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Vaalitaan luottamusta 
Verkostojen merkitys on kasvanut yhteiskunnassa keskeiseen rooliin. Ilman niitä ei kukaan 
työelämässä pärjää.

Verkostoissa piilee voima ja niistä on hyötyä sekä liiketoiminnassa että alan ajan harjalla 
pysymisessä. Verkostojen rakentamisessa ehkä tärkein asiana on se, että pystyy luottamaan 
toiseen henkilöön, yrityksen toimitusvarmuuteen tai vaikkapa aikatauluihin. Verkostoja hank-
kimalla pienikin yritys voi olla erittäin työllistetty, sillä isommat yritykset etsivät koko ajan 
alihankkijoita. Urheiluvaatesuunnitteluun erikoistunut palveluyritys Studio Tint Oy on tästä 
hyvä esimerkki (s. 20). 

Ihmisen toiminta ei pohjaudu pelkälle toivolle toisten hyväntahtoisuudesta – meidän on 
arvioitava yhteistyökumppanimme luotettavuus ja tiedostettava se epävarmuus, mitä yhteis-
työhön aina liittyy. Luottamus myös tarvitsee taustakseen historiaa, ilman yhteisiä kokemuk-
sia sitä ei synny. Sosiologi Niklas Luhmann totesi jo 1970-luvulla, että luottamus heijastaa 
epävarmuutta, toivo jättää sen huomioimatta.  

Verkostoituminen on myös työntekijän työnhaun pohjatyötä. Kontakti, joka vaikuttaa 
tänään merkityksettömältä, voi olla kullanarvoinen huomenna. Markkinoinnin asiantuntija 
Rami Salomaa kertoo tämän lehden sivulla 19, millä keinoin työnhakija voi valjastaa verkostoi-
tumisen työkalu Linkedinin käyttöönsä. 

Myös taiteen hankkimisessa kontaktit ovat tärkeitä. Toimittaja Minna Kontkanen haastat-
teli (s. 12–17) Sol-pesulapalveluyrityksen johtaja Peppi Kairaa, valtion taideteostoimikunnan 
puheenjohtaja Jari Auerta ja taidetta kotiinsa hankkivaa Viivi Lehtosta. Taiteelle annettujen 
merkitysten lisäksi juttu kertoo hienosti siitä, kuinka monia eri reittejä taide voi kulkeutua 
toimistoihin, virastoihin ja koteihin. 

Verkostoituminen on kumppanuuden rakentamista, jossa keskeistä on antaa enemmän 
kuin ottaa. Luotettavuus, laatu, aitous ja alkuperä ovat suunnittelun ammattietiikan ja arvojen 
hyvät lähtökohdat. Vaalitaan alallamme keskinäistä luottamusta. 

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja

I LMA SOHVA
Kuusilinnan kotimainen ja yksilöllinen sohvamallisto on asiakkaiden toiveiden mukaisesti suunniteltu ja käsityönä 

valmistettu. Sohvamallien nimet Ilma, Tuuli, Pilvi, Pesä ja Tyyni kertovat tarinaa sohvan muotokielestä.
Alkuperäinen Ilma on siro löhösohva, design 2014.

Annankatu 24, HELSINKI. www.kuusilinna.fi. Myymälä ja verkkokauppa.

Pääkirjoitus.

PS. Aitoa suunnittelua puolustava #loveoriginal-kampanja näkyy myös  
Ornamon Design Joulussa 7.–9.12. Nähdään Kaapelilla! 
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Epämuodollinen taidekokoelma 
SOL:n toimitiloissa tehdään töitä naivistisen 
taiteen keskellä. Taidehankintoja luotsaa yrityksen 
toimitusjohtaja Peppi Kaira.

Briiffi määrittelee sopimuksen 
Briiffi on Studio Tintin tärkein työkalu, joka määrittelee 
sopimuksen onnistumisen. 

Kristian katsoo tulevaisuuteen 
Ornamon hallituksen väistyvä puheenjohtaja Kristian 

Keinänen on pitkän linjan muotoiluvaikuttaja. 

T Ä S S Ä  N U M E R O S S A :
Ornamo 4.18

Mari Talka ja Mari Mattila-Kämäräinen 
tutustuvat asiakkaaseen perinpohjaisesti. 
Vasta sitten tehdään sopimus.
Lue lisää s. 20–21

Viikkotiedote Jäsenenä saat tärkeimmät uutiset ja vinkit sähköpostiisi joka viikko. Kotisivut www.ornamo.fi   
Jäsenpalvelut verkossa Saat käsiisi koko Ornamon jäsenpalvelupaketin,  mm. sopimusmallit, oppaat ja ajankohtaiset haut: www.ornamo.fi/kirjaudu   

Finnishdesigners.fi Luo oma portfoliosi ja näy ammattilaisten joukossa! 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 Ornamo Art and Design Finland. Twitter Ornamon Twitteristä luet tuoreimmat kuulumiset muotoilualalta. 
Twiittaa meille muotoilualan polttavista aiheista @Ornamory. Instagram Kurkista Ornamolaisten maailmaan kuvien avulla. Löydät meidät nimellä @Ornamory.

V A K I O T :

3  Pääkirjoitus      6  Tapetilla      27  Kolumni      28  Lakimies vastaa    
29  Kuukauden taiteilija      32  Suunnittelija kertoo    

36  Jäsenille      42  Ornamo media

Näin fiksaat  
Linkedin-profiilisi kuntoon

Markkinoinnin asiantuntija Rami Salomaa antaa 
neuvoja työnhakuun verkossa.  

Joulukuun taiteilija
Heidi Puumalainen on Taiteilijat O:n  
joulukuun taiteilija. 

Suunnittelija kertoo 
Seppo Koho 
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Tapetilla.

MUOTOILUYRITYKSET turhautuivat voimia vievään 
taisteluun kopiointia vastaan. Syksyllä käynnistetty 
#loveoriginal-kampanja herätti keskustelua myös 
mediassa. Yhden kampanjan perustajista, Secto 
Designin toimitusjohtaja Emma Frenzelin mukaan 
kopiointi on jo kansantaloudellinen ongelma. 

”Suunnittelijoita ja muotoiluyrityksiä kampanja 
koskettaa läheisesti. Yhä useammalla on takanaan 
henkilökohtaisesti koettu vääryys, kun oma elämän-
työ kopioidaan”, Frenzel kertoo. 

”Median ja suuren yleisön kiinnostuksen kampanja 
taas on herättänyt siksi, että kopiointiin liittyy niin 
vahvasti rikollisuus. Taustalla on paljon eettisesti 
kyseenalaista toimintaa rahanpesusta ilmaston 
saastuttamiseen ja lapsityövoimaan. Kopiointi 
on ilmiönä mielenkiintoinen kokonaisuus, josta ei 
kuitenkaan puhuta samalla tavalla kuin esimerkiksi 
huumebisneksestä tai jostain muusta rikollisesta 
toiminnasta”. 

Kampanjan tavoitteena on nostaa kopiointiin 
liittyviä ongelmia isommin keskusteluun ja kulutta-
jien tietoisuuteen. Samalla halutaan herätellä myös 
viranomaisia. 

”Kopiointi on kansantaloudellinen ongelma. Kaikki 
se raha, joka joudutaan laittamaan kopioinnin vastai-
seen taisteluun, voitaisiin käyttää esimerkiksi uusien 
työntekijöiden palkkaamiseen, tuotekehitystyöhön ja 
markkinointiin, ja sitä kautta kasvattaa myyntiä sekä 
maksaa enemmän veroja”, Frenzel esittää. 

Kampanja sai alkunsa muotoiluyritysten turhau-
tumisesta. Pienet yritykset kokevat, että resurssit 
kopioinnin vastaiseen taisteluun ovat vähissä. 

”Yksi tavoitteistamme on myös lisätä tietoisuutta 
yritysten keskuudessa. Pientenkin yritysten pitäisi 
uskaltaa investoida suojaamiseen, sillä se helpottaa 
huomattavasti kopioinnin vastaisessa taistelussa”, 
Frenzel tähdentää. 

Kopiointi  
nousi framille

Kopiointi on ilmiönä 
mielenkiintoinen kokonaisuus, 
josta ei kuitenkaan puhuta 
samalla tavalla kuin esimerkiksi 
huumebisneksestä tai jostain 
muusta rikollisesta toiminnasta.

Ornamon Design Joulu 2018   
Laadukasta piensarjatuotantoa, taidekäsityö-
tä ja grafiikkaa kodin sisustukseen. Vaatteita, 
asusteita ja koruja. Jouluinen klassikko-
tapahtuma Ornamon Design Joulu tuo jälleen 
Helsingin Kaapelitehtaalle laajan kattauksen 
aitoa ja alkuperäistä muotoilua ja taidekäsi-
työtä. Mukana on useita #loveoriginal 
-kampanjassa mukana olevia suunnittelijoita. 
Tänä vuonna tapahtuma saa myös uutta 
maustetta, kun virolaiset suunnittelijat osal-
listuvat kutsuvieraina tapahtumaan maansa 
satavuotisjuhlan kunniaksi.

Ornamon Design Joulu Helsingin Kaa-
pelitehtaan Merikaapelihallissa, Purista-
mossa ja Valssaamossa (Tallberginkatu 1) 
7.–9.12.2018. Avoinna pe klo 15–19,  
la klo 10–19 ja su klo 10–18.  
www.ornamo.fi/design-joulu-18

Aitoa & alkuperäistä

EMMA FRENZE L :

T E K S T I  S A A R A  A R G I L L A N D E R  K U V A  A N N I  K O P O N E N

Secto Designin toimitusjohtaja Emma Frenzel on yksi #loveoriginal -kampanjan 

perustajista. Kampanjalla halutaan tuoda esiin alkuperäisten tuotteiden taustalla 

olevaa työtä ja kampanjoida aitojen tuotteiden puolesta. 
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Tapetilla.

kilpailu

TAMPEREEN KAUPUNKI etsii ainutlaatuisella kilpailulla 
kuoseja vuonna 2021 käyttöön otettaviin raitiovaunuihin. 
Kolmen loppusuoralle päässeen suunnittelijan joukkoon 
valittiin tekstiilitaiteilija Helena Hyvönen, kuvataiteilija 
Pasi Niininen ja muotoilija (AMK) Laura Gröndahl. Valinta 
toteutettiin portfoliohaulla, johon saapui määräaikaan 
mennessä yhteensä 84 kiinnostavaa ja kovatasoista hake-
musta. Asiantuntijaryhmän tavoitteena oli saada mukaan 
sekä pitkän linjan kokemusta että raikasta näkemystä 
tekstiilisuunnitteluun. Päätös lopullisesta kuosista tehdään 
tammi–helmikuun vaihteeseen mennessä.

