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Kestävät ratkaisut
tarvitsevat muotoilua

Viikkotiedote
Jäsenenä saat sähköpostiisi
tärkeimmät uutiset ja vinkit
sähköpostiisi joka viikko.
Kotisivut
www.ornamo.fi
Jäsenpalvelut verkossa
Saat käsiisi koko Ornamon
jäsenpalvelupaketin, mm.
sopimusmallit, oppaat ja ajankohtaiset haut osoitteessa:
www.ornamo.fi/kirjaudu
Finnishdesigners.fi
Luo oma portfoliosi ja
näy ammattilaisten joukossa!
finnishdesigners.fi
Tilaa tunnukset
muotoilu@ornamo.fi
Ornamon lehti
Saat lehden kotiisi kannettuna
4 kertaa vuodessa.
Lue sähköinen versio
www.ornamo.fi/fi/ornamon-lehti
Facebook
Tykkää Facebook-sivustamme
niin pysyt aina ajan tasalla tärkeimmistä jäsenasioista ja Ornamon toiminnasta. Löydät meidät
Facebookista nimellä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo.

Kannen kuvat: Anni Koponen

LinkedIn
Seuraa meitä LinkedInissa ja liity muotoilualan ammattilaisten
joukkoon. Löydät meidät nimellä:
The Finnish Association of
Designers Ornamo.
Twitter
Ornamon Twitteristä luet tuoreimmat kuulumiset muotoilualalta.
Twiittaa meille muotoilualan
polttavista aiheista @Ornamo1
Instagram
Kurkista Ornamolaisten
maailmaan kuvien avulla.
Löydät meidät nimellä Ornamo1
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uonnonvarojen väheneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat
yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi
kilpailuvaltiksi: toisin tekemisen ajattelusta syntyy
samalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.
Muotoilijoita tarvitaan parempien tuotteiden,
laadukkaiden palveluiden kehittämiseen ja globaalien suurten ongelmien ratkaisemiseen. Vastuullisuus ei enää riitä vaan muotoilulla luodaan
kestäviä ratkaisuja ihmisten arjen ongelmiin ja
tarpeisiin. Tämä tarkoittaa ratkaisuja mm. asumiseen, liikkumiseen, jätehuollon tehostamiseen tai
materiaalien viisaampaan uusiokäyttöön.
Tässä lehdessä esittelemme vuoden 2016 ehdokkaat Ornamo-palkinnon saajaksi. Tekstiiliyrittäjät Saana Sipilä ja Olli Sallinen, automuotoilija Pasi Pennanen ja tekstiilisuunnittelija Pirjo Kääriäinen ovat kukin omalla alallaan kestäviin
arvoihin perustuvan muotoilun edelläkävijöitä.
Saana Sipilä ja Olli Sallinen kertovat (s. 12), kuinka kannattava tekstiilibisnes
yhdistetään esteettisiin ja ekologisiin arvioihin. Suunnittelijapari on nähnyt vaivaa
nostaakseen hamppumateriaalin profiilia ja luodakseen tekstiilialan alihankintaverkoston täällä kotimaassa. Mainio esimerkki siitä, mitä kuluttajatuotteiden parissa
työskentelevä suunnittelija voi omalla osaamisellaan ja valinnoillaan tehdä. Kestävät, tuotannolliset valinnat ovat samalla osa Saanan ja Ollin brändiä, jota duo on
määrätietoisesti rakentanut.
Professori Pirjo Kääriäinen on ollut kehittämässä Aalto-yliopistossa selluloosalle
uusia muotoilulähtöisiä käyttösovelluksia, jotka ovat ominaisuuksiltaan, ympäristöarvoiltaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä nykyisiin materiaaleihin verrattuna.
Kääriäinen on työllään vaikuttamassa niihin materiaaleihin, jotka luovat tulevaisuuden elinympäristöä ja arkea. Voit lukea Kääriäisen ajatuksia biomateriaaleista ja
suunnittelijan laajenevista mahdollisuuksista sivuilta 15.
Automuotoilija Pasi Pennanen on niin ikään muotoilijana keskittynyt siihen, miten
nykyisestä tavasta elää ja liikkua tehdään kestävämpi. Autoteollisuus käy läpi kovaa myllerrystä, johon vaikuttavat tällä hetkellä mm. EU:n päästötavoitteet.
Sivuilta 18 voit tutustua Pennasen mietteisiin suunnittelemastaan Toroidion
-sähköautosta, kaupunkikehityksestä sekä siitä, miksi sähköiseen liikenteeseen
siirtyminen on niin hidasta.
Ehdokkaiden uraauurtava työ osoittaa, että Suomi on täynnä luovaa potentiaalia uusien teknologioiden ja materiaalien kehitykselle. Muotoilijalla on tärkeä rooli
näiden materiaalien jalostamisessa houkutteleviksi ja kaupallistettaviksi menestystuotteiksi ja palveluiksi tulevaisuuden kuluttajille.
Ajatuksia herättäviä lukuhetkiä! •

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja
PS. Nähdään 20.4. Ornamon Muotoilupäivänä ja jatketaan keskustelua. Tänä vuonna
voit seurata tilaisuutta myös internetin välityksellä!

SISÄLLYS
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Ananya Tanttu

KATJA HAGELSTAM:

”Haluaisin kutsua kaikkea taiteeksi”
Lokal-gallerian perustaja, valokuvaaja Katja Hagelstamilla on avarakatseinen suhde taiteeseen. ”Minusta on vaikea sanoa missä eri
taidealojen rajat menevät. Haluaisin kutsua
kaikkea taiteeksi, niin valokuvaa, designia, kuvataidetta kuin keramiikkaa.”
Hagelstam teki Taiteilijat O:n pyynnöstä valinnat vuoden 2016 kuukauden taiteilijoiksi. Valintoihin vaikutti paitsi oma maku ja harjaantunut
silmä, myös teoksista välittyvä käsillä tekemisen tunne ja viittaukset kotimaisuuteen. ”Keskityin tietoisesti löytämään uusia, minulle tuntemattomia tekijöitä ja kokoamaan joukon, joiden
töistä syntyy toimiva kokonaisuus.”
Hagelstam löysi kuitenkin yllättäen tekijöis-

tä myös paljon samaa. ”Kaisa Logrenin, Nikolai
Balabinin ja Saana Murtin töissä näen kaikissa historiallisia kerrostumia, joissa vanha ja uusi
maailma kohtaavat. Ulla-Maija Wikman ja Sonja Salomäki taas näyttävät kaksi täysin erilaista
kulmaa tekstiilitaiteeseen.” Kaikki kahdeksan
taiteilijaa on määrä esitellä Galleria Lokalin näyttelyssä Suomen juhlavuoden 2017 keväällä.


Aurora Airaskorpi

Katso kaikki taiteilijat ja tutustu vuoden
ensimmäisiin taiteilijoihin Aimo Katajamäkeen ja Sonja Salomäkeen sivuilla 44-45. Bongaa Nikolai Balabin ja Saana Murtti
Ornamon Teosmyynnistä 12.–20.3. Kaapelilla.
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Teemu Töyrylä

GOOD DESIGN -palkintoja
Palkintokonkari Tapio Anttilan LINK-hylly
(kuvassa) ja Tuiki-valaisin palkittiin viime vuoden lopulla kansainvälisellä GOOD DESIGN®
Award 2015 -palkinnolla. Huomionosoitus oli
Anttilalle jo kymmenes. Innon Julie, Lab ja
Aura tuoteperheet palkittiin GOOD DESIGN™
Award -tunnustuksella. Julie-tuolin on suunnitellut Julie Tolvanen. Lab pöytä- ja tuolisarjan on suunnitellut Harri Korhonen. Aura
Wood on Mikko Laakkosen käsialaa.

IF Design Award
Timo Yliluoman kellosarja seikkailunhaluisille matkailijoille pokkasi iF Design Award
-palkinnon Product-kategoriassa.
– Otamme innolla vastaan tunnustuksen. Se on kunnianosoitus työlle, jota koko
tuotekehitystiimi on tehnyt, kommentoi pääsuunnittelija Yliluoma.
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Tiesitkö että:
Ornamo ja Aarium
tarjoavat myyntipaikan
Teosmyynnin digikaupassa
kaikille jäsenille, myös
opiskelijoille! Ilmoittaudu
9.3. mennessä.
ornamo.fi/fi/tapahtuma/
ornamon-teosmyynti2016

Kunniamerkkejä
Tasavallan presidentti palkitsi Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n hakemuksesta Agneta Hobinin (kuvassa oik.) Pro Finladia kunniamerkillä ja Inka Kivalon (vas.) Suomen Leijonan ritarikunnan
ritarimerkillä. Tekstiilitaiteilijoita juhlittiin Ornamossa alkuvuodesta. Varsinainen luovutustilaisuus järjestettiin opetusministeriössä
helmikuussa. Alansa eturivin tekijänä vaikuttanut Hobin tunnetaan monumentaalisista seinäteoksista ja veistoksista. Hobinin
työtä leimaa uusien menetelmien ja materiaalien innovatiivinen
toteutus. Kivalo tunnetaan kuvakudostekniikan uudistajana kaksi- ja kolmiulotteisista maalauksellisista tekstiiliteoksista.

Anni Koponen

Vuorovaikutusta
Muotoiluosaamisella on kasvavaa kysyntää Uudellamaalla, mutta kuinka hyvin suunnittelutoimistot pystyvät
siihen vastaamaan? ”Muotoiluyrityksillä on vielä paljon
tekemistä kimuranttien hankintakäytäntöjen, oman osaamisen tarjoamisen ja tilaajan tarpeiden ymmärtämisessä.
Tämä edellyttää myös parempaa käsitystä julkisen sektorin toiminnasta”, sanoo muotoilun asiantuntija Asta Boman-Björkell. Ornamo tarjoaa keväällä koulutuksia sekä
julkisia muotoiluhankintoja käsittelevän oppaan, jossa
opastetaan askeleet parempaan hankintaan. Tilaajille ja
tarjoajille suunnattu opas perustuu haastattelututkimukseen sekä Hilma-hankintakanavan analyysiin.

Jäsenpalvelua verkossa
Loppuvuodesta uudistetut verkkosivut tarjoavat Ornamon
muotoilija- ja taiteilijajäsenille tukea työelämän, yrittäjyyden ja
freelance-työn tueksi. Uusilta jäsensivuilta löytyy mm. sopimusmalleja, palkkatietoja, apuraha- ja residenssikalenteri sekä
ammatillisia artikkeleita ja ohjeita. Käyttäjätunnuksena toimii
etunimi.sukunimi. Luo itsellesi salasana ja tutustu sähköisiin jäsenpalveluihin! Ornamon jäsensivut löytyvät nyt osoitteesta:
www.ornamo.fi/kirjaudu.

FAKTA

55%

Kuntien ja yksityisen sektorin rakennuttajista, tilaajista ja suunnittelijoista suhtautuu myönteisesti
taiteeseen. Kokemuksia taiteen käytöstä rakennushankkeessa -selvitykseen vastanneista yli puolet
arvioi, että taide lisää ostohalukkuutta, alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentää ilkivaltaa.

3 KYSYMYSTÄ

Petteri Kolinen, toimitusjohtaja,
Design Forum Finland
Miten muotoilijan työ on muuttunut?
Muotoilu on ammattina muuttunut konkreettisten tuotteiden
muotoilusta mielikuvien rakentamisen suuntaan. Muotoilu
kattaa hyvin laajan kentän, uniikin taiteen tekemisestä strategisen tason muotoilujohtamiseen. Siihen kuuluu olennaisena osana luova työ ja yritysten tai tuotteiden (myös palvelutuotteet) muotoilu. ”Designer” nimikkeen alla työskentelee
todella laaja joukko erilaisia luovan työn ammattilaisia, fyysisten ja digitaalisten hankkeiden parissa.
Mitä suomalaisella muotoilukentällä tapahtuu juuri nyt?
Muotoilukenttä on monipuolistumassa hurjaa vauhtia. Muotoilun merkitystä erottautumistekijänä globaalissa ja digitaalisessa maailmassa on alettu hyödyntämään paremmin myös Suomessa. Muotoiluosaaminen auttaa trendien
ymmärtämisessä, strategiatyössä, parantaa asiakas-, ja
kuluttajakokemusta, tuo brändiin linjakkuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä ennen kaikkea lisää brändien ja tuotteiden haluttavuutta kuluttajien silmissä. Siksi muotoiluajattelu pitäisi
saada vahvemmin yritysten ylimmän johdon agendalle.
Miten Design Forum Finlandin toiminta muuttuu
sinun myötäsi?
Tiivistämme ja uudistamme strategiaa ja nostamme strategisen tason muotoilujohtamisen paremmin esille viestinnässämme. Parannamme yhteistyötä alan muiden toimijoiden
kanssa ja selkeytämme työnjakoa. Tuomme muotoilualan ja
muotoilujohtamisen osaajia ja kasvua tavoittelevat yritykset
yhteen. Markkinat ovat nykyään täysin globaalit, eli jos onnistumme rakentamaan Suomessa houkuttelevia brändejä ja
mallistoja, ne toimivat myös ulkomailla.

