää hetkessä. Projek
tit eivät välttämättä seuraa toisiaan.
Siitä tulee tämän ammatin heikkous.
On päiviä, jolloin tekisin mieluimmin
kaikkea muuta kuin tätä. Sitten tulee
päiviä, jolloin tuntuu, että kaikki sujuu
ja viihdyn hyvin!”
”Olen ollut SIOn jäsenenä valmistumisesta asti. En ole ollut mitenkään
aktiivinen toimija. Ajatus johonkin
osallistumisesta (=luottamustoimen
”napsahtaminen”) on saanut vinhan
sivuvaikutuksen, joten olen pysytel
lyt taustalla. Toiminnassa kannat
taa huomioida jäsenet monenlaisilla
taustoilla. Työntekijäasemassa ole
vat eivät pääse niin helposti päivisin
ja yrittäjä laskee tarkastikin mihin
osallistuu. Ammatilliset, kollegiaali
set tilaisuudet antavat paljon, ja niitä
kannattaa järjestää!” Keskustelumme
lopuksi tulimme kuitenkin siihen
tulokseen, että juuri tällä hetkellä
sisustusarkkitehdin ammatti tuntuu
maailman parhaimmalta ammatilta! •
Marika Laakko

RAHOITUS, APURAHAT & RESIDENSSIT

APURAHAT
AVEK, AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN
EDISTÄMISKESKUS
CreaDemo-avustus myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa
harjoittavien yhdistysten tuote
kehityshankkeisiin, joissa
etsitään uusia luovien alojen
ja kulttuuriyrittäjyyden tuotetai palveluinnovaatioita.
Hakuaika päättyy 28.2.2014.
DigiDemo-avustus digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien
kulttuuristen sisältöjen ja
palveluiden tuotekehitykseen.
Hakuaika päättyy 31.3.2014.
www.kopiosto.fi/avek/
tuen_hakeminen

ASKON SÄÄTIÖ
Muotoilun Antti Nurmesniemi
-jatkokoulutusapuraha on
haussa 1.2.–30.4.2014.
www.askonsaatio.fi/
antti_nurmesniemi.php

CIMO
Comenius-ohjelman
täydennyskoulutusapurahat
opetushenkilöstölle koskien
1.7.2014 alkavia kursseja tai
täydennyskoulutusjaksoja.
Hakuaika päättyy 17.3.2014.
Apurahat koulujen välisille
yhteistyöhankkeille.
Hakuaika päättyy 30.4.2014.
www.cimo.fi/ohjelmat/
comenius

GRETA JA WILLIAM
LEHTISEN SÄÄTIÖ
Apurahoja kuvataiteilijoille,
taideteollisuuden harjoittajille,
säveltaiteilijoille ja arkki
tehdeille kotimaassa ja
ulkomailla tapahtuvaa työskentelyä tai näyttelyä varten.
Hakuaika päättyy 28.2.2014.
www.gretajawilliamlehtinen.fi

KONSTSAMFUNDET
Stöd ges bland annat för allmänna kulturbidrag, blidkonst
och konstindustri, publikationsverksamhet och utbildning.
Ansökningstid 1.–28.2.2014.
www.konstsamfundet.fi/
stipendier

KULTURKONTAKT
NORDEN
Lyhytaikaista verkostotukea
voi hakea uuden verkoston
perustamiseen Pohjoismaiden
ja Baltian taide- ja kulttuuri
kentän sisällä. Hakuaika
päättyy 19.2.2014.
Tuotantopainotteinen toiminta.
Rahoitus on tarkoitettu
projekteille, jotka panostavat
kulttuurin ja taiteen tuotantoon
ja luovaan työhön. Hakuaika:
5.2.–5.3.2014.
Osaamisen kehittäminen: rahoitusta kulttuurin- ja taiteenalojen toimijoiden osaamisen
kehittämiseen ja tiedon jakamiseen. Hakuaika: 5.2.−5.3.2014.
www.kulturkontaktnord.org/
lang-fi/home