Tampereen Ratikan 
tekstiilikilpailu kiinnosti

hallitus

palkinto

PALVELUMUOTOILUTOIMISTO Hellon 
palkittiin alansa Service Design Global 
Conference -kilpailussa jo kolmatta kertaa 
pääpalkinnolla. Kilpailun tuomaristo valitsi 
Hellonin irlantilaiselle Musgrave-ruoka-
kauppaketjulle tekemän toteutuksen 
viime vuoden parhaaksi kansainväliseksi 
palvelumuotoilutyöksi. 

– Musgravelle toteutettu kaupassa-
käyntikokemuksen uudistus on konkreet-
tinen esimerkki siitä, kuinka arkistenkin 
askareiden jouhevampi onnistuminen 
riippuu palvelumuotoilusta, kertoo Hellonin 
Lontoon studion johtava palvelumuotoilija 
Lotta Julkunen.

ORNAMO SAA ensi vuoden alusta uuden pu-
heenjohtajan, kun jäsenet äänestivät Hanna-Kaisa 
Alasen uudeksi puheenjohtajaksi Syyskokouk-
sessa. Alasella on 20-vuotinen kokemus tuote- ja 
konseptisuunnittelijana. Ornamon hallitukseen 
kaudelle 2019-2020 valittiin myös tiukan äänes-
tyksen jälkeen Merja Inki-Ihamäki, Laura Iso-
niemi, Kristian Keinänen, Heikki Ruoho ja Niko 
Räty. Hallituksessa tehtäväänsä jatkavat Mikko 
Kutvonen, Mari Siikonen ja Päivi Tahkokallio. 

Ruokakaupan asiakaskokemuksen 
palvelumuotoilu palkittiin 

Ornamo sai uuden 
hallituksen 

Tapio Anttilalle 
Kaj Franck 
-muotoilupalkinto
Syvä yhteistyö tuotekehityksen 
kanssa, toimivat rakenteelliset 
ratkaisut ja oma muotokieli 
toivat muotoilija Tapio Anttilalle 
Kaj Franck -muotoilupalkinnon. 

PALKINTOJURYN mukaan sekä inhouse-suunnitteli-
jana että omassa yrityksessään Tapio Anttilan suun-
nittelemissa tuotteissa on oivaltavia toiminnallisuuksia 
ja erinomainen ergonomia. Juryn mielestä Anttila 
on onnistunut rakentamaan omasta yrityksestään 
kokonaisvaltaisen brändin, joka on tuoteportfolioltaan 
ja identiteetiltään raikas ja erottuva. Design Forum 
Finlandin jakama muotoilupalkinto on suuruudeltaan 
10 000 euroa. Kaj Franck -palkintojuryyn kuuluivat 
vuonna 2018 puheenjohtajana Petteri Kolinen 
(Design Forum Finland), asiamies Pentti Kivinen 
(Suomen Messusäätiö), professori Heikki Orvola ja 
muotoiluasiantuntija, kriitikko Kaj Kalin.

Ornamon hallitukseen äänestettiin monialainen joukko muotoilun ja taiteen 

ammattilaisia. Kuvassa Mari Siikonen, Mikko Kutvonen, Laura Isoniemi, 

Hanna-Kaisa Alanen, Merja Inki-Ihamäki, Niko Räty ja Kristian Keinänen.
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Hellonin asiantuntijat paransivat Musgrave-ruokakauppojen asiakaskokemusta erityisesti 

lapsiperheiden näkökulmasta. Hankkeessa mietittiin uudelleen koko kaupassakäyntikokemus.

palkinto
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kilpailu

POHJOISMAISEN Sustainable Chairs -muotoi-
lukilpailun viisi kansallista voittajatuolia valittiin 
marraskuun alussa. Suomesta voittajaksi nousi 
Samuli Naamangan  suunnittelema Clash 331 
-tuoli. Pohjoismaiden ministerineuvoston kansain-
välisen brändäyshankkeen The Nordicsin yhdessä 
Ornamon ja muiden Pohjoismaiden kansallisten 
muotoiluorganisaatioiden kanssa järjestämässä 
kilpailussa etsittiin kestävän kehityksen mukaisia 
tuoleja. Kunkin maan voittajatuoli on näyttävästi esillä joulukuussa pidettäväs-
sä YK:n ilmastokokouksessa Puolassa. Tarkoitus on kannustaa ajattelemaan 
muotoilua ja kestävää kehitystä ilmastokeskustelussa. 

Samuli Naamangan tuoli esillä 
YK:n ilmastokokouksessa 3,41

mrd 

fakta

TÄMÄ OLI MUOTOILUALAN 
liikevaihto vuonna 2016. Luvussa 

on hippusen kasvua edellisvuoteen 
verrattuna. Luvusta valtaosa 

syntyy edelleen valmistavasta 
muotoiluintensiivisestä teollisuudesta. 
Luvussa ovat mukana myös muotoilun 

palveluyritykset ja taiteellinen 
toiminta. 

Tapetilla.

orientoccident.fi

edunvalvonta

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ jakoi tänä vuonna toista kertaa 
museoille erityisavustuksia, joilla museot edelleen maksoivat näyttely-
palkkioita taiteilijoille. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava palkkio 
museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Kokeilun toisella hakukierroksella 
ministeriön erityisavustuksen saaneiden museoiden määrä kasvoi peräti 
lähes 50 prosenttia. Mukaan tuli 19 uutta museota ja museoille myönnetyt 
avustussummat kasvoivat selvästi viime vuoteen verrattuna. 

”Näyttelypalkkiokokeilu on osoittautunut menestykseksi toisella 
kierroksella. Vaikka avustuspotti kokonaisuudessaan on pieni, kokeilu on 
erittäin tärkeä avaus taidenäyttelyiden hyvien käytäntöjen kehittämisessä”, 
kommentoi Ornamon taideasiantuntija Miisa Pulkkinen.

Näyttelypalkkiokokeilu 
oli onnistunut
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SISUSTUSARKKITEHDIT SIO etsii 70. juhlavuotensa kunniaksi vuoden sisustusarkkitehtia 2019 ja 
kalustesuunnittelijaa 2019. Tunnustuspalkintojen tarkoituksena on kiinnittää huomiota sisustusarkki-
tehtuurin kentällä tapahtuvaan kehitykseen ja nostaa esiin merkittäviä kohteita ja niiden suunnittelijoi-
ta. SIOn hallituksen ehdokkaat vuoden sisustusarkkitehtiehdokkaiksi ovat: Hanni Koroma, Kristiina 
Mäkelä-Dermedesiotis ja Paula Salonen. SIOn valinnat Vuoden kalustesuunnittelijaehdokkaat ovat 
Ari Kanerva, Petra Lassenius ja Iiro Viljanen. Lopullisen valinnan tekee vuoden 2019 valintatoimi-
kunta, jonka puheenjohtajana toimii vuoden 2018 sisustusarkkitehti Joanna Laajisto. www.sio.fi

Valitse  
suosikkisi
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Monta tapaa 
hankkia taidetta
Taiteilija saa lisämyyntiä kun hankkiutuu sinne, mistä hänen 
taidettaan ostetaan. Muutaman kympin teoksista keräilyn 
aloittanut toimihenkilö, suuren perheyrityksen pomo ja 
valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja kertovat, mistä 
sekä miten he ostavat taidetta.

T
aiteen ostajia on vähintään yhtä mo-
nenlaisia kuin taiteilijoitakin. Julkisuu-
dessa ovat eniten näkyneet varakkaat 
yksityishenkilöt, joiden vapaa-ajasta ja 
rahoista taide on vienyt yhä suurem-

man osan. Jossain vaiheessa he huomaavat, ettei 
kokoelma enää mahdu suureenkaan kotiin.

Tämä peruskaava piilottaa sen, että suurin 
osa taiteesta ostetaan muunlaisiin kokoelmiin: 
tavallisiin keskiluokkaisiin koteihin, yrityksiin 
ja virastoihin. Miten taidetta voi alkaa ostaa – ja 
miten taiteilija tai taidekäsityöläinen voivat saada 
jalkansa kokoelmien ovenrakoon?

PALVELUMUOTOILIJA Viivi Lehtonen ottaa 
vieraat vastaan olohuoneessaan Helsingin Lautta-
saaressa. Perheasunnon vaaleita sävyjä elävöittää 
värikäs kokoelma, jonka kaikki teokset paitsi yksi 
ovat maksaneet enintään muutaman satasen.

“Keräilyn voi aloittaa vaikka kuvitusprinteistä”, 
Lehtonen sanoo. Esimerkiksi kuvitusagentuuri 
Napa Agencyn verkkokaupassa teosten hinnat 
lähtevät alle kolmestakympistä.

Hän on itse suosinut ostopaikkana taideteollista 
Lokal-galleriaa Helsingissä, muttei ainoastaan 
sitä. Eteisen seinällä riippuu kehyksissä graafisen 
suunnittelijan Anna Alangon julisteteos Arafura, 
jonka hän bongasi alun perin Instagramista ja osti 
Alangon nettikaupasta.

Perheen koiran muotokuva on valokuvaaja Maija 
Astikaisen näyttelystä One-Dog Policy, joka oli 
esillä Bang Bang Galleryssa Helsingissä. Aalto-yli-
opiston opiskelijajärjestö TOKYO:n joulumyyjäiset 
kuuluvat Lehtosen suosikkeihin.

“Ostan vain ihanaa taidetta”, hän sanoo.
“Tärkeintä on tunne, jonka teos herättää.”
Lämpimiä tunteita herättävät perheen lasten 

muotokuvat, jotka kuvittaja Matti Pikkujämsä 
piirsi Lokalissa, jossa hän piti muotokuvakioskia.

Sampsa Indrénin maalaus pää alaspäin roikku-
vasta linnusta taas on 40-vuotislahja aviomieheltä, 
josta tuli myöhemmin ex-mies.

“Tämä on jotenkin kuva meidän parisuhteen 
tarinastamme.”

T E K S T I  M I N N A  K O N T K A N E N  K U V A T  M I K K O  R Y H Ä N E N 

Suurin osa taiteesta ostetaan 
tavallisiin keskiluokkaisiin 
koteihin, yrityksiin ja
virastoihin. 