Marco Melander

TAPETILLA

7

KOLUMNI

Ornamon lehti nro 1/2016

8

Viisi myyttiä
muotoilusta
Pekka Toivanen
on designstudio Muotohiomon toimitusjohtaja

S

ain hyvän vinkin Ylen
tuottamasta ohjelmasta
Kahdeksan myytti työstä.
Erinomainen työn mielekkäitä sisältöjä ja tavoitteita avaava ohjelma.
Entäpä muotoilun myytit? Listasin
niistä muutaman:
1. Muotoilu on muodonantoa
Väärin. Design on sisällöntuotantoa.
Muoto on käyttöliittymä joka kertoo
mitä designtuotteilla ja -palveluilla
voi tehdä. Huonolla muotoilulla voi
heittää aggression kohteita, eikä heittoesineen muodolla ole merkitystä,
paitsi jos heittää kenguruita.
2. Muotoilemalla vaurastuu
Väärin. Tuntityönä myytävästä designpalvelusta yksittäinen muotoilija
ei rikastu. Harvoin myöskään pelkästään rojaltipalkkiolla. Erinomainen
polku on opetusvirasta, klassikkotuotteiksi positioituneista esineistä
syntyvien rojaltipurojen ja apurahojen & muotoilupalkintojen yhtälö. Se,
kuka em. yhtälön ratkaisee, saa sijoitukselleen paremman tuoton kuin Alfred Berg.
3. Muotoilijat ovat taiteilijoita
Väärin. Muotoilija ei ikinä ole saanut eikä tule saamaan sitä ilmaisuun

TUNTITYÖNÄ
MYYTÄVÄSTÄ
DESIGNPALVELUSTA
YKSITTÄINEN MUOTOILIJA EI RIKASTU.
ja tulostavoitteettomaan vapauteen
liittyvää positiota kulttuurituotannon
kentällä, josta taiteilijat voivat nauttia
- tai kärsiä. Toisaalta, muotoilija saa
peräänsä kompetenssinsa myötä liudan erilaisia perseellepotkijoita ja hyväksikäyttäjiä, jotka sijoittavat muotoilutyöhön sen minimiajan ja muun
resurssoinnin jonka kaupallisesti kilpailukykyisen tuotteen suunnittelu
vaatii. Heillä on merkittävä rooli
inspiraation ja motivaation ylläpidossa. Menestyvällä muotoilijalla on
puolestaan merkittävä asema markkinatalouden ravintoketjussa, jossa
toimia.
Menestyvä taiteilija taas on ravintoketjujen latvoilla, positiossa jossa
yhdestä tuotteesta voidaan maksaa
perusmuotoilijan vuosiansio, varsinkin jos kyseessä on julkisen tilan taideteos. Em. on hyvä peruste kaikille
muotoilijolle, joilla on ylikapasiteettia

luovuudessa, valuttaa osa tästä energiasta taidekenttään.
4. Design-etuliite tuottaa
lisäarvoa
Kyllä, jos sen liittää mihin tahansa
taitoon tai käsitteeseen, jolla varsinaisesti ei ole muotoilukoulutuksen
kanssa mitään tekemistä. Hiusmuotoilu tuo lisäarvoa tukanleikkuuseen,
”Designtalon" täytyy olla parempi kuin ”Rintamamiestalon” tai ”Rakennustaiteen” ja ”Design Week” on
ehdottomasti vuoden paras viikko.
Seuranhakupalveluissa ammattinimike ”Designer” tuottaa merkittävästi enemmän klikkauksia kuin ”Konsultti”.
5. Muotoilukoulutuksesta
on varaa tinkiä
No way. Jos edellämainitut myytit murretaan ja halutaan että
Suomi(kin) menestyy kansainvälisessä kilpailussa, pitää muotoilukoulutukseen panostaa jotain kaiken räjäyttävää ja muuttavaa. Sitä kautta
voidaan työmarkkinoille tuottaa uusi muotoilijoiden sukupolvi joka tekee kaiken sen mistä tähän mennessä
olemme puhuneet ja unelmoineet. •
Loput teesit ensi kolumnissa, kirjalliset palautteet pyydän kiitollisena osoitteeseen
pekka@muotohiomo.com

F IGURA BY EGE

www.facebook.com/orientoccident.fi — instagram.com/orientoccident_fi

ORNAMO-PALKINNOT
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SAAMMEKO ESITELLÄ:

VUODEN 2016
EHDOKKAAT
ORNAMOPALKINNON
SAAJAKSI!
Ornamo-palkinto on arvostettu tunnustus, joka tekee
näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta.
Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Ehdokkaat palkinnon
saajiksi tulivat Ornamon jäseniltä. Näiden joukosta Ornamon
hallitus valitsi kolme finalistia, jotka ovat tänä vuonna
tekstiilisuunnittelijapariskunta Saana Sipilä ja Olli Sallinen,
tekstiilisuunnittelija Pirjo Kääriäinen ja
automuotoilija Pasi Pennanen.
Teksti: Aurora Airaskorpi / Kuvat: Anni Koponen

Ornamo-palkinnon voittaja julkistetaan
Muotoilupäivänä 20.4.2016.Palkinnon voittajan valitsee
tänä vuonna sisustusarkkitehti Simo Heikkilä.
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ORNAMON HALLITUKSEN PERUSTELUT:
Saana ja Olli

”Saanan ja Ollin tuotanto edustaa vastuullista, laadukasta ja kestävää suomalaista muotoiluperinnettä energisellä ja tarttuvalla otteella. Pienen yrityksen
toiminta on kehittynyt määrätietoisesti: ilo ja arvostus suomalaista kansanperinnettä kohtaan heijastuvat läpi koko yrityskuvan. Myyntiä yrityksellä on
Suomen lisäksi jo 12 maassa. Saanan ja Ollin kaltaisia menestystarinoita suomalainen pientuotanto ja
-teollisuus kaipaavat enemmän.”

Pirjo Kääriäinen

”Kääriäisen kehitystyö tekstiiliteollisuuden ja materiaalitutkimuksen parissa on luonut monialaisia yhteyksiä alalle, joka on kaivannut piristysruisketta jo vuosia.
Kääriäisen toiminta heijastaa muotoilijan työnkuvan
muutosta parhaimmillaan: hän on muotoiluajattelija,
joka yhdistää työssään tiedettä, taloutta ja taidetta isossa mittakaavassa. Monialaisen CHEMARTS-yhteistyön
vetäjänä hänen tavoitteenaan on innostaa tulevia muotoilun ja materiaalitutkimuksen ammattilaisia kehittämään yhdessä tulevaisuuden materiaaleja ja tuoda muotoiluajattelu osaksi tutkimusprosessia.”

Pasi Pennanen

”Pennanen on tehnyt jo yli 15 vuotta uraauurtavaa työtä automuotoilun parissa. Hänen työnsä Raaseporissa
valmistetun Toroidion-sähköauton pääsuunnittelijana
on erityisen ajankohtaista nyt, kun autoteollisuus etsii
tulevaisuuden ratkaisuja päästöttömien autojen massatuotantoon. Pennasen menestyksekäs työ kansainvälisessä autobisneksessä on hyvä esimerkki vastuullisen
ja kestäviin arvoihin pohjaavan suomalaisen muotoiluosaamisen kansainvälisestä kilpailukyvystä.”

Ornamon lehti nro 1/2016

Saana Sipilä synt. 1986
Olli Sallinen synt. 1983
molemmat muotoilijoita
(AMK), valm. 2011, Turun
ammattikorkeakoulu
Näistä tunnetaan:
• Kalevalan kuvamaailmaa
lähellä olevista kuoseistaan.
Pariskunnan inspiraationlähteenä ovat erityisesti
kansanperinteet ja suomalainen luonto.
• Laadukkaista kuvista.
”Valokuvaajakaverit ovat
auttaneet luomaan sellaisen
kuvamaailman, joka sopii
omaan tyyliimme. Hyvien
kuvien avulla näytimme alusta
asti ammattimaisemmilta kuin
olimmekaan”
• Valittiin vuoden 2016
Design from Finland -kummisuunnittelijoiksi. Heidän
tehtävänään on vahvistaa
muotoiluosaamisen roolia
Design from Finlandin toiminnassa.
• Kotimaisen ja läpinäkyvän
tuotannon suosimisesta.
Kankaat tulevat valikoiduilta,
vastuullisesti toimivalta toimittajalta Euroopasta, kaikki
muut materiaalit ja tuotanto
ovat sataprosenttisesti
Suomessa.
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ORNAMO-PALKINTO
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MODERNIN
YRITTÄJYYDEN
ESIMERKKITAPAUS
Yrityskiihdyttämö, mentorit, vahva henkilöbrändi, sosiaalinen media
ja vahva visio. Niistä on
Saanan ja Ollin menestystarina tehty. Tekstiilisuunnittelijapariskunta
tietää mitä tekee – mutta
tekee sen kaiken aidolla
otteella ja vastuullisesti.

P

aljon on muuttunut Saana Sipilän ja Olli Sallisen elämässä seitsemässä
vuodessa. Se, mikä alkoi
itse tekemisenä ja oman
kodin sisustusprojektina on laajentunut kaikki kodin alueet kattavaksi sisustustekstiilimallistoksi, julisteiksi ja postikorteiksi sekä tusinaksi
yhteistyöprojekteja Suomessa ja ulkomailla. Samassa pariskunta on pokannut Saana ja Olli -merkilleen useita palkintoja, kiertänyt kansainvälisiä
muotoilutapahtumia ja myyjäisiä ja
suunnitellut blogihitiksi muodostuneen mattomalliston.
Menestys ei kuitenkaan ole ollut
sattumaa, vaan tulosta huolella suunnitellusta yritysideasta, avoimesta asenteesta ja uskalluksesta pyytää
apua. Yrityskiihdyttämöohjelma ja
mentorit auttoivat nuoret yrittäjät alkuun ja matkan varrella apua on saatu
niin omilta kavereilta kuin kokeneilta
muotoilijoiltakin. Turkulaisessa yrityskiihdyttämössä Sipilää ja Sallista
sparrasivat niin kotimaisen vaatealan
konkari Samu-Jussi Koski kuin Globe Hopen Seija Lukkala.
Ilman vuoden mittaista yrityskiihdyttämöä Saanan ja Ollin tarina ei olisi ehkä koskaan nähnyt päivänvaloa.
”Kun menimme sinne, meillä ei ollut
mitään tietoa siitä, mitä muotoilualan
yrityksen pyörittäminen vaatii. Koulutuksen tuloksena voitimme Nuori
yrittäjyys -palkinnon ja siitä saimme
itseluottamusta lähteä toteuttamaan
omaa ideaamme”, pariskunta kertoo.

Metsästä mediailmiöksi
Yritysidean taustalla oli ensimmäisen
yhteisen kodin sisustamisen yhteydessä herännyt ongelma: omaa silmää
viehättäviä, vastuullisesti tuotettuja
sisustustekstiilejä ei tuntunut löytyvän Suomesta.
Ensimmäisen askeleen yrittäjyyteen pariskunta otti vetäytymällä
mökkiin Padasjoelle viikoksi. Tuloksena syntyi Padasjoki-mallisto, joka
koostui hamppukankaasta valmistetuista sisustustyynyistä.
”Valitsimme materiaaliksi hampputekstiilin, sillä halusimme nostaa
hampun profiilia ja tuoda sen maanläheisistä ruskeista kohti kuulasta ja
raikasta värimaailmaa”, Sallinen kertoo. Ensimmäinen tyynymallisto myi
heti loppuun.
”Monet suunnittelijat väittivät, ettei Suomesta löydy tekstiilialan alihankintapaikkoja. Päätimme testata
asioiden tolan. Vaati jonkin verran salapoliisityötä päästä hyvien ja ammattitaitoisten valmistuspaikkojen jäljille, mutta nykyään voimme nukkua
yömme hyvin, koska tiedämme, ketkä
tuotteemme valmistavat.”
Saanan ja Ollin kaikki omat tekstiilituotteet syntyvät hampusta. ”On
selkeää, kun materiaaleja on vain yksi. Hamppukangas on todella kestävä
käytössä”, Sallinen toteaa.
Kangas on peräisin Romanian ja
Unkarin raja-alueella sijaitsevalta, perheyrityksen tehtaalta, jossa on
töissä 40 työntekijää. Materiaalit kuljetetaan maitse Suomeen. Kankaat
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VOIMME
NUKKUA YÖMME HYVIN, KOSKA
TIEDÄMME, KETKÄ
TUOTTEEMME
VALMISTAVAT.
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Villi Pohjola -malliston (2013) keittiöpyyhkeessä ja
sisustustyynyssä näkyy suomalainen luonto.

