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Ornamon lehti
Saat lehden kotiisi kannettuna
neljä kertaa vuodessa.
Sähköinen versio jäsenille:
www.ornamo.fi/ornamon-lehti
Facebook
Tykkää Facebook-sivustamme
niin pysyt aina ajan tasalla tärkeimmistä jäsenasioista ja Ornamon toiminnasta. Löydät meidät
osoitteesta fb.me/Ornamory.
LinkedIn
Seuraa meitä LinkedInissa ja liity muotoilualan ammattilaisten
joukkoon. Löydät meidät nimellä
The Finnish Association of
Designers Ornamo.
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Twitter
Ornamon Twitteristä luet tuoreimmat kuulumiset muotoilualalta.
Twiittaa meille muotoilualan
polttavista aiheista @Ornamo1.

Salla Heinänen
toiminnanjohtaja

Instagram
Kurkista Ornamolaisten maailmaan kuvien avulla. Löydät
meidät nimellä @Ornamory.

Ps. Ornamo kutsuu yhdessä Sitran kanssa muotoilualan oppilaitokset
keskustelemaan alan muuttuvasta koulutustilanteesta toukokuussa.

Anni Koponen

Viikkotiedote
Jäsenenä saat tärkeimmät
uutiset ja vinkit sähköpostiisi
joka viikko.

Minulle oli hyvin luonnollista, heti
muotoilun koulutusohjelmasta valmistumiseni jälkeen, aloittaa itseni
toteuttaminen rakastamassani
kutsumusammatissa.”
Tämä usein kuultu lausahdus kuvaa
monen muotoilijan kokemusta ammattiidentiteetistään. Kutsumusammatti on
enemmän kuin viihtyisä työ. Se on intohimoa, itsensä toteuttamista, luovuuden
kaaosta, kädenjäljen jättämistä historiaan,
ihmisten elämään vaikuttamista. Osa
muotoilun kutsumusammatissa kokee
työskentelevänsä asiakkaan palveluksessa. Osa puolestaan toteuttavansa oman
näkemyksensä mukaista maailmaa.
Ornamon tuoreen muotoilun työmarkkinatutkimuksen mukaan enemmistö
muotoilijoista suhtautuu tulevaisuuteensa luottavaisesti (s. 24). Irtisanomisten ja
lomautusten aikakaudella muotoilijat pitävät työpaikkansa säilymistä varmana. Kun
teknologian ja robotiikan kehitys voivat tutkijoiden mukaan johtaa nykyammattien
tuhoon, muotoilijat eivät pelkää, kertoo Ornamon työmarkkinakysely. Luovaa työtä
on vaikea korvata koneilla, teknologia toimii muotoilutyön tukena.
Kun kutsumusammattiosaamisen tarve ja kohde muuttavat muotoaan, syntyy
kriisi. Ja yksittäisistä ammatillisista kriiseistä syntyy alan murros, jonka muotoiluala kohtaa nyt voimalla. Sielläkin, missä työpaikat ja toimenkuvat ovat pysyneet,
muutos on tapahtunut tehtävien sisällössä.
Myös yritykset ovat samojen muutoshaasteiden parissa. Ne etsivät uudenlaista
osaamista, kun perinteisellä osaamisella ei enää saada liiketoimintaa tuottavammaksi. Uusia tehtäviä ja nimikkeitä syntyy vauhdilla – tämä on nähtävissä selvästi muotoilun alalla, jossa monen eri alan koulutetut ammattiosaajat haastavat
muotoilualan koulutettuja. Osaaminen ei ole enää riippuvainen koulutuksesta tai
tutkinnosta, vaan oman osaamisen sanoittaminen nousee yhä keskeisemmäksi.
Tässä kotiläksyä meille kaikille. Mitä myyn, jos en myy muotoilun lopputuotetta?
Miten myydä ongelmanratkaisua? Enää ei ole "oman alan töitä”. Työelämä muuttuu nopeasti, ja laaja-alaisella osaamisella työllistyy erilaisiin tehtäviin.
Lehden sivulla 10–20 esitellään vuoden 2017 Ornamo-palkintoehdokkaat. Kukin
heistä edustaa muotoilun monialaista osaamista. Vaikka työ ja työn sisältö muuttuvat, kutsumusammatti-identiteetti säilyy jatkossakin.
Inspiraatiota ja näkemystä muuttuvaan muotoiluun tarjoaa myös Ornamon ja
Designmuseon juhlanäyttely Enter and Encounter – Kutsu huomiseen, jonka tekijät
nousevat esille lehden eri palstoilla. Näyttely kutsuu kohtaamaan muotoilussa ja
yhteiskunnassa esiintyviä muutoksia ennakkoluulottomasti. •
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Tekstiilitaiteilija Deepa Panchamia haluaa
töillään haastaa perinteisiä näkökulmia tekstiiliin.
”Perinteisesti tekstiilit nähdään kaksiulotteisina. Minä
pyrin tekemään tekstiilistä materiaalia veistoksille ja
saamaan teoksiini kolmiulotteisen vaikutelman”, Panchamia
kuvailee. ”Teoksissani ei ole oikeaa tai nurjaa puolta, vaan
teos on jatkuva muoto.”
Panchamian taide perustuu toistolle. Teokset syntyvät käsityönä pala palalta, toistuva pinta muuttuu laajaksi rakenteeksi
ja luo teokselle muodon. ”Kolmiulotteinen vaikutelma tulee
omasta tekniikastani: tavasta jolla ompelen, taittelen, tai
laskostan kangasta.”
”Jotkut tekstiiliä veistosmateriaalina käyttävät taiteilijat
hyödyntävät teoksissaan esimerkiksi metallia tai puuta
niin, että teoksen rakenne muodostuu vahvempien
materiaalien pohjalle. Oma sääntöni on, että käytän
ainoastaan kangasta.”
Taiteilija kiinnostui tekstiilistä siksi, että sen työstämiseen ei ole valmiiksi asetettuja sääntöjä, vaan
säännöt saa luoda itse. ”Esimerkiksi keramiikan ja
lasin kanssa työskennellessä täytyy noudattaa
erilaisia tekniikoita, jottei työ räjähdä käsiin, ja
puun ja metallin työstämiseen tarvitaan tiettyjä
työvälineitä. Tekstiili sen sijaan on vapaata”,
Panchamia toteaa.
”Inspiroidun tekstiilistä materiaalina. Siitä,
mitä kaikkea voin tehdä sen kanssa. Kun katson
tekstiiliä, mietin heti erilaisia tapoja työstää sitä.”
Deepa Panchamian työ The Growing Square on
esillä Ornamon ja Designmuseon juhlanäyttelyssä Enter and
Encounter – Kutsu huomiseen. The Growing Square on osa matematiikasta inspiraationsa saaneiden tekstiiliteosten sarjaa. Teos
koostuu tuhansista erikokoisista ja eri materiaaleista käsityönä yhteen
ommelluista kuutioista, jotka yhdessä muodostavat monitahoisen
muodon. Teos pohjautuu jatkuvaan toistoon ja sitä on tarkoitus
jatkaa loputtomasti.
Saara Argillander
Ornamon ja Designmuseon muotoilunäyttely juhlistaa
100-vuotiasta Suomea. Se on Designmuseon päänäyttely
24.3.–22.10.2017. Ornamon Suomi 100 -ohjelmaan kuuluvat
myös keskustelut muotoilualan tulevaisuudesta sekä syksyllä
järjestettävä kansainvälinen verkostoitumistapahtuma Ornamo
Design Day 2017. Maaliskuisen Teosmyyntinäyttelyn teemana
on juhlavuoden kunniaksi Satavuotias Suomi.

TEOS
POHJAUTUU
JATKUVAAN
TOISTOON JA
SITÄ ON TAR
KOITUS JATKAA
LOPUTTOMASTI.

Anni Koponen

SISÄLLYS
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Nuutajärvi

Valtion muotoilupalkinto Nuutajärvelle

Fabian Björk, Aller

TAPETILLA

Valtion muotoilutoimikunta myönsi muotoilun valtionpalkinnon 2016
Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiölle joulukuussa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kiitti palkintojenjakotilaisuudessa kulttuurisäätiön toimintaa lasikylän pelastajana, miljöön säilyttäjänä
ja lasialan toimintaedellytysten varmistajana.
Muotoilun valtionpalkintoja on nykymuodossaan jaettu vuodesta
1999. Palkinto myönnetään tunnustuksena kolmen kuluneen vuoden
aikana valmistuneesta muotoiluun liittyvästä merkittävästä työstä tai
suorituksesta. Palkinto voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta muotoilualalla.

Day&Night-vuodesohva, design by Tapio Anttila.

Keramiikkakongressi
Lappiin

Sisustusarkkitehti SIO Petra Majantie, 52, valittiin joulukuussa Vuoden
sisustusarkkitehdiksi 2016. Majantie tunnetaan rationaalisesta, oivaltavasta
tyylistään. Suunnittelijana hän huomioi hyvin ympäristön erityispiirteet. Studio
Petra Majantie Oy on toiminut vuodesta 1995.
Tuomaristo palkitsi Majantien erityisesti helsinkiläisen IPI Kulmakuppilan
suunnittelusta. Se on ainutlaatuinen kahvilatila, jonka erityispiirteenä on
kehitysvammaisten työllistäminen. Elokuussa 2015 avattu kahvila on ilmeikkäästi suunniteltu, ajanhenkinen ja kokonaisvaltaisesti ajateltu.
”Laatu ja detaljit ovat työssäni tärkeitä. Haluan keskittyä kaikkiin yksityiskohtiin niin, että ne ovat ajattomia ja katseenkestäviä”, Petra Majantie sanoo.
IPI Kulmakuppilassa ei ole
yhtään valmistuotettua ovea
tai kiintokalustetta, vaan
esimerkiksi tekniikkaa varten tehdyt koteloinnit tehtiin
puusepäntyönä. Majantie
vastasi kokonaisuuden pienimmistäkin yksityiskohdista, astiat mukaan lukien.

Finnishdesigners.fi
-hakupalvelusta löytyy 653
ornamolaisen suunnittelijan
portfoliota sekä yhteensä 54
verkkokauppaa. Oman portfolion
ja verkkokaupan näkyvyys on
maksuton jäsenetu kaikille
ornamolaisille.
Kannattaa hyödyntää!
www.finnishdesigners.fi

Good Design Award -palkinto 2016 myönnettiin jälleen
suomalaiselle Tapio Anttilalle hänen suunnittelemastaan
Day&Night-vuodesohvasta. Anttilalle palkinto on jo 11.,
hänen tuotekokoelmansa tuotteille viides. Myös suomalaisyritys Valtran T4-sarja palkittiin Good Design -muotoilupalkinnolla, samoin kuin Harri Korhosen Basso-neuvottelutuoli sekä Mikko Laakkosen Naula-naulakko Innolta.
Good Design Award on maailman vanhin muotoilupalkinto, joka jaettiin nyt 66. kerran. Palkinto jaetaan vuosittain
uusille, eri kategorioiden parhaimmille tuotteille. Tunnustus nostaa esiin korkeatasaoista, omaperäistä muotoilua ja
innovatiivisia tuotekonsepteja.

FAKTA
IPI Kulmakuppila sijaitsee Helsingin Kalliossa.

Tiesitkö että:

Muotoilupalkinto jälleen Anttilalle

Anders Portman

Arktinen keramiikkakeskus on saanut järjestettäväkseen kansainvälisesti arvostetuimman keramiikka-alan tapahtuman, International
Academy of Ceramics -kongressin
Rovaniemellä ja Posiolla vuonna
2020. Joka toinen vuosi järjestettävä kongressi pidetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Kongressin arvioidaan tuovan 300 henkilöä
Lappiin 50 eri maasta.
Suomen valintaa isäntämaaksi puolsivat keramiikkataiteemme
korkea taso sekä puhdas, turvallinen ympäristö. Järjestäjämaa saa
kansainvälistä huomiota keramiikkataiteen tekijöille, perinteille, koulutukselle ja tutkimukselle.

Vuoden sisustusarkkitehdiksi Petra Majantie

Viestintään ja
opiskelijatoimintaan
vahvistusta
Saara Argillander aloitti vuoden
alussa Ornamon viestinnän ja opiskelijatoiminnan koordinaattorina.
Aiemmin Saara toimi Ornamossa viestinnän harjoittelijana. Uudessa pestissään
Saara koordinoi Ornamon opiskelijatoimintaa ja
hoitaa viestintätiimissä muun muassa verkko- ja some
viestintää. Opiskelijajäsen, ota yhteyttä jos sinulla on
ideoita Ornamon opiskelijatoiminnan kehittämiseen!
saara.argillander@ornamo.fi

3 350€

Muotoilualan kokonaisansioiden keski
arvo oli Ornamon vuoden 2016 työ
markkinakyselyjen mukaan 3 350 euroa
kuukaudessa, mikä vastaa Suomessa
alemman korkeakoulututkinnon suorit
taneiden kokonaisansioiden keskiarvoa.
Mediaanikuukausipalkka oli 3 300 euroa.

3 KYSYMYSTÄ

Pauli Aalto-Setälä on Aller-median toimitusjohtaja, toimittaja ja juontaja. Aalto-Setälä
valitsee vuoden 2017 Ornamo-palkinnon
voittajan, joka julkistetaan Designmuseolla 24.
huhtikuuta. Ehdokkaat palkinnon saajiksi tulivat
Ornamon jäseniltä. Näiden joukosta Ornamon
hallitus valitsi kolme finalistia, jotka ovat
esittelyssä sivuilla 10–20.
1. Mitä muotoiluala voi oppia median murroksesta?
Muotoilulle muutos ja uuden etsintä ovat jo dna:ssa. Muotoiluajattelua tarvitaan median ja monien muidenkin alojen
murroksessa. Ajassamme on paljon ilmiöitä ja trendejä, joiden hyödyntämiseen muotoilualattelulla on annettavaa. Hyödynnetäänkö jo esimerkiksi AI:ta (keinoälyä) ja digitaalista
kommunikaatiota parhaalla mahdollisella tavalla?
2. Mikä sinua erityisesti kiinnostaa suomalaisessa
muotoilussa juuri nyt?
Seuraan erityisesti huonekalu- ja valaisinmuotoilua. Selkeys,
kauneus ja käytettävyys ovat minulle parasta suomalaista
muotoilua juuri nyt.
3. Sekä median että muotoilun alat käyvät läpi isoa
myllerrystä. Yhdistyvätkö nämä kaksi alaa?
Osittain ovat jo yhdistyneet! Media ilman muotoa on tyhjää,
toisaalta paraskaan design ei pelasta tyhjää sisältöä.