Yksityiskeräilijä Viivi Lehtonen sylissään  

Matti Pikkujämsän lapsimuotokuva.
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Lehtosen kokoelman ylpeys on Hanna-Riikka 
Heikkilän isolle mdf-levylle maalaama Karkkikau-
pan parkkipaikka vuosimallia 2012. Heikkilä on 
sittemmin menestynyt lasten ja aikuisten vaate-
brändin Papun taiteellisena johtajana.

“Ostin tämän taulun, kun myimme talon Porvoon 
maaseudulla, ja oli kerrankin ylimääräistä rahaa. 
Tämä on varmasti tuottanut minulle paljon yli 
ostohintansa verran iloa, ja se on aina ilo ripustaa 
uuteen kotiin muuton jälkeen.”

VISUAALINEN TYKITYS odottaa Helsingissä 
Hermannin rantatiellä, jonne siivous- ja pesulafirma 
SOL asettui 1990-luvulla. Perheyritys on sittemmin 
laajentunut muillekin palvelualoille, ja sukupolven-
vaihdoksen jälkeen emoyhtiö Solemo Oy:tä johtaa 
SOLin perustajan Liisa Jorosen tytär Peppi Kaira.

Epämuodollisuus on ollut pääkonttorin sisustuk-
sen ja taidehankintojen johtotähti alusta alkaen. 
Liisa Joronen on intohimoinen naivistisen taiteen 
keräilijä, jonka kokoelmasta osa on esillä pääkont-
torissa. SOLin noin kuudenkymmenen pesulan 
asiakaspuolen seinillä eri puolilla Suomea riippuu 
niin ikään naivismia.

“Täällä pääkonttorissa seinät olivat vielä vuonna 
1996 mustat”, Peppi Kaira kertoo.

“Annoimme yhtenä perjantaina talon avaimet 
eräille Antille, Petrille ja Markolle, jotka olivat 
graffitimaalareita, ja sanoimme että maalaavat 
tänne viikonloppuna mitä huvittaa.”

Värikäs ja aurinkoinen spray-graffiti koristaa yhä 
konttorin etupäätyä. Lisää paikan päällä taiteilua 
teki talvella 2018 ornamolainen taidemaalari Jakke 
Haapanen: Porraskäytävän seinässä on hänen ikku-
naa muistuttava surrealistinen seinämaalauksensa. 

Epämuodollisuus on ollut 
pääkonttorin sisustuksen ja 
taidehankintojen johtotähti 
alusta alkaen. 

Jan-Erik 

Andersson: 

Tyttö ja lintu 

(1997)

Toimitusjohtaja Peppi Kaira ja Jan-Erik 

Anderssonin Näkkileipäpöytä (1997) 

SOL-yhtiöiden pääkonttorissa.
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Uusi taide puhuttelee 

Taidekaupan kenttä on paljon muutakin kuin maalausten ja taidelasin huutokauppa-
pöhinää, joka on eniten esillä uutisissa. Kun taiteen ostajat kertovat omista tai organi-
saationsa tavoista hankkia taidetta, ostoimpulsseja kertyy taidekilpailuista teosvälityk-
siin, Instagramista ja gallerioista tuttavuuden vävypoikaan. Tässä artikkelissa kaikki tiet 
kuitenkin johtivat uuden taiteen ostoihin, ja se on hyvä uutinen taiteilijoille.

päätyöpaikassaan Senaatti-kiinteistöjen pääkontto-
rilla Helsingissä.

Senaatti-kiinteistöt hallinnoi valtion rakennuksia 
aina ulkomailla sijaitsevia Suomen suurlähetystöjä 
myöten. Pääkonttoriin on sijoitettu paljon taidetta 
galleristi Veikko Halmetojan kuratointiavulla.

“Pyrimme ostoissa tasapuolisuuteen ikä-, 
sukupuoli- ja asuinpaikkamielessä, ja katsomme 
ettei samalta taiteilijalta tai galleristilta ole ostettu 
äsken mitään”, Auer sanoo.

Toimikunnan jäsenet jääväävät itsensä, jos harkit-
tavaksi tulee tekijä ja teos heidän lähipiiristään.

Gallerioiden ja julkisteoskilpailujen lisäksi valtion 
taideteostoimikunta ostaa taidetta taiteilijoilta, 
jotka eivät kuulu minkään gallerian talliin. Tällöin 
ostopaikka on lähes aina jokin teosvälitys, johon 
päästäkseen taiteilijan pitää kuulua oman taiteen-
alansa liittoon.

Vuonna 2017 toimikunta osti parikymmentä 
teosta, jotka se luokitteli taideteollisuudeksi tai 
korutaiteeksi. Kun se kaikkiaan hankki noin 150 
teosta, ornamolaisen taiteen osuus kokonaisuudesta 
on huomionarvoinen. Onko se riittävä?

Konttorin puolella Haapanen on taikonut tavalliset 
valkoiset väliovet “puisiksi lipastoiksi”,  joiden pari 
laatikkoa näyttää olevan raollaan.

Optiset illuusiomaalaukset päätyivät SOLiin niin 
ikään vapaalla tyylillä. Yhtiön aiempi toimitusjohtaja 
Anu Eronen viettää eläkepäiviä Espanjassa, jossa 
hän tutustui Jakke Haapasen appeen. Tämä kertoi 
vävynsä olevan taidemaalari. Myöhemmin Eronen 
otti yhteyttä Haapaseen ja tilasi häneltä teokset.

Eikä unohtaa sovi Jan-Erik Anderssonin 
uniikkityönä tekemiä pirtinpöytää ja penkkejä, jotka 
toimivat pääkonttorin yhtenä taukonurkkauksena. 
Andersson on valanut aaltoilevan muotoiseen pöy-
tälevyyn muovin alle näkkileipiä, jotka ovat pysyneet 
jokseenkin ehjinä lähes kaksikymmentä vuotta.

SUOMEN SUURIN taidekokoelma kuuluu Kansallis-
gallerialle, jonka yli 40 000 taideteoksesta enem-
mistö on valtion kolmessa taidemuseossa (Ateneum, 
Kiasma ja Sinebrychoffin museo).

Materiaalilähtöisen taiteilijan kannalta kiinnos-
tavampi Kansallisgallerian osa on kuitenkin valtion 
taideteostoimikunnan kokoelma. Toimikunta 
hankkii ja tallettaa taiteen ympäri maata valtion 
laitosten sisä- ja ulkotiloihin. Kokoelma on yksistään 
noin 14 000 teoksen laajuinen.

Toimikunnan budjetti on viime vuosina ollut 
1 040 000 euroa vuodessa. Siitä suuri osa käytetään 
tilausteoksiin, useimmiten veistoksiin, valtion 
ulkotiloissa.

Julkisen puolen taideostot päättää aina useampi 
kuin yksi ihminen monenlaisten sääntöjen mukaan. 
Valtion taideteostoimikunnan kahdeksan jäsentä 
valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja tämänhet-
kisestä toimikunnasta Ornamoon kuuluu varapu-
heenjohtaja, lasitaiteilija Riikka Latva-Somppi.

“Ei meille tule ostoista kinaa juurikaan”, toimi-
kunnan puheenjohtaja, arkkitehti Jari Auer kertoo 

Suomen suurin taidekokoelma  
kuuluu Kansallisgallerialle,  
jonka kokoelmassa on yli  
40 000 teosta.

Valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja 

Jari Auer takanaan Katariina Metsovaaran 

Ensimmäinen päivä (2003).
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Ornamo opastaa.

Työnantajan ensivaikutelma työnhakijasta muodostuu yhä 
useammin Linkedinissä, ja itsestään kannattaakin antaa hyvä kuva 
jo ensimmäisellä vilkaisulla. Ethän mene työhaastatteluunkaan 
huonosti pukeutuneena. Ota siis aikaa ja täytä jokainen profiilin 
osio huolellisesti. Valitse ammattimainen ja lähestyttävä profiiliku-
va ja kirjoita erottuva otsikko. Laadi itsestäsi ytimekäs tiivistelmä. 
Vältä itsestäänselvyyksiä, kuten tehokas ja vastuuntuntoinen – ole 
luova ja ylpeä osaamisestasi sekä kokemuksistasi. Muista täyttää 
myös yhteystiedot tarkasti, jotta sinuun on helppo olla yhteydessä. 
Voit lisätä profiilisi tiivistelmään ja työkokemukseen myös multime-
diaa, esimerkiksi kuvia, videoita ja presentaatioita. 

Kontaktien määrästä on hyötyä, sillä kontakteilla on suora 
vaikutus löydettävyyteesi. Pyydä siis kontakteiksi kaikki tuttusi. 
Naapurin Pentinkin yhteinen kontakti voi olla tuleva työnantajasi. 
Pyydä myös oma-aloitteisesti suosituksia opettajilta, kollegoilta ja 
työnantajilta. Ota tavoitteeksi vaikkapa yksi suositus kuukaudessa. 

Oman ammattialasi ryhmissä keskustellaan usein alan tuoreim-
mista asioista. Liittymällä mukaan ryhmiin saat tietää, mitkä ovat 
tämän hetken puheenaiheet. Ryhmissä julkaistaan lisäksi paljon 
työpaikkailmoituksia. Kannattaa myös seurata sinua kiinnostavia 
yrityksiä ja olla aktiviinen tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamal-
la sinulle innostavia julkaisuja. Näin saat Linkedinissä näkyvyyttä.

Lisää osaamistasi ja kiinnostuksen kohteitasi kuvailevia avain-
sanoja profiilisi otsikkoon, tiivistelmään ja taitoihin, sillä rekrytoijat 
käyttävät hakusanoja etsiessään sopivia profiileja. 

Avoimista työpaikoista ilmoittelu Linkedinissä kasvaa kovaa 
vauhtia, ja jotkut yritykset ilmoittavat avoimista työpaikoista ny-
kyään ainoastaan siellä. Etsi siis avoimia työpaikkoja jobs-osiosta 
ja hae niitä aktiivisesti uudella, tuunatulla profiilillasi.

5 vinkkiä työnhakuun Linkedinissä
Linkedin kasvattaa jatkuvasti suosiotaan ammatillisen verkostoitu-
misen ja työnhaun kanavana. Nykyisin työnhakijan ja työnantajan en-
sikohtaaminen tapahtuu yleensä verkossa: usein juuri Linkedin on 
ensimmäinen kanava, jonka työnantaja tarkastaa. Markkinoinnin 
asiantuntija Rami Salomaa kehottaa ajattelemaan Linkedin-profiilia 
työkaluna ammatillisen henkilöbrändin rakentamiseen ja laittamaan 
ainakin nämä 5 asiaa kuntoon.