Tuotteet on tehty kestämään
Saanan ja Ollin kädenjälki on helposti tunnistettavissa. Värimaailma on
skandinaavisen puhdas ja kuvakieli lainaa folkloristisesta perinteestä ja luonnon maisemista. Tuoreena
työnäytteenä on Mum’s:ille suunniteltu, nopeasti loppuunmyyty Koko
iäksi -matto, joka on saanut suitsutusta niin sisustusblogeissa kuin alan
lehdissäkin. Matto ilmentää Saanan
ja Ollin taustalla olevaa ajatusmaailmaa: tuotteet on tehty kestämään koko iän, kodista toiseen.
Ekologisuus ja vastuullisuus olivat
Sipilälle ja Salliselle selviä valintoja
alusta asti. ”Emme kuitenkaan halunneet leimautua ekologisten tuotteiden
suunnittelijoiksi, sillä silloin merkistä
olisi tullut helposti liian yksiulotteinen. Meille oli tärkeää se, että muotoilu itsessään on kiinnostavaa”, pariskunta toteaa.
Sipilä ja Sallinen eivät halua kritisoida kulutusyhteiskuntaa vaan tarjota kuluttajille kestävämpiä vaihtoehtoja. Heidän mielestään maailma on jo
muuttunut parempaan suuntaan.
”Kun aloitimme, kukaan ei puhunut
puuvillan tuotannon epäkohdista, nyt
näistä jutuista puhutaan naistenlehdissäkin”, Sallinen sanoo.
Seitsemän vuoden aikana Sallinen
ja Sipilä ovat todistaneet myös yrit-

Kuvat: Unto Rautio

painetaan Aitoossa ja ommellaan Keikyällä ja Turussa, josta ne saapuvat
Turkuun tarkastettaviksi, laputettaviksi ja pakattaviksi. Julisteet ja kortit
painetaan Kaarinassa.
Saanan ja Ollin ensimmäinen mallisto Padasjoki
(2009) koostui itse painetuista ja ommelluista uniikeista sisustustyynyistä.

täjyyden maineen muutoksen. ”Nyt
keskiössä ovat nimenomaan sellaiset
teknologia-alan yritykset, jotka voidaan helposti skaalata kansainvälisille markkinoille. Räjähtävään kasvuun
tähtääviä yrityksiä on kuitenkin vain
murto-osa. On tärkeää säilyttää myös
muille pienyrityksille luodut tukirakenteet.”
Kaupallista, ei tehdasmaista
Myynnillisyys ja kansainvälisyys ovat
olleet Saanan ja Ollin tarinassa vahvasti mukana Padasjoen mökistä saakka. ”Kaupallistuminen on edellytys sille, että voimme tehdä tätä työtä. Leipä
pitää saada pöytään”, Sipilä sanoo.
Vaikka myynti- ja markkinointiosaaminen on pariskunnan mielestä heidän selkeä puutteensa, he ovat
pystyneet paikkaamaan tätä medianäkyvyyden ja sosiaalisen median avulla.
Näkyvyys netissä poikii jatkuvasti sen
verran yhteydenottoja, että varsinaista
myyntityötä ei tarvitse liiemmin tehdä.
Yrityksen kasvattaminen on selkeä
tavoite ja toiveena on, että nykyinen
nousujohteinen kurssi säilyy. Tehdasmaisuus on kuitenkin pariskunnasta

vieraannuttava ajatus. ”Toki isonkin
tuotannon pystyy tekemään vastuullisesti, kuten amerikkalainen American Apparel. Monesti kuitenkin itsetarkoituksellinen kasvu vie tuotannon
Kiinaan. Saana ja Olli on vahvasti
sidottu itse tekemisen kulttuuriin ja
meihin henkilöinä, että emme näe, että merkki voisi toimia tehdasmaisesti
tai toisen omistajan käsissä”, Sallinen
sanoo. ”Meitä kiinnostaa enemmän
elämänlaatu ja autonomia kuin pakonomainen kasvaminen.”
Sallisen ja Sipilän pyrkimyksenä
on olla alansa edelläkävijöitä, niin esteettisesti kuin materiaalien ja tuotannonkin näkökulmasta. ”Haluamme tehdä hommat aina paremmin
kuin muut alalla.” •
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TULEVAISUUDEN
MATERIALISOIJA
Pirjo Kääriäinen teki 18 vuoden uran
Finlaysonilla ja siirtyi sen jälkeen
akateemiseen maailmaan, resurssiviisaiden materiaalien tutkimuksen
pariin. Mahdollisuus olla luomassa
paremmista palasista koostuvaa
maailmaa on antanut uralle uuden
merkityksen.
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Eeva Suorlahti

RATKAISEVAA
ON SE, MILLAISIA NE MATERIAALIT
OVAT, JOISTA ELINYMPÄRISTÖMME
TULEVAISUUDESSA
MUODOSTUU.

Teknologia tarvitsee
tekstiiliosaamista
Kääriäisen reittiä biomateriaalien äärelle selittää paitsi vahva kiinnostus

DWoC-hankkeessa testataan selluloosan mahdollisuuksia ja käyttötapoja. Kuvassa toimistopaperista ja
pahvista kierrätettyä selluloosaa neuleena. Design Marjaana Tanttu.
Eeva Suorlahti

P

irjo Kääriäisellä on pitkä
ura suomalaisessa tekstiiliteollisuudessa. Siitä
huolimatta hän ei ole kaavoihin kangistunut vaan
pikemminkin edelläkävijä. Nyt hän on
mukana vaikuttamassa muun muassa
siihen, millaisia tekstiilin ja teknologian yhdistelmiä me tulevaisuudessa
pidämme yllämme, ja minkälaisia biomateriaaleihin erikoistuneita yrityksiä nuorten tekstiilisuunnittelijoiden
joukoista ponnistaa.
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa työskentelevän Kääriäisen työpäivät jakautuvat tällä hetkellä kahden akateemisen
projektin välillä. Yhtäällä hän tutkii
sitä, miten muotoilulla voidaan parantaa materiaalitutkimuksen prosesseja, osana selluloosan mahdollisuuksia
tutkivaa DWoC-hanketta. Toisaalla
hän taas ohjaa opiskelijoita tekemään
kokeellista materiaalitutkimusta Aalto-yliopiston CHEMARTS-kursseilla.
Kääriäisen kiinnostus biomateriaaleihin syntyi halusta olla luomassa paremman näköistä tulevaisuutta.
”On harhaluulo, että voisimme irtaantua täysin materiaalisesta maailmasta. Siksi ratkaisevaa on se, millaisia ne
materiaalit ovat, joista elinympäristömme tulevaisuudessa muodostuu”.

CHEMARTS-kursseilla opiskelijat kehittävät biotaloudelle uusia tuotteita muun muassa materiaalikokeilujen avulla.

tulevaisuuteen, myös realismi oman
alan suhteen. Vaikka moni nuori yhä
haaveilee painokuosien suunnittelusta Marimekon kaltaisille taloille,
se tie ei kanna kovin montaa suunnittelijaa. ”Jos haluat tehdä perinteistä
tekstiilisuunnittelua, sinun on lähdettävä ulkomaille”. Murros muotoilijoiden ajattelumaailmassa on Kääriäisen
mielestä kuitenkin jo tapahtunut. Monet suunnittelijat toimivat aineetto-

mien prosessien, kuten kaupunki- ja
palvelumuotoilun parissa.
Hän toivoo, että opiskelijoista yhä
useampi hankkii itselleen töitä uusia
teknologioita ja prosesseja hyödyntävistä yrityksistä, sillä siellä on mahdollisuuksia. ”Monet valmistajat ovat
valmiita kääntämään tuotannossa
katseensa takaisin Eurooppaan, jos he
löytävät perusteet sille. Esimerkiksi
älyvaatebisneksessä tarvitaan tekstii-
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Finlayson

Pirjo Kääriäisen Finlaysonille suunnitteleman kodintekstiilimalliston (2005) Kaino-pöytäliina.

lialan osaajia, jotka ymmärtävät, mihin teknologiaa laitetaan ja miten”.
Toinen kiinnostava suuntaus on
Kääriäisen mielestä New Craft, jossa
perinteinen käsityö yhdistyy uuteen
muotoiluun ja teknologiaan, esimerkiksi 3D-tulostukseen ja vanhat materiaalit uusiin. Kääriäisen silmissä tulevaisuus makaa nimenomaan jossain
perinteisen ja digitaalisen maailman
välissä. ”Muotoilijoiden koulutuksessa on pidettävä kynsin hampain kiinni
siitä, että opiskelijat oppivat tekemisen kautta. Digitaalinen osaaminen,
kuten mallinnustaidot, ovat välttämättömiä, mutta eivät missään tapauksessa riitä yksinään.”
Viestinnällä on keskeinen osa
Kääriäinen jättäytyi tietoisesti varsinaisista suunnittelutöistä jo uransa
alussa. Finlaysonilla hän siirtyi nopeasti suurten linjojen vetäjäksi ja otti
vastuulleen tuotesuunnittelutiimin
ja Finlaysonin kodintekstiilimallistot. Kääriäinen pitääkin itseään luontaisesti enemmän fasilitoijana kuin
suunnittelijana. Se on myös se osa
muotoilusta, jossa Kääriäisen mielestä tarvitaan tällä hetkellä osaamista,
mutta tarve ja tekijät eivät tunnu kohtaavan. ”Kuulen monesti, että ’tähän

tarvittaisiin nyt joku muotoilija’, mutta ei tiedetä, mistä sellaista voisi lähteä hakemaan.”
Mitä pidempään Kääriäinen on ollut alalla, sitä selkeämmin hän näkee
viestinnän merkityksen muotoilussa.
”Muotoilijat eivät tyypillisesti viesti
työstään ulospäin vaan liikkuvat lähinnä omissa yhteisöissään. Samaan
aikaan he valittavat, että heidän työtään ei ymmärretä. Kun ei osata kertoa omasta työstä, sen vaikuttavuus
kärsii. Silloin muotoilija pyydetään
mukaan vasta siinä vaiheessa, kun tarvitaan jokin loppusilaus.”
Siksi Kääriäinen iloitsee Aalto-yliopiston, Slushin ja Startup Saunan
tyyppisten toimijoiden tuomista mahdollisuuksista muotoilijoiden ja muiden alojen osaajien yhteenliittymille.
Omissa, eri alojen osaajia yhdistelevissä projekteissaan Kääriäinen on huomannut, miten paras tulos syntyy, kun
rinnakkain laitetaan järjestelmällisesti
etenevä tutkija ja ennakkoluulottomasti kokeileva muotoilija. ”Kun arvostamme ja kuuntelemme toisiamme avoimin mielin, innostamme toisiamme.”
Jos muotoilija ei kyseenalaista,
kuka sitten?
Kun Pirjo Kääriäinen viettää suurim-

Pirjo Kääriäinen
synt. 1963, tekstiilisuunnittelija
(MA), valm. 1992, Taideteollinen
korkeakoulu (nyk. Aalto-yliopisto), lisäksi IDBMpro-tutkinto
2003, Helsingin teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto-yliopisto)
Näistä tunnetaan:
• Voitti professori Tapani Vuorisen kanssa Vuoden Aalto-teko
palkinnon vuonna 2014 kunnianosoituksena monialaisesta
toiminnasta CHEMARTS-hankkeen luomisessa. Projektissa
syntynyt puuvillan kierrätyksen
mullistava Ioncell-F™ keksintö
palkittiin helmikuussa 300 000
euron Global Change Award
-palkinnolla.
• Tutkii selluloosan mahdollisuuksia ja muotoilijan roolia
niiden luomisessa Tekesin
rahoittamassa Design Driven
Value Chains in the World of
Cellulose (DWoC) -hankkeessa.
• Osallistui Finlaysonin mallistopäällikkönä koko tuoteprosessiin
kangaslaaduista markkinointiviestintään ja asiakasyhteistyöhön. Tämän myötä viestinnällinen näkökulma ja kaupallinen
ymmärrys on tullut olennaisksi
osaksi Kääriäisen tekemistä.

man osan ajastaan selluloosalankojen,
bakteereista muotoon kasvavien vaatteiden ja ihmisen elintoimintoja lukevien kankaiden parissa, hän joutuu
pohtimaan myös moraalisia kysymyksiä ja arvovalintoja.
”Haluammeko, että meitä valvotaan
joka sekunti? Onko parempi kasvattaa
silkkitoukkia vai muunnella DNA:ta
toukattoman silkin tuottamiseksi?
Nämä kysymykset ovat vielä vastaamatta.” Kääriäinen näkee kysymysten
esittämisen ja vasta-argumentit yhtä
tärkeinä kuin uuden kehittämisen.
Muotoilijan kyky luoda mahdollisuuksia ja nähdä asioita, joita ei vielä
ole, on toisaalta myös hänen velvollisuutensa. ”Muotoilijoiden ja taiteilijoiden rooli on provosoida ja kyseenalaistaa sitä, miten tulevaisuutta
luodaan.” •
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MUUTOKSEN
AIKAANSAAJA
Pasi Pennanen tiesi jo lapsena, että hänestä tulee automuotoilija.
Jaguarin in-house -suunnittelijana ollessaan hän tiesi vielä perustavansa oman automerkin. Nyt Pennanen tietää, että tulevaisuus
on päästöttömissä autoissa ja sinnikkäillä muotoilijoilla on siinä
merkittävä rooli.