KOLUMNI

Ornamon lehti nro 1/2017

8

Supermatsi
tulevaisuudesta
Pekka Toivanen
on designstudio Muotohiomon toimitusjohtaja

O

lin Turussa katsomassa
HIFK- TPS jääkiekkopelin. Turku voitti, koska
TPS pelasi paremmin. Ennen lätkämatsia TPS:n pääomistaja,
pelifirma Supercellin Mikko Kodis
oja kertoi kutsuvierasseminaarissa,
miten kaikki hänen kohdallaan alkoi.
Pelimiehen ura starttasi Taideteol
lisen korkeakoulun pääsykokeista,
jonne hän ei koskaan mennyt. Ennakkotehtävänä oli tehdä video, jonka
Kodisoja kuvasi ja leikkasi – sitten hän
näytti sen kotona, ja draama muuttui
komediaksi. ”Isäni nauroi katsoessaan
videota, siitä tuli kertakaikkiaan niin
huono. Silloin päätin, etten päästä
ulos mitään skeidaa.”
Kodisoja heitti videon roskiin ja
Taideteollinen sai jäädä. Niin sai jäädä myös isä Kalervon pitämä Kallun
grilli, josta olisi voinut tulla Mikon
jatkama perheyritys. ”Lähdin Helsinkiin, koska peliala veti puoleensa. Isää
harmitti, mutta ei harmita enää”.
Kallun grillistä on pitkä matka maailman menestyneimmän pelifirman
omistajaksi. Huonoa ei voi päästää
ulos – se päätös on Mikolla pitänyt.
Kaksi ensimmäistä Supercell-lan-

JOS ON TEHTY
HUONOA, SE
LAITETAAN ROSKIIN. VAIN PARHAAT
IDEAT PÄÄSTETÄÄN
KOEMARKKINOILLE.

seerausta, Hay Day ja Clash of Clans,
levisivät kulovalkean tavoin. Nyt pelaajia on päivittäin yli sata miljoonaa,
aina Tyynen valtameren pikkuruista
Tuvan saarivaltiota myöten. Supercell
on supermenestyjä.
Matkalla moni asia on toki mennyt
myös pieleen. Jos on tehty huonoa, se
on laitettu roskiin. Vain parhaat ideat
päästetään koemarkkinoille.
Kodisojan tarina kuvaa myös siirtymistä uudelta alustalta toiselle. Peliympäristöt ja välineet ovat muuttuneet
tietokoneista älykännyköihin. Seuraavaksi tulevat laajenettu todellisuus ja
3D-lasien avulla pelattavat tarinat.
Muotoilun alustat ja ympäristöt ovat
muuttuneet hitaammin, mutta peruuttamattomasti. Ruukuntekijöistä on
tullut brändikokemusten ja palveluiden muotoilijoita. Luova osaaminen
on jaettu tiimeihin, ja yhä useamman
pitää osata yhä useampia asioita.
Myös muotoilukoulutus on tienhaarassa. Vanhat ammattinimikkeet ja
kompetenssimääritelmät eivät enää
päde. Osa niistä päätyy tylysti roskiin,
kun muotoilun koulutusohjelmissa
tehdään päivitystä. Se, mitä esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulussa
jatkossa opetetaan, muokkaa sitä, keitä meistä muotoilijoista koulutetaan.
Samalla päätetään, mitä tulevaisuuden työmarkkinoille design-käsitteen
alla tarjotaan. Vaikka sisällöt muuttuvat, huonoa ei voi ulos päästää. •
Pekka Toivasen kolumnisarja jää tauolle ja
palaan jälleen vuonna 2018. Vuoden 2017
kolumnisarjaa ja tulevaisuuden pohdintaa
jatkavat tulevissa lehdissä Ornamon
ja Designmuseon Suomi100-näyttelyn
kuraattorit.

Tiedätkö,
kuinka paljon
muotoilijat
tienaavat?

Työmarkkinatutkimus
2016

Tutustu
työelämän
kysymyksiin
www.ornamo.fi/
tyomarkkinatutkimus

orientoccident.fi

TEEMA
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Yhteistyöapteekkien
konsepti uudistettiin
palvelumuotoilun keinoin.
Apteekissa tarjotaan
tuotteiden rinnalla
hyvinvointipalveluja.

VUODEN 2017 ORNAMO-PALKINTOEHDOKKAITA YHDISTÄÄ AJANKOHTAISUUS, VAIKUTTAVUUS JA
ETEENPÄIN KATSOMINEN. KAIKKI EHDOKKAAT OVAT OMALLA PANOKSELLAAN TEKEMÄSSÄ UUSIA
AVAUKSIA MUOTOILUN ALALLA,
JOTA VAKIINTUNEIDEN TOIMINTAMALLIEN MURTUMINEN HAASTAA
PARHAILLAAN VOIMAKKAASTI.
Teksti: Meri Eskola
Henkilökuvat: Anni Koponen

Maarit Kytöharju

Ornamo-palkinnon voittaja julkistetaan
Designmuseolla ma 24.4. Palkinnon
voittajan valitsee tänä vuonna Aller Median
toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Arsi Ikäheimo

UUDISTAJAT

Ornamon hallituksen
perustelut
Mikko Koivisto
”Koivisto ansaitsee näkyvyyttä palvelumuotoilun pioneerina ja alan kasvuun keskeisesti
vaikuttaneena suunnittelijana. Palvelumuotoilu on edelleen alana uusi ja kasvaa hyvää
tahtia. Koivisto on alan ensimmäisiä akateemisia ammattilaisia ja on ollut luomassa palvelumuotoilulle markkinaa. Hän on ollut kehittämässä alaa niin Suomessa kuin maailmallakin. ”

Duo HYG kuuluu Isku Health
-malliston anti
mikrobisiin
huone
kaluihin.

Antti Olin
”Olin on ollut suunnittelijana ja Iskun muotoilujohtajana viemässä läpi muutoksia, joiden
ansiosta huonekalualan tuotantoa on saatu
pidettyä Suomessa. Tuotantoa robotisoimalla sekä uusien älymateriaalien ja teknologian rohkealla käytöllä on pystytty luomaan
ratkaisuja, jolla perinteisesti työvoimavaltainen
ala on pystynyt kilpailemaan ulkomaille siirtyvän
tuotannon kanssa. Olin on muotoilujohtajana kehittänyt Iskua tiiviisti yhdessä konsernijohdon kanssa.”

Aamu Song
”Song on avannut ovia sellaiseen pk-yrityskenttään, joka hiipuisi ilman luovaa muotoilua.
Aamu Song on yrityksensä Companyn
myötä ollut tuomassa uusia ratkaisuja ja
energiaa perinnetuotteita valmistaville aloille.
Huovutuksen kaltaiset alat eivät ole kasvualoja, mutta uudet näkökulmat ovat auttaneet
niitä kehittymään ja pitämään perinteistä käsityötaitoa hengissä. Tällaista asennetta kaivattaisiin
alalle lisää!”

REDDRESS Helsingin juhlaviikoilla 2013. Puvun helmoihin
mahtuu 238 kuulijaa.

TEEMA
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A

Trendien
haistelija
Palvelumuotoilija Mikko Koivisto on
Suomessa ensimmäisiä, joka haistoi
uuden liiketoiminta-alan. Nyt hän haluaisi
aavistaa seuraavan megatrendin.
Teksti: Meri Eskola
Kuva: Anni Koponen

Suomen suurimpia palvelumuotoilutoimistoja.
Uransa alusta asti Koivisto on
kirjoittanut artikkeleita ja kirjoja
sekä opettanut.
”Jo ennen valmistumistani
opetin palvelumuotoilua Aallon
tutkinto-opiskelijoille. Kun esittelin graduani palvelumuotoilusta,
osa professoreista sanoi, että Koivisto puhuu potaskaa – loput olivat
asiasta niin kiinnostuneita, että
pyysivät saman tien opettamaan”,
Koivisto virnistää.
Suhtautuminen alalla on yhä
kaksijakoista: toisten mielestä
palvelumuotoilu ei vieläkään ole
muotoilua, toiset vannovat sen
nimiin.
”Suurin osa ammattilaisista
ymmärtää jo, että muotoilukäsitys
muuttuu jatkuvasti.”
Tärkeä virstanpylväs oli Helsingin Maailman muotoilupääkaupunkivuosi 2012, jolloin Koivisto
istui Kansainvälisen designsäätiön
hallituksessa.

”Siitä lähti ajatus, että muotoiluprosessia voisi hyödyntää paljon
laajemmin aineettomien asioiden
muotoiluun.”
Koivisto kiinnostui palvelumuotoilusta, mutta kukaan ei tiennyt
asiasta mitään. Englannissa Design
Councilin verkkosivuilla oli muutama maininta, siinä kaikki. Koivisto
sai myytyä Finnairille lopputyöaiheen ja ryhtyi selvittämään, mitä
palvelumuotoilu oikein on.
Sillä tiellä hän on yhä.

siakaskokemusjohtaja,
johtava palvelumuotoilija
ja Hellon-palvelumuotoilutoimiston osakas Mikko Koivisto,
40, on kiistatta yksi alansa keskeisiä vaikuttajia. ”Palvelumuotoilun
evankelista” aloitti saarnaamisen
heti Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuessaan vuonna 2007.
”Opiskeluaikanani muotoilu oli
artefakteihin, fyysisiin tuotteisiin ja rakennettuun ympäristöön
keskittynyttä. Saimme opintojen
loppupuolella Finnairilta työn
suunnitella heidän bisnesluokkansa astiat uudelleen. Lähestyimme
asiaa käyttäjälähtöisesti, esimerkiksi havainnoimalla matkustajien
ateriointia. Tajusimme, etteivät
astiat ole matkustajien näkökulmasta suurin ongelma, vaan se,
miten ateria lennolla tarjoillaan”,
hän muistelee.
Opiskelijat tajusivat, että ilman
palvelun muokkausta asiakaskokemus ei koskaan muutu; parempi
muuttaa ensin palvelu, sitten astiat.

Ensimmäisten joukossa
Koiviston ensimmäinen palkkatyö
valmistumisen jälkeen oli uusmediatoimisto Satama Interactiven
palvelumuotoilijana. Se oli ensimmäinen yritys Suomessa, joka myi
palvelumuotoilua.
Sitä seurasivat työpaikat Taivasmainostoimistossa, muutama vuosi
freelancerina, ja vuodesta 2011
Diagonal-palvelumuotoilutoimiston osakkaana. Nykyisin yritys
tunnetaan Hellon-nimellä, ja se on

Koivisto oli uudistamassa apteekkien asiointimallia Ympyrätalon apteekissa. Apteekissa siirryttiin palvelemaan seisaaltaan, jotta asiakasta
voidaan auttaa sujuvasti sekä reseptilääkeiden
että käsikauppatuotteiden valinnassa.

Helsingin yliopiston pääkirjaston, Kaisa-talon,
suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoilua
Mikko Koiviston johdolla.

Lauri Eriksson

Jenni Viitanen

”Uusinta uutta Suomessa on nyt transformaation muotoilu, eli muotoilun
hyödyntäminen organisaatioiden toimintatapojen
muutoksessa. Esimerkiksi Stockmannille muotoilin
innovatiivisen ratkaisun
myyjien toimintatapojen
muuttamiseksi.”

Arsi Ikäheimo

OPISKELIJAT TAJUSIVAT, ETTÄ ILMAN PALVELUN
MUOKKAUSTA ASIAKASKOKEMUS EI KOSKAAN MUUTU;
PAREMPI MUUTTAA ENSIN PALVELU, SITTEN ASTIAT.

Vuonna 2013 Koivisto oli uudistamassa Helenin
Energiatorin ja energianeuvonnan palveluja
asiakaslähtöisiksi.

TEEMA

Ornamon lehti nro 1/2017

14

KAIKKI TEOLLISUUDEN ALAT PALVELUISTUVAT KOVAA
VAUHTIA. YHDYSVALLOISSA JA ISO-BRITANNIASSA
PALVELULIIKETOIMINNAN OSUUS BRUTTOKANSANTUOTTEESTA
ON JO YLI 80 PROSENTTIA.
”Mittasimme WDC-vuoden vaikuttavuutta esimerkiksi ihmisten
muotoilukäsitykseen. Tärkeä tavoite saavutettiin, sillä vuoden jälkeen
muotoilu ymmärrettiin laajasti myös
aineettomien asioiden suunnitteluna.”
Shoppailupaikka maailmalta
Koiviston työ Hellonissa koostuu
muotoiluhankkeiden johtamisesta,
myyntiprosesseihin osallistumisesta,
menetelmien kehittämisestä ja strategisesta työstä yrityksen hallituksessa. Hänen vastuullaan on Hellonin
asiakaskokemus.
”Emme voi muotoilla pelkästään
asiakkaidemme palveluja – omankin
palvelumme asiakaskokemus pitää
olla kunnossa. Joissain projekteissa olen mukana sparraajana, mutta
haluan pitää itselläni myös projekteja,
joissa olen mukana kenttätyössäkin.”
Hellonin liikevaihto on noin 2,4
miljoonaa euroa ja yrityksellä on 25
työntekijää. Lontoon toimistossa
työskentelee neljä henkeä.
Kansainvälistyminen oli yritykselle
alusta alkaen selvä strategia.
”Meillä on ainutlaatuinen tarjoama
ja osaamista, sille on kysyntää kansainvälisestikin. Vähittäiskauppajätti
Tesco oli Iso-Britanniassa ensimmäinen asiakkaamme, ja koska meillä on
globaali shoppailupaikka Lontoossa,
saamme tarjouspyyntöjä maailmalta.”
Englannista Koivisto on oppinut mielenkiintoisen asian: Suomi
on palvelumuotoilun edelläkävijä.
Lontoossa ollaan samassa tilanteessa kuin meillä 5 vuotta sitten, jolloin
asiakkaille piti ensin alkaa perustella
palvelumuotoilun tarpeellisuutta.

”Uusinta uutta Suomessa on nyt
ns. transformaation muotoilu, eli
muotoilun hyödyntäminen organisaatioiden toimintatapojen muutoksessa.
Esimerkiksi Stockmannille muotoilin innovatiivisen ratkaisun myyjien
toimintatapojen muuttamiseksi uuden asiakaspalvelu- ja myyntimallin
mukaiseksi.”
Hyvänä esimerkkinä palvelumuotoilun kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä Koivisto pitää Hellonin työtä
Yhteistyöapteekkien kanssa. Ihmisten apteekki -hankkeessa Helsingin
Ympyrätalon apteekkia muutettiin
monin tavoin, jotta farmaseutit saattoivat ryhtyä myymään hyvinvointia
sairauden ehkäisemisen sijaan.
”Pyrimme muuttamaan apteekin
asemaa markkinoilla, uudistimme
tuotevalikoimaa, asiointimallia ja
myymälän sisustusta sekä koulutimme henkilökuntaa uuteen palveluasenteeseen.”
Seuraava megatrendi kiikarissa
Muotoilulla on liiketoiminnalle ehdottomasti lisäarvoa – ja muotoilun
vaikuttavuutta pitäisi aina mitata,
palvelumuotoilun evankelista sanoo.
”Asiakas ei aina osaa sanoa, mihin
muotoilulla pyritään vaikuttamaan,
mutta muotoilijan pitäisi kysyä sitä
ainakin itseltään, ja löytää avainmittarit.”
Palvelumuotoilu on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen. Kaikki
teollisuuden alat palveluistuvat kovaa
vauhtia. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa palveluliiketoiminnan osuus
bruttokansantuotteesta on jo yli 80
prosenttia.