Ornamon lehti nro 1 /2014

NORDEN
– POHJOISMAINEN
KULTTUURIRAHASTO
Vuoden pohjoismaiselle
kulttuuritapahtumalle Digital
2015−2016 myönnetään
400 000 euron tuki.
Projektissa tulee olla yhteis
työkumppaneita vähintään
kolmesta Pohjoismaasta.
Hakuaika päättyy 15.2.2014.
www.nordiskkulturfond.org/
fi/digital
Pohjoismaisen kulttuuri
rahaston apurahat projekteille, 
jotka tematisoivat ja kehittävät
pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä ja joissa on huomattava
pohjoismainen sisältö.
Hakuaika päättyy 1.4.2014.
www.nordiskkulturfond.org/fi

OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖ
Kulttuurivientituen paino
pisteenä Kiinaan ja Aasiaan
suuntautuvat hankkeet.
Hakuaika päättyy 24.3.2014.
www.minedu.fi/OPM/
Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/
avustukset

OSKAR ÖFLUNDS
STIFTELSE
Understöd åt personer och
samfund som verkar inom
vetenskapens och kulturens
olika områden. Ansökningstid
15.1.–15.2.2014.
www.oskaroflund.fi

POHJOISMAISET
RAHASTOT
FRAME
Apurahoja visuaalisen taiteen
kansainvälistymiseen.
Hakuaika 10.–31.3.2014.
www.frame-finland.fi/

LETTERSTEDTIN
YHDISTYKSEN APURAHA
Pohjoismaista yhteistyötä
tukeville hankkeille ja
tapahtumille. Hakuaika
päättyy 15.2.2014.
www.letterstedtska.org

Islantilais-suomalainen,
suomalais-norjalainen ja
suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto jakaa apurahoina
erilaisiin hankkeisiin mm.
taiteen ja kulttuurin alalla.
Hakuaika on 1.–28.2.2014.
http://www.hanaholmen.fi/
pohjoismaiset-rahastot
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THE SCANDINAVIAJAPAN SASAKAWA
FOUNDATION
Apurahoja mm. yhteistyö
projekteihin, Japaniin
suuntautuviin matkoihin ja
kongresseihin osallistumiseen.
Hakuaika päättyy 28.2.2014.
www.sjsf.se

SUOMEN
KULTTUURIRAHASTON
MAAKUNTARAHASTOT
Apurahoja maakuntarahaston
alueella tehtävään kulttuurityöhön. Etelä-Karjalan, EteläPohjanmaan, Etelä-Savon,
Hämeen, Kainuun, KeskiPohjanmaan, Keski-Suomen,
Kymenlaakson Lapin, Pirkan
maan, Pohjois-Karjalan,
Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen,
Satakunnan, Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen rahastojen
hakuaika päättyy 10.2.2014.
www.skr.fi/apurahat/
haettavat-apurahat/maa
kuntarahastot-haku-101-102

TAITEEN
EDISTÄMISKESKUS
Taiteilija-apurahat on
tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn.
Hakuaika: 1.3−31.3.2014.
Matka-apurahat on tarkoitettu
eri alojen ammattitaiteilijoille,
taiteen asiantuntijoille ja
työryhmille taiteellisesti
merkittäviin hankkeisiin liitty
vien ulkomaanmatkojen kustannuksiin. Jatkuva hakuaika.
http://www.taike.fi/
kaikki-apurahat

VANTAAN KAUPUNKI
Toiminta-avustukset kulttuuritoimintaan, taiteilija-apurahat
sekä 10-vuotisjuhla-apuraha.
Hakuaika päättyy 28.2.2014.
http://www.vantaa.fi/fi/
kulttuuri/avustukset

RAHOITUS, APURAHAT & RESIDENSSIT
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JATKUVA HAKU
ELY-KESKUKSET
www.ely-keskus.fi/web/ely/
rahoitus-ja-avustukset

NORDEN
– POHJOISMAINEN
KULTTUURIRAHASTO

uusia, kansainvälisesti
kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä
tutkimusorganisaatioiden
huippuosaamisesta.Hakuaika
päättyy 28.2.2014.

TUTKIMUSIDEOISTA
UUTTA TIETOA JA
LIIKETOIMINTAA
– TUTKIMUSRAHOI
TUKSEN HAKU 1/2014

www.nordiskkulturfond.org

JANE JA AATOS
ERKON SÄÄTIÖ
www.jaes.fi

Tavoitteena on rahoittaa
markkinahakuisia tutkimus
projekteja ja saada aikaan
uusia, kansainvälisesti
kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä
tutkimusorganisaatioiden
huippuosaamisesta.
Hakuaika päättyy 28.2.2014.

tahansa. Projekteissa kehitetään kilpailukykyisiä inno
vatiivisia tuotteita, palveluja
ja prosesseja. Hakuaika
päättyy 28.3.2014.