T

raditioiden murtaminen on
työlästä. Silti automuotoilija
Pasi Pennanen on onnistunut siinä. Jaguarin suunnittelijana maailmanmaineeseen noussut Pennanen teki historiaa
viime vuoden huhtikuussa, kun hän paljasti Monacon autonäyttelyssä vuosia
työn alla olleen oman konsepti-autonsa,
Toroidion 1MW Concept:in, jota tituleerataan maailman tehokkaimmaksi
sähköautoksi.
Oma automerkki eroaa monella tapaa
Jaguarista. Merkittävin ero on se, että
Toroidion kulkee sähköllä. Lisäksi auto
valmistetaan alusta asti Suomessa. Toroidionin tehdas sijaitsee Raaseporissa
keskellä peltoa ja alihankkijat muualla
Suomessa. Toroidionilla on lisäksi tarkoitus ajaa kilpaa. Pennasen haaveena
on nähdä oma auto Le Mansin kilpaajoissa.
Myös tekemisen tapa on toistaiseksi
kaukana suurten autovalmistajien massatuotannosta. Siinä missä Jaguarilla
Pennasen kanssa työskenteli satapäinen
tiimi, Raaseporissa Toroidionin prototyyppiä työstää kymmenen henkeä.
Tämä tosin muuttuu. Toroidionin kasvutavoitteet ovat korkealla ja Pennanen
arvioi yrityksen työllistävän lukuisia autoilualan ammattilaisia lähivuosina.

Työ alkaa puhtaalta paperilta
Millainen mies suurten tavoitteiden takana on? Vähintään määrätietoinen, voisi sanoa. Kun Pennaselta
kysyttiin toisella luokalla, mikä hänestä tulee isona, vastaus oli teollinen muotoilija. Ammatti, joka ei
1970-luvulla ollut opettajallekaan
tuttu.
Lopulta Pennasen tie vei Lahden
Muotoiluinstituutin teollisen muotoilun linjalle ja erikoistumisen ajoneuvosuunnitteluun hän haki Lontoon Royal College of Artista. Kun
Pennanen valmistui, automuotoilijasta tehtiin Pennasen toimesta tunnustettu ammattinimike myös Suomen verottajan papereissa.
Uuden luominen on vahva osa
Pennasen muotoilijaidentiteettiä.
”Työni alkaa puhtaalta paperilta ja
jatkuu siihen asti, että saan loppukäyttäjältä palautetta käyttökokemuksesta.” Tässä mielessä muotoilijan työ eroaa Pennasen mielestä
insinöörin työstä selkeästi. Muotoilu, design / form giving, on hänen
mukaansa enemmän muodon antoa,
konseptointia ja ideointia, design
engineering taas on lähempänä tekemistä, suunnitelman viemistä konkreettiseksi toteutukseksi. ”Usein

aloite muutokseen lähtee muotoilijalta.”
Pennaselle muutos ja siihen liittyvät haasteet ovat toimineet käyntikorttina. ”Jaguarilla sain aina vaan
hurjempia juttuja tehtäväkseni, koska
uskalsin tehdä asiat uudella tavalla
sen sijaan, että olisin vain muokannut
vanhaa”.
Resurssiviisaan autoilun
puolestapuhuja
EU:n päästötavoitteet ja Pariisin ilmastokokouksessa tehty aloite siitä,
että polttomoottoriautoja ei myytäisi enää vuoden 2050 jälkeen, antavat
Pennasen nykyiselle työlle myötätuulta. Samalla myös isot valmistajat
joutuvat reagoimaan autoilun muutokseen. Sähköautojen päästöihin vaikuttaa kuitenkin myös se, miten sähkö
on tuotettu. ”Vaikka sähköauto itse on
100-prosenttisesti päästötön, sen hiilijalanjälki kasvaa, jos sen käyttämä
sähkö on tuotettu esimerkiksi hiilivoimalassa.”
Autojen valmistusteollisuus ei
päästöjensä puolesta huoleta Pennasta.
”Auto on malliesimerkki kierrätettävyydestä, sen kierrätysprosentti on
noin 75-97 prosenttia valmistajasta

TEEMA

Pasi Pennanen
synt. 1969, automuotoilija (MA),
valm. 1997, Royal College of Art
Näistä Pasi Pennanen tunnetaan:
• Valmistunut vuonna 1997 Suomen
ensimmäiseksi automuotoilijaksi
ja suunnitellut autoja esimerkiksi
Jaguarille, Zagatolle ja Hondalle
sekä muotoillut muun muassa Sisu
Defence -puolustusvoimien kulkuneuvoja.
• Perustanut vuonna 2004 oman
Pennanen Design -muotoilutoimiston, jonka nimissä tekee teollista
muotoilua ja konsultointia muun
muassa autoteollisuudelle.
• Perustanut uuden suomalaisen
automerkin Toroidionin, joka valmistaa maailman tehokkaimmaksi
kutsuttua sähköautoa, Toroidion
1 MW:tä, Suomen Raaseporissa
käsityönä. Autossa on muun muassa neljä sähkömoottoria, joiden
yhteenlaskettu teho on 1000 kW eli
1341 hevosvoimaa..
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SÄHKÖAUTOILU
ON MERKITTÄVÄ
MUUTOS PAREMPAAN
SUUNTAAN. VASTAAVIA
RADIKAALEJA
MUUTOKSIA KAIPAAN
MUILLEKIN TOIMIALOILLE.

Pennanen Design -muotoilutoimistossaan Pennanen on ollut
suunnittelemassa myös kokonaan uuden Maestro39 Club
Sport (2009) urheilupurjevenekonseptin (vas.).
Jaguarin autosuunittelijana
Pennanen muotoili sekä tuotanto- että konseptiautoja. Kuvassa
Jaguar F-Type (2000).

Toroidion 1MW Concept (2015)

riippuen. Uuden auton valmistukseen
käytettävistä materiaaleista noin 2550 prosenttia on kierrätettyjä ja toisin
kuin monien muiden teollisuustuotteiden valmistajat, autonvalmistajat
ovat jo toistakymmentä vuotta olleet
ISO-sertifioituja.”
Autoilun vastustajien mielestä
kaikkein resurssiviisainta olisi kuitenkin kieltää yksityisautoilu kokonaan ja siirtyä joukkoliikenteeseen.
Pennasen mielestä tällainen tulevaisuuskuva ei ole realistinen, sillä joukkoliikenne on vaikea saada toimimaan
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harvaan asutetuilla alueilla. Pennasen
fokus on ennemminkin siinä, miten
nykyisestä tavasta elää tehdään kestävämpi. ”Sähköautoilu on merkittävä muutos parempaan suuntaan. Vastaavia radikaaleja muutoksia kaipaan
muillekin toimialoille, joilla luontoa
rasitetaan.”
Uuden luominen vaatii periksiantamattomuutta
Juuri nyt Toroidionin tavoitteena on
kasvaa. Jos Pennasen automerkistä
halutaan saada todellinen kilpailija

maailman toistaiseksi tunnetuimmalle sähköautomerkille, Teslalle, kokoluokkaa on kasvatettava.
Toroidion on ainakin toistaiseksi
hyvässä nosteessa. Plakkarissa on niin
Nordea Growth, Kasvu Open ja Trailmaker -palkinnot ja suunta näyttää
olevan ylöspäin.
Sähköisen yksityisautoilun määrän
kasvu on suuri mahdollisuus Toroidionille. Uusia henkilöautoja ostetaan
tällä hetkellä noin 70–80 miljoonaa
vuosittain, ja määrä on kasvussa. ”Toivottavasti nimenomaan sähköautojen
osuus kasvaa, sillä tällä hetkellä se ei
ole prosenttiakaan vuosittaisesta automyynnistä.”
Sähköiseen liikenteeseen siirtymistä hidastaa Pennasen mukaan
konservatismi ja autoteollisuudessa vallitseva tapa, että tehdään sitä
mitä muutkin tekevät eikä jotain täysin uutta ja erilaista. ”Jotta muotoilun
merkitys millä tahansa alalla huomataan, pitää muotoilijan olla ideoissaan
periksiantamaton.” •
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Muotoilupäivä

2016
KUULE UUSIMMAT TUULET
MUOTOILUN MAHDOLLISUUKSISTA
RESURSSIVIISAAN YHTEISKUNNAN
RAKENTAMISESSA
Keskiviikkona 20.4.2016 klo 15−18
Black Box Musiikkitalo
Mannerheimintie 13, Helsinki
Ohjelma huipentuu Ornamo-palkintoehdokkaiden
paneelikeskusteluun, johon sinäkin voit osallistua
yleisön joukosta. Ääneen pääsevät tänä vuonna
tekstiilisuunnittelija Pirjo Kääriäinen, tekstiiliyrittäjät Saana Sipilä ja Olli Sallinen sekä automuotoilija Pasi Pennanen. Mukana on myös sisustusarkkitehti Simo Heikkilä, joka valitsee vuoden 2016
Ornamo-palkinnon saajan. Palkintosumma on
5 000 €.
Katso tarkempi ohjelma, varaa paikkasi ja ilmoittaudu
os: ornamo.fi/fi/tapahtuma/muotoilupaiva-2016
Paikkoja on rajoitetusti,
voit seurata tilaisuutta myös streamattuna!

Kuva: Helsingin Musiikkitalo, Arno De La Chapelle

Finarte-mattojen juuret ovat suomalaisessa räsymattotraditiossa ja
käsityötaidossa. Matoissamme yhdistyvät ekologiset materiaalit ja perinteitä
sekä nykypäivää kunnioittava estetiikka. Suomalaisella muotoiluosaamisella
on merkittävä rooli mattojen valmistusprosessissa.
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Avunpyyntö
muotoilijoille
Michael Lettenmeier
D-mat oy:n toimitusjohtaja. Hän valmistelee
väitöskirjaa Aalto ARTSiin kestävästä materiaalijalanjäljestä ja yhden planeetan muotoilusta.

Tiedätkö
kuinka paljon
muotoilijat
tienaavat?

M

uotoilu vaikuttaa suuresti elämäntapoihimme. Tulevaisuudessa tämä korostuu
entisestään, koska
elämäntapojemme resurssiviisautta
on lisättävä. Suomalaisen materiaalijalanjälki on 40 tonnia vuodessa. Vuoteen 2050 mennessä sen pitää pudota
kahdeksaan tonniin.
Halusimme Sitran kanssa tietää,
mihin muutoksiin pystytään jo nyt.
Jyväskylässä suoritettiin kokeilu, jossa viisi kotitaloutta tavoitteli tulevaisuuden elämää pienillä jalanjäljillä.
Tulokset hämmästyttivät. Kuukauden kokeilujakson aikana useat
kotitaloudet pudottivat materiaalijalanjälkeään lähelle vuoden 2030 välitavoitetasoa. Kaupan kotiinkuljetus
säästi aikaa ja elämänlaatu nousi. Kuljetusten suunnittelu helpotti arkea.
Viiskytplus-pariskunnan muutto isosta talosta keskustakaksioon toi uutta
läheisyyden tunnetta.
Kestävämpi elämä jatkui kokeilun jälkeen. Viisihenkinen perhe, joka
asuu 16 kilometrin päässä keskustasta, myi yhteisautokokeilun jälkeen toisen autonsa. Pyöräily, bussit ja etätyöpäivät tulivat käyttöön.
Viisi kotitaloutta eivät pelasta maailmaa. Siihen tarvitaan muotoilijat,
jotka työskentelevät liiketoiminnan ja

KAIVATAAN
UUSIA RATKAISUJA ASUMISEEN,
LIIKKUMISEEN
JA SYÖMISEEN.
kulutuksen rajapinnassa. Yhden planeetan elämäntapojen leviämiseen
tarvitaan yhden planeetan muotoilua.
Mitä kaikkea muotoilijoiden pitäisi osata? Eniten kaivataan uusia ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen ja
syömiseen: tuotteita, palveluja, infrastruktuuria, viestintää. Tarvitaan
esimerkiksi helppokäyttöisiä joukkoliikennevälineitä ja niihin liittyviä
palveluita ja infrastruktuuria.
Käynnistimme Lahdessa kampanjan, jossa kerätään kansalaisilta tonnin tekoja. Kun keskivertosuomalaisen materiaalijalanjäljestä lähtee
tonni vuodessa, pääsee hän ajoissa 8
tonniin.
Tulkaa muotoilijat avuksi! Luonnonvarat ovat rajallisia, luovuutenne
ei. Antakaa luovuudellenne suunta ja
määrätavoite. •

Työmarkkinatutkimus
2015

Lue lisää
työelämän kysymyksistä
verkossa!
www.ornamo.fi/
tyomarkkinatutkimus

7.–11.9.2016
MESSUKESKUS HELSINKI
HUONEKALUT,
SISUSTUS & DESIGN

ORNAMON JÄSENETU
Ornamon jäsenenä voit osallistua
Suomen suurimpaan muotoilualan
sisustustapahtumaan edullisesti
ja helposti. Habitaressa vauhditat
myyntiä suurelle yleisölle ja lisäät
tunnettuutta. Tule kertomaan
tuotteittesi tarina asiakkaille
kasvotusten.
Ornamon jäsenille saatavilla
omat korttelit ja osallistumistapa. Paikat myydään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikat myydään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pöytäpaikka alk.
605 € + alv.
Ota yhteyttä ja
pyydä paikkaehdotus.
Virpi Jokitalo,
puh. 050 376 0835
virpi.jokitalo@
messukeskus.com

HABITARE.FI

#HABITARE2016
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Kuinka saada ensimmäinen
työpaikka muotoilijana?
Luo selkeä portfolio. Tee ytimekäs CV. Pyri tapaamaan työnantajaa kasvotusten. Mitä muita
vinkkejä kolmen kasvavan muotoiluvetoisen suomalaisyrityksen
rekrytointivastaavat antavat ensimmäistä työpaikkaansa metsästäville muotoilijoille?
Teksti: Veera Saarelainen
Sivut 25-27

Kirsikka Vaajakallio,
Hellon:

PAIKKAA
OHUTTA
PORTFOLIOTA
SOSIAALISILLA
TAIDOILLA.