”Palveluistuminen on yhä mega
trendi, ja asiakaskohtaaminen on
nouseva iso trendi. Yritykset palkkaavat asiakaskohtaamisjohtajia, koska
asiakaskokemuksella on suurempi
vaikutus ostajien valintoihin kuin
hinnalla.”
Mitä evankelista haluaa vielä tehdä?
”Haluan löytää seuraavan palvelumuotoilun, sen uuden jutun. Haluan
olla herkkänä sille, mitä maailmassa
tapahtuu; olen aina ollut hyvä havaitsemaan piileviä asioita.” •
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Uusien
suuntien
johtaja
Iskun muotoilujohtaja
Antti Olin on ollut mukana
automatisoimassa Lahden
huonekalutehdasta ja ottamassa
käyttöön uusia, innostavia
materiaaleja.
Teksti: Meri Eskola
Kuva: Anni Koponen

Mikko Koivisto

S. 1976. Teollinen muotoilija (MA),
Aalto-yliopisto 2007. Maailman muotoilupääkaupunki 2012 -hankkeen
hallituksen jäsen Kansainvälisessä
designsäätiössä 2010–2013, Teolliset
muotoilijat TKO ry:n hallituksen jäsen
2009–2012 sekä kansainvälisen
Service Design Network Suomenjaoston hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Näistä tunnetaan:
• Palvelumuotoilun pioneeri ja puolestapuhuja, joka on työllään
vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana sekä sen käytön yleistymiseen Suomessa ja maailmalla.
• Yksi palvelumuotoilun palkituimmista tekijöistä. Koivisto on palkittu iF Design Awardilla, Global
Service Design Awardilla sekä
useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla.
• Panostanut suomalaiseen muotoiluvientiin palvelumuotoilutoimisto Hellonin osakkaana. Hellon
toimii jo Lontoossa, tulevaisuudensuunnitelmissa on laajentua
muille markkinoille.

”Muotoilua ja sen
tärkeyttä pitää päästä
tuomaan syvemmälle
yrityksiin. Muotoiluosaamisella on yhä tärkeä
rooli yritysmaailmassa,
mutta turhan usein se
tulee vasta loppuvaiheessa päälleliimattuna."
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Olinin vuonna 2002
suunnittelema Richtersohvamallisto oli hänen lopputyönsä Aaltoyliopistosta, silloisesta
Taideteollisesta korkeakoulusta. Luennot
ja yhteistyöprojektit
yliopistolla kuuluvat
Olinin nykyiseen työhön muotoilujohtajana.

H

uonekaluyritys Isku-Yhtymä
Oy on onnistunut uimaan vastavirtaan globalisaation haastamassa liike-elämässä: se on kotiuttanut tuotannon takaisin Suomeen. Sen
on mahdollistanut huonekalutehtaan
merkittävä automatisointi.
Yritys on myös ottanut käyttöönsä
uusia materiaaleja ja tuotantotekniikoita, muun muassa lämpömuovattavan Grada-vanerin.
”Luvassa on 20 miljoonan euron
investoinnit tehtaaseen, ensimmäisenä valmistui Grada-linjamme. Uusi
valmistusmenetelmä tuo tuotantoon
nopeutta, joustavuutta ja materiaalihukka vähenee. Muotoilijallekin uusi
materiaali luo mahdollisuuksia”, 10
vuotta Iskun muotoilujohtajana toiminut Antti Olin, 44, uskoo.
Yhtiön tarkoituksena on pikkuhiljaa
nostaa tuotannon automaatioastetta.
Kun tavaraa varastolla ja tehtaassa nyt
kuljettavat 100 trukkia, vuoden päästä
niitä on enää kaksi. Silloin pienet miehittämättömät tavaravaunut ajelevat
tehtaalla itsekseen.
Innostus viilupuristekalusteiden
uuteen, tehokkaampaan ja ekologisempaan vaneriin syntyi metsäteollisuudesta. Nyt ensimmäiset Gradakalusteet ovat putkahtaneet Iskun
koneista myyntiin.
”Esittelemme Grada-osaamistamme Astanan maailmannäyttelyssä
loppukesästä. Sähköautoyhtiö Teslan
designtiimi oli meillä Lahdessa katsomassa, voisiko auton istuimia ja
keskikonsoleita tehdä Gradasta. Mate-

TUOTTEILLA PITÄÄ OLLA
OLEMASSAOLOONSA SYY: SE
TUO JONKIN UUDEN ASIAN, ESIMERKIKSI
SAIRAUSPOISSAOLON VÄHENTÄMISEN.

riaalin keveys ja eleganttius kiinnosti
heitä”, Olin kertoo.
Englantilaisen Victoria & Albert
-museon kuraattoritiimi kävi alkuvuodesta ihmettelemässä Gradaa. Lontooseen on valmistumassa heinäkuuksi suuri vanerinäyttely – ja Lahdessa
on nyt nähtävillä vanerin tulevaisuus.
Allianssit ovat tulevaisuutta
Kolmas keino taklata markkinavoimien haasteita ovat olleet uudet Healthja Active Learning -allianssit, joita
Antti Olin on ollut luomassa.
”Meillä on kumppanuuksia digitaalisuuden ja pedagogiikan ammattilaisten kanssa, ja paketoimme
asiakkaalle kokonaisuuden: mukana
tulee kalusteiden ja sisustusratkaisujen lisäksi laitteet, latausvaunut,
käyttöönottokoulutus ja huolto”, hän
valaisee.
Health-kalustesarja julkisiin tiloihin syntyi materiaalikokeilun kautta.
Ensimmäisiä kuparipintaisia kalusteita tehtiin Iskun omalle terveyskeskus Apilalle Lahdessa.

Noin kolmen vuoden tuotekehittelyn jälkeen Iskulla on nyt myydä
kalusteita, joissa kaikki pinnat ovat
antimikrobisia: kangaspäällys, messinki- tai kuparikäsinojat sekä maalit,
lakat ja laminaatit.
Kumppanuusyhteistyö eli allianssi
varmistaa, että hanat, lukot ja loputkin
sisustuksen osat ovat antimikrobisia.
Health-sarja on herättänyt suurta
innostusta, erityisesti Euroopan ulkopuolisissa rikkaissa öljyvaltioissa.
Suomessa pilotteja on jo toimitettu
Porin sairaalan leikkausosastolle ja
rovaniemeläiseen hoivataloon. Koulut, päiväkodit, työpaikkaruokalat ja
muut julkiset tilat näkevät myös suurta hyötyä kalusteissa, jotka vähentävät tartuntojen leviämistä.
”Se on osa liiketoimintastrategiaamme, että etsimme kilpailussa
erottuvia tekijöitä”, Antti Olin sanoo.
”Suuntia on avattava”
Iskuun muotoilujohtajaksi freelance
pohjalta 10 vuotta sitten tullut muotoilija Antti Olin tuskin osasi aavistaa

Antti Olin

s. 1972.Taiteen maisteri (MA), sisustusarkkitehti SIO, Aalto-yliopisto 2003. SIO:n hallituksen jäsen
2008–10, Sukeltajaliiton sukelluskalastusvaliokunnan puheenjohtaja ja
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yrityssuhdeneuvoston jäsen.

Näistä tunnetaan:
• Olinin Avarte Oy:lle vuonna 2002
suunnittelema Richter-sohvamallisto oli hänen lopputyönsä Aaltoyliopistolla, ja on ollut tuotannossa siitä lähtien.
• Perusti vuonna 1998 nuorten
suunnittelijoiden kollektiivin DNA
– Design and Architecture.
• Voitti ensimmäisen palkinnon
ICSID Interreg International Future
Home Design -kilpailussa vuonna
1999, yhteistyössä sisustusarkkitehti SIO Heikki Ruohon kanssa.
Antti Olinin suunnitteleman Duo HYG -tuolin pinnat ja kankaat ovat antimikrobisia. Innovaatio
perustuu kupari- ja hopeateknologiaan, joka estää aktiivisesti tartuntojen syntymistä.

vuosituhannen alkuvuosina, että
hänen työnsä tulisi eräänä päivänä
käsittelemään robotteja, nanomate
riaaleja ja antibakteerisia huone
kaluja.
Tai sitä, että vuonna 2017 automatisaation tyhjäksi jättämiä tehdastiloja Lahdessa vuokrattaisiin Lahden
ammattikorkeakoululle. Oppilaitoksen viisituhatta opiskelijaa muuttavat
Iskun seinänaapuriksi tämän vuoden
aikana, Olin kertoo.
”Opiskelijoiden kanssa touhuaminen on äärettömän tärkeää työllemme, ja muistan itsekin, miten yritysyhteistyö toi mielekkyyttä opiskeluun.
Pidän Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulussa luennon
joka vuosi, ja teemme vuosittain kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden
kanssa yhteistyöprojektin.”
Yhteistyöstä on syntynyt Iskulle
muun muassa Kaija Aallon suunnittelema Mukula; magneettinen istuin,
jonka voi kiinnittää seinälle säilytykseen silloin, kun sitä ei tarvita istumiseen. Kouluissa istuinta on hyödyn-

netty luovasti: pienet koululaiset ovat
jo pitäneet kilpailuja, kuka heittää
istuimen magneettiseinälle pisimmältä, muotoilujohtaja kertoo hymysuin.
”Työni on laaja-alaista hommaa,
ja kaikkea pitää tehdä. Viisaus ei asu
täällä Lahdessa, vaan on avattava
yhteistyötä.”
Muotoilijoita tarvitaan johtoon
Antti Olin uskoo, että muotoilussa
palveluliiketoiminta on tulevaisuutta.
”Hengissä olon edellytys on se, että
palveluvalikoimamme on kunnossa.
Tarjoamme yhä enemmän työympäristöjen ylläpitoa ja muokkausta. Kukaan ei enää halua omistaa kalusteita,
vaan siirtää vastuun muille.”
Maailma on muuttunut niin nopeasti, että pelkästään kauniiden
esineiden suunnittelu ei enää riitä.
Rohkeutta pitää olla uusien suuntien
löytämiseen – eikä maailmaa voi täyttää uusilla esineillä, Olin muistuttaa.
”Tuotteilla pitää olla olemassaoloonsa syy: se tuo jonkin uuden
asian, esimerkiksi sairauspoissaolon

vähentämisen tai uudenlaisen näkemyksen istuinten säilyttämiseen. Se
on perustellumpaa kuin lähteä tekemään vain uutta kaunista tuolia.”
Antti Olin suunnittelee yhä itsekin
kiireisen työnsä ohessa, jotta tuntuma
säilyy. Työpöydältä löytyy aina rulla
luonnospaperia ja lyijykyniä.
”Lasten syntymän lisäksi se on ehkä
hienoimpia juttuja muotoilijan elämässä, kun saa nähdä tuotteensa valmistuksessa, ja ihmiset ostavat sitä.”
Olinin mielestä muotoilijoita
kaivattaisiin enemmän yritysten johtoryhmiin. Hän itse on istunut Iskun
ylimmässä portaassa jo 10 vuotta.
”Muotoilua ja sen tärkeyttä pitää
päästä tuomaan syvemmälle yrityksiin. Muotoiluosaamisella on yhä
tärkeä rooli yritysmaailmassa, mutta
turhan usein se tulee vasta loppuvaiheessa päälleliimattuna. Muotoilija
tuo käyttäjäymmärrystä, ja kaikilla
muotoilijoilla on tarve parantaa asioita – lähtökohtana ei ole heti eurot,
vaan pehmeämmät arvot”, Antti Olin
uskoo. •
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Aarteiden
etsijä
Valtion muotoilupalkinnon saanut
suunnittelija Aamu Song halusi
alun perin kutsua yritystään
”etsivätoimistoksi”. Nykyään
hän etsii työkseen käsityöläisten
salaisuuksia pitkin maailmaa.
Teksti: Meri Eskola
Kuva: Anni Koponen

”Ryhdyimme etsimään
hienoja tuotteita ja
huomasimme, ettei
design aina tule
muotoilijoilta, vaan myös
taitavilta käsityöläisiltä ja
tehtaista. Ryhdyimme
etsimään näitä ihmisiä, ja
löysimme heidät.”
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orealaissuomalainen suunnittelija Aamu Song, 42,
määrittelee itsensä mieluummin etsiväksi kuin taiteilijaksi
tai muotoilijaksi.
”Muotoileminen on kuin uusien
maisemien löytämistä, paljon
enemmän kuin muotojen tekemistä. Paljon maisemia on vielä
löytämättä. Tavoittelin jotain uutta
Reddress-projektillani, ja siitä
tulikin esityslava; paljon enemmän
kuin mekko”, hän kuvailee.
Songin työnkuva poikkeaa perinteisen tähtisuunnittelijan urasta:
hän on myös yrittäjä, kauppias ja
ahkera matkailija.
”Kun olin opiskelija 1990-luvun
alussa, toivoin muotoiluopintojen
olevan muutakin kuin vain piirtämistä – mutta piirtämistaito on
pitänyt minut hengissä. Mutta olisi
ehkä aika miettiä ’muotoilun’ käsite
uudelleen, sillä maailma on muuttunut niin paljon.”
Tasavertaisena kumppanina Songin rinnalla kulkee aviomies, muo-

toilija Johan Olin. Pariskunnalla
on muotoilutoimisto Com-pa-ny ja
sen tuotteita myyvä Salakauppa.
”Avasimme Salakaupan vuonna 2008, halusimme tehdä jotain
erilaista. Siitä on muodostunut
mielettömän hieno paikka ihmisten
tapaamiseen. Kauppa on temppelimme, ja Viiskulman-toimistomme työpajamme”, Song kuvailee.
Design ei ole pelkästään teollisuudenala, joka tekee kansakunnasta rikkaan tai maineikkaan,
vaan ihmisten tapa elää.
”Design on sitä, mitä ihmiset valitsevat pukea päälleen, heidän tapansa elää, mitä he valitsevat ostaa
kirpputorilta. Kun tulemme maailmalta kotiin, huomaan aina, kuinka
vahvana yksilöllisyys Suomessa on.
Design ei ole täällä luksusta, vaan
tavallisten ihmisten tapa ilmaista
itseään”, Song ihastelee.
Kaikki maailman salaisuudet
Com-pa-ny suunnittelee ja tuottaa
asiakkailleen käsityöläisten tuot-

teita ympäri maailmaa. Secrets of
Russia on kokoelmista tuorein, seuraavana vuorossa on Etelä-Japani
ja amerikkalainen amissiyhteisö.
Idea lähti 10 vuotta sitten nykytaiteen museo Kiasman tarjoamasta näyttelytilasta. Pariskunta ryhtyi
miettimään, mitä haluaisi sillä tehdä. Kesämökillä käsiin sattuneen
kynttilänjalan ”Made in Finland”
-tarra sai miettimään, mitä Suomessa vielä valmistetaan.
”Ryhdyimme etsimään hienoja tuotteita ja huomasimme, ettei
design aina tule muotoilijoilta, vaan
myös taitavilta käsityöläisiltä ja
tehtaista. Ryhdyimme etsimään
näitä ihmisiä, ja löysimme heidät”,
Song kertoo.
Niin syntyi ensimmäinen, Secrets of Finland -kokoelma. Yksi
sen myydyimmistä tuotteista on
Songin suunnittelemat huopaiset
Tanssitossut.
”Emme tosin tiedä, kuinka suosittu, koska emme tee markkina
tutkimuksia”, Song virnistää.