Fiksaa profiilisi 
kuntoon

Kasvata 
verkostoasi ja 

pyydä suosituksia

Liity ryhmiin ja 
ole aktiivinen

Muista 
avainsanat

Käytä Jobs-osiota 
ja hae aktiivisesti 

työpaikkoja 
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Taikatyökalu  
nimeltä briiffi 

Studio Tint on suunnittelutoimisto, 
joka on keskittynyt katu- ja urheilu-
vaatteisiin ja näiden kuosisuunnitte-
luun. Toimistolla on erikokoisia asi-

akkaita kotimaassa ja maailmalla. 
”Tutustumme asiakkaan tarpeisiin, sillä 

on tärkeää ymmärtää mitä asiakas haluaa. 
Keskustelemme painopisteistä ja joskus 
näemme ulkopuolisina niitä hieman eri 
lailla. Taustatyöhön ennen sopimusta menee 
yllättävän paljon aikaa. Se herättää yleensä 
kysymyksiä, joista on hyvä keskustella.” 

Keski-Euroopassa on tavallista myydä suun-
nittelutyötä toimistona. Marien yhteistyö on 
hitsautunut symbioosiksi, jossa molemmille 
löytyvät roolit tapauskohtaisesti. He kokevat 
suunnittelutyönsä tuloksen olevan enemmän 
kuin kahden ihmisen työn summa.

”Olemme samanlaisessa elämäntilanteessa, 
molemmilla on perhe. Meillä on korkea 
työmoraali. Hoidamme sen minkä lupaamme 
ja aina ajoissa, siksi kuvio toimii ja vuorovaiku-
tuksesta on paljon iloa.”

Sopimus tehdään, kun faktat ovat selvillä. 
Uuden asiakkaan kanssa ”tintit” tekevät 
paljon taustatyötä. Netistä löytää tietoa 
esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuudesta tai 
omistajista. Kollegoiltakin voi kysellä. ”Pitää 
olla ajassa kiinni ja tutustua markkinatilan-
teeseen. Kerran kiirehdimme sopimusta ja 
sitouduimme liian tiukkaan kilpailukieltoon.”

Suunnittelusopimuksessa määritellään 
suunniteltavan malliston koko ja asiakasryh-
mä, aikataulu, tarvittavien myyntityökalujen 
taitto tai suunnittelu ja missä vaiheessa 
prosessia vastuu loppuu. 

Suunnittelua ohjaa briiffi, joka pureutuu 
tavoiteltuun loppuasiakkaaseen ja markki-

naan.  ”Ulkomailta saa yleensä taidokkaita ja 
selkeitä briiffejä”. 

Sopimus ja briiffi voivat myös muuttua ja 
tarkentua matkan varrella. Tällöin on tärkeää 
ylläpitää keskustelevaa asennetta. Kokemus 
opettaa, mutta isoissa sopimuksissa Marit 
käyttävät apuna lakimiestä.

Studio Tint ei toistaiseksi ole myynyt palve-
luita royalty-sopimuksella. Heillä on työlleen 
hinnasto. ”Koemme, että royalty-palkkioita 
on vaikea valvoa, emmekä halua riidellä. 
Toki voisimme joskus royalty-sopimustakin 
harkita.  Tällöin meitä kiinnostaisi esimerkiksi 
millaisia markkinointityökaluja mallistolle 
suunnitellaan.” 

Projektit ulkomailta tulevat eri keinoin. 
”Joskus olemme itse menneet tarjoamaan aika 
valmista konseptia ja joskus meitä kysytään 
aikaisempien referenssien perusteella 
yhteistyöhön. Alalla kaikki tuntevat lähes 
kaikki. The North Facen tuotepäällikön 
kanssa olimme työskennelleet jo aiemmin eri 
firmassa, kun hän halusi jatkaa yhteistyötä 
uudessa työpaikassaan.” 

Suuret ulkomaiset brändit käyttävät 
freelancereita isojen ja moninaisten malliston-
osiensa suunnitteluun vakituisten suunnit-
telijoidensa apuna. Suunnittelun ostamiseen 
ja muodin tuottamiseen löytyy osaamista 
ja koulutettua työvoimaa. Organisaatiot 
ovat isoja ja vastuut jakautuvat monelle 
ammattilaiselle. Suomessa ollaan enemmän 
myyntivetoisia, mutta huippuammattitaitoa 
löytyy täältäkin. 

”Uudet ideat pitää saada läpi niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin. Pitää olla ystävällinen ja 
kannustaa asiakkaita dialogiin, joka synnyttää 
oivalluksia ja onnistumisia.”

Sopimuksenteossa Studio Tint -suunnittelutoimiston Mari Talka ja 
Mari Mattila-Kämäräinen vannovat perusteellisen briiffin nimeen.  

T E K S T I  S U S A N N A  B J Ö R K L U N D  K U V A  A N N I  K O P O N E N 

Studio Tint 
Kalliolainen vaatesuun-
nittelutoimisto, jonka 
erikoisalaa ovat tuot-
teet aktiivimuodin ym-
pärillä ja asiakkaina niin 
suomalaiset kuin kan-
sainväliset merkit jätti-
läisistä pieniin.
Perustettu: Vuonna 
2010 Helsingissä
Omistajat: Mari Talka 
ja Mari Mattila-Kämä-
räinen
Viimeaikaisia pro-
jekteja: Lämpimien 
untuvatakkien suun-
nittelu Joutsen Fin-
landille, The North 
Facen Euroopan nais-
ten outdoor-mallisto-
jen suunnittelu ja Haltin 
kunnianhimoinen brän-
diuudistus tuotteissa ja 
tuotekategorioissa.
www.tint.fi
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Holistista muotoilua, 
käyttäjän ymmärrystä 
ja konkretiaa

K
ristian Keinäsen mielestä tarvitaan 
enemmän konkreettisia esimerkkejä ja 
poliittista vaikuttamista, jotta päättäjät 
oppivat ymmärtämään muotoilun 
hyötyjä ja mahdollisuuksia. Ornamon 

hallituksen väistyvä puheenjohtaja kertoo, millaista 
hallitustyöskentely on. 

KUKA JA MILLAINEN IHMINEN OLET? 
Olen teollinen muotoilija. Nykyään työskentelen 
päällikkönä Hennan uuden ekologisen kaupun-
ginosan suunnittelu- ja rakentamishankkeessa, 
Lahden eteläpuolella, Orimattilassa. Olen maail-
malle avoin kehittäjäluonne. Puheenjohtajana olen 
pyrkinyt uudistamaan Ornamoa ja tuomaan sen 
strategian ja prosessit tähän päivään ja pyrkinyt 
avaamaan Ornamoa uusille kumppanuuksille sekä 
uusille osaajaryhmille suunnittelutoimialalla.  

MITÄ ORNAMOSSA ON PUHEENJOHTAJA-
KAUDELLASI SAATU AIKAAN? 
Olemme koonneet Ornamolle Laatukäsikirjan. Se ker-
too, miten Ornamo toimii, mitkä ovat resurssimme ja 
päämäärämme. Toteutimme sääntömuutoksen, joka 
avasi uusien alojen ammattilaisille oven Ornamon jä-
senyyteen. Roolimme Designmuseon kumppanina on 
vahvistunut yhteisten näyttelyprojektien ja museon 
hallituksen jäsenyyteni myötä. Olemme vaikuttaneet 
uuden arkkitehtuurin ja muotoilun museosuunni-
telman syntyyn. Avasimme keskustelun, joka johti 
muotoilun kansallisen korkeakoulustrategiatyön 
aloittamiseen.  

Olemme myös aktivoituneet yhteistyössä Bureau 
of European Design Associations Bedan kanssa. 
Määritimme EU-tason tavoitteeksemme kylvää 
ajatuksen EU-rahoitusohjelmien läpileikkaavasta 
muotoilun resursoinnista, ammattimaisen fasilitoin-
nin ja osallistavien innovaatioprosessien mahdollis-
tamiseksi kehityshankkeissa. Lanseerasimme myös 

Ornamon mentoritoiminnan: kutsuimme yhteistyö-
hön Ornamon entiset puheenjohtajat. 

MILLAISTA HALLITUS TYÖSKENTELY ON? 
Hallitustyössä on ollut parasta yhteisen agendan 
toteuttaminen näköalapaikalla – hallituksessa 
työskennellessä näkee selvästi mitä alalla tapahtuu 
ja mihin olemme menossa. Hallitustyössä haasta-
vinta on ollut työmme vaikuttavuuden takaaminen. 
Joudumme perustelemaan ja ajamaan asiaamme 
neuvotellen sidosryhmien sekä päättäjien kanssa, 
jotka kerta toisensa jälkeen täytyy ajaa sisään 
muotoilun hyötyjen ja potentiaalin ymmärrykseen.

MITÄ AJATTELET MUOTOILUN NYKYKENTÄSTÄ? 
Odotamme Business Finlandin ottavan vetovas-
tuun kansallisen strategiatyön koordinoinnissa. 
Muotoilun hyödyntämiselle pitäisi valtion ja EU:n 
tasolla taata korvamerkityt määrärahat paremman 
rakennetun ympäristön ja toimivampien palvelujen 
takaamiseksi. Täytyy olla konkreettinen agenda. 
Poliittista lobbausta pitää jatkaa kohdennetusti ja 
olla aktiivinen. Pitää osata argumentoida ja tuoda 
selkeästi näkyviin muotoiluosaajien mukanaolon 
tuottama kokonaisvaltainen potentiaalinen hyöty 
suhteessa investointeihin.

MITEN NÄET ORNAMON ROOLIN NYT? 
On tärkeää asettaa yhteisiä tavoitteita insinöörien ja 
lainsäätäjien kanssa. 

Muotoilijoita täytyisi saada asiantuntijoiksi kun-
tiin ja valtion organisaatioihin. Kansainvälistyminen 
ja digitalisaatio on pidettävä alamme kehittämisen 
keskiössä, jotta pystymme vastaamaan yhteiskun-
nan ja asiakaskentän muuttuviin tarpeisiin.