Kirsikka Vaajakallio toimii
palvelumuotoilutoimisto
Hellonilla palvelumuotoilijana
ja henkilöstövastaavana.

TYÖELÄMÄSSÄ

CV:tä ja portfoliota
kannattaa ajatella työnäytteenä omasta
osaamisesta
Uran alussa muotoilijan tarjooma
näyttää paperilla vaatimattomalta, ja
persoonaa on vaikea saada esiin. Siksi aloittavan muotoilijan olisi tärkeää päästä tapaamaan rekrytoivaa esimiestä.
”Aina voi ehdottaa, että tulisi esittelemään omaa portfoliotaan, kertoo
muotoilutoimisto Hellon palvelumuotoilija ja henkilöstövastaava Kirsikka Vaajakallio.
Kun tavataan kasvotusten, sosiaalisilla taidoilla ja oppimiskyvyllä voi
paikata ohutta portfoliota. Jos ei saa
kahdenkeskistä tapaamisaikaa, kannattaa mennä tilaisuuksiin, joissa on
alan asiantuntijoita. Piirit ovat pienet,
ja tutuilta kysellään usein suosituksia.
Kerran luodun vaikutelman merkitys

Ornamon lehti nro 1/2016

kertaantuu.
CV:ltä ja hakemukselta Vaajakallio
toivoo lyhyyttä ja ytimekkyyttä, jotta
olennainen tieto on helposti silmäiltävissä. Valokuva kannattaa laittaa
mukaan. CV:n ja portfolion laatimista kannattaa ajatella työnnäytteenä
omasta osaamisesta.
”Jos näyttää kököltä, niin herää
epäilys, että osaako hommaakaan”,
Kirsikka Vaajakallio huomauttaa.
Vaajakallio muistuttaa, että aito innostus välittyy ihmisen olemuksesta.

Aleksi Hautamäki, Bond:

KOROSTA
TEKNISIÄ
TAITOJASI.
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Designjohtaja Antti Kujala
(ylh.) ja henkilöstöpäällikkö Petra Rosvall vastaavat
designtiimistä
Suunnolla, joka
tunnetaan erityisesti urheilukelloistaan.

”Haen tyyppiä, jolla on itseluottamusta ja kykyä kehittyä. Hän ei ehkä
osaa ihan joka asiaa, mutta oppii.”
Harjoittelijan oletetaan pystyvän
venymään, jos vaikka toimistossa
joku sairastuu tai pitää hakea palaveripullaa. ”Kannattaa muistaa, että
kaikki on yhtä arvokasta oppimisen
kannalta. Asenteen pitää olla sellainen, että kyllä minä pärjään, anna tänne vaan”, Vaajakallio summaa.

TYÖELÄMÄSSÄ
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Portfoliossa on
olennaista tuoda oma
osuus ryhmätöissä
selkeästi esille
Designtoimisto Bondin tilasuunnitte
lija Aleksi Hautamäen mukaan harjoittelu on paras tie ensimmäiseen työpaikkaan.
”En ole palkannut ketään ilman
harjoittelua. Olemme lukuisia kertoja palkanneet pätevän harjoittelijan
työsuhteeseen harjoittelun jälkeen”,
Hautamäki sanoo.
Harjoittelun aikana selviää, mitä ihminen osaa ja mihin hän pystyy. Harjoittelija voi tehdä hyvän vaikutuksen
sillä, että ilmaisee aktiivisesti halunsa
osallistua suunnitteluun ja vaikka asiakaspalavereihin.
”Jos työnantajalla ei ole antaa tehtävää, voi tarjoutua auttamaan kiireistä
työkaveria”, Hautamäki kuvailee. Harjoittelijoiden arvioinnissa painotetaan
työkalujen hallintaa, koska harjoittelijat tekevät paljon projektien tuotantopuolta.
Portfoliossa on olennaista tuoda oma
osuus ryhmätöissä selkeästi esille. Teknisiä taitoja kannattaa korostaa ja käytetyt ohjelmat mainita, koska se auttaa
arvioimaan, sopiiko työskentelytapa
yrityksen toimintaan..
Portfolion kanssa kikkailuun ei Hautamäen mielestä kannata tuhlata aikaa.
”Paras on yksinkertainen kotisivu, tai
vaikka Behance−profiili, jossa tausta on
neutraali ja vain työt näkyvät.
Kannattaa myös tutkia tarkkaan
markkinatilanne.
”Esimerkiksi Taloussanomien sivuil-

Antti Kujala & Petra Rosvall,
Suunto:

INTOHIMO RATKAISEVAMPAA
KUIN KOULUTUS.

ta voi tarkistaa yrityksen liikevaihdon
ja henkilöstön määrän kehityksen. Se
auttaa arvioimaan, onko yritys palkkaamassa uutta väkeä.”

Työkokemuksen
puutetta voi kompensoida olemalla mukana
non−profit−projekteissa
Jos onnistuu vakuuttamaan portfoliolla, niin koulutuksella ei ole väliä. Aina
työkokemuskaan ei ratkaise.
”Meillä on ollut rinnakkain tyypit,
joista toisella hyvät paperit ja toisella intohimo. Olemme ottaneet sen, jolla
intohimo”, Suunnon designjohtaja Antti Kujala kuvailee.
Viimeksi kun Suunto haki muotoilijaa, hakemuksia tuli 200. Omaperäinen tai erityisen hyvin yrityksen maun
kanssa linjassa oleva tyyli auttavat erottautumaan.
”Sopivan matchin löytäminen vaatii
alan yrityksiin perehtymisen lisäksi itsetuntemusta”, kertoo Suunnon henkilöstöpäällikkö Petra Rosvall.
Työkokemuksen puutetta voi kompensoida olemalla mukana non−profit−
projekteissa, osallistumalla kilpailuihin
tai tekemällä kuvitteellisia projekteja.
LinkedIn:ssä voi esitellä seminaareja,
koulutuksia ja yhteisöjä, joissa on ollut
mukana.
Suunnon haastatteluissa teetetään yleensä joku tehtävä, esimerkiksi
”suunnittele mobiilisovellus urheilijoille viidessä minuutissa.” Näin nähdään,
miten hakija ajattelee ja esiintyy paineen alaisena. Haastatteluissa kysytään
myös, onko hakija perehtynyt johonkin
yrityksen tuotteeseen.
”On tärkeää, että mieleen tulee kehitysajatus tai tulevaisuuden skenaario”,
Rosvall jatkaa.
Kannattaa korostaa olevansa itseohjautuva. Työntekijä ei voi olettaa, että
pomolta tulee jatkuvasti suuntaa .
”Pitää luottaa itseensä ja osata rakentaa ratkaisuja nopeasti”, Kujala tiivistää. •

Miten sait
ensimmäisen
oman alan
työpaikkasi?
Aleksi Hautamäki:
”Haastattelin Lontoossa erästä myymäläsuunnittelun gurua
kouluprojektiin. Kerroin, että olisin kiinnostunut tulemaan heille
harjoittelijaksi. Sain yhteyshenkilön nimen ja pommitin tyyppiä kunnes pääsin harjoitteluun.
Harjoittelun jälkeen jatkoin duunissa.”

Kirsikka Vaajakallio:
”Hain kesäpaikkaa Fiskarssilla,
mutta töitä ei ollut. Olisin mennyt vaikka ilmaiseksi saadakseni kokemusta, mutta muotoilujohtaja vastasi, että ei missään
nimessä ilmaiseksi. Puoli vuotta
myöhemmin hän soitti. Olin pari
vuotta tuntisopimuksella.”

Antti Kujala:
”Olin Saksassa kesäharjoittelussa ABB:llä. Opiskelukaveri
oli Nokialla töissä ja kertoi, että
siellä haetaan tutkimuskeskukseen tyyppiä, joka osaisi yhdistää mekaniikkaa ja designia.
Sain paikan. Todennäköisesti
hyvin vähäisillä näytöillä, mutta
oman kyvykkyyden avulla.”

Petra Rosvall:
”Hain puolen vuoden määräaikaista muotoilualan tehtävää,
vaikka minulla oli vakiduuni toisella alalla. Hyppäsin, sillä halusin vaihtaa suuntaa. Sitten vaan
päätin, että teen niin hyvää
duunia, että saan jäädä. Olin
siellä kolme ja puoli vuotta. Menin riskillä, mutta se kannatti.”

SUUNNITTELIJA KERTOO
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Sisustusarkkitehti SIO
Mika Karkulahti
Marika Laakko

Kolmen alan ammattilainen Ornamossa

S

AFA, SIO ja Grafia ovat tulleet tutuksi Mika Karkulahdelle, ne kaikki
ovat olleet osa Mikan elämää. Viimeisin luottamustoimi oli SIO:n puheenjohtajuus.
Mikan opinnot alkoivat Tampereen
teknillisessä korkeakoulussa, tosin työelämä vei ja virallinen valmistuminen
meni vuoteen 2006. Diplomityön aika
tuli vastaan luonnollisesti kun Mika piirsi vapaa-ajan asuntoa Tammisaareen.
Projektin puolivälissä heräsi ajatus, että
tästä voisi tehdä tekemättä jääneen lopputyön.
Yhteensattumat johtivat laajempaan
graafisen suunnittelun pariin, vaikka huonekalusuunnittelun linjakin oli olemassa.
Mika oli aikanaan ensimmäinen opiskelija, joka käytti rehtoreiden (TTY ja Taik) allekirjoittamaa opiskelijavaihtosopimusta.
Henkilökohtaisen tutkintorakenteen hyväksyminen vei aikansa – silloin rakenne
tuntui monialaiselta. Nythän sellainen on
arkipäivää ja kannustettavaa.

1986
Studio Simo
Heikkilä Oy

2006
SIO:n ja
SAFA:n
jäseneksi

Oman graafisen suunnittelutoimiston
lopettaminen tuli ajankohtaiseksi valmistumisen jälkeen. Alkoi paluu arkkitehdin
työn pariin. SIO:n ja SAFA:n jäseneksi
Mika liittyi vuonna 2006. GRAFIA:an hän
oli liittynyt jo aiemmin. GRAFIA:n jäsenyys
toi apua hinnoitteluun ja laskutukseen.
Mikalla on kertynyt kokemusta kaikkien
kolmen järjestön luottamustehtävistä. Tällä hetkellä hän on SIO:n hallituksen jäsen.
Opiskeluaikoina kokemusta karttui
useissa arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa. Oman toimiston työt olivat pääasiassa graafista suunnittelua. Valmistumisen jälkeen tie vei Pöyry Arkkitehdeille
ja sieltä ARRAK arkkitehdeille. Siirtymä
kaupungin virkamieheksi suuntasi Mikan
työmatkan Lahteen. Edessä oli Lahden
Tiede- ja Yrityspuiston EU-rahoitteinen
projekti, jossa tuotiin lahtelaista muotoilua
tunnetuksi ja edistettiin muotoilua hyödyntävää liiketoimintaa. Kahden vuoden
kuluttua hän siirtyi Lahden kaupungille:
”Vastasin Lahti-Biennale 2013 -näytte-

2010
Arrak
Arkkitehdit

2011

2014

Ensimmäinen
vuosi SIO:n
puheenjohtajana

Firaan

lyn järjestämisestä. Nykyisin työskentelen
projektipäällikkönä hankekehitystiimissä
Fira Oy:ssa.”, Mika kertoo.
Fira Oy on suomalainen, nuori rakennusyhtiö, joka on erikoistunut palvelurakentamiseen. Ajankohtainen hanke sijoittuu Jätkäsaareen. Kohde on asuintalo,
joka toteutetaan ryhmärakentamisen
periaatteella ja sinne tulee 75 asuntoa.
”Vastaan kohteen rakennuttamisesta ja
suunnittelun ohjaamisesta.” Asumisen,
viestinnän, arkkitehtuurillisen kokonaisuuden ja rakennussuunnittelun kokonaisuuden ymmärtäminen ja hahmottaminen
on auttanut asiakkaan kohtaamisessa.
Ryhmärakentamisessa asunnon hinta
muodostuu rakennuskustannusten mukaan, eikä alueen yleisen hintatason mukaan. Jätkäsaari on hyvä esimerkki tästä.
(www.ryhmarakentaminen.fi).
Monenlaisen työn tekeminen ja laajaalainen opiskelu on antanut eväitä kohdata tulevaisuuden haasteita ja antanut uskallusta tarttua uusiin haasteisiin. •
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Ylityöt nakertavat
muotoilualaa
Suuri osa muotoilualan työntekijöistä kokee tekevänsä osaamistaan vastaavaa työtä. Alan
ongelmana on kuitenkin huono
työn organisointi: kiire ja keskeytykset johtavat palkansaajat herkästi ylitöihin ja tinkimään laadusta. Tiedot selviävät tuoreesta
työmarkkinakyselystä.