ALBERTA–FINLAND
INNOVATION AND
COMMERCIALIZATION
PROGRAM
Kanadalaisen Albertan
provinssi ja Suomessa Tekes
edistävät maiden välistä
kaupankäyntiä, globaalia
kilpailukykyä ja pk-yritysten
kansainvälistymistä.
Hakuaika päättyy 31.3.2014.
www.tekes.fi/nyt/
hakuajat-2013

POHJOISMAINEN
KULTTUURIPISTE
www.kulturkontaktnord.org/

SVENSKA
KULTURFONDEN,
MATKA-AVUSTUKSET
www.kulturfonden.fi

TUOTEVÄYLÄ
Maksuton asiantuntijapalvelu,
joka tarjoaa neuvoja ja tukea
keksintöjen kehittämiseen.
www.tuotevayla.fi

RAHOITUS / TEKES
SKOLKOVO-YHTEISHAKU
PK-YRITYKSILLE
Suomen ja Venäjän välinen
haku pk-yrityksille ja startupeille. Hakuaika päättyy
28.2.2014.

STRATEGISET TUTKIMUS
AVAUKSET 2014
Tavoitteena on rahoittaa
markkinahakuisia tutkimus
projekteja ja saada aikaan

HUIPPUOSTAJATOHJELMAN
TUTKIMUSHAKU
Tutkimushaun tavoitteena on
luoda uutta tietoa ja osaamista
kysynnän vaikutuksista markkinoiden ja yritysten kehittymiseen
sekä aktivoida tutkimustahoja
tekemään tiivistä yhteistyötä
innovatiivisiin hankintoihin
pyrkivien tilaajien kanssa.
Hakuaika päättyy 7.3.2014.

RESIDENSSIT
RESIDENCY AT NIDA
ART COLONY, LITHUANIA
NAC of the Vilnius Academy of
Arts welcomes proposals for
its upcoming (2014–2015) remote residencies on the Baltic
Sea coast in Lithuania. Application deadline is 15.2.2014.
www.nidacolony.lt/en/
residence

EUROSTARS-OHJELMAN
HAKU PK-YRITYKSILLE
Eurostars-ohjelmasta rahoite
taan pienten ja keskisuurten
kasvuyritysten tutkimus- ja
kehitysprojekteja. Yritykset
voivat lähettää ohjelmaan
hakemuksia miltä tahansa
aihealueelta. Seuraavan
arviointikierroksen hake-
musten viimeinen jättöpäivä
on 13.3.2014.

PARIISIN TAITEILIJAKAUPUNGIN SÄÄTIÖN
ATELJEE, RANSKA
Residenssihaku kuvataiteili
joille ja muotoilijoille yhdestä
kuukaudesta vuoteen.
Hakuaika päättyy 31.3.2014.
www.citedesarts.fi

MARBELLAN
ATELJEETALO, ESPANJA
Tuettavia työskentelyjaksoja
v. 2015 koskeva haku, jossa
etusijalla ovat Taiteilijaseuran
alaisiin liittoihin kuuluvat kuva
taiteilijat. Hakuaika päättyy
11.4.2014.
www.ateljeesaatio.fi/
marbella.html

BASELIN ATELJEE
STIPENDI, SVEITSI
Taiteilijaseuran alaisiin liittoihin kuuluvat jäsenet voivat
hakea kuuden kuukauden
ateljeestipendiä Baseliin
Sveitsiin. Hakuaika päättyy
noin 11.4.2014, tarkista aika
ateljeesäätiön verkkosivuilta.
www.ateljeesaatio.fi/
vierasateljeetoiminta.html

VILLA KARO, BENIN
Villa Karo on suomalaisafrikkalainen kulttuurikeskus,
jonka residenssijaksojen
pituus on 5 viikkoa–3 kuu
kautta. Syksyn residenssien
hakuaika päättyy 15.4.2014.
www.villakaro.org/villakaro