T E K S T I  S U S A N N A  B J Ö R K L U N D  K U V A  A N N I  K O P O N E N 
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Kristian katsoo 
tulevaisuuteen 
Digitaalisuus on tuonut alalle uusia työkaluja ja 
toimintamalleja, mutta muotoilijoita tullaan tarvitsemaan 
yhä enemmän ja laajemmissa rooleissa asiantuntijoina 
yllättävilläkin aloilla osana yhteiskuntaa. Kristian Keinänen 
listasi tärkeimmät tulevaisuuden trendit muotoilualalla. 

T O I M I T T A N U T  S U S A N N A  B J Ö R K L U N D

4. Neobauhauslaisuus 
”Muotoilijat ovat rikkomassa perinteisten osaamisalojemme 

välisiä siiloja ja roolituksia. Ilmassa näkyy merkkejä paluusta 

olennaiseen. Muotoilijat ovat asiantuntijoita, joiden monialaisuus 

ja roolit sekoittuvat. Enää ei ole väliä minkä alan muotoilijana 

synnytään. Osaaminen mahdollistaa toimimisen moninaisissa 

tehtävissä perinteisen lokeron ulkopuolella.” 

3. Suomen muotoilukentän kansainvälistyminen keskiöön 
”Kannattaa olla kartalla, mitä valtavissa nousevissa talouksissa kuten Kiinassa 

tapahtuu. Lahden ystävyyskaupunki Wuxin ekocity -hanke vie korkeatasoista 

muotoilun prosessiosaamistamme Aasiaan auttaen luomaan käyttäjäystävällisiä, 

kestäviä ja toimivia elinympäristöjä muun muassa Kiinan kasvavalle keskiluokalle. 

Kiinan palvelumuotoilijat ja kaupunkisuunnittelu tekevät yhteistyötä suomalaisten 

muotoilijoiden kanssa. Tällaiseen kannattaa panostaa.” 

1. Muotoilijan uudet roolit
”Muotoilu on empatiaa, ergonomiaa ja estetiikkaa. Näen muotoilijat generalisteina, joka ymmärtävät ”vähän 

kaikesta”, auttaen yrityksiä ja organisaatioita hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja löytämään oleellisen. 

Meidän on helppo toimia fasilitaattoreina yhteiskunnan, yritysten ja organisaatioiden innovaatioprosesseissa.” 
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2. Muotoilukentän laajeneminen 
”Ala on murroksessa ja työnkuvamme laaja-alaistuu koko ajan. 

Muotoiluajattelu ja -työkalut on omaksuttu uusilla toimialoilla, 

kuten insinöörityössä, arkkitehtuurissa ja kaupunkikehittämises-

sä. Henna-projektissa Orimattilassa rakennetaan kaupunginosaa 

holistisesti kestävä kehitys ja vastuullisuus keskiössä.”

Kokonaisvaltainen, osallistava rakennetun ympäristön, proses-

sien ja palvelujen suunnittelu yhdistää asukkaat, arkkitehdit, 

palvelumuotoilijat, kaupungin päättäjät ja kaupunki-infran 

teknisen suunnittelun ammattilaiset ja muotoilun tiukemmin 

toisiinsa, se tuo lisäarvoa kaikille osapuolille.”
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the 
show

8. – 12. 2. 2019

  sensational 
   exceptional 
  original

Luovasti innostava valikoima kansainvälisiä 
kulutustavarabrändejä. Katsaus uusimpaan 
designiin ja innovaatioihin. Ammattimessut, 
jotka johtavat tietä tulevaisuuteen. 

Puh. 040 544 5577
info@fi nland.messefrankfurt.com

www.thespirit.video 
trailer by M.B. x S.H.
#ambiente19
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Asuntoja muotoilijoille ja taiteilijoille  
Ars Longa senioritaloon 
 
Osallistu tukikampanjaan! 

Ornamon senioritaloyhdistys on käynnistänyt  
Mesenaatti.me -joukkorahoituskampanjan, jonka  
tavoitteena on saada Ars Longa senioritalon  
asunnoista neljännes muotoilijoiden käyttöön.  
Voit osallistua monin eri tavoin ja summin uraa  
uurtavaan, ensimmäiseen muotoilijoiden,  
taiteilijoiden ja kirjailijoiden senioritalon syntyyn.

Kalasatamaan rakennettava Ars Longa senioritalo 
valmistuu vuoden 2020 alussa. Aran tukemaan  
vuokrataloon tulee 56 asuntoa ja monipuoliset  
yhteistilat. Rakennuksen on suunnitellut  
arkkitehtitoimisto Hannunkari-Mäkipajaja.

Ornamon senioritaloyhdistyksen ja Suomen  
Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön käynnistämässä  
yhteishankkeessa on mukana myös Suomen  
Kirjailijaliitto ja Kuvasto. Rakennuttamisen  
kokonaisrahoitus on koossa. Alustava kustannus- 
arvio on n. 9,4 miljoonaa euroa. Alkupääoma  
omarahoitukseen on koottu vapaaehtoistyönä  
ja Ornamo-säätiön tuella.  

Ole mukana rakentamassa 
senioritaloa!

Kampanja-aika  
20.11.2018 – 31.1.2019

mesenaatti.me/senioritalo 
www.facebook.com/ornamoseniori/
ornamo.fi/senioritalo

 

Kolumni.

HILMA ON hyvä naisen nimi ja tehokas kilpailutta-
misen foorumi. Sieltä näkee mihin kuntien vuosi-
budjetit sulavat: asvalttitöihin, seniorivaippoihin 
tai kouluruokaan. Samalla metodilla ja melkein 
samoilla kriteereillä kilpailutetaan myös sisustus-
suunnitelmien toteutukset. Kokonaistaloudellisuus, 
saatavuus ja tarjoajan taloustiedot usein ratkaisevat 
voittajat.

KUVITTELE. Olet juuri saanut valmiiksi sisustus-
suunnitelman. Sellaisen, jossa oikeasti on mietitty 
millaisessa työympäristössä 300 tietyn ihmisen 
olisi hyvä työskennellä. Ei mikään pieni työ. Ja olet 
tehnyt sen huolella – miettinyt mööpelit, kalustei-
den verhoilujen laadut ja värit, valinnut parhaan 
valaistuksen, koonnut eri valmistajien tuotteista 
kokonaisuuden, jossa on ideaa, toiminnallisuutta – ja 
joka myös näyttää hyvältä.

VIIMEISIMMÄLLÄ kvaliteetilla on todella vähän 
arvoa, jos asiakkaasi pelaa verorahoilla. Suunnitel-
masi laitetaan julkiseen tarjouskilpailuun – jos nyt 
ei olisi jo lähtötiedoissa ollut valmiiksi kilpailutettua 
puitesopimusta, jonka rajoissa sisustusarkkitehti 
saa toimia.

KUN HILMAAN tipahtaa tarjouspyyntö, jonka 
liitteenä on sisustussuunnitelma, useimmiten ei voi 
tietää saako sitä mitä tilaa. Tai saako edes sitä mitä 
joku asiaan perehtynyt sisustamisen ammattilainen 
on suunnitelmaan piirtänyt. Eri tarjoajat kokoavat 
omista ja edustamistaan tuotteista vastaavan 
kokonaisuuden, jolle laittavat kilpailukykyisen 
hintalapun. Lähes poikkeuksetta ratkaiseva ja 
helpoiten mitattava arviointikriteeri on hinta. 
Kotimaisuus ei ole suosiossa: turha edes haaveilla, 
että kunnat ja kaupungit voisivat kannustaa suoma-
laisten muotoilijoiden ja suomalaisten valmistajien 
tuotteiden käyttöä – vaikka sisustusarkkitehti niin 
olisi ajatellut.

KAUNEUSKIN on todella huono kilpailutuskriteeri. 
Sitä paitsi olen huomannut, että hyvin harvoin ku-
kaan ammattilainen enää kehuu muotoilun tuloksia 
kauniiksi. Tuntuu siltä, että estetiikka ei ole enää 
hyvä puheenaihe.

    teollinen muotoilija
    Pekka Toivanen

Hyvä Hilma!

SUUNNITELMAN kokonaisvaltaisuus on sekin 
kimurantti asia. Useimmiten siitä syntyy se ideoiden 
punainen lanka, joka kutoo toimivan kokonaisuuden. 
Miten värit ja materiaalit pelaavat yhteen, missä 
kohtaa tarvitaan erityistä ja asiakkaan brändiä 
korostavia tuotteita, ehkä jopa taidekäsityötä tai 
puusepän nikkaroimia yksilöllisiä kalusteita. Hyvä 
suunnitelma koostuu useista erikokoisista ja 
arvoisista paloista, joista syntyy parhaimmillaan 
vaikuttava tilkkutäkki. Jokainen ruutu ja kangaspala 
on löytänyt arvoisensa paikan. 

HILMASSA KÄY usein niin, että tämä suunnitelma 
lingotaan 90 asteessa ja ulos saadaan kyllä jon-
kinlainen toimitilan kattava plääni – mutta ei enää 
samoilla ajatuksilla ja laadulla. Pesuohjelma nimeltä 
”julkinen talous” on pessyt siitä esiin toteutusmallin, 
joka saadaan edullisesti – kilpailutuksen pelisääntö-
jen mukaisesti. 

LOPPUKÄYTTÄJÄT, kuntalaiset, eivät pääse valitse-
maan kilpailutuksen pesuohjelmaa. Heillä on eniten 
hävittävää: heitä on ehkä osallistettu ja pyydetty 
vaikuttamaan. He ovat ehkä nähneet valmiit suun-
nitelmat, innostavat havainnekuvat, ja he odottavat 
parasta. Sen sijaan voi olla, että he saavat halpuutet-
tua ja persoonatonta kalustevalikoimaa, joka nippa 
nappa vastaa sitä mitä arkkitehti on ajatellut. 
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Kuukauden taiteilija. 

Veera Kulju  marraskuu 2018

Popcorn on populaarikulttuurissa vahvasti elokuviin, lastenkutsuihin 
ja telkkarin äärellä syöpöttelyyn liitettävä herkku. Se toimii metaforana 
ulkopuolisuudesta. Popcornia syödään, kun tapahtumia seurataan sivusta. 
Huokoinen popcorn sukeltaa keramiikkamassaan, se palaa polton yhteydessä 
ja tästä huolimatta sen muoto säilyy. Tämä on kuin taikuutta. Lopputulos on 
mysteeri, ihmeellinen materiaalileikki, jota katsoo epäuskoisesti. 