DESIGN EI OLE PELKÄSTÄÄN TEOLLISUUDENALA,
JOKA TEKEE KANSAKUNNASTA RIKKAAN TAI
MAINEIKKAAN, VAAN IHMISTEN TAPA ELÄÄ.

Aamu Songin suunnittelemien Tanssitossujen
inspiraatio on lähtöisin Lahtiset huopatossutehtaalta Jämsästä.

Idea Aamu Songin ja Johan Olinin
Merenelämää-maatuskanukkeen syntyi
pariskunnan asuessa Venäjällä.
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KULTTUURISET JA KIELELLISET ESTEET IHMISTEN VÄLILLÄ
OVAT SONGISTA USEIN NÄENNÄISIÄ. USEIMMAT IHMISET
HALUAVAT TEHDÄ ASIOITA YHDESSÄ.
Aluksi käsityöläisten tuotteet esiteltiin näyttelyssä, mutta pian pari
ryhtyi miettimään, että niitä voisi
myydäkin.
Aamu Song uskoo, että hyvät tuotteet syntyvät hyvien ihmisten käsissä.
”Monet tapaamistamme käsityöläisistä ovat ujoja, mutta työstään he
ovat ylpeitä. Usein ammattitaito kulkee perheessä, ja vaikka heillä saattaa
olla tehtaita, kyse on aina muustakin
kuin pelkästä kaupallisuudesta.”
Kaupallisuus ei ole Aamu Songin
lempiaihe. Companyn markkinointibudjetti on nolla euroa, ja sosiaaliseen
mediaan yritystä puskevat lähinnä ystävät. Sana tuotteista kiirii viidakkorummun ja ansaitun median kautta.
Hinnat yritetään pitää maltillisina.
”Yhteyshenkilöni Lahtiset-yhtymästä sanoi kerran, että älkää
ylihinnoitelko tuotteita – se on niin
epäcoolia”, Song hymyilee.
Yrityksen myyntilistalla on satakunta tuotetta. Miten pieni punavuorelainen yritys voi pyörittää sellaista
sirkusta?
”Kuinka ikävystyttävää olisi, jos
meillä olisi vain 10 tuotetta!” Song
helähtää nauruun.
Yksi lenkki perinteen ketjussa
Songin ja Olinin aarteenmetsästysreissut ovat pitkiä, ja taustatyö tehdään huolella. Venäjällä pari viihtyi
pari vuotta, käsityöläisiä ja inspiraatiota etsien.
”Olimme niin onnellisia, että suurin
osa tekijöistä, joihin halusimme tutustua, oli vielä elossa. Aidosti suuret

tekijät ovat kuin samaa rotua: isosydämisiä ja superlahjakkaita”, Song
kuvailee.
Ulkomailla eläminen inspiroi muotoilijoiden omaakin työtä. Pariskunnan Merenelämää-maatuskanuken
idea syntyi venäläisen sushiravintolan television luontodokumentti
ohjelmasta, jossa merieläimet ahmivat toisiaan.
Todellista kulttuurivalistusta
Company tekee tänä keväänä, kun
se esittelee amerikkalaisten amissiyhteisöjen käsitöitä. Perinteisen
uskonlahkon kanssa viestiminen on
ollut hidasta, sillä amissit eivät käytä
puhelimia tai internetiä. Kirjeet ovat
lennelleet Punavuoresta Amerikkaan.
”He tekevät hienoja olkihattuja,
huonekaluja ja vaatteita. Kun ensimmäisen kerran menimme heitä
tapaamaan ja esittelimme itsemme,
jouduimme selittämään muotoilun
käsitteen – amissit lukevat vain raamattua”, Song kertoo.
Kulttuuriset ja kielelliset esteet
ihmisten välillä ovat Songista usein
näennäisiä. Useimmat ihmiset haluavat tehdä asioita yhdessä.
Aamu Song haluaa olla lenkki
ketjussa, jossa käsitöiden perinnettä
pidetään elossa. Ei museoissa, vaan
ihmisten käsissä.
”Monet asiat ovat erkaantuneet
juuristaan. Lapasten pitäisi tuntua
käsissäsi isoäidin kutomilta; että niillä olisi merkitys.”
Vuonna 1998 Suomeen muuttanut
Aamu sanoo tulleensa vuosien aikana
enemmän omaksi itsekseen; ei vä-

Enter and Encounter – Kutsu huomiseen
24.3.–22.10.2017

Designmuseo, Helsinki
#enterandencounter #kutsuhuomiseen

hemmän korealaiseksi tai enemmän
suomalaiseksi. Mutta suomalaisista
perinnekäsitöistä hän ei enää innostu
samalla tavalla kuin 18 vuotta sitten.
Korealaisia tuotteita etsittäessä
Johanin innostuksesta puolestaan oli
hyötyä.
”Näemme asiat eri silmin, ja hyödymme siitä valtavasti. Elämäni
on ollut näiden projektien ansiosta
hauskempaa ja jännittävämpää. Elän
unelmaani: olen aina halunnut tehdä
asioita, tavata ihmisiä ja synnyttää
heille lämpimän tunteen tuotteillani.” •

Aamu Song

s. 1974. Opiskellut teollista muotoilua Etelä-Koreassa Seoulin National
Universityssä sekä tila- ja huonekalusuunnittelua Taideteollisen korkeakoulun muotoiluosastolla, valmistunut
(MA) Aalto-yliopistosta vuonna 2007.
Suunnittelutiimi Com-pa-ny perustettu Johan Olinin kanssa vuonna 2000.
Com-pa-ny sai vuonna 2010 valtion
muotoilupalkinnon.

Näistä tunnetaan:
• Designmuseon kokoelmaan
kuuluva teos Reddress, joka on
laulajan puku sekä estradi. Puvun
helmoihin mahtuu 238 kuulijaa.
• Suomen salat -projekti nykytaiteen museo Kiasmassa, 2007.
Nykyään tuotteet ovat myynnissä
Com-pa-nyn Salakaupassa.
• Ateneum-huonekalut Suomen
kansallismuseoon, 2013.
• Puinen Valopallo-valaisin
Aarikkalle, 2014.
• Espoon sairaalan Maljakkopuuteoskokonaisuus, 2016.

Katsaus suomalaisen muotoilun statukseen nyt
Näyttely esittelee suomalaista nykymuotoilua ja juhlistaa 100-vuotiasta Suomea.
Teokset, projektit, hankkeet ja aloitteet vastaavat muutokseen tai muutostarpeisiin,
luovat ilmiöitä, tarjoavat näkökulmia ja rakentavat pohjaa uusille toimintatavoille.
Näyttelyssä mukana: Anna Salmi, Nathalie Lautenbacher, Kirsi Enkovaara, Sompasauna, Laura Väinölä, GRMMXI,
Onar Studios, Mari Keto & Erich Berger, Kozeen Shiwan, Helsinki Dry Gin, Tenu Gin, Napue Gin, Suomen Jäätelö,
Sudden Coffee, Finnjävel, CellPod, Ville Kokkonen, Timo Ripatti, Remedy Entertainment, Sisustusarkkitehdit Fyra,
Elina Ulvio, OURA Ring, M4ID, Kulttuurisauna, Musuta, Noona, Deepa Panchamia, Elina Määttänen, Hanna-Kaarina
Heikkilä, Aalto-yliopisto: Material Led Design, New Biomateriality Lab, Nikari, Ragamuf, Showerloop, Iceye, Hello
Ruby, FinEst Link, Rolls-Royce Future Shore Control Centre, Keskustakirjasto Oodi, MaaS, Iris AI, Robin Hood Coop,
Nokia OZO, Ornamo-palkinto.
Kuraattoritiimi: Paula Bello, Katja Hagelstam, Juha Kronqvist, Heini Lehtinen, Ville Tikka ja Esa Vesmanen.

Näyttelyä ovat tukeneet: Avotakka, Iittala, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö.

JUHLANÄYTTELY
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Miten nukuit yösi?

ŌURA

Kutsu huomiseen
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ŌURA hyvinvointisormus on älylaite, joka mittaa ja analysoi palautumista, unen laatua ja
päivittäistä aktiivisuutta. Sormuksen keräämän
datan ja mobiilisovelluksen antaman palautteen
avulla käyttäjä saa tietoa siitä, kuinka päivittäisillä
valinnoilla voi vaikuttaa unen laatuun ja palautumiseen, ja sitä kautta hyvinvointiin ja suoritus
kykyyn. Näyttelyä varten on koottu unidataa noin
sadalta ŌURA-käyttäjältä.
ŌURA liittyy laajempaan terveyden mittaamisen trendiin. Uusi teknologia lupaa paljon, mutta
haasteena on laajentaa käyttäjäkuntaa. ŌURA
etsii vastausta siihen, kuinka saada muutkin kuin
aktiiviset liikkujat hyötymään teknologiasta?
Harri Koskisen muotoilema ŌURA on ulkonäöltään kaukana perinteisestä mittauslaitteesta.
Keraaminen pinta saa sen muistuttamaan enemmän korua kuin laitetta. Sormuksen puhelimeen
välittämä hyvin visualisoitu informaatio lisää
käyttäjänsä ymmärrystä omasta kehosta. ŌURA
näyttää, miten hyvällä muotoilulla voidaan laajentaa tuotteen asiakaskuntaa ja lisätä sen tarjoamia
hyötyjä ihmisten arjessa.

Ornamon ja Designmuseon juhlanäyttely Enter and Encounter
– Kutsu huomiseen tarjoaa katsauksen suomalaisen muotoilun
statukseen nyt. Optimistinen näyttely katsoo tulevaisuuteen. Miten
muotoilu haastaa nykyhetken ja muokkaa tulevaisuutta?

U

udet materiaalit, aineettomuus ja digitaalinen murros
mullistavat muotoilua. Nykymuotoilu pakenee määritelmiä ja etsii

Teksti: Esa Vesmanen

Teksti: Juha Kronqvist

Kuuden hengen kuraattoritiimi
Designmuseon ja Ornamon yhteistyönä järjestämä muotoilunäyttely
syntyy kuuden hengen kuraattoritiimin voimin. Tiimi edustaa monipuolisesti muotoilun eri osa-alueita. Sen muodostavat Helsingissä ja
Meksikossa työskentelevä, globaaleista designprosesseista väitellyt
taiteen tohtori Paula Bello, valokuvaaja, kuraattori ja galleria Lokalin
johtaja Katja Hagelstam, palvelumuotoilutoimisto Hellonin johtava
palvelumuotoilija Juha Kronqvist, Belgiassa asuva ja työskentelevä strateginen muotoilija ja kirjoittaja Heini Lehtinen, strategisen
designtoimisto Wevolven strategia- ja designjohtaja Ville Tikka
sekä sisustusarkkitehti, muotoilija, tila- ja tuotemuotoilutoimisto
Pure Designin perustaja Esa Vesmanen.
Kuraattoritiimin vahvuutena on monialaisuus, ennakkoluulottomuus sekä intohimo muotoilun ajankohtaisia ilmiöitä kohtaan niin
kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin mittakaavassa. Kuraattorit
tekivät näyttelyn teosvalinnat yhdessä Designmuseon ja Ornamon
kanssa kesällä 2016 järjestetyn kaikille avoimen ideahaun sekä
oman taustatyönsä perusteella.
Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23, Helsinki) 24.3.–22.10.2017.
Näyttelyn avajaiset 23.3. klo 18.
Näyttely on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan ohjelmaa.
#enterandencounter #kutsuhuomiseen

Kaisa Logren

Kalustesuunnittelija, arkkitehti Elina
Ulvio tuo näyttelyyn heijastininstallaation, jossa hän leikkii ihmisten lapsenomaisella halulla katsoa ja löytää
itsemme peilistä.
Ulvion työ haastaa todellisuuden ja
virtuaalitodellisuuden rajoja. Tilakäsitys
heijastimen sisällä on yhtä aikaa sekä
todellinen ja kosketeltava, että immateriaalinen heijastuma. Ulvio liikkuu
näiden maailmojen välillä, joita voidaan
verrata ihmisen arkiminän ja peleissä
käytettävän avatarhahmon väliseksi
yhteydeksi. Tämä on mahdollista ilman
elektronisia apuvälineita tai virtuaalilaseja. Heijastin on kuin laboratorio,
jonka avulla suunnittelija voi tutkia
ihmisen käyttäytymistä suhteessa
tilaan, valoon ja erilaisiin materiaaleihin. Tällaista tutkimusta ei voi tehdä
virtuaalisesti. Heijastin pitää kokea
tilallisesti omilla aisteilla tunnustelemalla, kuulemalla ja katsomalla.

Selvitimme kahdelta näyttelyn
ornamolaiselta suunnittelijalta, millaiseen tulevaisuuden ilmiöön heidän
työnsä linkittyy. •

Katri Naukkarinen

Kurkistus
unimaailmaan

jatkuvasti uusia reittejä. Näyttelyn
teokset, projektit, hankkeet ja aloitteet vastaavat muutostarpeisiin ja
luovat ilmiöitä.

Kuraattoriryhmä työssään. Ryhmä koosti
näyttelykokonaisuuden kollektiivisesti,
keskusteluiden pohjalta.