Vähintään
4500 euroa
15,1%

Ornamon kyselyyn vastanneet palkansaajat
keskimääräisten kuukausiansioiden mukaan tuloluokittain lokakuussa
2015, prosenttia.

Pekka Lith

O

rnamon työmarkkinakyselyn mukaan 70-75
prosenttia muotoilualan
palkansaajista on sitä
mieltä, että he voivat hyödyntää hyvin osaamistaan nykyisissä
työtehtävissä, ja että heillä on mahdollisuus omien ideoidensa esilletuomiseen ja toteuttamiseen. Yhä noin 70
prosenttia tunnistaa yhteisöllisyyttä
työpaikallaan.
Tyytyväisyys kuitenkin vähenee,
kun puhutaan ammatillisten valmiuksien kehittämisestä työpaikoilla. Alle
40 prosenttia kokee, että heillä on hyvät mahdollisuudet päästä oman talon
ulkopuoliseen koulutukseen. Uralla
etenemismahdollisuuksia pitää hyvinä
enää vajaat 30 prosenttia.
Huono työn organisointi
aiheuttaa paineita
Kielteisimmät näkemykset liittyvät
kiireeseen, työn huonoon organisointiin ja johtamiseen työpaikoilla. Kyselyyn osallistuneista yli 70 prosenttia koki työssään kiireestä johtuvaa
painetta. Osasyynä kiireeseen on työtä
usein häiritsevät ja keskeyttävät tekijät, mitä jopa 60 prosenttia pitää ongelmana.
Joka toinen palkansaaja kertoi, että
heille esitetään työpaikoilla vaikeas-

Alle 2500 euroa
22,8 %

Lähde: Ornamon
työmarkkinakysely 2015

3500–4499
euroa
23,3 %

2500-3499
euroa,
38,8%
© Ornamo ry

ti yhteen sovitettavia vaatimuksia tai
he ilmoittivat, etteivät saa kaikkea
työtehtävien suorittamiseen tarvittavaa informaatiota. Sama asia näkyi
kyselyssä myös siten, että vain joka
toinen pystyi vaikuttamaan kunnolla
työnsä suunnitteluun.
Työntekijöiden heikot vaikutusmahdollisuudet oman työnsä sisältöön, esimiesten antama puutteellinen informaatio ja työtä häiritsevät
keskeytykset saattavat olla osasyynsä siihen, että normaali työaika ei ole
riittävä työtehtävien suorittamiseen,
minkä tuloksena tingitään työn laadusta tai tehdään ylitöitä.
Ylityöt kielivät yrityksen
heikosta tuottavuudesta
Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistuneista palkansaajista lähes joka
toinen olikin tehnyt ylitöitä kahden

kyselyä edeltäneen kuukauden aikana
rahallista korvausta tai vapaa-aikaa
vastaan. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikaisesti tai sen lisäksi 30
prosenttia kyselyihin vastanneista.
Työaikakirjanpidon ulkopuoliset
ylityötunnit ja suuri ylitöiden määrä ylipäätään kertovat huonosta työn
tuottavuudesta suomalaisilla työpaikoilla. Kilpailukykyä heikentää edelleen se, että miltei 50 prosenttia kyselyihin vastanneista kertoi joutuvansa
tinkimään työn laadusta melko usein.
Huolestuttavinta tuloksissa on,
että lähes joka toinen vastanneista
työskenteli keskisuurissa ja suurissa yrityksissä, joissa ongelmat voivat
koskea kaikkia ammattiryhmiä. Tämänkokoiset yritykset työllistävät
Suomessa yli 50 prosenttia yritysten
henkilöstöstä ja niihin kertyy noin 40
prosenttia liikevaihdosta.

TYÖMARKKINAKYSELY
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Muotoilijat tyytymättömiä
ansiotasoonsa
Työmarkkinakyselyssä selvitettiin myös palkansaajien kokonaisansioita. Palkansaajien
tyytymättömyys omaan ansiotasoonsa on viime vuodesta
kasvanut.

M

uotoilualalla palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli päätoimessa 3 230 euroa ja
mediaani 3 150 euroa
lokakuussa 2015. Summat edustavat
Suomessa suurin piirtein alemman
korkeakoulututkinnon suorittaneiden
keskiansiotasoa.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluva
neljännes vastanneista ansaitsi vähintään 3 900 euroa, kun taasen alimpaan tuloluokkaan kuuluva neljännes
ansaitsi korkeintaan 2 540 euroa kuukaudessa. Osa pienituloista työskentelee kuitenkin vain osapäiväisesti tai
tekee samanaikaisesti muita sivutöitä.
Noin viidennes kyselyihin osallistuneista kertoi, että heidän kuukausiansionsa olivat nousseet vuonna 2015
vähintään 200 eurolla. Vastaavasti viisi prosenttia ilmoitti, että palkka oli
pienentynyt vähintään 200 eurolla.
Muilla kuukausiansiot olivat pysyneet
ennallaan tai muutos oli ollut alle 200
euroa.
Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli
kuitenkin vain 36 prosenttia palkansaajista. Sitä vastoin 46 prosenttia kyselyihin osallistuneista ilmoitti, että
palkkataso ei ole riittävä ja neljä prosenttia joutuu tekemään muita töitä
tullakseen toimeen. Palkkaansa tyytymättömien osuus oli suurempi kuin
edellisenä vuonna. •
Kirjoittaja työskentelee tutkijana omistamassaan yrityksessä (Lith Consulting Group)

Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien keskimääräiset päätoimen kokonaisansiot kuukaudessa lokakuussa 2015, euroa.
Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2015

© Ornamo ry
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Palkkaneuvontaa
Haluatko tietää lisää
muotoilualan palkoista?
Ota yhteys asiantuntija Asta
Boman-Björkeliin.
P. 046 878 2571 tai
asta.boman@
ornamo.fi

Mediaanipalkka

Palkkojen
alakvartiili

Palkkojen
yläkvartiili

Ornamon työmarkkinakyselyyn
vastasi vuoden 2015 marras-joulukuussa 409 henkilöä. Heistä naisia oli runsas kolme neljäsosaa ja miehiä
vajaa neljäsosa. Palkansaajia vastanneista
oli 54 prosenttia ja yrittäjiä 34 prosenttia.
Loput olivat itsenäisiä taiteilijoita tai ilman
yritysmuotoa toimivia freelancereita.
Ornamon kyselyyn osallistuneet ovat
korkeasti koulutettuja, sillä 53 prosenttia oli suorittanut ylemmän ja 43 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Eniten
vastauksia tuli sisustusarkkitehdeilta. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli muotoilijoilta, teollisilta muotoilijoilta ja taiteilijoilta.
Lue lisää: www.ornamo.fi/tyomarkkinatutkimus.

PUUN LUMO
Puu on uniikki materiaali, josta muovataan myös tulevaisuuden
klassikoita. Viehättävä esimerkki on valikoimaamme kuuluva
Nikarin December XL -nojatuoli. Muistathan, että Ornamon
jäsenenä saat alennuksen kaikista verkkokauppamme tuotteista!

Finnish design shop

-10 %

Hyödynnä Ornamon
jäsenetusi!

Suomalainen designkauppa verkossa.
www.finnishdesignshop.fi

Maksuton toimitus kaikille yli 100 euron tilauksille • Tuhansia tuotteita heti varastosta • Nopeat toimitukset myös suoraan kotiovelle

ORNAMO PALVELEE
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Elisa Pyykkönen

Kuka?
Minna-Maria Salonen
Farmaseutti,
Muotoilun kandidaattiopiskelija Aalto-yliopistossa
Liiketalouden opiskelija
Haaga-Heliassa.

Unelmien työpaikassa opiskelija Minna-Maria Salonen voisi yhdistää liiketalouden ja farmasian osaamisen palvelu- ja tuotemuotoiluun.

Opiskelija valjastaa bakteerit muotoiluun
Minna-Maria Salonen oppii jo
opiskeluaikana muotoilijalle tärkeän taidon, yhteistyön insinöörien ja kauppatieteilijöiden
kanssa. Monitieteisissä projektiryhmissä on harjoiteltu niin huonekalujen kuin palveluidenkin
muotoilua.

”O

len alun perin opiskellut
farmaseutiksi. Vaihdoin
alaa, koska farmasia on niin
säänneltyä. Asioiden kyseenalaistaminen törmäsi aina lauseeseen: ’mutta näinhän on aina tehty’.
Helsingin yliopistossa oli selkeää,
mihin kursseilla tähdättiin. Aallon
kurssit ovat paljon vapaamuotoisempia, joskus jopa liiaksikin. Tästä on

ollut keskustelua muotoilun laitoksella, ja Aallossa on menossa opetuksen
auditointi.
Kokeellisen muotoilun kurssilla
olen pystynyt yhdistämään farmaseuttista osaamistani lasinpuhallukseen. Tekemässäni bioluminesenssi-valaisimessa bakteerit tuottavat
valoa. On mielenkiintoista vaihteeksi kasvattaa bakteereita, eikä käyttää
niitä vain merkkinä epäonnistuneesta
sterilointiprosessista.
Olen ollut mukana monissa yhteissuunnitteluprojekteissa. Suunnittelimme yhdessä opiskelijakavereideni
kanssa Habitare-palkinnon saaneen
Kuusio-tuolin. Neuvottelemme parhaillaan tuotteen kaupallistamisesta.
Aallon poikkitieteellisessä kilpailussa kehitimme tiimissä Postille uu-

denlaista palvelukonseptia. Toisessa
moniammatillisessa tiimissä loimme 3D-tekniikalla hampaiden valkaisumuotin. Sain tehtävässä yhdistää
muotoilua, farmaseuttista ja liiketalouden osaamistakin.
Poikkitieteelliset projektit ovat
olleet tärkeitä harjoittelupaikkoja,
joissa opin havainnollistamaan ajatuksiani tavalla, jonka erilaisista koulutustaustoista tulevat ihmiset ajattelevat.
Tällä hetkellä kaipaisin uraohjausta
tai mentorointia. Olisi kiva pallotella
ideoita myös koulun ulkopuolella. Lisäksi kaipaisin, että Ornamon immateriaalioikeuksia koskevaa neuvonta
olisi helpommin jäsenten saavutettavissa.” •


Päivi Lehto-Trapnowski
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Opiskelija, hyödynnä Ornamon jäsenpalvelut!
Lakimiehen palvelut, koulutukset
ja jäsenneuvonta. Hyödynnä
Ornamon tarjoamat lukuisat
palvelut ja rahanarvoiset edut!

Vaikutamme alan
pelisääntöihin
Ornamo edistää alan ammattimaisia käytäntöjä. Vuosittaisten tutkimusten avulla
kartoitamme työelämän trendit ja näytämme, miten palkat kehittyvät. www.ornamo.
fi/tutkimukset

Koulutuksia ja
seminaareja
Kasvata osaamistasi! Koulutuksia järjestetään muun muassa työsuhde-, yrittäjyys- ja
tekijänoikeusasioista, rahoituksesta, hinnoittelusta, hankinnoista ja markkinoinnista.
www.ornamo.fi/koulutukset

Asiantuntija
apunasi
Ornamon asiantuntijat auttavat sinua työnhaussa, antavat ura- ja palkkaneuvontaa
ja tarkistavat työsopimuksia.
Asiantuntijamme neuvovat
myös rahoituksen ja apurahojen hakemisessa.

Näkyvyyttä
ammattilaisten
joukossa
Voit luoda ilmaiseksi oman
portfoliosi Finnishdesigners.fi
-sivustolle.Opiskelijajäsenenä voit osallistua joka joulun
klassikkotapahtumaamme
Ornamon Design Joulumyyjäisiin.

