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Muotoilusta
muotoiluajatteluun
Viikkotiedote
Jäsenenä saat sähköpostiisi alan
ajankohtaiset uutiset kerran viikossa.
Kotisivut
www.ornamo.fi
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Jäsenpalvelut verkossa
Tukea työllesi! Täältä löydät
mm. Ornamon sopimusmallit,
palkkatietoa ja ajantasaisen
apuraha- ja residenssikalenterin:
www.finnishdesigners.fi/kirjaudu
Finnishdesigners.fi
Tee sähköinen portfolio ja
näy ammattilaisten joukossa!
Tilaa itsellesi tunnukset
muotoilu@ornamo.fi
www.finnishdesigners.fi
Ornamon lehti
Saat lehden kotiisi kannettuna
viisi kertaa vuodessa. Tutustu
sähköiseen näköisversioon täällä:
www.ornamo.fi/media/
ornamon-lehti
RSS-syöte
Tilaa Ornamon uutisten rss-syöte
http://www.ornamo.fi/rss

Kannen kuva: Mari Siikonen & Pia Salmi, valokuva: Anni Koponen

Facebook
Seuraa meitä Facebookissa:
www.facebook.com/ORNAMOface
LinkedIn
Liity Ornamon LinkedIn-ryhmään!
https://www.linkedin.com/groups/
Finnish-Association-DesignersOrnamo
Youtube
Ornamo Youtubessa:
www.youtube.com/user/0rnamo
Twitter
Seuraa meitä Twitterissä!
www.twitter.com/Ornamo1
Pinterest
Ornamon kuvagalleria!
www.pinterest.com/ornamo
Instagram
Seuraa Ornamoa!
www.instagram.com/ornamo1
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avahduin maaliskuussa Ornamon
järjestämässä Muotoilupäivässä Koneen muotoilujohtaja Anne Stenrosin
tuohtumukseen muotoilijoiden osaamisesta, ammattitaidosta ja suunnittelutyöhön suuntautumisesta. Stenrosilla oli huoli siitä,
että yrityksiin ei Suomessa saada muotoilijoista
muotoilun johtajia. Maailmalla kun muotoilijoita
valitaan yritysten johtoryhmiin ja tuotekehitystiimien johtajiksi.
Muotoilun menetelmiä työkaluna sovelletaan
kansainvälisesti jo laajasti yrityksissä, Suomessakin kansainvälisissä yrityksissä, mutta muotoilua johtavat muiden koulutusalojen osaajat.
Keitä he sitten ovat? Tämän lehden sivuilla 1217 annoimme äänen kahden teollisen muotoilijan lisäksi myös insinöörille ja psykologille. He
kaikki toimivat muotoilujohtajina erilaisilla toimialoilla, yhdistävänä tekijänä poikkitieteellinen ajattelu, keskustelun taito sekä näkemyksellinen ja soveltava ote muotoilun menetelmiin.
Muotoiluajattelun soveltaminen eri toimialoille lisää työllistymismahdollisuuksiamme,
siksi suunnittelutyön lisäksi muotoilijoita on kannustettava johtotehtäviin. Johtajat yleensä palkkaavat oman alansa asiantuntijoita työtehtäviin ja siten edistävät muotoilijoiden
työllistymistä. He ovat portinvartijoita, jotka pitävät muotoilun puolta ja tuovat näkökulman esiin yrityksessään. Muotoilusijoittaja, muotoilija John Maedan mukaan maailmalla
muotoilijoiden perustamat start-up-yritykset ovat luoneet miljardien liikevaihdon ja sijoittajayritykset ovat nähneet muotoilun merkityksen. Samalla suuryritykset ostavat muotoilun start-uppeja sekä palkkaavat muotoilijoita ja kokonaisia muotoilutoimistoja yrityksensä tuotekehitykseen.
Muotoilun koulutuksen ja ammatti-identiteetinkin pitäisi olla riittävän vahva ollakseen
moniääninen ja sitä pitäisi kehittää siten, että muotoilijat eivät jää sivuun, kun muut koulutetut omivat muotoilutyön kasvavilla aloilla.
Onko tämä edes haaste? Mitä jos onkin hyvä, että muotoilun menetelmistä tulee
osa valtavirtaa? Mitä se tarkoittaa taideteollisuudelle, toimialalle, jonka osuus Suomen
liikevaihdosta laskee koko ajan?
Itse uskon, että talouden ja yhteiskunnan murros on samaan aikaan ongelma,
haaste ja mahdollisuus, johon liittyy luopumista ja uudistumista. Samalla muotoilu
laajenee uusille toimialueille ja lisää alan työmahdollisuuksia. Samalla yhteiskunnassa
on edelleen tilausta luovuuden kielellä kantaaottaville taideteollisille muotoilijoille ja
taiteilijoille. Meiltä odotetaan nyt uutta sanomaa ja sisältöä.•
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Heidi-Hanna Karhu
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Paras työtila löytyy
joskus keittiöstä