TYÖMARKKINATUTKIMUS
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Palkoissa pientä
kohennusta, usko työpaikan
säilymiseen vahvistunut

Palkkaneuvontaa
Haluatko tietää lisää
muotoilualan palkoista?
Ota yhteys lakimies
Iiris Adeniukseen,
P. 43 2112 723,
iiris.adenius@ornamo.fi

Enemmistö muotoilijoista suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti, eikä usko teknologian
kehityksen korvaavan heidän työpanostaan lähivuosina. Palkat ovat nousseet aavistuksen,
mutta hyvin monet pitävät ansiotasoaan riittämättömänä työmäärään verrattuna ja osalla
on toimeentulo-ongelmia. Tiedot perustuvat Ornamon marraskuussa 2016 tekemään
työmarkkinakyselyyn, johon vastasi 424 muotoilualan ammattilaista.
Teksti: Pekka Lith

M

uotoilualan kokonaisansioiden keskiarvo oli
Ornamon vuoden 2016
työmarkkinakyselyjen
mukaan 3 350 euroa
kuukaudessa, mikä vastaa Suomessa alemman korkeakoulututkinnon
suorittaneiden kokonaisansioiden
keskiarvoa. Mediaanikuukausipalkka
oli 3 300 euroa. Keskipalkkojen kehitys pysähtyi vuosina 2014–15, mutta
ne ovat kääntyneet loivaan nousuun
vuonna 2016.
Ansiotason nousu oli silti pientä,
sillä palkat nousivat etupäässä yleisko-

rotusten kautta. Toiseksi yleisin tapa
on henkilökohtainen korotus. Lisäksi
palkat nousevat usein työpaikan
vaihdosten yhteydessä. Muotoilutoimistoissa palkkojen nousulle on ollut
tilaa, sillä työn tuottavuus on kehittynyt myönteisesti 2–3 viime vuoden
aikana ja työvoimakustannusten
liikevaihto-osuus on alentunut.
Kaikkiaan noin 41 prosenttia kyselyyn vastanneista ansaitsee 2 500–
3 500 euroa ja 25 prosenttia 3 500–
4 500 euroa kuukaudessa. Hyvään yli
4 500 euron kuukausipalkkaan yltää
17 prosenttia vastanneista (Kuvio 1).

Kilpailukykysopimus leikkaa nimellispalkkojen kehitystä, mutta verotuksen keventyminen lisää muotoilualan
palkansaajan nettotuloja keskimäärin
yli 200 eurolla vuonna 2017.
Henkilöyhtiön osakkaan ja elinkeinoharjoittajan verotaakkaa pienennetään vuonna 2017 tilikauden
tuloksesta tehtävällä viiden prosentin
yrittäjävähennyksellä. Samalla siirrytään maksuperusteiseen arvonlisä
veron palautukseen. Noin 28 prosenttia Ornamon kyselyihin syksyllä
2016 vastanneista toimi päätoimisina
yrittäjinä.
Muotoilijoilla
toimeentulovaikeuksia
Täysin tyytyväisiä palkkaansa oli vain
34 prosenttia vastanneista palkansaajista. Vastaavasti 45 prosenttia ilmoitti, että palkkataso ei ole tyydyttävä,
ja joillakin se ei riitä edes toimeentuloon. Lisäksi 18 prosenttia totesi
tulevansa toimeen tuloillaan, mutta
ilmoitti työmäärän olevan kohtuuton
palkkatasoon verrattuna. (Kuvio 2)
Suurimpana syynä tulojen riittämättömyyteen ovat suuret asumiskustannukset etenkin pääkaupunkiseudulla, sillä noin 60 prosenttia
vastaajista asui Helsingin seudulla.

Usko työpaikan
säilymiseen vahvistunut
Ornamon kyselyyn vastanneista palkansaajista 75 prosenttia suhtautuu
luottavaisesti lähitulevaisuuteen. He
pitivät työpaikkansa säilymistä varmana syksyllä 2016. Irtisanomisia ja
lomautuksia pelkäävien osuus on pienentynyt selvästi vuodesta 2015.
(Kuvio 3)
73 prosentilla vastanneista palkansaajista oli vakituinen kokoaikatyö.
Vakituisessa osa-aikatyössä oli kymmenen prosenttia. Määräaikaisessa
työsuhteessa oli vain 18 prosenttia
vastanneista. Lisäksi sivutoimet ovat
muotoilualalla yleisiä, sillä 35 prosenttia palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen palveluksessaa, itsenäi
senä yrittäjänä tai freelancerina.
Koneet eivät korvaa luova työtä
Digitaalinen vallankumous ja sen
myötä etenevä teknologian kehitys
voi johtaa tutkijoiden mukaan monien
nykyisten ammattien luovaan tuhoon.
Se voi myös muokata nykyisiä ammatteja tai luoda uusi ammatteja. London
School of Economics LSE:n selvitysten
mukaan 20 katoavaa työpaikkaa kohden syntyy työn uudelleenjaon myötä
13 uutta työpaikkaa.

Muotoilualan ammattilaiset eivät
työmarkkinakyselyn mukaan pelkää teknologisen kehityksen vievän
heidän työtään, sillä luovaa työtä on
vaikea korvata koneilla. Vastaajat
kokevat, että uusi teknologia pikem-

min tukee muotoilijoiden työtä siten,
että muotoilija voi keskittyä enemmän
ydinosaamista vaativiin tehtäviin. •
Lähde: Ornamon vuoden 2016
työmarkkinakysely. Lataa tutkimus:
ornamo.fi/tyomarkkinatutkimus
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KIPIN KAPIN
KOKOAMAAN
TIIMEJÄ, RAKEN
TAMAAN PALVE
LUITA JA MARKKI
NOIMAAN NIITÄ
RAKENNUSALAN
TOIMIJOILLE.
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Nina Tuittu

ROTI

Ympäristön suunnittelu on
osa taiteilijan työn evoluutiota
Kuvanveistäjä Marjukka Korhonen on opiskellut Kuvataideakatemiassa (nyk.
Taideyliopisto) Helsingissä ja Repin Instituutissa Pietarissa. Hänellä on työhuone
Vallilan taiteilijatalossa Helsingissä. Oman taiteellisen työnsä lisäksi hän on
työskennellyt osa-aikaisesti WSP Finland Oy:ssä, Ympäristötaiteen säätiössä ja
Yhteiskuntataiteilijahankkeella. Viimeisin yksityisnäyttely hänellä oli Visbyssä.

Pekka Paikkarin teos Virtauksia. Penttilänranta, Joensuu 2015.

ROTI 2017: Rakentaminen
tarjoaa työtä ornamolaisille
ROTI:n Arkkitehtuuri, suunnittelu ja taide -paneelin viesti on
selkeä: luovien alojen suunnittelu on nostettava kuluerästä
arvonluojaksi. Insinöörisuunnittelun, arkkitehtuurin,
muotoilun ja taiteen avulla voidaan parantaa rakennetun
ympäristön laatua sekä ratkaista muutosilmiöiden tuomia
haasteita, todetaan ROTI-raportissa. Raportti kiinnittää
huomiota erityisesti siihen, miten luovien alojen osaamista
on hyödynnetty rakennetussa ympäristössä.
Teksti: Anna Rikkinen ja Aurora Airaskorpi

Suunnittelupalveluiden
kysyntä kasvaa
Suunnittelualan laskutus on raportin
mukaan kasvussa. Asiakkaita suunnittelijoiden asiantuntijapalveluille
riittää etenkin teollisuudessa mutta
myös kunnissa, rakennusyrityksissä
ja valtiolla.
Raportin mukaan rakennetun
ympäristön suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa on
noin 1,6 miljardia euroa ja kotimaisten hankkeiden osuus on noin
1,3 miljardia euroa. Taiteen osuus
tästä on raportin mukaan kuitenkin

vielä vähäinen, vaikkakin kasvussa.
”Prosenttiperiaatteen soveltaminen
vaikuttaisi herättäneen kiinnostuksen
taiteeseen osana rakennushankkeita
ja tietoisuus sen hyödyistä on kasvanut”, toteaa Ornamon taideasiantun
tija Anna Rikkinen.
Töitä on kuitenkin vielä tehtävänä.
Rikkinen on ROTI-raportin kanssa
samaa mieltä siitä, että luovien alojen
suunnittelun tarjoamaa potentiaalia
ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi
rakentamisen prosesseissa. Ratkaisu
on Rikkisen mukaan alan sisäisessä yhteistyössä ja markkinoinnissa.

Erityisesti korjausrakentamiseen
mahtuu osaamista, sillä korjausvelkaa
riittää vuosikymmeniksi. Enää vaaditaan toimeliaisuutta suunnittelijoilta.
”Nyt kipin kapin kokoamaan tiimejä,
rakentamaan palveluita ja markkinoimaan niitä rakennusalan toimijoille.”
Mikä ROTI?
ROTI 2017 -raportti julkistettiin tiistaina 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä. ROTI on rakennetun omaisuuden
tilan ja kehityksen arviointia varten
kehitetty järjestelmä, joka perustuu
laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. Varsinaisen arviointityön tekee lähes
100 asiantuntijan joukko, joka arvioi
kuudessa eri paneelissa rakennetun
ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden
näkymiä sekä esittää valtiolle, kunnille ja toimialalle kehitysehdotuksia.
Ensimmäistä kertaa ROTIssa mukana
oli arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja taidealojen edustajia.
Hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja se toteutetaan vuonna 2017 kuudetta kertaa. •

Lähde: ROTI 2017
Lisää aiheesta: ornamo.fi/roti2017

T

aide rakennetussa ympäristössä, kaikille avoimilla
alueilla luo monimuotoista sisältöä kokonaisuuteen.
Aloitin työt taiteen asiantuntijana vuonna 2002. Silloin oli erikoista
työskennellä taiteilijana suunnittelutoimistossa. Ei ollut valmiita toimintatapoja, koulutusta, kursseista
puhumattakaan. Suunnittelijat eivät
oikein tienneet kuinka suhtautua, kun
kokouksissa esittäydyin taiteilijana.
Kunnille kerrottiin uudesta mahdollisuudesta yhdistää taideteosten toteutus monialaiseen suunnitteluun. Ei ollut kilpailua. Yksinkertaisesti ei vielä
oikein sisäistetty, miten taiteilija voi
olla mukana ympäristön suunnitteluprosesseissa. Tiedustelin alkuvuosina
pitkän linjan kaupunkisuunnittelijalta Liisa Ilveskorvelta, kuinka kauan
hänen mielestään kestää, kun uusista
asioista tulee yleisiä toimintamalleja.
Mieleeni jäi Liisan vastaus: 10 vuotta.
Vuonna 2009 eteeni tuli ensimmäistä kertaa tieto taiteen asiantuntijatyöhön liittyvästä julkisesta
hankintakilpailusta, Tampereen

kaupungin Vuoreksen julkisen taiteen
koordinoinnin puitesopimus. Ilo oli
suuri, kun työ voitettiin. Sen jälkeen
on seurannut erilaisia työtilaisuuksia,
joissa taiteilijana olen työskennellyt
osana monialaista työryhmää.
Alalle ei ole vieläkään koulutusta
eikä kursseja ja käytännöt ovat sekavia, mutta asiat menevät eteenpäin.
On pientä kuhinaa. Näen tämän mah-

NÄEN TÄMÄN
MAHDOLLI
SUUTENA TYÖS
KENNELLÄ TAITEI
LIJANA, SELVITÄ
HENGISSÄ JA KEHITTÄÄ OMAA AJATTELUA KAUPUNKITILA
TYÖMAANA.

dollisuutena työskennellä taiteilijana,
selvitä hengissä ja kehittää omaa ajattelua kaupunkitila työmaana.
Teokset voivat mielestäni julkisessa
tilassa käsitellä haastavia aiheita ja
uusia näkökulmia niin kuin taideteokset ovat aina tehneet. Ehkä hetken päästä nämä teemat ovat arkisia
ja yleisesti hyväksyttyjä normeja
kertoen oman aikansa ajattelusta ja
haasteista.
Taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa voi yksinkertaisesti parantaa
ostamalla taideteoksia niin väliaikaisia kuin pysyviä sekä tilaamalla tapahtumia. Kunnista puhuttaessa tämä ei
tarkoita lisäkustannuksia vaan valintoja siitä, mitä avoimille alueille, aukioille, puistoihin ja reiteille sijoitetaan,
asukkaiden toiveita kuunnellen. •

Lähteet:
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/
Taidetta_arkeen.html
http://prosenttiperiaate.fi/tutkimus2016/
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Anni Koponen
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Taiteilijan palvelut
Lakimiehen palvelut, koulutukset ja jäsenneuvonta. Hyödynnä Ornamon tarjoamat
lukuisat palvelut ja rahanarvoiset edut!

Kuka?
Nathalie Lautenbacher
(ent. Lahdenmäki)
Muotoilija, keraamikko
Vapaa suunnittelija, toimii myös
lehtorina Aalto-yliopiston taiteiden
ja suunnitteluun korkeakoulussa
Valmistunut taiteen maisteriksi
Taideteollisen korkeakoulun
keramiikka- ja lasisuunnittelun
osastolta.

Rauhaa ja vapautta omalta pajalta
Keraamikko, muotoilija
Nathalie Lautenbacherin
työviikko koostuu opetustöistä Aalto-yliopistolla sekä
keramiikan tekemisestä
omalla pajalla.

”K

iinnostukseni keramiikkaan
syntyi Helsingin kuvataidelukion keramiikan kursseilla. Keramiikan työstäminen on verkkaista, mikä sopii minulle. En vielä
lukiossa tiennyt miten keramiikasta
voi saada ammatin, mutta opettajani
heitti ilmoille ajatuksen, että voisin
opiskella sitä TaiKissa. Ja kyllä ala jo
heti opintojen alussa tuntui omalta.
Oma paja ja sen tuoma vapaus ovat
minulle tärkeitä. Teen satunnaisesti
suunnittelutöitä teollisuudelle, mutta
oma studiotuotanto on keskiössä:

käsityönä tehdyt astiat ja muu pöydän
kattamiseen liittyvä esineistö.
Todella tärkeä osa työtäni on
myös se, että toimin lehtorina Aaltoyliopistossa. Olen opettanut siellä
valmistumisestani saakka. Yliopistolla
ollaan hyvin kartalla siitä, mitä alalla
tapahtuu. Siellä vaikutetaan siihen,
mihin ala suuntautuu. Jatkamalla
omaa taiteellista työtäni opetustyön
rinnalla pääsen seuraamaan läheltä
sitä, mistä ihmiset maailmalla ovat
kiinnostuneita.
Työni on tällä hetkellä sopiva
kombinaatio sosiaalisuutta ja omaa
rauhaa. Aallossa tapaan paljon
ihmisiä, kun taas pajalla voin nauttia
hiljaisuudesta.
Tuntuu, että opetus yliopistossa
on nykyään laaja-alaisempaa, mutta
toisaalta tutkintoaikoja pyritään
vauhdittamaan ja opiskelun tahti

on välillä aika hurjaa. Muutenkin
tekemisen tahti kaikkialla
ympärillämme on kiihtynyt kovaa
vauhtia. Liian harvoin on hetkiä,
jolloin voimme keskittyä vain yhteen
asiaan kerrallaan. Tämä pajani on
sellainen kupla muusta maailmasta,
jossa voin olla vähän aikaa rauhassa –
usein viikonloppuisin.
Ornamon jäsenenä arvostan ensisijaisesti aktiivista näyttelytoimintaa.” •
Teksti: Saara Argillander

Nathalie Lautenbacherin piensarjatuotantona
valmistettua esineistöä on esillä
Ornamon ja Designmuseon juhlanäyttelyssä
Enter and Encounter – Kutsu huomiseen.
Designmuseo 24.3.–22.10.2017.