Lakipalvelut
urasi tueksi

Muotoilun
opiskelija etsii
omaa tietään
Oletko valmistumisen kynnyksellä tai työurasi alussa? Oletko päässyt opiskelemaan
unelmiesi ammattiin, mutta etsit vielä
paikkaasi työelämässä?
Työuran alkuvaiheilla on tärkeää löytää
oma tiensä: mennäkö toisen palvelukseen
vai ryhtyäkö yrittäjäksi? Liittyisikö osuuskuntaan, rahoittaisiko toimintaansa osaaikatyöllä vai hakisiko apurahaa?
Yhä useampi muotoilija löytää töitä tuotteiden muotoilun sijaan palveluiden muotoilusta. Etenkin julkinen sektori on herännyt palveluiden käyttäjälähtöisyyteen.
Kokeilukulttuurin nousu tarkoittaa, että
palvelumuotoiluun erikoistuvan suunnittelijan työmahdollisuudet lisääntyvät.
Ornamon sähköiset jäsenpalvelut
löytyvät nyt osoitteesta www.ornamo.fi/kirjaudu. Salasanan saat
tilattua kirjautumissivulta.

Voit kääntyä Ornamon lakimiehen puoleen, mikäli kaipaat tekijänoikeuksiin,
työsuhteisiin tai yrittäjyyteen
liittyvää neuvontaa. Lakimies
vastaa Ornamon jäsenten
kyselyyn tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-17.00
Puh: 043 2112 723. Palvelu
on maksuton. Sähköposti:
toimisto@ornamo.fi.
Muistathan hyödyntää Ornamon sopimusmallit! Löydät
sopimusmalleja ja ohjeistuksia sähköisistä jäsenpalveluista www.ornamo.fi/
kirjaudu

Rahanarvoisia
etuja vain jäsenille
Jäsenkortti tuo runsaasti
alennuksia lukuisista liikkeistä, museoista ja alan lehdistä. Lue lisää: www.ornamo.fi/
fi/jasenedut . Käytettävissäsi
on myös jäsenedut.fi –palvelun runsaat alennukset.
Jäsenenä saat myös käyttöösi mm. apuraha- ja residenssikalenterin.

Muotoilun
Antti Nurmesniemi
jatkokoulutusapurahat lukuvuodelle 2016-2017.
Hakemukset 29.4.2016 mennessä.
Lisätiedot www.askonsaatio.fi
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ORNAMO-PALKINTO

Suosittele Ornamo-palkintoehdokasta!
Kuka ansaitsee arvostetun paikan
Ornamo-palkintoehdokkaiden joukossa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017? Suosittele Ornamon
hallitukselle muotoilun tai taiteen
ammattilaista, jonka uraa ja työtä pidät erityisessä arvossa. Hallituksen
valitsemilla ehdokkailla on näkyvä
rooli Ornamon Muotoilupäivä 2017
-juhlaseminaarissa, jossa julkistetaan myös Ornamo-palkinnon voittaja.

Kuka on suosikkiehdokkaasi Ornamopalkinnon saajaksi? Ehdokkaiden on oltava Ornamon jäseniä. Tutustu jäseniin täällä: www.finnishdesigners.fi/jasenet
Täytä sähköinen lomake ja perustele valintasi osoitteessa www.ornamo.fi/fi/palkinto/ornamo-palkinto
Ehdotuksia voi tehdä 31.5.2016 asti.
Voit suositella itseäsi tai kollegaa!

Mikä Ornamo-palkinto?
Ornamo-palkinto on arvostettu tunnustus, joka tekee
näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

12.–20./3.
Puristamo
Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 c
ma-pe 12–18
la-su 11–17
Tervetuloa avajaisiin
pe 11.3. klo 17–19!
Take away!
Ostaja saa teoksen
heti mukaansa.
www.ornamo.fi
#teosmyynti16
Teosmyynti ´16 myös
verkkokaupassa
teosmyynti.aarium.com
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Designmuseo/Pietinen

Uusi ornamolainen
Heino Jukarainen

Heino Jukarainen,
57, työskentelee yrityksessään, joka tarjoaa
teollisuudelle muotoilua,
mekaniikkasuunnittelua
ja erilaisia mallinnuspalveluita.

Muistamme
Helena Tynell (os. Turpeinen)
10.12.1918–18.1.2016

Miten olet voinut hyödyntää
edellisissä ammateissa opittuja taitoja nykyisessä työssäsi?
Esimerkiksi kaikkien muovituotteiden suunnittelussa auttaa, että
olen aiemmin toiminut freelancerina useassa muoviyrityksessä.
Osaisin siis itse myös valmistaa
suunnittelemani tuotteet. Tuotteistaminen on helpompaa.
Mikä on ollut kiehtovin saamasi muotoilutoimeksianto ja
miksi?
Teknisellä puolella olen tehnyt
monimutkaisia tutkimuslaitteita,
joiden loppukäyttäjä on ydinjätehuoltoyhtiö Posiva Oy. Suunnittelin myös pätkän paperikonetta keväällä 2015. Olen ollut myös
prosessiteollisuudessa tuotannossa, sekä rakentamassa koneita
useissa yrityksissä.
Muotoiluprojektina salibandymaila on ollut kiehtova kokemus.
Asiakkaan kuulemisen perusteella
luodut muodot ja 3D-tulostamal-

la tehdyt toiminnallisuusmallit
mahdollistivat sen, että pystyin tekemään huippumailan tuntematta lajia.
Millaisia vaatimuksia teollisuudesta tulevalla asiakkaalla
on tuotteen estetiikan suhteen?
Minulle osuneet muotoiluprojektit ovat olleet pääasiassa sellaisia,
joissa estetiikka on ollut uskottavuuden luomista. Vaikka mainostettaisiin kuinka hienoja toimintoja ja ominaisuuksia, mutta
ulkonäkö ei ole uskottava, niin
tuotteen markkinointi olisi vaikeaa.
Miksi liityit Ornamoon ja mitä
odotat jäsenyydeltä?
Ornamon jäsenyys luo uskottavuutta ammattitaitoon, koska Ornamolla on pitkä ja hyvä maine.
Olen ollut joissakin Ornamon järjestämissä tilaisuuksissa ja olen
pitänyt niistä. Odotan taas sopivaa
tapahtumaa.

Lasimuotoilija Helena Tynell kuoli 18. tammikuuta 2016 Tuusulassa. Tynell opiskeli
1938–1943 Taideteollisessa keskuskoulussa. Koulun jälkeen hän meni piirtäjäksi
ja valaisimien suunnittelijaksi Taito-osakeyhtiöön. Sieltä löytyi aviomies, valaisinsuunnittelija Paavo Tynell, ja siellä syttyi
rakkaus lasiin.
Helena Tynell siirtyi 1946 suunnittelijaksi Riihimäen Lasiin, jossa teki 30-vuotisen
uran. Riihimäen Lasissa valmistettiin satoja erilaisia puristettuja ja puhallettuja lasimaljakoita, joiden keskeinen suunnittelija Tynell oli. Hänen tunnetuin teoksensa
on lukuisista suomalaiskodeista löytyvä
Aurinkopullo.
Kun Riihimäen Lasi lopetti taide- ja
käyttölasin valmistuksen 1976, Tynell
muutti Saksaan. Hän oli jo 1960-luvulla
aloittanut valaisimien muotoilun saksalaiselle Bega-Limburg-yhtymälle.
Kun Tynell oli 1986 palaamassa Suomeen, Limburg-Glashütte tarjosi hänelle
mahdollisuuden muutaman kuukauden
ajan tehdä vapaasti haluamiaan teoksia
kuten lasiveistoksia.
”Tiesin, että tämä oli se minun elämäni
’hetki’, jolloin sain viimeisen kerran kokea
lasihytissä lasiesineen lumoavan syntyhetken”, hän muisteli Suomen lasimuseon näyttelyssään 1986.


Anu Uimonen
Alkuperäinen kirjoitus on
julkaistu Helsingin Sanomissa

JÄSENILLE
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Arabian kuva-arkisto

Teoshaku

lo – Mærkbart

-näyttelyyn 25.1.–18.3.2016!

Olo – Mærkbart -näyttely esittelee uusinta pohjoismaista taideteollisen alan nykytaidetta. Mukaan valitaan teoksia yhteensä
20 taiteilijalta Suomesta ja Tanskasta. Näyttelykierros alkaa
Kouvolan taidemuseo Poikilosta 29.9.2016 – 8.1.2017.
Teosehdotuksiksi toivotaan uutta, ajankohtaista taideteollista
taidetta, erilaisia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä teoksia,
installaatioita, media-, prosessi- tai yhteisöteoksia.
Olo – Mærkbart -näyttelyyn voivat ehdottaa teoksiaan Taiteilijat
O ry:n tai Danske Kunsthåndværkere & Designeren jäsenet.
Teosten tulee olla vuonna 2012 tai sen jälkeen valmistuneita.
Valinnat tekee näyttelyn kansainvälinen jury; Taidehistorioitsija,
PhD Jorunn Veiteberg (Tanska/Norja) ja kuva- ja valokuvataiteilija Raakel Kuukka (Suomi).

Muistamme
Anja Winquist (os. Jaatinen)
09.04.1934–16.12.2015

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet:
www.artists-o.fi

Lakimies tukenasi
Tarvitsetko apua juridisissa kysymyksissä?
Ornamon lakimies palvelee jäseniä uraasi liittyvissä kysymyksissä. Haluatko tarkistaa työsopimuksesi? Askarruttavatko aineettomiin oikeuksiin liittyvät sopimusasiat?
Lakimies vastaa Ornamon jäsenten kyselyyn tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-17.00 Puh: 043 2112 723. Palvelu on näinä aikoina maksuton. Sähköposti: toimisto@ornamo.fi.

Keraamikko Anja Winquist valmistui Helsingin Taideteollisesta oppilaitoksesta vuonna 1955 ja aloitti uransa Aune Siimeksen assistenttina Arabian posliinintuotannossa. 1960-luvun alussa Winquist sai oman
studion, jossa hän pääsi luomaan omia tuotteitaan,
kuten uniikkiesineitä ja piensarjatuotteita.
1970-luvun alusta lähtien Winquist työskenteli muotoilijana Arabian design-osastolla. Hän suunnitteli Arabialle kymmenkunta rakastettua astiastoa, esimerkiksi Kaira, Karelia, Saara, Soraya ja Paju. Winquist oli
taitava savenvalaja, joka teki aina omat astiamallinsa
itse dreijalla. Winquist työskenteli Arabialla lähes 20
vuotta, mutta suurta nimeä hänestä ei tullut. Hän kuului siihen nimettömäksi jääneeseen muotoilijasukupolveen, joka ei saavuttanut mainetta, mutta jätti vaikuttavan jäljen Suomen muotoilun historiaan.
Vuonna 1974 Winquist muutti Posiolle kouluttamaan työvoimaa ja kehittämään Pentikin uutta keramiikkatuotantoa. Tämän jälkeen hän siirtyi Partek/
Pukkilan palvelukseen Turkuun kaakelituotannon vastaavaksi muotoilijaksi. Anja Winquist osallistui näyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla, ja sai Taideteollisuuden valtionpalkinnon vuonna 1976.
Anja rakasti musiikkia ja myös soitti itse pianoa.
Luonto oli hänelle läheinen sekä inspiraation lähteenä
että rentoutumiskeinona.
Peter Winquist

keraamikko ja muotoilija, Ornamo
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ORNAMON
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS 2016

TEKSTIILITAITEILIJAT
TEXO RY:N
KEVÄTKOKOUS

TAIDEJAOSTON
KEVÄINEN
JÄSENILTA

Aika: torstai 31.3.2016 klo 17.00
Paikka: Ornamon toimisto, Annankatu
16 B 35-36, 00120 Helsinki

Aika: 22.3.2016 klo 17.30
Paikka: Ornamon toimisto
Annankatu 16 B, 4krs. Helsinki

Aika: 19.4. 2016 klo 17.00
Paikka: Ornamon toimisto
Annankatu 16 B, 4krs. Helsinki

Asialista
1. Kokouksen avaus

Asialista
1. Kokouksen avaus

Käymme läpi vuoden 2015 taidejaoston
toimintaa ja kerromme tulevista suunnitelmista.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kolme ääntenlaskijaa.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa.

Käsitellään mm. SUOMI100 -vuoden tapahtumallisuutta ja mahdollisia hankkeita
sekä Ornamon finnishdesigners.fi -palvelua ja sen kehittämistä. Tervetuloa!

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kokouksen osallistujat
Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset
jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä
muut läsnä olevat.
5. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
6. Toimintakertomus 2015
Esitetään hallituksen kertomus vuoden
2015 toiminnasta sekä päätetään niistä
toimenpiteistä, mihin se antaa aihetta.
7. Tilinpäätös 2015
Esitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
8. Ylijäämän käyttäminen
Päätetään ylijäämän käyttämisestä.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään kokoukseen laadittu työjärjestys
4. Vuoden 2015 toimintakertomuksen
esittely ja hyväksyminen
Hyväksytään vuoden 2015 toimintakertomus
5. Tuloslaskelma ja tase
1.1.2015 – 31.12.2015
Hyväksytään vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase. Tilintarkastajan lausunto.
6. Vastuuvapaudesta päättäminen
Päätetään vuoden 2015 hallituksen ja
luottamushenkilöiden vastuuvapaudesta.
7. Muut esille tulevat asiat
Keskustelua TEXO ry:n tulevasta
toiminnasta.