Metsään linkittyvät äänet nousevat melkein pääosaan videoinstallaatiossa, 
jossa tanssija pukeutuu veistosmaiseen tekstiiliteokseen. Liikkeen myötä 
teos herää eloon sekä visuaalisena objektina että soittimen kaltaisena kehon 
liikkeisiin reagoivana shamaaniasuna. Sen voi nähdä myös jättimäisenä 
koruna, kehollisena asusteena, joka edellyttää kantajaa ollakseen valmis. 
Tanssillinen teos on eräänlainen avain Kuljun koko tuotantoon. 

Vaikka Kuljun teoksissa on materiaalin kautta syntyviä käsitteellisiä tasoja, on 
pyrkimys silti siihen, että niiden katsominen olisi fyysisesti kokemuksellista. 
Kulju onnistuu välittämään teostensa materiaalisuuden ja muotokielen kautta 
sen, miltä ne tuntuvat. Matan ja kiiltävän, terävän ja sileän, lämpimän ja 
kylmän erot voi tuntea sormenpäissään, vaikka teoksia vain katsoo.

www.veerakulju.com 
www.finnishdesigners.fi/portfolio/veera.kulju 
www.instagram.com/veerakulju/ 
www.artaggallery.com 
www.lokalhelsinki.com

SOUNDS OF SILENCE 2017 

Hahmo sarjan osa 2. Teksiili ja video. Käsin kudottu tekstiili, 

keramiikasta valetut avaimet konsepti ja teos: Veera Kulju QUEEN OF THE DESSERT 2018 

vitroposliini, popcorn ja lasite 

   FOREVER FOREST 2018 

   käsin rakennettu musta savi ja 

lasite, yksityiskokoelmassa

T E K S T I  V E I K K O  H A L M E T O J A

Lakimies vastaa.

Vastauksen antaminen ei ole yksinkertaista, sillä 
työsuhteessa Ville Visuaalisen oikeus omiin teoksiin-
sa joutuu törmäyskurssille työnantajan oikeuksien 
eli työlainsäädännön kanssa. Aineettomat oikeudet 
siirtyvät työnantajalle automaattisesti lain no-
jalla vain tietokoneohjelmien ja tietyissä rajoissa 
keksintöjen osalta. Muilta osin lainsäädännössä ei 
oteta yksiselitteistä kantaa oikeuksien siirtymiseen, 
vaan tilanne on jännitteinen: siinä missä aineettomia 
oikeuksia koskevassa lainsäädännössä lähdetään 
siitä, että oikeudet malliin tai teokseen syntyvät 
niiden luojalle, on työlainsäädännössä lähtökohtana 
työn tulosten kuuluminen työnantajalle. 

Työsuhteisessa palkkatyössä aineettomien 
oikeuksien siirtyminen on sopimuksenvarainen asia. 
Villen kannattaakin ehdottaa työnantajalle, että 
oikeuksien hyödyntämisestä sovitaan tarkemmin 
ennen työsuhteen alkamista: mitä saadaan hyödyn-
tää, millä edellytyksillä, kuinka laajasti ja millainen 
korvaus tästä maksetaan. Korvauksen osalta myyn-
nin mukaan määräytyvä rojalti on usein joustavin 
vaihtoehto. Työnantajan voi olla vaikea määritellä 
ennalta, kuinka kauan aineettomia oikeuksia on 
tarvetta hyödyntää. Työntekijän intressissä taas on 
reilua päästä osalliseksi hyödyntämisestä, joka voi 
olla laajamittaista ja pitkäaikaista, jatkuen joskus 
jopa vuosikymmeniä työsuhteen päättymisen 
jälkeenkin. 

Myös lain tulkinnan tasolla jännitteet ovat 
näkyvissä. Mikäli malli on luotu työsuhteen aikana, 
voivat oikeudet siirtyä työnantajalle työsopimuksen 
velvoitteiden täyttämiseksi yhteisymmärryksen 
vallitessa ns. hiljaisella sopimuksella, eli ilman 
kirjallista sopimustakin. Tavallisesti tällainen 
tilanne syntyy, jos työsopimuksessa on sovittu, 
että työtehtävänä on luoda malleja. Toisaalta taas 
tuomioistuinkäytännössä on muodostunut luovan 

työn tekijöitä suojaava linja, jonka mukaan epäsel-
vissä aineettomien oikeuksien luovutustilanteissa 
tilannetta on tulkittava suppeasti teoksen tai mallin 
luojan hyväksi.

Näistä kaikista jännitteistä seuraa riski vaikeisiin 
tulkintatilanteisiin ajautumisesta, mikäli oikeuksien 
hyödyntämisestä ei sovita etukäteen selkeästi ja 
kirjallisesti. Ei ole lainkaan tavatonta, että työnan-
tajan ja työntekijän oletukset työsuhteessa tehtyjen 
teosten ja mallien kohtalosta poikkeavat radikaalisti 
toisistaan, eikä työsopimuksessa lue asiasta mitään.

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies 
Jussi Ilvonen. Palstalla Ornamon lakimies 

käsittelee muotoilualan oikeudellisia 
kysymyksiä tapausesimerkkien kautta.

Aineettomat oikeudet työsuhteessa 
Ville Visuaalinen on saanut työtarjouksen keskisuuresta suomalaisyrityksestä 
muotoilijan tehtävään. Työhaastattelun jälkeen työnantaja on toimittanut Villelle 
työsopimuksen etukäteen tutustuttavaksi. Sopimuksessa ei kuitenkaan mainita 
mitään työsuhteessa luoduista teoksista ja malleista tai niitä koskevista aineetto-
mista oikeuksista. Pitäisikö niistä sopia varmuuden vuoksi tarkemmin?

Lähetä kysymys
jussi.ilvonen@ornamo.fi

Sovi aineettomista  
oikeuksista työsuhtees-
sa selkeästi, kirjallisesti 

ja hyvissä ajoin

Oikeuksien hyödyntämisestä 
on kätevää sopia esimerkiksi 
työsopimuksessa

I P R

Ornamon lakimies palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton.

Pyri neuvottelemaan  
reilut pelisäännöt oikeuksien 

hyödyntämisen suhteen  
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https://lokalhelsinki.com/all-content/chart-design-2018/


Kuukauden taiteilija. 

Heidi Aulikki Puumalainen  joulukuu 2018

Taiteilija Heidi Aulikki Puumalaisen rakkain työkalu on dreija. 
Symmetristen muotojen lisäksi sillä voi tehdä meheviä 
epäsymmetrisiä muotoja. 

Heidin lempipaikka on luonnonkaunis Kökarin saari, jossa hän 
on käynyt seuraamassa kevään heräämistä, työskennellyt 
ja ajatellut. Ajatukset hän on dreijannut Thought Bubbles 
-teossarjaksi, jonka osa 1–23 ostettiin keväällä osaksi valtion 
taideteostoimikunnan kokoelmaa. 

Pääsääntöisesti Puumalainen työskentelee työhuoneellaan 
Tehtaankadulla, Helsingissä. Taiteen lisäksi hän tekee 
käyttökeramiikkaa Heidi Aulikki -tuotemerkillä sekä opettaa 
keramiikkaa.

www.heidiaulikki.com

4.18

31

K
uv

a:
 B

el
ig

ht
fu

l d
es

ig
n Löydä muotoilu- ja suunnittelupalvelut, 

designtuotteet, taiteen tekijät 
ja verkkokaupat.

www.� nnishdesigners.�  



1

Suunnittelija kertoo.
T E K S T I  M I N N A  B O R G  K U V A T  U Z I  V A R O N

1. Sympaattinen Linto- 
valaisin on omaa tuotantoa.  

Sesign-design 2017. 

2. Secto Designin valaisimet 
valmistuvat taitavien hienopuu-

seppien käsissä muotopuristetusta 
suomalaisesta koivusta Heinolassa. 

3. Puisissa reliefiveistoksissa pyrin 
toteuttamaan pyrkimystä tehdä 

taidetta omaehtoisesti, jolloin mitta- 
tarkkuus ja linjojen täsmällisyys 

nousee esiin.

4. Secto Designin Teelo- 
pöytävalaisin taittaa kivan 

pehmeästi valoa.

Seppo tunnetaan eritoten Secto Designille 
suunnitelluista valaisimista,  jonka tuote-
perhe kasvaa ja leviää ympäri maailmaa. 
Suunnittelijana Sepolle kokeilu on kaikki kai-

kessa. ”Omassa osakeyhtiössäni Sesignissa pääsen 
suunnittelemaan vapaasti. Jo opiskeluaikana otin tai-
deaineet tosissani: uskon sattumiin ja luonnosteluun. 
Luotan piirtämiseen, minulla on paljon skissikirjoja, 
joihin tarpeen tullen palaan. Vapaaseen tekemiseen 
kuuluu nykyisin myös oma protopaja.” 

Tällä hetkellä Seppoa työllistää 70-luvun talo, josta 
hän urakoi itselleen ja japanilaiselle vaimolleen uutta 
kotia. Seppo halusi puolisonsa kanssa nimenomaan 
tasakattoisen talon. Remontti valmistuu ensi kevää-
nä ja sinne Koho suunnittelee myös kalusteet. Sisus-
tusarkkitehdin tutkinnon lisäksi hänellä on myös 
arkkitehdin pätevyys. ”Nautin todella arkkitehtuu-
rin opiskelusta, mutta muotoilu työnä on nautinnolli-
sempaa. Pajat ja omin käsin tekeminen on enemmän 
minua kuin excel-taulukoiden tekeminen rakennus-
projektissa.” summaa Seppo. 

Seppo Koho  
uskoo sattumiin
Seppo Koho on tunnettu Secto Designille suunnittelemistaan valaisimista. 
Harvempi tuntee mittatarkan suunnittelijan kokeellista puolta. 

Seppo Koho
Suunnittelija
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Ornamo toivottaa  
hyvää joulua!
Tee joulun parhaat design-löydöt Ornamon Design Joulussa. 
Design Joulusta löydät aidot ja alkuperäiset tuotteet. #loveoriginal 
Avoinna perjantaina klo 15–19, lauantaina klo 10–19 ja sunnuntaina 
klo 10–18. Kaapelitehdas: Merikaapelihalli, Puristamo ja Valssaamo, 
Tallberginkatu 1, Helsinki. www.ornamo.fi/design-joulu-187.

–
9.