Lainopilliset
palvelut tukenasi
Voit kääntyä Ornamon lakimiehen puoleen, mikäli kaipaat IPR-asioihin, kilpailukieltoihin, tai sopimuksiin
liittyvää neuvontaa. Lakimies
vastaa Ornamon jäsenten
kyselyihin tiistaisin ja tors
taisin klo 9.30–17.00.
p. 043 2112 723. Palvelu on
maksuton. Sähköposti
iiris.adenius@ornamo.fi.
Muistathan hyödyntää Ornamon sopimusmallit! Löydät
sopimusmalleja ja ohjeistuksia sähköisistä jäsenpalveluista.
ornamo.fi/sopimukset

Pääset mahdollisuuksien äärelle
Voit osallistua klassikkotapahtumiimme Ornamon
Teosmyyntiin ja Ornamon
Design joulumyyjäisiin. Saat
myös tietoa kilpailuista, apurahoista sekä residensseistä.
Ornamon jäsenenä olet
oikeutettu hakemaan vain
jäsenille tarkoitettuja stipendejä ja residenssejä, mm.
New Yorkissa ja Beninissä.
Voit luoda ilmaiseksi
oman portfoliosi
finnisdesigners.fi -sivustolle.
finnishdesigners.fi

Ornamo tukee
taiteilijan uraa ja edistää
taidealan ammattimaisia käytäntöjä
Etsitkö uusia työmahdollisuuksia? Osaatko
hinnoitella työsi oikein? Uurastatko palkatta
näyttelysi rakentamiseksi? Taitelijan ansainta syntyy monista puroista. Kun toiminnan
rahoitus on kunnossa, taitelija voi keskittyä
varsinaisen työnsä tekemiseen. Siksi on
tärkeää pitää huolta tekijänoikeuksistaan
ja pysyä ajan tasalla apurahahauista.
Työskentely- ja toimeentulomahdollisuuksiin vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin
vain taiteellinen lahjakkuus. Taitelija ei vain
seuraa taiteellista kutsumustaan, hän myös
etsii oikeaa tasapainoa apurahajärjestelmän,
kollegoiden, taiteen välittäjien, galleristien,
kriitikoiden ja suuren yleisön vaatimusten
välillä. Taiteilija saa tehdä hartiavoimin töitä
ostavan yleisön löytämiseksi tai tilausteosten saavuttamiseksi.
Ornamo edistää reiluja ja ammattimaisia käytäntöjä taiteen alalla sekä ansainta
logiikan monipuolistamista. Tavoitteenamme on parantaa taiteilijan työelämää ja
ammattilaisten edellytyksiä osallistua julkisen taiteen tilausteoksiin, kuten prosentti
periaatekohteisiin.
Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin pääset kirjautumaan osoitteessa ornamo.fi/
kirjaudu. Samassa osoitteessa voit luoda
itsellesi uuden salasanan.
Tiesithän, että Ornamon jäseneksi voi
päästä, vaikka ei olisi suorittanut muotoilualan korkeakoulututkintoa. Jäseneksi
otetaan myös muotoilun alalla merkittävää
työtä tekeviä korkeakoulutettuja henkilöitä, kuten muotoiluyrittäjiä ja muotoilualan
asiantuntijoita.

Kouluttaudu ja
verkostoidu
Ilmaisissa jäsenkoulutuksissamme lisäät ammatillista
osaamistasi. Tilaisuuksissamme verkostoidut kollegoiden kanssa. Ornamo on
verkosto, jossa voit halutessasi vaikuttaa taidealan
edistämiseen työryhmissä.
ornamo.fi/koulutukset

Asiantuntija
apunasi
Opit tunnistamaan oikeutesi
taiteen tekijänä ja hyödyntämään niitä ansainnassasi.
Asiantuntija Anna Rikkinen
auttaa taiteilijoita amma
tillisissa kysymyksissä.
Ota yhteyttä:
anna.rikkinen@ornamo.fi.

Ornamo pitää
taidealan puolia
Muotoilu- ja taidealan järjestönä Ornamo on jäsenten
äänitorvi, joka edistää taiteen
asemaa yhteiskunnassa ja
vaikuttaa taidetta suosivaan
toimintaympäristöön. Ornamo vaikuttaa taidealan reiluihin pelisääntöihin ja edistää
alan ammattimaisia käytäntöjä.
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3. Miksi liityit Ornamon
jäseneksi ja mitä odotat
jäsenyydeltä?
Ornamo antaa taustatukea ja
ammatillista varmuutta sekä
tarjoaa ammattiin liittyvää tietoa
ja apua. Itselleni immateriaalioikeudet ovat olleet ajankohtaisia,
sillä teollisoikeudet ovat alkavalle
yritykselle haastavia ja vaativat
perehtymistä.
Teksti: Saara Argillander

Petra Tiihonen

2. Mitä haluat saada aikaan
Ornamon aluetoiminnan
yhteyshenkilönä?
Haluan päästä näköalapaikalle
tutustumaan muotoilun mahdollisuuksiin alueen kehittämisessä.

Minua kiinnostaisivat esimerkiksi
luontaiselinkeinoista elävien ja
muotoilijoiden yhteystyökuviot, sekä muotoilun näkökulma
uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä. Muotoiluajattelun
käyttäminen maakunnan sote-palveluissa olisi myös erittäin tärkeä
ja ajankohtainen asia.

Johanna Liipola

Tanja Sanila

1. Taustasi on saamelaisessa
käsityöperinteessä. Miten se
näkyy taiteessasi?
Hyödynnän taiteessani saamen
käsitöissä käytettyjä tekniikoita ja
materiaaleja, ne ovat minulle tuttuja ja helposti saatavilla. Esimerkiksi lumesta ja jäästä valmistamieni korujen rakenteena käytin
saamelaisten naisten silkissä käytettävää hapsulankaa ja solmintatekniikkaa. Vaikka saamelainen
identiteetti ei olekaan työskentelyni lähtökohtana, arktinen elämäntapa varmasti tulee töissäni esille.
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Jussi Aalto

Uusi ornamolainen
Inka Kangasniemi, 38, on
inarilainen korutaiteilija ja
teollisen muotoilun opiskelija. Vajaa vuosi sitten
Kangasniemi perusti muotoilualan yrityksen, joka
on muun muassa pilotoinut saamelaisen muotoilukasvatuksen konseptia. Vuoden 2017 alussa
Kangasniemi aloitti myös
Ornamon aluetoiminnan
Pohjois-Suomen yhteyshenkilönä. Ota yhteyttä:
pohjoissuomi@ornamo.fi.
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Muistamme
Sisustusarkkitehti Leena Ervamaa
1943–2016
Leena Ervamaa (os. Kaitera) syntyi
Mikkelissä vuonna 1943. Valmistuttuaan
sisustusarkkitehdiksi vuonna 1966 hän
toimi Airi ja Olavi Hännisen suunnittelutoimistossa ja siirtyi rakennushallituksen
suunnitteluosastolle vuonna 1968, jossa
päätöitä olivat New Yorkin pääkonsulin
virasto ja Tamminiemen uima-allasosasto. Leena siirtyi perheineen Ouluun
1974, jossa toimi kaupungin rakennusvirastossa vuoteen 1981. Leenalla oli opetustehtäviä muun muassa Oulun käsi-ja
taideteollisuusoppilaitoksessa, Oulun
ja Lapin yliopistossa sekä vierailevana
opettajana Yhdysvalloissa ja Belgiassa.
Sisustusarkkitehtitoimisto Leena Ervamaa Oy:n lisäksi hänellä oli luottamustoimia, joista tärkein oli osuus PohjoisSuomen taideteolliset suunnittelijat Ry:n
perustamisessa ja sen puheenjohtajuus.
Muutettuaan takaisin pääkaupunkiseudulle Leena hoiti ammattikunnan asioita
Ornamon järjestösihteerinä 2000–2011.
Elämäntyön merkittävä saavutus oli
taideteollisuuden ja taiteilijoiden tukeminen. Ornamon toimistolla Leena oli
pitkäaikainen, pidetty työntekijä, jolle
Ornamon jäsenet olivat sydämen asia.
Tehtävissään hän oli perusteellinen,
lojaali ja luotettava – ihminen, jota jäimme
suuresti kaipaamaan.
Päivi Mikola,
ystävä ja työtoveri,
Katri Ervamaa, tytär
Ornamon toimiston väki

Maiju Kinnunen

Laura Pakarinen

Vesa Varrela

Ornamon aluetoimintaan vahvistusta
Muotoilijoiden valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä Ornamon tehtävänä on tukea
ja palvella jäseniä asuinalueesta riippumatta. Syksyllä 2016 käynnistynyt aluetoiminta
vahvistaa Ornamon roolia Länsi-, Keski-, Itä-, ja Pohjois-Suomessa.
Teksti: Petra Ilonen ja Saara Argillander

A

lueille on haettu yhteyshenkilöt, joiden intresseissä on
alueensa muotoilijoiden ja taiteilijoiden toiminnan kehittäminen.
Maiju Kinnunen, Ornamon
Länsi-Suomen yhteyshenkilö
lansisuomi@ornamo.fi
”Olen turkulainen muotoilija. Tällä
hetkellä toimin yrittäjänä. Erityisesti
muotoiluajattelu sekä palveluiden ja
organisaatioiden toiminnan kehitys
kiehtovat minua. Tavoitteenani Ornamon aluetoiminnan yhteyshenkilönä
on vahvistaa muotoilijoiden välistä
verkostoitumista ja yhteistyötä, sekä
lisätä yritysten ja organisaatioiden
ymmärrystä muotoilun mahdollisuuksista.”

Laura Pakarinen, Ornamon
Itä-Suomen yhteyshenkilö
itasuomi@ornamo.fi
”Olen kuopiolainen vaatetusmuotoilija. Viimeiset kymmenen vuotta olen
työskennellyt ulkoiluvaatteiden parissa. Kestävä kehitys ja funktionaalisuus ovat minun juttuni. Uskon, että
muotoilun aseman parantamisessa
ja vaikuttavuuden lisäämisessä sekä
Itä-Suomen muotoilijoiden työskentelymahdollisuuksien kehittämisessä
tarvitaan yhteistyötä. Verkostot ovat
elinehto elinvoimaisuuden edistämisessä.”

Vesa Varrela, Ornamon
Keski-Suomen yhteyshenkilö
keskisuomi@ornamo.fi
”Olen taiteen maisteri ja koulutukseltani teollinen muotoilija. Työskentelen niin muotoilijana, lasitaiteilijana,
kuvanveistäjänä, näyttelyarkkitehtina
kuin kuraattorinakin. Takanani minulla on yli kolmenkymmenen vuoden
taiteellinen työ, sekä suunnittelu-,
näyttelyarkkitehtuuri- ja opetustyö.
Vuodesta 2014 vuoden 2016 loppuun
toimin visuaalisten taiteiden läänintaiteilijana Pirkanmaalla.”
Alueilla toimivat ornamolaiset voivat myös järjestäytyä ja hakea omaan
toimintaansa aluerahoitusta Ornamosta. Lue lisää: ornamo.fi/aluetoiminta.•
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Paula Virta

Kuka?
Talvikki Lausala on syntynyt
Joensuussa 1. maaliskuuta 1917.
Valmistui Wetterhoffin Kotiteollisuus
opettajaopistosta kotiteollisuusopettajaksi
vuonna 1940, jonka jälkeen hän toimi
kankaankudonnan opettajana.
Valmistui vuonna 1949 tekstiilitaiteilijaksi
Ateneumista (Taideteollinen korkeakoulu).
Lausala työskenteli Marttaliiton
tekstiilikonsulenttina ja Kotiteollisuuden
Keskusliitossa.
Jäi eläkkeelle vuonna 1983.

Sodan aikana
Lausalan tehtävänä
oli luoda karjalaisille
naisille työpaikkoja,
jotta he voisivat
tehdä käsitöitä ja
ansaita pientä tuloa,
kun miehet olivat
sodassa.
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Lakimies tukenasi
Tarvitsetko apua juridisissa kysymyksissä?
Haluatko tarkistaa työsopimuksesi?
Askarruttavatko aineettomiin oikeuksiin tai
kannattavuuden kehittämiseen liittyvät asiat?
Ornamon lakimies Iiris Adenius vastaa
Ornamon jäsenten kyselyihin tiistaisin ja torstaisin
klo 9.00-17.00. Puh: 043 2112 723.
Muina arkipäivinä voi lähettää sähköpostia
os. iiris.adenius@ornamo.fi.
Palvelu on jäsenille maksutonta.

Opas
tulokselliseen
muotoiluhankintaan

Käsillä tekemisen puolesta

”P

erinnetyöt ovat olleet minulle läheistä, erityisesti vanhat
työtavat. Ja nimenomaan käsityöt, se käsin tekeminen”, 100-vuotias Talvikki Lausala sanoo. Hän on
tekstiilitaiteilija ja muun muassa kansallispukuasiantuntija sekä Ornamon
pitkäaikainen jäsen.
Lausala valmistui Wetterhofista kotiteollisuusopettajaksi, ja yksi tärkeä
materiaali hänelle on pellava.
Erilaisista käsitöistä kiinnostunut
Lausala löysi maalla saunanpesää
lämmittäessään hyviä tuohenpalasia
ja mietti, mitä niistä voisi tehdä.
”Niistä syntyikin oikein kauniita
tuohihelmiä”, hän sanoo.
Talvikki Lausala toivoo, etteivät
vanhat käsityötaidot häviäisi.

”Kirjovirkkaus on yksi sellainen taito, joka oli unohduksissa pitkään. Se
on länsisuomalainen, ruotsalaisseutujen kehittämä tekniikka, jossa virkataan kuvioita erivärisillä langoilla.”
Lausala kaivaa laatikosta esiin
pienen kirjovirkatun pussin ja kauniit
lapaset. Hän asuu nyt neljättä vuotta
pienessä vanhusten ryhmäkodissa
Helsingissä. Kunkin asukkaan huone
on sisustettu omanlaisekseen. Tässä
huoneessa seinällä on upea helmityökoristeinen laukku muun taiteen
joukossa.
”Jyväskylässä sijaitseva käsityömuseo ottaisi nämä tietenkin mielellään,
mutta kyllä jotain teki mieli ottaa
mukaan tänne.”
Lausala seuraa tekstiilialaa sekä
uutisia – sen minkä pystyy.
”Sydän kylmänä ajattelen tulevia
vuosia, että miten seuraavat sukupolvet selviävät. Siitä en pidä, että jotkut
toimittajat tuntuvat oikein lietsovan
sotaa.”
Häntä huolestuttaa, kun yhä harvempi taitaja pystyy käsityöllä enää
elättämään itseään.