9. Käsitellään kokoukselle
tehdyt aloitteet

8. Kokouksen päättäminen

10. Käsitellään muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

TAITEILIJAT O RY:N
KEVÄTKOKOUS

SISUSTUSARKKITEHDIT
SIO RY:N KEVÄTKOKOUS

Aika: maanantai 14.3.2016 klo 18
Paikka: Ornamon toimisto
Annankatu 16 B, 4krs., Helsinki

Aika: torstai 22.3.2016 klo 17.00
Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Esityslista: www.sio.fi
Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat: hyväksytään Taiteilijat O ry:n vuoden
2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Lisäksi keskustelua
Taiteilijat O:n tulevasta toiminnasta.
Kokouksen esityslista Taiteilijat O ry:n kotisivuilla: www.artists-o.fi/

TEOLLISTEN
MUOTOILIJOIDEN
INTRESSIRYHMÄN
KEVÄTKOKOUS 2016
Aika: ke 16.3.2016 klo 18-20
Paikka: RD Velho Oy
Myyrmäentie 2 A, 01600 Vantaa
Pidämme Ornamon intressiryhmänä ensimmäisen yhteisen kokouksen.
Ohjelma
1. Alustajana RD Velhon teollinen muotoilija Hannu Havusto.
2. Toimintasuunnitelman esittely ja
kommentointi
3. Tavoitteiden määrittely 2017,
Suomi 100 -vuodelle
4. Muotoilutarinoita tapahtuma
(paikka, puhujat, järjestelyt sekä tehokas markkinointi)
5. Muut asiat
Tule mukaan!
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Mika Puska

TYÖHUONEELLA

JOAKIM UIMONEN
Pyöräsuunnittelijan työtila on
sekoitus toimistoa, fillaripajaa,
metalliverstasta ja varastoa.
”Pyöräilen aina työhuoneelleni, joka sijaitsee Leafin vanhassa suklaatehtaassa Turussa. Kun olen päässyt mäen päälle ja
ylimpään kerrokseen, ei ole kylmä edes
kovilla pakkasilla.
Kulmahuoneesta näkyy kauas. Toisinaan aurinko paistaa sinne iltaan asti.
Halusin työhuoneen, jossa on näköala,
koska olin nuorena töissä polkupyöräkorjaamoissa, joiden työtilat olivat kellareissa.
Suunnittelen pyöriä taiwanilaiselle Ternille. Sen pääkallopaikka on Taipeissa,

jossa kello on kuusi tuntia Suomen aikaa
edellä. Siellä on jo iltapäivä, kun minä
vasta aloitan. Otan siis kahvia mukiin,
avaan Skypen ja seulon pikaista huomiota tarvitsevat projektit. Ternejä kehitetään
kolmella mantereella. Ennen kuin illalla
lähden, ovat jenkit jo hereillä, joten niihin
projekteihin riittää reagointi ennen iltaa.
Työhuoneeni on sekoitus toimistoa,
fillaripajaa, metalliverstasta ja varastoa.
Tärkein työkaluni on tietokone, sillä suunnittelen osat 3D–mallinnusohjelmalla. Sen
avulla yhdistän lujuuslaskennan ulkonäkömuotoiluun, käytettävyyteen ja valmistettavuuteen. Mikään ohjelma ei voi
kuitenkaan korvata fyysisten 3D- tulostettujen proto-osien omakätistä testausta ajokelpoisessa polkupyörässä, jonka

toimintaa ja ajo-ominaisuuksia testaan
pyörälenkillä.
Siirryn nopeasti skissipiirustuksesta
3D-malliin, fyysisen proton testaukseen
ja analysointiin ja siitä taas uusiin parannusideoihin. Toistan tätä niin kauan, että
tulos vastaa tavoitetta. Siksi protopyörien, työkalujen ja komponenttien on oltava välittömästi tietokonetyöpisteen vieressä.
Päivän viikossa teen pyöriä itselleni.
Niiden ei tarvitse olla taloudellisesti kannattavia tai turvallisuusstandardit täyttäviä. Mutta olen vaativa asiakas. Siksi
seuraavana päivänä tuntuukin taas niin
helpolta ja yksinkertaiselta palata töihin
taitettavien ”peruspyörien” kehityksen
pariin.” •

Jäsenkortin edut
Ornamon jäsenkortilla saat runsaasti
rahanarvoisia etuja! Ohessa muutama
poiminta alennuksista. Käytössäsi on myös
sähköinen jäsenkortti, jonka voit ladata verkosta: www.ornamo.ﬁ/kirjaudu.
Tutustu kaikkiin etuihin ja alennuksiin
www.ornamo.ﬁ/jasenedut
• Helsingin taidehallin Pro-vuosikortti ornamolaisille 14 €
Vapaa pääsy kaikkiin näyttelyihin & uutiskirje
• Suomen käsityön museo
ornamolaisille vapaa pääsy
• Designmuseon näyttelyt
ornamolaisille alennettu hinta 5 €
Kuva: Lumi Accessories

• Antiikki & Design
Ornamon jäsenalennus -35 %
• Kauppalehti OPTIO
Ornamon jäsenalennus -40 %
• Betoni-lehti ja PUU-lehti
Ornamon jäsenille tilattuna ilmainen
• Artek -10%
• Finnishdesignshop -10%
• Katri NIskanen -15 %
• Lokal Helsinki -10 %
• Martela Oy -15%
• Re-ofﬁce toimistot kiertoon -15%
• Salme Optic -15%
• Super Yellow -15%
• Vuokko Oy -10%

KUUKAUDEN TAITEILIJA
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Aimo Katajamäki

KUUKAUDEN TAITEILIJA > HELMIKUU

Aimo Katajamäki

O

len graafinen suunnittelija, kuvittaja ja
kuvataiteilija. Yhdistelen työssäni perinteisiä tekniikoita
metalligrafiikasta puunveistoon
ja keramiikkaan. Tyylini on luonnosmaista ja karheaa, siinä yhdistyy huumori, kauhu, ihmisten ja
eläinmaailman samankaltaisuus
sekä ironia.
Olen käsityötaiteilija, eivätkä
työni pyri olemaan kantaaottavia.
Minusta taideteos saa olla myös
koriste. Ilmennän omaa persoonallista käsialaani erilaisissa materiaaleissa ja medioissa, enkä
juurikaan koe eroa siinä, onko
kyseessä tilaustyö kuten lehtikuvitus vai itsenäisesti syntynyt taideteos.
”Puun kansa” veistosinstallaationi on sijoitettuna eduskunnan
lisärakennuksen aulaan. Vuonna
2013 minulle myönnettiin muotoilun valtionpalkinto työstäni
arkkitehtuuriin integroituvan taiteen parissa. Sain palkinnon yhdessä puolisoni sisustusarkkitehti
Päivi Meurosen kanssa. •

Mustanaamion nuorena, puu
ja akryyliväri, 90 cm, 2015.

Kultapöllö, puu, lyöntimetalli ja lehtikulta,
80 cm, 2015.

O:n kuukauden taiteilija:
Helmikuu: www.aimonomia.fi/
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I

lmastonmuutos on ikävä tosiasia,
jonka hillitsemiseksi pitäisi toimia juuri nyt. Mielestäni taide,
muotoilu ja luovuus ovat hyviä
välineitä muutoksessa kohti kestävämpiä elintapoja. Niillä voidaan
tukea myös arvomaailman muutosta eli irrottautumista ikuisen talouskasvun tavoittelusta ja yltiökulutuksesta.
Työskentelen vuonna 2016 Koneen säätiön apurahalla. Pyrin selvittämään, voinko taiteilijana edistää suomalaisen ilmastoliikkeen
tavoitteita. Lisäksi teen omaehtoista ilmastonmuutoksen inspiroimaa
taidetta. Kokonaisuuteen kuuluu
Etelä-Suomen nykyisiä arvaamattomia ja enimmäkseen lumettomia talvia pohtiva ryijysarja, ajankohtaisia tapahtumia heijastavia
ilmasto-kangaskuoseja ja kulutuskriittinen, vaatetusalan epäkohtia
ruotiva performanssi. •

Pikku Putte betoniviidakossa, 100x150cm, maalaus vaatekollaasille, huovutus, 2014.

Kuukauden taiteilijat vuonna 2016

O:n kuukauden
taiteilija: Maaliskuu:
www.sonjasalomaki.fi/

Helmikuu Aimo Katajamäki
Maaliskuu Sonja Salomäki
Huhtikuu Saana Murtti
Toukokuu Nikolai Balabin
Syyskuu Ulla-Maija Vikman
Lokakuu Caroline Slotte
Marraskuu Kaisa Logren
Joulukuu Riikka Latva-Somppi
Ornamon lehti esittelee tänä vuonna
kussakin lehdessä kaksi Taiteilijat O:n
kuukauden taiteilijaa. Taiteilijavalinnat
vuoden 2016 ensimmäiseen numeroon teki galleristi Katja Hagelstam.

Kaikkialla vallitsee
nelikulmaisuus,
60x80cm, maalaus
vaatekollaasille,
2014.

MEDIA

Ornamon lehti nro 1/2016

ORNAMON
LEHTI
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Industrikonstförbundet Ornamo
The Finnish Association of Designers
Ornamon lehti 1/2016

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

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

Asta Boman-Björkell
Muotoilun asiantuntija
p. 046 878 2571
asta.boman@ornamo.fi

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Elina Perttula, media@ornamo.fi, p. 043 211 0755
Taitto: Kubo Creative Agency
Ornamon ilmoitukset ja ilmoitusmyynti: Minna Borg
minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570
Painosmäärä 3 000
Painopaikka Trio-Offset

Minna Borg
Markkinointipäällikkö Ornamo
Ornamon lehti, ilmoitusmyynti
p. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi

4 numeroa vuodessa
1/16
2.2.
1.3.
2/16
23.4.
24.5.
3/16
2.8.
1.9. Painosmäärä 3 500
4/16
29.10.
29.11.
Aineistovaatimus
Painos 		
Painopaikka
Koko 		
Paperi		

Tuija Heino
Ornamon lakimiespalvelut
Tiistaisin ja torstaisin klo 9.30 - 17.00.
p. 043 2112 723
toimisto@ornamo.fi
Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö, jäsenpalvelut
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi

offset (CMYK)
2 500 kpl
Trio-Offset
210 x 280
Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

Ilmoitushinnat (ei alvia)
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK)
1/4 s. 97 x 132 mm
1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed
1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed
1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed
Takakannen tai etukannen sisäsivu
210 x 280 mm + 3 mm bleed
Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

Marika Laakko
Ts. Pääsihteeri Sisustusarkkitehdit SIO
p. 046 878 2573
office@sio.fi

400 €
550 €
550 €
800 €

Päivi Lehto-Trapnowski
Tiedottaja
p. 046 579 7187
paivi.lehto@ornamo.fi
Elina Perttula
Ts. Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet,
Ornamon lehden toimitussihteeri
p. 043 211 0755
media@ornamo.fi

850 €
900 €

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

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

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Mediakortti: https://www.ornamo.fi/fi/ornamon-lehti/
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi

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

Ornamon jäsenlehden sähköinen versio on luettavissa kotisivujen
jäsenpalveluita-osiossa. Linkki lehteen lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa. Tunnukset voi pyytää osoitteesta: muotoilu@ornamo.fi
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ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

Ornamon toimisto on avoinna
ark. klo 9–17, suljettu heinäkuussa.
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Maija Pellonpää-Forss tunnetaan ammattipiireissä värjäyksen ja kankaanpainannan
guruna. Hänen teoksensa Kankaanpainanta
ja Värimenetelmät ovat toimineet parhaina
oppikirjoina alalla.
Vuoden 2016 aikana valmistuu Värimene
telmistä päivitetty versio, jossa on mukana
tekstiilitulostus, dispersiovärien käyttö, eri
tekniikkojen yhdistelmät, jätevärien käyttö jne.
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books.aalto.fi
artsbooks@aalto.fi
tel. 050 431 8135
facebook.com/aaltoartsbooks .
@aaltoartsbooks .

Nojaile, keskity, kohtaa tai piipahda. Rennolla tavalla tyylikäs Frankie-pöytä on toimiston keskipiste, jonka ääressä viihtyy kuin kotona. Materiaaleista suosituin on puu, mutta uniikkia ilmettä
voi luoda useilla kansi- ja jalustavaihtoehdoilla. Voimakkaan A-linjaisen Frankien saa eri korkuisena ja lenkkijalkaisena myös sähkösäädettävänä. Bench-malli istuu ryhmätyöskentelyyn tai
pöytäseinäkkeillä jaettuna lyhytaikaiseen yksilötyöskentelyyn. #frankie #bymartela
Tilaa uutiskirjeemme martela.fi
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