Irene Stachon

Laura Karhunen
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50 %

Ornamon työmarkkinakyselyyn
vastanneista yrittäjistä harjoittaa yritystoimintaansa toiminimellä. Osakeyhtiöitä oli
vajaat 40 prosenttia.
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6 x palkinto
A´Design Award
Ari Korolainen voitti A´Design Award
-muotoilukilpailussa kaksi palkintoa. Korolaisen Cubic-tuolille
myönnettiin Bronze A´Design
Award huonekalusarjassa ja
hänen suunnittelemansa
laukku palkittiin Fashion
and Travel-sarjassa.

Roosa Väyliö

Red Dot
Ponsse Scorpion-harvesteri palkitttiin
Best of the Best-palkinnolla Red Dot -muotoilukilpailun tuotesuunnittelun kategoriassa. Innovatiivisia, kestävän kehityksen
mukaisia puunkorjuuratkaisuja valmistava Ponsse on satsannut
Scropion-metsäkoneessaan käytettävyyteen, tuottavuuteen ja
huollettavuuteen.

Green Good Design
Tapio Anttilan Nordic Hysterialle suunnittelema tuote- ja valmistuskonsepti on palkittu Green Good Design -palkinnolla.
Palkinto annetaan suunnittelulle, joka edistää
ekologista tuotantoa ja vihreitä
teknologioita kehittäen
sekä ympäristön
että elämisen laatua.
Kuvassa Tuuli-Tytti Koivula ja Eveliina Juuri

Haalari jakoi mielipiteet Vuoden Huiput
Mennyt vappu oli monelle muotoilun laitoksen opiskelijalle ikimuistoinen, sillä nyt sitä päästiin viettämään haalareissa. Perinteisesti Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoilla ei ole ollut haalareita, mutta viime vuonna NuDe ry päätti
tarjota muotoilun laitoksen opiskelijoille mahdollisuuden olla osa
haalarikulttuuria. Nyt kuka tahansa Muotoilun laitoksen opiskelijoista voi hankkia haalarit halutessaan.
”Vastaanotto haalareiden suhteen on ollut ristiriitaista: osa on jyrkästi vastaan ja osa todella innoissaan”, sanoo NuDe ry:n sihteeri
Eveliina Juuri. Kysyntä haalareille vaihtelee pääaineittain, tilanneiden joukossa oli tänä vuonna enemmän muotoilun opiskelijoita
kuin muodin opiskelijoita.
NuDe ry pohtii vielä ratkaisua siihen, miten haalaritoiminnasta
saataisiin enemmän oppilaitoksen näköinen, jotta yhä useampi lähtisi mukaan tähän perinteeseen. ”Kehitteillä on jännittävää
yhteistyötoimintaa, mutta asia julkistetaan virallisesti vasta kun
olemme selvittäneet saako toiminta tulta alleen.”

Diagonalin Finavialle tekemä TravelLab-hanke palkittiin Palvelumuotoilun kultahuipulla Grafian Vuoden Huiput-kilpailussa. TravelLabissa matkustajat testasivat palvelukonsepteja lentoasemalla.