Jatkosodan aikana vuosina
1942–1944 Lausala johti Aunuksen
työtupaa Itä-Karjalassa. Työtupa perustettiin, kun Itä-Karjalan sotilashallinto ryhtyi huolehtimaan karjalaisesta kansasta, joka asui rajan toisella
puolella.
Kansanopisto-opettajan elämä
muuttui, kun Lausala sai puhelun, että
sotilashallinnon palvelussa olisi työpaikka. Tehtävänä oli luoda karjalaisille naisille työpaikkoja, jotta he voisivat tehdä käsitöitä ja ansaita pientä
tuloa, kun miehet olivat sodassa.
”Kaksi vuotta sain olla siellä, se oli
harvinainen tilanne. Aunus oli kaunista maata.”
Hän muistelee kevättä 1942, kuinka
hän matkusti yksin Aunukseen.
”Matkan viimeisen pätkän Sortavalasta istuin kuorma-auton kyydissä.
Muistan kun näin ensikerran harmaat
talot Aunusjoen varrella”, Lausala sanoo. ”Työtupatyö Aunuksessa on ollut
minulle yksi oikein tärkeä tapahtuma
tämän sadan vuoden aikana.” •
Teksti: Hannele Huhtala

Lataa omasi:
Löydä muotoilupalvelut, designtuotteet,
taiteen tekijät ja verkkokaupat.
www.finnishdesigners.fi

Valaisin Innolux, design Katriina Nuutinen

100 vuotta maaliskuussa
täyttänyt Talvikki Lausala
puhuu kansallispukujen
puolesta ja kunnioittaa käsityötaitoja. Sadan vuoden
tärkein muisto syntyi ItäKarjalan Aunuksessa.

ornamo.fi/hankintaopas
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Sirkku Saariaho

Annathan äänesi kunnallisvaaleissa!
Kunnanvaltuustoissa tavalliset kuntalaiset päättävät, mihin suuntaan kuntia viedään tulevaisuudessa.
Ornamolaiset kunnallisvaaliehdokkaat kertovat, miten he kehittäisivät oman kotikuntansa palveluja.
Kuntavaalit sunnuntaina 9.4.2017.
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

KYSYMYS: Miten kehittäisit kotikuntasi palveluita? Kerro kolme konkreettista tekoa.

Product and
Spatial Design MA
(valmistuu keväällä 2017),
Artesaani (puuala)

Koulutus

Paikkakunta

Helsinki

Ornamon jäsen
vuodesta 2015.
Puolue

Nimi

Ilona Törmikoski, 45

MA
(Design Leadership)

Koulutus

Paikkakunta

624

Vihreät

Strateginen suunnittelu ja
kaupunkimuotoilu, peruskoulujen muotoilukehittäminen.

Työ ja erikoisosaaminen

1. Kaupungissa sijaitsevia tiloja on lähiaikoina avattu
asukkaiden käyttöön mm. kirjastoissa ja alueellisina kokeiluina. Tätä työtä tulee ehdottomasti jatkaa ja laajentaa. Tilojen vapaampi käyttö mahdollistaa uutta toimintaa, auttaa ihmisiä kohtaamaan
ja luo uutta liiketoimintaa.
2. Helsinki voisi alentaa asumisen hintaa kehittämällä yhteiskäyttöautoilua ja siihen liittyviä palveluita yhdessä yritysten kanssa. Tämä vähentäisi
tarvetta rakentaa kaupunkiin lisää autopaikkoja
ja sitä kautta vähentäisi asumisen kustannuksia
kaupungissa.
3. Helsingin tavoitteena on kehittää kaupunkia yhä
enemmän yhdessä asukkaiden kanssa. Koululaisia voisi osallistaa kehitystyöhön valitsemalla
lukukausittain eri virastoista muutaman alueellisen
kehitysprojektin, jotka tehtäisiin yhdessä paikallisen peruskoulun tai lukion kanssa.

Laura Lähdenperä

Laura Euro, 31

Vesa Rajala

Nimi

Helsinki

Ornamon jäsen
vuodesta 1994.
Puolue

SDP

471

Luennoitsija ja
kurssin vetäjä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun
International Design Business Managementkoulutusohjelmassa, muotoilukonsultti
ja -yrittäjä (palvelumuotoilu, brändäys ja esteettömyys)
Polku Consultingissa ja Avaava Oy:ssä.

Työtehtävä

1. Laittaisin homekoulut kuntoon! Lapseni opiskelevat Arabianrannan peruskoulussa ja siellä on
ollut sisäilmaongelmia maaperän ja rakentamisen
laadun takia. Pelkät tiivistyskorjaukset eivät aina
korjaa tilannetta vaan useissa kouluissa olisi peruskorjauksen paikka. Mielestäni on tärkeää, että
lapset saavat opetusta ilman terveydellisiä riskejä.
2. On tärkeää, että meillä on toimiva joukkoliikenneverkosto, joka mahdollistaa palvelujen saavutettavuuden kaikille kaupunkilaisille. Kiinnittäisin
huomiota joukkoliikenteen reitteihin, digitaalisiin palveluihin ja viestinnän esteettömyyteen.
Joukkoliikenteen tulee olla ilmaista erityisryhmille
terveydellisistä ja sosiaalisista syistä.
3. Vanhusten kotihoitoon tulisi suunnata lisäresursseja,
jotta arki pysyisi ihmisarvoisena ja myös kotihoitajat
selviytyvät taakastaan. Myös yhteisöllinen asuminen on vaihtoehto. Olen ollut mukana luomassa
Ornamon senioritaloyhdistys ry:n ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön Kalasataman Ars Longa
Senioritalo -konseptia, jossa rohkeasti yhdessä
tehdään upeat puitteet senioriasumiselle.

TYÖHUONEELLA

HANNA-KAARINA HEIKKILÄ
Ikean design-tiimissä
työskentelevän muotoilijan
työtila sijaitsee Ruotsin
Älmhultissa. Usein työhuone
tuntuu kuitenkin olevan
enemmän maailmalla.
Olen arkkitehtitaustainen muotoilija. Tällä
hetkellä työskentelen Ikean in-house
design-tiimissä Ruotsin Älmhultissa. Päädyin tänne ihan out of the blue. Minuun
otettiin yllättäen yhteyttä ja tiedusteltiin,
että kiinnostaisiko tällainen työtarjous.
Ajattelin, että tämä on hyvä mahdollisuus
nähdä tuotantoa skaalassa, oppia, miten

tuotekehitysprosessi etenee näin isossa
talossa.
Minulla on meneillään todella monenlaisia projekteja. Teen kalustesuunnittelua,
teollista muotoilua ja lisäksi paljon printtisuunnittelua ja pienesineitä. On kivaa,
että skaala on monipuolinen.
Työskentelen täällä Älmhultissa avokonttorissa. Designtiimimme on melko pieni,
siihen kuuluu 15 suunnittelijaa. Samassa
tilassa työskentelee myös markkinointipuolen ihmisiä. Tykkään siitä, että ympärilläni
on porukkaa. Voin helposti keskustella kollegoiden kanssa ja kysyä heiltä mielipiteitä.
Työnkuvaani kuuluu paljon matkustelua,
sillä Ikealla töitä tehdään eri puolille maa-

palloa. Nyt olen lähdössä useaksi viikoksi
Aasiaan tehdaskäynneille. Olen kotonani
liikkeessä ja tuntuukin, että työhuoneeni
on parhaimmillaan ympärilläni, maailmalla.
Myös ideoita voi syntyä ihan missä vain. •

Hanna-Kaarina Heikkilän työ Keshiki on esillä
Ornamon ja Designmuseon juhlanäyttelyssä
Enter and Encounter – Kutsu huomiseen.
Designmuseo 24.3.–22.10.2017. Keshiki on
valaisimiksi suunnitelluista lasiteoksista
koostuva installaatio.
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Muotoiluala ponnistaa luovan työn perinteestä. Alan haasteena on
ollut luovan työn standardointi ammattimaisiksi sopimuksiksi.

Kuva: Sebastian Sandelin – sisatila.fi

Täysiverinen, kevyempi ArchiCAD
on suorin polku 3D-suunnitteluun.
Tarjoa asiakkaillesi vain parasta ja
päästä heidät malliin liikkumaan.
Älä piirrä turhaan moneen kertaan,
vaan anna virtuaalimallin tehdä työ.

Katso Lisää:
www.archicad.fi

Ammattieettiset
ohjeet käyttöön
Ornamon hallituksen vuonna 2013 vahvistamat
suunnittelijan ammattieettiset ohjeet perustuvat
suunnittelualan kansainvälisiin malliohjeisiin.
Ohjeet on laadittu tukemaan alan ammattimaisia
käytäntöjä sekä hyviä tapoja, ja ne linjaavat
muotoilun pelisääntöjä.

O

hjeet käsittelevät suunnittelijoiden toimintatapoja
toimeksiantajan, ammattikunnan ja kollegoiden
kanssa. Ne vastaavat esimerkiksi kysymyksiin, voiko
suunnittelija ottaa vastaan tehtäviä monelta eri toimeksi
antajalta tai hyväksyä etuisuuksia palkkansa, palkkionsa ja
työsuhde-etujensa lisäksi.
Ammattieettiset ohjeet käsittelevät myös pelisääntöjen
noudattamista koskevia velvoitteita.
Ornamon hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen tai varoituksen tai hänet voidaan erottaa ammattijärjestöstä, jos
hän on selkeästi ja tietoisesti toiminut näiden ammatillisten
ohjeiden vastaisesti ilman hyväksyttävää syytä.
Ohjeiden lisäksi jäsenemme saavat ilmaiseksi käyttöönsä
muun muassa muotoilualan sopimusmallit. •

https://www.ornamo.fi/fi/artikkeli/
suunnittelijan-ammattieettiset-ohjeet/

Löydä oikeat tuotteet ja ratkaisut
Rakennusfakta.fi on Pohjoismaiden suurin tuote- ja materiaalisivusto.
Yhdistämme käyttäjälle tuotteet ja materiaalit sekä esittelemme valmiit ratkaisut
referenssikohteissa.
Rakennusfakta.fi on työkalu hankkijoille ja suunnittelijoille.
Tutustu heti osoitteessa www.rakennusfakta.fi

• Suomessa 40.000 käyttäjää/kk
• 3250 yritystä

• Yli 4700 tuotetta
• Yli 17 000 tuotelinkkiä

• Yli 500 CAD Kuvaa
• Yli 1800 BIM objektia

SUUNNITTELIJA KERTOO
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Sisustusarkkitehti SIO
Eva-Marie Eriksson
Ornamo-Säätiön apurahahaku 2017

Menesty, niin koko ala menestyy!

S

isustusarkkitehti EvaMarie Eriksson on
Lahden Muotoiluinstituutin
kasvatteja. Hän tutustui
sisustusarkkitehti Tiina
Närkkiin ja Nina Sihtoon
sekä kauppatieteiden maisteri Hanna
Neuvoon edellisessä työpaikassaan.
Nuoret naiset päättivät perustaa oman
suunnittelutoimiston, FYRA:n.
”Siitä on nyt kuusi vuotta, ja tänään
meitä on 12,” kertoo Eva-Marie.
Yrityksen asiakashankinnasta vastaa Hanna. Menestys on monien osien
summa, ja Fyra:n kasvu alkoi kaksi vuotta
perustamisen jälkeen, Eva-Marie kertoo.

”Pyrimme pitämään työntekijöistä
hyvää huolta; se vaikuttaa paljon työmotivaatioon ja suunnittelun laatuun. Kaikki
työntekijät, jotka meille ovat tulleet, ovat
meillä edelleen. Iloitsemme myös kollegoiden menestyksestä – onnistumiset
ovat koko alan etu eivätkä ne ole keneltäkään pois.”
Hotellit, ravintolat ja toimistot ovat
FYRA:n ominta aluetta, Eva-Marielle
läheisiä ovat erityisesti hotellit. Vuonna
2018 valmistuva Cumulus Resort Airport
on yksi suunnittelutoimiston viimeaikaisista töistä. Hotellissa voi huoneen
lisäksi ostaa eripituisia viipymisiä sekä
palveluita. Asiakas voi valita vaikkapa

vain päivälevähtämispaikan tai majoituksen ryhmälle, jos tarvetta on majoittaa
esimerkiksi 17 hengen ryhmä samaan
tilaan.
Eva-Marie on ollut mukana lukuisien
hotellien suunnittelussa sekä Cumulusprojektin alkuvaiheen ideoinnissa. Hanke
on esimerkki monella tavalla uudesta ajattelusta, ja mukana Ornamon Enter and
Encounter -näyttelyssä Designmuseossa.
”FYRA ei ole henkilövetoinen yritys,
vaan parhaimmat ideat ja konseptit
syntyvät yhteistyöllä. Tässäkin projektissa
takana on suunnittelijaryhmä.” •
Teksti: Minna Borg

Outi Törmälä

PARHAIMMAT
IDEAT SYNTYVÄT
YHTEISTYÖLLÄ.

2002

2010

2012

2017

valmistuminen
Muotoilu
instituutista

Fyra perustetaan

ensimmäisen
työntekijän
palkkaaminen

muutto uusiin
isompiin tiloihin

Ornamo-Säätiö sr:n apurahahaku on
käynnistynyt. Säätiö jakaa vuonna
2017 apurahan Kaarina Ahon
rahastosta. Apuraha on määrältään
2 500 €. Kaarina Ahon rahaston
apuraha on osoitettu Ornamon
keraamikoille ja keramiikkataiteilijoille.
Apuraha myönnetään oman työn,
projektin tai tuotteen kehittämiseen.
Apuraha voidaan myöntää myös
työryhmälle.
Kaarina Aho
Keramiikkataiteilija Kaarina Aho
(1925–1990) kuului merkittävään
kulttuurisukuun, hänen isoisänsä oli
kansalliskirjailija Juhani Aho ja
isoäitinsä kuvataiteilija Venny
Soldan-Brofelt. Hän opiskeli
Taideteollisessa oppilaitoksessa ja
valmistuttuaan työskenteli
Arabialla Kaj Franckin työryhmässä yli
kymmenen vuotta. Tunnetuimmat
esimerkit Ahon sarjatuotannosta ovat
keraamiset Harlekiini-maljakot ja
Palapeli-astiasto. Vuodesta 1962 Aho
työskenteli omassa studiossaan ja
esitteli herkullisin sävyin lasitettuja
uniikkikäyttöesineitään näyttelyissä.
Apurahan saajan päättää
Ornamo-Säätiö sr:n hallitus
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n
stipenditoimikunnalta
saatavan ehdotuksen pohjalta.