12
.

http://www.ornamo.fi/design-joulu-18


Jäsenille.

kampanja

palvelu

EKSKURSIOIDEN JÄRJESTÄMISTÄ, työnhaun valmen-
nusta, oman työn markkinointia ja ainejärjestötoiminnan 
edistämistä. Nämä ovat esimerkkejä opiskelijajärjestöjen 
työelämäprojekteista, joihin Ornamo myönsi tukea. 
Alkusyksystä käynnistyneellä sponsorointikampanjalla 
Ornamo haluaa olla mukana edistämässä opiskelijoiden 
laadullista työllistymistä ja kartuttamassa opiskelijoiden 
työelämätietoutta. Kampanjaan tuli määräaikaan mennessä 
kuusi hakemusta. 

FINNISHDESIGNERS-PALVELU tavoittaa muotoi-
lun tilaajat ja ostajat.  Verkkopalvelu kokoaa samalle 
alustalle muotoilupalvelujen, tuotemuotoilun ja 
taiteen tekijät ja suunnittelijat. Jäsen, käy luomassa 
oma portfoliosi ja näy ammattilaisten joukossa:  
www.finnishdesigners.fi 

Opiskelijajärjestöt 
pureutuvat työelämän 
kysymyksiin 

Näy ammattilaisten  
joukossa

M U I S T A M M E

Reino Kullervo Koski loi pitkän uran vaatesuunnittelijana, tekstiilisuunnit-
telijana ja taidemaalarina. Hän opiskeli Taideteollisessa opistossa (Ateneum, 
nykyinen Taideteollinen Korkeakoulu) 1953–1956 ja oli ensimmäinen 
miesopiskelija vaatesuunnittelulinjalla. Opiskeluaika Ateneumissa merkitsi 
Reinolle erittäin paljon. Hänen silloiset opettajansa Tapio Wirkkala ja Timo 
Sarpaneva olivat Reinon jatkuvia inspiraation lähteitä. Valmistuttuaan hän 
suunnitteli kolme vuotta Tiklas Oy:lle ja siirtyi vuonna 1960 Reima-Pukine 
Oy:hyn, jossa osallistui kuuluisan enstex-materiaalin kehittelyyn. Vuonna 
1973 Reino perusti oman sunnittelutoimistonsa, Reinon Design Ky:n ja 
jatkoi idearikasta suunnittelua useille merkeille. Vuonna 1975 Reinon lähes 
40 vuotta kestänyt ura vaateteollisuuden suunnittelijana palkittiin Valtion 
Taideteollisuuspalkinnolla. Reino toimi lukuisissa luottamustehtävissä 
mm. Suomen Pohjoismaisessa Taideliitossa, Helsingin taiteilijaseurassa, 
Ornamossa ja Valtion Taideteollisuustoimikunnassa. Hän on sekä Ornamon 
että Suomen Pohjoismaisen Taideliiton kunniajäsen. Reino oli merkittävä 
suunnittelija, mutta myös taiteilija. Ensimmäiseen taidenäyttelyyn hän 
osallistui jo opiskeluaikanaan. Reinon loppuelämän kestänyt luomiskausi 
rakkaan maalauksen parissa jatkui hänen jäätyään Valtion taiteilijaeläkkeelle 
vuonna 1993. Reino piti myös lukuisia yksityisnäyttelyitä ja ansaitsi palkin-
toja mm. ryijytaiteestaan. Reinolla oli ainutlaatuinen tapa jättää kaikki mihin 
hän koski aina parempaan tilaan kuin aikaisemmin. Tämä filosofia perustui 
hänen avoimeen tapaansa kohdata ihminen, luovuuteensa, jonka hän jätti 
luomiinsa kankaisiin, tauluihin ja ryijyihin, sekä hänelle rakkaisiin paikkoihin 
kuten kesäpaikka Hopunnokkaan, jossa taiteilija mielellään hakkasi halkoja 
suunnittelu-uran vastapainoksi. Reino eli elämää täysillä nauttien, rakastaen, 
luoden ja muita kannustaen, viimeiseen elinpäiväänsä asti.

Jonna Emilia Koski. Kirjoittaja on Reino Kosken tyttärentytär.

Reino Kullervo Koski  
31.8.1932–31.5.2018 

Sisustusarkkitehti SIO Pauli Puotila kuoli Espoossa 16. syyskuuta 90-vuotiaana.
Hän syntyi 1927 Hollolassa ja tuli ylioppilaaksi 1949 Lahden Lyseosta, jonka jälkeen hän kävi 
armeijaan suorittaen RUK:n. Puotila oli jo nuorena taitava piirtäjä ja koulun piirustuksenopettajan 
suosituksesta hän haki opiskelemaan Taideteolliseen oppilaitokseen (Ateneum), josta hän valmistui 
sisustusarkkitehdiksi vuonna 1954.  Puotila aloitti sisustusarkkitehtiuransa Einari Teräsvirran 
toimistossa, jonka jälkeen hän siirtyi Haimi Oy:öön ja sieltä Sokos Oy:öön. Merkittävimmän uransa 
hän teki Lasse Ollinkarin toimistossa vuosina 1959–1987. Hänen työmaakseen tuli etenkin pankkien 
ja suurten sairaaloiden sisustusten kehittäminen. Kohteita olivat mm. Tampereen, Jyväskylän ja 
Seinäjoen keskussairaalat, lukuisat Kansallis-Osake Pankin konttorit sekä monille tutuksi tulleet Ta-
piolan Heikintori ja ravintola Linnunrata. Suomen Pankin toimitilojen sisustaminen oli vuosikymmeniä 
yksi Ollinkarin toimiston päätöistä. Pauli Puotila oli mukana mm. SIO:n 1987 palkitsemassa Suomen 
Pankin juhlahuoneiston suunnittelussa. Puolison uran tukeminen ammatillisesti ja yhteiset suunnit-
teluprojektit olivat tärkeitä molemmille. Kolme poikaa harrastuksineen sekä itse suunnittelemansa ja 
osittain rakentamansa hirsimökki Saimaan saaressa olivat aina hänen sydäntään lähellä.

Mikko, Antti ja Jukka Puotila. Kirjoittajat ovat Pauli Puotilan poikia. 

Pauli Puotila   
27.11.1927–16.9.2018

Tarvitsetko apua juridisissa kysymyksissä?
Haluatko tarkistaa työsopimuksesi?
Askarruttavatko aineettomiin oikeuksiin tai
kannattavuuden kehittämiseen liittyvät asiat?

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen  vastaa Ornamon
jäsenten kyselyihin maanantaisin ja torstaisin  
klo 9–17. Puh. 043 212 723.

Muina arkipäivinä voi lähettää sähköpostia os:
jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Palvelu on jäsenille maksutonta.

 
Lakimies tukenasi
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Yhteistä hyvää 
tukemassa 
Ornamo-säätiön tuen avulla ornamolaiset saavat 
mahdollisuuden toteuttaa projekteja, jotka edistävät 
yhteistä hyvää. Kuinka muotoilijat ja taiteilijat voivat 
edistää vastuullisuutta yhteiskunnassa? Tähän 
kysymykseen vastaavat Ornamo-säätiön tukemat 
hankkeet vuonna 2018. 

T E K S T I  E L I N A  P E R T T U L A

”Ornamo-säätiön apurahalla Taiteilijat O ry on toteuttanut 

Taidekummi -työpajoja Helsingin kaupungin leikkipuistoissa 

osana maahanmuuttajille suunnattua Kotoklubi Kanelin 

toimintaa. Taidekummit tuovat toimintaan mukaan taiteen 

ja käsityön erityisosaamista kielenopetuksen ja kotoutu-

misen tueksi, ja kouluttavat klubien vetäjiä uudenlaisten 

taidetehtävien pariin.” 

Tiia Matikainen, Taiteilijat O

”Saamani apuraha mahdollistaa työskentelyni luontoaihei-

sen lastenkulttuuriprojektini parissa. Projektissa toteutan 

kuvitetun lasten eläintietokirjan, työnimeltään Yhtä ja toista 

otuksista, joka julkaistaan keväällä 2019 Etana Editionsin 

kustantamana. Kirjanjulkaisun yhteydessä järjestän lasten 

työpajoja, joissa tutkitaan uhanalaisia eläinlajeja luovan 

tekemisen kautta.” 

Laura Merz  

”Modernin Suomen kuva on monilta osin syntynyt 

sisustusarkkitehtien työstä. Ornamo-säätiön apuraha lisäsi 

mahtavasti innostusta kirjan tekemiseen alan ammattikun-

nan työn murroksesta viimeisten 50 vuoden aikana”.

Yrjö Sotamaa

”Minulle Ornamon apuraha mahdollistaa vanhuksiin kohdis-

tuvan projektin jatkamisen. Sen avulla saan yhteiskunnassa 

huomaamattoman ihmisjoukon äänen kuuluviin. Konkreet-

tisesti raha kuluu taidetarvikkeisiin ja ostopalveluihin, kuten 

teosten valokuvaukseen ja kehystykseen.”

Suvi Suikki 

Mitä Ornamo-säätiö tekee?  

Ornamo-säätiö on suomalaisen muotoilun 
taustavaikuttaja. Vuonna 1994 perustetun 
säätiön tarkoituksena on tukea Ornamon 
jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön 
suunnittelun, taidekäsityön, teollisen 
muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetus-
suunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä. 

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu 
useita merkittäviä muotoilualan rahastoja ja 
testamentteja, joiden tuotosta säätiö jakaa 
vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja 
muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. 
Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testa-
mentteja voidakseen toimia tarkoituksensa 
mukaisesti. 

Ornamo-säätiön varojen sijoitustoiminnan 
lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon 
säilyminen ja vastuullinen sijoittaminen. 
Säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan 
olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnal-
la. Säätiön varoja hoitaa Front Capital Oy.

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa 
hallitus, johon kuuluu kuusi Ornamon 
nimeämää henkilöä. Hallituksen jäsenistä 
vähintään kahden on oltava Ornamo 
ry:n jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä, 
joilla on rahoitusalan, lainsäädännön tai 
elinkeinoelämän asiantuntemusta. Halli-
tuksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa.

Näin haku eteni
• Stipendien hakuaika: tammi–huhtikuu 2018. Hakemuksia tuli yhteensä 30 kpl.
• Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n ja SIO:n hallitukset sekä Ornamon stipenditoimikunta arvioivat hakemukset ja 

antoivat ehdotuksensa Ornamo-säätiön hallitukselle. Vuoden 2018–2019 stipenditoimikuntaan kuuluvat Sari 
Anttonen, Clarice Finell, Jouni Kivelä ja Outi Martikainen. 