SUOMEN NEW YORKIN
KULTTUURI-INSTITUUTIN
RESIDENSSI, USA
Ornamolaiset voivat hakea
työskentelystipendejä taiteilijaasuntoihin New Yorkissa.
Tarkista hakuaika, joka
ajoittuu huhtikuun loppuun.
www.ficultureny.org

CIRCOLO SCANDINAVO
IN ROME, ITALY
SUOMALAISSAKSAL AINEN HAKU
PK-YRITYSTEN
YHTEISPROJEKTEILLE
Haun projekti-ideat lähtevät
yritysten omista tarpeista ja voivat kohdistua mille aihealueelle

Circolo Scandinavo offers
residencies to artists in Rome
from Sept 2014 till July 2014.
Application period is from
1.2.–1.4.2014.
www.circoloscandinavo.it/
residency-program/

Lisää apurahoista,
rahoituksista &
residensseistä
www.ornamo.fi >
jäsenpalvelut, tunnukset:
muotoilu@ornamo.fi

ORNAMON
LEHTI
Ornamon lehti 1/2014
Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri, ilmoitukset Minna Borg,
info@ornamo.fi, p. 046 878 2570
Ulkoasu Dog Design Oy
Painosmäärä 2400 kpl
Painopaikka Trio-Offset
Lehti on luettavissa lyhennettynä www.ornamo.fi

5 numeroa vuodessa
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14

7.1.
5.3.
1.5.
11.8.
6.10.

Aineistovaatimus
Painos
Painopaikka
Koko
Paperi

Uuden kehittäminen on usein sähläystä
ja sattumaa, joka jälkikäteen selitetään
rationaaliseksi prosessiksi.
Konstruktionistinen sensemaking
- näkökulma auttaa ymmärtämään
muotoilun sosiaalista luonnetta: ihmiset
luovat mielekkyyttä eri tavoilla.
Sankarimuotoilijan on aika astua syrjään
muotoilun keskiöstä.
”Ensimmäinen lukemani väikkäri, jonka
alusta loppuun lukeminen ei vaadi suunnattomia ponnisteluja”, toimitusjohtaja
Paulus Perkkiö, designtoimisto Buorre.

MIELEKKYYDEN MUOTOILU
– autoetnografia tuotekehityksen
alkuvaiheista
Ilkka Kettunen, 2013, Kuusamo: Aatepaja
Acta Universitatis Lapponiensis 268
220 sivua. Mustavalkokuvitus
ISBN 978-952-484-689-9
Tilaa hintaan 29,- (sis. postikulut)
osoitteesta ilkka.kettunen@ulapland.fi

7.2.
8.4.
6.6.
8.9.
17.11.
offset (CMYK)
2400 kpl
Trio-Offset
210 x 280
Galerie Art Bulk

Ilmoitushinnat (ei alvia)
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK)
1/4 s. 97 x 132 mm + 3 mm bleed

400 €

1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed

500 €

1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed

500 €

1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed

700 €

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

750 €

Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

850 €

Vain sähköinen lehti 1/1 s.

250 €

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään
mennessä osoitteeseen: info@ornamo.fi.
Ilmoitukset pdf-muodossa.
Erilliset kuvatiedostot jpeg- tai tiff-kuvina,
painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.
Mediakortti: www.ornamo.fi > palvelut > mediakortti
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, info@ornamo.fi
Lyhentämättömän Ornamon jäsenlehden sähköisen
version linkki lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa.
Lyhennetyt versiot ovat luettavissa www.ornamo.fi
Lyhentämättömät versiot kotisivujen jäsenpalveluita osiossa.
Tunnukset voi pyytää os: muotoilu@ornamo.fi
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Muotoilun
Antti Nurmesniemi
2014-jatkokoulutusapurahat lukuvuodelle 2014–2015
www.askonsaatio.fi

Millainen
toimisto
sinua
inspiroi?

Lähetä kuva ja voita neljä Kilta-tuolia.
Ota valokuva suosikkitoimistostasi, mielikalusteestasi tai lempitaideteoksestasi ja osallistu Inspiring Office -kilpailuumme
osoitteessa www.facebook.com/martelagroup. Parhaan kuvan lähettäjän palkitsemme neljällä Kilta-tuolilla.
Toimi nopeasti, sillä osallistumisaikaa on 28.2.2014 asti.