Apurahahakemus
• Laaditaan A4-kokoiselle,
enintään 8 sivua pitkälle
asiakirjalle.
• Hakemuksessa tulee esitellä
teos tai hanke kirjallisesti
kotimaisella kielellä tai
englanniksi sekä kuvin ja/tai
piirroksin (max 6 kuvaa).
• Mukaan tulee liittää hakijan
ansioluettelo (Curriculum Vitae).
• Hakemus tulee toimittaa
printattuna tulosteena
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
ry:n toimistolle tiistaihin
2.5.2017 klo 15.00 mennessä.
Osoite: Annankatu 16 B 35–36,
00120 Helsinki.
• Kirjekuoreen merkintä:
Ornamo-Säätiö/apurahahakemus
2017.
Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi
edellytämme apurahan saajalta
kirjallista selvitystä apurahan käytöstä
yhden vuoden sisällä päätöksestä.
Lisätietoja antaa Ornamo-Säätiö sr:n
asiamies Tuija Heino:
saatio@ornamo.fi
p. 0400 674 498
Julkistaminen
Apuraha julkistetaan syksyllä 2017
myöhemmin ilmoitettavana aikana ja
paikassa. Apurahan saaneelle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi
asiasta tiedotetaan Ornamo-Säätiö
sr:n verkkosivuilla
www.ornamosaatio.fi sekä
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n
verkkosivuilla.

Ornamo-Säätiö sr:n
omistukseen kuuluu
merkittäviä
muotoilualan rahastoja.
Ornamo-Säätiö sr:n
tehtävänä on vaalia
rahastojen taustalla
olevien taiteilijoiden ja
muotoilijoiden henkistä
ja taloudellista
pääomaa sekä jakaa
rahastojen tuotosta
työskentelyapurahoja,
stipendejä ja
tunnustuspalkintoja
Teollisuustaiteen Liitto
Ornamo ry:n jäsenille.
Päätös apurahojen ja
palkintojen jakamisesta
tehdään vuosittain
kulloisenkin
taloudellisen tilanteen
mukaan.

NÄKÖKULMA
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MUOTOILU KUMPUAA
YDINARVOISTA
Suomalaiselta muotoilulta perätään toisinaan rohkeampaa lähestymistapaa ja
kokeilevampaa asennetta. Ulkoisten vaatimusten sijaan muotoilijan tulisi kuitenkin
seurata ydinarvojaan, pohtii Belgiassa asuva muotoilija ja kirjoittaja Heini Lehtinen.
Teksti: Heini Lehtinen / Kuva: Anni Koponen

V

uoden 2016 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Pohjoismaiden paviljongissa
pohjoismaiset arkkitehdit laitettiin
’terapiaan’, tarkastelemaan sisintään
ja lähtökohtiaan. In Therapy: Nordic
Countries Face to Face -näyttely paitsi
esitteli pohjoismaista arkkitehtuuria,
myös hienovaraisesti haastoi pohjoismaista mentaliteettia. Kuraattorit,
ArchDaily-arkkitehtuuriverkkojulkaisun perustaja David Basulto ja arkkitehti James Taylor-Foster, kiittivät pohjoismaisen arkkitehtuurin
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia hankkeita ja korkeaa laatua, mutta kritisoivat niitä riskinottohaluttomuudesta
ja epäonnistumisen pelosta.
Kokeilunhaluinen ja epäonnistumista pelkäämätön asenne on ominaista muun muassa Hollannissa, jossa Taylor-Foster asuu. Ne ovat myös
niin kutsutun wow-muotoilun keskeisiä tekijöitä; muotoilun, joka herättää
huomiota ja erottuu ympäristöstään.
Keskustelu wow-arkkitehtuurista
tai -muotoilusta nousee esiin silloin
tällöin myös Suomessa; kaipuu roh
keampaan ja näyttävämpään muotoon
kuin mihin suomalainen suunnittelu
näyttää usein taipuvan.
Perustana ydinarvot
Arvoja, tarkoitusta, aitoutta ja paikallisuutta koskevat kysymykset
ovat nousseet viime vuosina esiin eri
aloilla. Emeritusprofessori Klaus

Helkama erottaa Suomalaisten arvot
– Mikä meille on oikeasti tärkeää?
-kirjassa tietyt arvot, jotka erottavat
suomalaiset muista eurooppalaisista – jopa muista pohjoismaalaisista.
Nämä arvot ovat universalismi, yhdenmukaisuus ja turvallisuus: universalismi voidaan ymmärtää luonnon ja
tasa-arvon arvostamisena ja yhdenmukaisuus taipumuksena noudattaa
sääntöjä.
Tasa-arvoon ja luottamukseen
perustuvaa suunnittelua on sovellettu Suomessa onnistuneesti yhteiskunnan ja valtion tasolla. Osallistava
suunnitteluprosessi on ollut olennainen osa vuoden 2018 lopussa avattavan Helsingin uuden Keskuskirjasto Oodin suunnittelua. Kirjaston
suunnitteluprosessin osallistavissa
työpajoissa kansalaiset ovat voineet
vaikuttaa jopa budjetointipäätöksiin.
Kestävät arvot kantavat pitkälle
Helkaman kuvailemiin suomalaisiin
arvoihin kuuluvat ne piirteet, joita
Pohjoismaiden paviljongin kuraattorit sekä kiittivät että arvostelivat.
Totta on, että yhteneväisyyden ja
turvallisuuden arvostus taipuvat
huonosti hollantilaisesta muotoilusta tutuksi leikkisyydeksi ja kokeilevuudeksi. Toisaalta, pitäisikö edes?
Jos universalismi, yhdenmukaisuus,
turvallisuus ja luottamus ovat arvoja
ja ominaisuuksia, jotka johtavat korkealuokkaiseen yhteiskunnalliseen

muotoiluun, eikö juuri näitä ominaisuuksia tulisi arvostaa, vaalia ja
kehittää?
Suomalaisille tutut arvot ovat myös
kestävän kehityksen peruselementtejä. Arkkitehti Kengo Kuman mukaan
kestävä kehitys syntyy ympäristön ja
materiaalien harmoniasta. Kestävä
muotoilu elää tasapainossa ympäristönsä kanssa. Se on usein hienovaraista välittömän wow-kokemuksen
sijaan. Siihen tutustuminen saattaa
vaatia hieman enemmän aikaa, mutta
syntyneellä suhteella on hyvät mahdollisuudet muodostua pysyväksi ja
kestäväksi. •
Teksti on lyhennelmä Ornamon ja Designmuseon Enter and Encounter -näyttelyn
yhteyteen kirjoitetusta esseestä, joka on
kokonaisuudessaan luettavissa Ornamon
verkkosivulta www.ornamo.fi.
Lähteet:
Heini Lehtinen. Kengo Kuma:
All architecture should be integrated.
TLmagazine Online, 28.9.2015.
http://tlmagazine.com/kengo-kumaall-architecture-should-be-integrated
(15.2.2017).
Heini Lehtinen. Pohjoismainen arkkitehtuuri katsoo peiliin – haasteina
ajattelun jäykkyys ja edelliset mestarit. Helsinki Design Weekly, 17.6.2016.
www.helsinkidesignweek.com/
weekly/pohjoismainen-arkkitehtuurikatsoo-peiliin-haasteina-ajattelunjaykkyys/?lang=fi (15.2.2017).
Jim Collins and Jerry I. Porras
1994/2004. Built to Last.
Harper Business.
Klaus Helkama 2015. Suomalaisten
arvot – Mikä meille on oikeasti
tärkeää? Helsinki, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
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Heini Lehtinen on Belgiassa asuva ja työskentelevä muotoilija ja kirjoittaja. Lehtinen konseptoi ja tuottaa muun muassa
printti- ja verkkojulkaisuja sekä näyttelyitä, joissa strateginen,
sisältölähtöinen luova johtaminen yhdistyy yhteiskunnallisesti suuntautuneeseen muotoiluun. Heini Lehtinen on mukana
kuratoimassa Ornamon ja Designmuseon juhlanäyttelyä Enter
and Encounter – Kutsu huomiseen.
www.heinilehtinen.com

SUOMALAISILLE
TUTUT ARVOT
OVAT KESTÄVÄN
KEHITYKSEN PERUS
ELEMENTTEJÄ.

Bryggman
apuraha

Olethan jo ottanut
Ornamon jäsensivut
hyötykäyttöön?
Sivuilta löydät mm.

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja
professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha,
7 500 €, julistetaan SIOn nuorten jäsenten
haettavaksi.
Apurahan saajan tulee olla opintonsa
päättänyt, enintään 35 vuoden ikäinen
sisustusarkkitehti, joka on hyväksytty SIOn
jäseneksi viimeistään lokakuussa 2016.
Hakemukset lähetetään 31.5.2017
mennessä os: office@sio.fi

Ks. lisää www.sio.fi

• Valmiita sopimuspohjia,
myös kansainvälisten
sopimusten tekoon.
• Tietoa ja tilastoja työelämän ja
yrittäjyyden tueksi esimerkiksi
muotoilijoiden palkkatasosta,
työn hinnoittelusta ja vakuutuksista.
Kirjaudu sivuille osoitteessa
ornamo.fi/kirjaudu
Käyttäjätunnuksena toimii
sähköpostiosoitteesi. Salasanan voit
tarvittaessa tilata kirjautumissivuilta.

KUUKAUDEN TAITEILIJA
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> MAALISKUU 2017

Tero Annanolli

M

aalauksistani välittyvät käden
liike ja kierrätysajattelu. Aiheina ovat suurikokoiset kukat,
hedelmät, ihmishahmot ja linnut, jotka
käsittelevät aikaa, myyttejä ja ihmisen
suhdetta tilaan. Tekniikkana käytän
tussia, akryylia, öljyä ja lehtimetallia.
Pöytäliinat ja muut kodin kierrätys
kankaat toimivat maalausten pohjina.
Olen ihaillut aina vanhaa käsityötaidetta
ja -taitoja. Haluan ottaa vaikutteita vanhasta, mutta tuoda sen omalla tavallani
nykyaikaan. Voisin kuvata sitä vanhojen
tekniikoiden uusiokäytöksi.” •

KUUKAUDEN TAITEILIJA
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Tero Annanolli

KUUKAUDEN TAITEILIJA
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KUUKAUDEN TAITEILIJA
> HUHTIKUU 2017

Jukka
Hakanen

O

len koulutukseltani muotoilija, mutta ajautunut
viime vuosina tekemään
kuvataiteilijan ja kuvittajan töitä.
Piirtäminen ja maalaaminen
ovat kiinnostaneet minua aina.
2000-luvulla kiinnostuin graffitista ja spraymaalaamisesta. Harrastukseni vaihtui työksi perus-

tettuani yrityksen vuonna 2012.
Olen tehnyt yhteistyötä useiden
yritysten, kaupunkien, taloyhtiöiden ja yksityishenkilöiden kanssa.
Töitä suunnitellessani käytän
apuna maalauskohteen ympäristöä. Haen aiheita teoksille alueen
historiasta, ihmisistä ja arkki
tehtuurista.”•
Pino, Turun
nuorisotyön
70-vuotisjuhlan
seinämaalus,
Turku 2016

Annanollin työhuoneella teos Riikinkukko. 2016, tussi, akryyli kankaalle.

O:n kuukauden taiteilija
Maaliskuu 2017:
www.annanolli.com
www.artists-o.fi/fi/
kuukaudentaiteilija

Tero Annanolli ja teos Hymne a lamour. 2016, tussi kankaalle.

Kupittaanpuisto,
Jukka Hakanen
ja Osmo, Turun
nuorisotyön
70-vuotisjuhlan
seinämaalus,
Turku 2016

O:n kuukauden taiteilija
Huhtikuu 2017:
www.artists-o.fi/fi/
kuukaudentaiteilija
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Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Industrikonstförbundet Ornamo
The Finnish Association of Designers

Ornamon lehti 1/2017
Ornamon jäsenlehti toteutetaan Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Johanna Lassy-Mäntyvaara
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
4 numeroa vuodessa
1/17
22.2.
22.3.
2/17
5.5.
5.6.
3/17
14.8.
11.9.
4/17
13.11.
13.12.
Aineistovaatimus
Painos 		
Painopaikka
Koko 		
Paperi		

Painos
Painos
Painos
Painos

4 700
2 600
3 500
2 600

offset (CMYK)
2 600 kpl
Trio-Offset
210 x 280
Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

Ilmoitushinnat (ei alvia)
numerot 2, 4 / 1, 3
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK)
1/8 s. 97 x 66 mm
180 € / 250 €
1/4 s. 97 x 132 mm
450 € / 550 €
1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed
590 € / 750 €
1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed
590 € / 750 €
1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed
850 € / 950 €
Takakannen tai etukannen sisäsivu
210 x 280 mm + 3 mm bleed
Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

900 € / 1 000 €
950 € / 1 250 €

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään mennessä
osoitteeseen: media@ornamo.fi. Ilmoitukset pdf-muodossa
(painokelpoisina). Erilliset kuvatiedostot jpeg- tai tiff-kuvina,
painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.
Mediakortti: ornamo.fi/ornamon-lehti
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi
Ornamon jäsenlehden sähköinen versio on luettavissa kotisivujen
jäsenpalveluita-osiossa. Linkki lehteen lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa. Tunnukset voi pyytää osoitteesta: ornamo.fi/kirjaudu
ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)
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Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja
salla.heinanen@ornamo.fi
Iiris Adenius
Lakimies
p. 043 2112 723
Ti ja to klo 9–17
iiris.adenius@ornamo.fi
Saara Argillander
Koordinaattori, viestintä ja opiskelijatoiminta
p. 046 909 2610
saara.argillander@ornamo.fi
Minna Borg
Pääsihteeri Sisustusarkkitehdit SIO
p. 046 878 2573
office@sio.fi
Markkinointikoordinaattori ORNAMO
p. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi
Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö, jäsenpalvelu
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi
Johanna Lassy-Mäntyvaara
Ts. Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet,
digitaalinen viestintä, Ornamon lehti
p. 043 211 0755
media@ornamo.fi
Kaisa Logren
Projektipäällikkö,
Enter and Encounter -muotoilunäyttely
p. 046 579 7187
hankkeet@ornamo.fi
Anna Rikkinen
Asiantuntija, taide
Hankkeet, kehitystyö,
jäsenpalvelu
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi
Katri Wahlström
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. (09) 687 7740
office@ornamo.fi

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Annankatu 16 B 35–36
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi
Ornamon toimisto on avoinna
ark. klo 9–17, suljettu heinäkuussa.

Muotoilun
Antti Nurmesniemi
jatkokoulutusapurahat lukuvuodelle 2017-2018.
Hakuaika 1.2.–28.4.2017.
Lisätiedot www.askonsaatio.fi

Kiire? Deadline edessä? Hae kuppi kahvia ja istahda Scoop-sohvapöydän ääreen. Vaihda
kuulumisia, rentoudu hieman. Ehkä kiirekään ei enää tunnu kiireeltä. Scoopit ovat keveitä ja
monikäyttöisiä. Kansivaihtoehtoja on lukuisia ja jalusta on saatavissa kaikissa sateenkaaren
väreissä. #scooptable #bymartela #iiroviljanen #designfromfinland #inspiringcolours

DESIGN IIRO VILJANEN