• Ornamo-säätiön hallitus päätti kokouksessaan apurahansaajat stipenditoimikunnan ehdotusten pohjalta. 
Hallituksen muodostavat Liina Blom, Miia Kallio, Olli Happonen, Mika Karkulahti, Reijo Markku ja Jari 
Puhakka. Yleisrahaston apurahasta päätettäessä Miia Kallio ja Maija Taimin rahaston apurahasta päätettäes-
sä Mika Karkulahti jääväsivät itsensä päätöksenteosta.

Taide- 
kummit

Yleisrahaston 5 000 euron 
apurahan sai Taiteilijat O ry 
Taidekummi-hankkeeseen. 

Toiminta edistää kotoutumista 
taiteen keinoin. Työryhmässä 
ovat mukana tekstiilitaiteilija, 

kuvataidekasvattaja Virpi Ve-
sanen-Laukkanen, keramiik-
kataiteilija Tiia Matikainen, 

keramiikkataiteilija Miia Kallio, 
sekä kuva- ja tekstiilitaiteilija 

Leena Illukka.

Sisustus- 
kurssi ´69 

Maija Taimin rahaston 
3 500 euron apurahan sai S’69 
-työryhmä kirjaprojektiin, joka 
käsittelee sisustusarkkitehdin 

ammatinkuvan muutosta. 
Mukana ovat: sisustusarkki-

tehti, professori emeritus Yrjö 
Sotamaa, sisustusarkkitehti 
Leena Palsanen sisustus-
arkkitehti Raimo Räsänen, 

sisustusarkkitehti Rauno 
Sorsa, sisustusarkkitehti Liisa 
Ilveskorpi ja sisustusarkkitehti 

Matias Ingman.

Taidetta 
vanhene- 
misesta 

Mirja Tissarin rahaston 
3 000 euron apurahan sai 

kuva- ja tekstiilitaiteilija 
Suvi Suikki.

Tekstiilitaiteilija Suvi Suikki 
on käsitellyt taideteok-

sissaan vanhenemista eri 
näkökulmista. Hän haas-

tattelee vanhuksia ja poimii 
keskusteluista teosten 

aiheita. Lopulliset teokset 
syntyvät yhdistelemällä 

piirtäen ja kirjoen erilaisia 
materiaaleja ja elementtejä.

Lasten- 
kirja

Eva Taimin rahaston 
apurahan 3 500 euroa sai 

graafinen suunnittelija, 
tekstiilitaiteilija Laura 
Merz luonnonsuojelua 

käsittelevän lastenkirjan 
tekemiseen. Kirja julkaisun 

yhteydessä Laura Merz  
järjestää lisäksi taide-

työpajoja lapsille, joissa 
paneudutaan

käsin tekemisen kautta 
kirjan luontoteemoihin.

Jäsenille.

Suvi Suikki: Kesämuisto  2017,  Lyijykynä,  virkkaus,  

kasvinosat. Kuvaaja Johnny  Korkman

Sisustuskurssi ´69:n  jäsenet osallistumassa Kaj Frankin organisoi-

maan Taideteollisen oppilaitoksen Hämeenlinnaan siirtoa vastusta-

vaan mielenosoitukseen Eduskuntatalon edessä 10.12.1965.

Taiteiljat O ry: Taidekummit-hanke.

Laura Merz: Lastenkirjan kuvitus.
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Sisustusarkkitehdit SIO ry täyttää 70 vuotta vuonna 2019. 

Tervetuloa kaikille avoimeen  
Juhlavuoden aloitusseminaariin/paneeliin, joka järjestetään Tiedekulmassa 
Stage, Yliopistonkatu 4, Helsinki 17.1.2019 klo 13.00–17.00

Avoimessa tilaisuudessa pureudutaan työhön ja työympäristöjen muutoksiin.  
Lisätietoja ja koko ohjelma täydentyy kotisivuillemme: www.sio.fi

Kuva: Helsingin yliopisto Tiedekulma, Matti Pyykkö

Trio-offseT  •  HöyläämöTie 3, 00380 Helsinki  •  www.Trio-offseT.fi
joHan.Heino@Trio-offseT.fi  •  puH. 040 511 1601

Trio-offseT on osa aleksi-paino oy:Tä

Arkista taidetta

Ruskan väriloisto
67 x 67 mm

2015
yksityiskokoelma

HELMA OY
Hietalahdenranta 5 c B  00120 Helsinki
Tel. 09 668 93 90
helma@helma.fi
WWW.HELMA.FI

Aukioloajat arkisin 9–18 ja lauantaisin 10–14
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Kaapelitehdas, Puristamo
Tallberginkatu 1, Helsinki
Avajaiset perjantaina 8.3. klo 17–19

OSALLISTU ORNAMON TEOSMYYNTIIN!
Näyttelyssä esitellään uutta ornamolaista soveltavaa taidetta ja uniikkiesineitä. Teosmyynti on vakiinnuttanut 
asemansa keräilijöiden keskuudessa ja näyttelystä kartutetaan arvostettuja taidekokoelmia, kuten Valtion 
taidekokoelmaa. Ensi vuonna nostetaan esiin soveltavan taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Osallistujan 
tarvitsee vain toimittaa teokset paikan päälle ja noutaa ne, joita ei myydä! Vuonna 2018 teoksia myytiin  
ennätysmäisesti liki 130 000 eurolla

Kuka voi osallistua? Ornamon varsinaiset ja vapaajäsenet.
Mitä voin tuoda näyttelyyn? Esille tulee 1–3 teosta / osallistuja. 
Työt eivät saa olla kolmea vuotta vanhempia.

Mitä osallistuminen maksaa ja mitä sillä saa?
Osallistumismaksu on 100 euroa. Se kattaa näyttelyn tuotannon,  
ripustuksen, markkinoinnin ja myynnin. Myynnin välitysprovisio on 35 %. 

Miten ilmoittaudun?
Ilmoittautuminen: 17.12.2018–10.2.2019 
ornamo.fi-sivuille aukeavalla kaavakkeella. 
Tuottaja: Katja Kotikoski, teosmyynti@ornamo.fi

Finnishdesigners.fi-portfolio
Teosmyynti-tapahtumasivua käytetään tapahtuman  
markkinointiin. Muista päivittää portfoliosi!

Lue Teosmyynnin avainlukuja  
Ornamon jäsenpalveluista:
www.ornamo.fi/fi/artikkeli/ 
teosmyynti-info 

9.–17.3.´19



Ornamon lehti 4/2018
Ornamon jäsenlehti toteutetaan  
Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella. 

PÄÄTOIMITTAJA  Salla Heinänen

TOIMITUSSIHTEERI  Elina Perttula, media@ornamo.fi, p. 043 211 0755

ULKOASU  Tikka Talvenheimo 

ORNAMON ILMOITUKSET JA ILMOITUSMYYNTI, TOIMITUS  

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

4 NUMEROA VUODESSA

1/19 17.1. 19.2. Painos  3 000

2/19 16.4. 28.5. Painos  3 000

3/19 8.8. 3.9. Painos  4 000

4/19 5.11. 3.12. Painos  3 000

Aineistovaatimus  offset (CMYK)

Painos   2 600 kpl

Painopaikka Trio-Offset

Koko   210 x 280

Paperi  Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

ILMOITUSHINNAT (ALV 0 %) NUMEROT 1, 2, 4 / 3

Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK) 

1/8 s. 97 x 66 mm 150 € / 200 € 

1/4 s. 97 x 132 mm  450 € / 550 €

1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed 590 € / 690 € 

1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed 590 € / 690 €

1/ 1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed 850 € / 950 €

Takakannen tai etukannen sisäsivu

210 x 280 mm + 3 mm bleed 950 € / 1 050 €

Takakansi

210 x 240 mm + 3 mm bleed 1 000 € / 1 100 €

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 viikko- 

tiedotteissa. Tunnukset voi pyytää osoitteesta: ornamo.fi/kirjaudu

ISSN 2341-7781 (painettu)

ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)

Media.

Ornamo 

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

Ornamon toimisto on avoinna  
ark. klo 9–17.

ORNAMO RY

ORNAMO ART AND DESIGN FINLAND

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

Saara Argillander
Viestinnän asiantuntija
Viikkotiedote, info@ornamo.fi
p. 044 756 6474
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, jäsenpalvelut 
Finnishdesigners-portfoliot
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi

Jussi Ilvonen
Lakimies
p. 043 2112 723
Ma ja to klo 9–17
jussi.ilvonen@ornamo.fi

Elina Perttula
Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet,
digitaalinen viestintä, Ornamon lehti
p. 043 211 0755
media@ornamo.fi

Miisa Pulkkinen
Asiantuntija, taide
Hankkeet, kehitystyö, jäsenpalvelu
p. 358 40 523 9984
miisa.pulkkinen@ornamo.fi

Anna Rikkinen
Asiantuntija
Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi 
rakentamiseen -hanke 2018–2020
p. 044 743 3577
anna.rikkinen@ornamo.fi

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

Kristian Keinänen
Ornamon puheenjohtaja

ANTALIS OY 
Puh. 040 864 1439 Konsultointi
Puh. 0201 800 200 Paperit 
Puh. 0201 800 254 Suurkuva 
Puh. 0201 800 255 Pakkaaminen
www.antalis.fi | riikka.mouhu@antalis.com

Sisustussuunnitteluun on nyt tarjolla uusia kuosia ja sen myötä uusia ideoita.
Käytettävissäsi on yli 600 uutta mahdollisuutta 

nopeaan, trendikkääseen ja kustannustehokkaaseen sisustamiseen.
Uudet kuosit, uudet ideat - Cover Styl’.

Kysy lisää!

Tarvitsetko uusia ideoita 
luovan työsi toteutukseen?

Just ask Antalis!

COVER STYL’
SMART INTERIOR DESIGN

Mainos_Ornamo_2018_2_CoverStyl.indd   1 5.11.2018   16:11:05
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Tilaa luovuudelle 
Pod-tuoteperheen uusin jäsen PodLounge luo yksityisen ja rennon tilan 
epämuodollisille kohtaamisille. Useista vaihtoehdoista koostuva PodLounge 
on muunneltava, modulaarinen istuin sekä useita seinäkevaihtoehtoja, jotka 
ovat helposti yhdistettävissä toimiston olemassa olevaan ympäristöön. martela.fi

Tule tutustumaan osastoomme

STOCKHOLM 
FURNITURE FAIR

5.–9. helmikuuta 2019
osasto A17:20
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