International Aviation Awards
Finnairin Airbus A350 XWB -koneiden sisustus palkittiin parhaana
International Yacht & Aviation Awards 2015 -kilpailussa kategoriassa Commercial aviation - Economy/Business Class. Sisustuksen
on suunnitellut sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co.

Torsten ja Wanja Söderberg
Muotoilija Ilkka Suppanen saa Torsten ja Wanja Söderbergin palkinnon, jonka arvo on n. 105 000 e. Aiemmin tänä vuonna Suppanen sai myös Suomen kulttuurirahaston 30 000 euron palkinnon.

TAPETILLA

7

Katri Haahdesta
vuoden tekstiilitaiteilija
Tekstiilitaiteilijat TEXO on nimennyt vuoden 2015 tekstiilitaiteilijaksi Katri Haahden. Haahti on työskennellyt tekstiilitaiteen parissa jo
35 vuotta ja käyttänyt teoksissaan monipuolisesti eri tekstiilimateriaaleja. Katri Haahti oli tänä vuonna ehdolla myös Ornamo-palkinnon saajaksi.

NANSOLLE UUSI
PÄÄSUUNNITTELIJA
Muotisuunnittelija Noora Niinikoski on nimetty Nanson pääsuunnittelijaksi. Niinikoski vastaa uudessa
tehtävässään suunnittelutiimin johtamisesta ja tuotteiden designista Nanso Groupin kaikkien brändien mallistoissa. Aikaisemmin Niinikoski on toiminut
muun muassa Marimekon pääsuunnittelijana.

HANKINNAT HALTUUN
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os haluaa tarjota palveluita tai kalusteita
julkiselle sektorille, suunnittelijan on tunnettava
julkisia hankintoja koskevat pelisäännöt pärjätäkseen. Ornamon vuonna 2013 käynnistämä hanke
pienten muotoiluyritysten ja kuntien yhteistyön parantamiseksi jatkuu tänä vuonna. Hanke kerää lisää
tietoa aiheesta kysely- ja haastattelututkimuksella ja
julkisten sektorin kilpailutusten analyysillä. Loppuvuodesta Ornamo julkaisee käytännönläheisen oppaan ja
tarjoaa muotoilijoille sekä tilaajille koulutuksia hankintaosaamisen parantamiseksi.

Tie

KYSYMYSTÄ

Pekka Mattila, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori, toimitusjohtaja, Aalto EE

ORNAMO PALVELEE

Ornamon jäsenenä
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1. Miten muotoilu- ja taidealoilla vallitsevan
markkinointikammon voisi karkottaa?
Parhaiten kammo katoaa ymmärtämällä, mitä markkinointi
on ja ei ole. Kunnianhimoinen markkinointi ei ole kuorrutetta
vikojen peittämiseksi vaan toimintaa, jolla tuotteen tai palvelun funktionaaliset ja emotionaaliset hyödyt saadaan kirkastettua kohderyhmälle. Markkinoinnissa onnistuminen vaatii
myös nöyrtymistä kohdeyleisön tarpeiden ja toiveiden edessä. Ilman olemassa tai herätettävissä olevaa kysyntää taitavakaan markkinointiviestintä ei auta.
2. Miten muotoilu pitäisi brändätä, jotta sen merkitys
ymmärrettäisiin paremmin yrityksissä?
Monissa yrityksissä muotoilu kärsii funktiona samasta epämääräisyydestä kuin vaikkapa markkinointi ja HR. Merkitystä – vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta – ei osata perustella tai
jäljittää tavalla, joka vakuuttaisi taloudellisen vallan käyttäjät.
Yrityksissä muotoiluvetoiset voitot nostetaan äkkiä jalustalle
yksittäistapauksina ja jopa onnenkantamoisina. Muotoilun
ammattilaiset voisivat tuoda paremmin esiin kansainvälisiä
tähtiesimerkkejä. Muotoilija tarvitsee myös numerolukutaitoa
– yritysjohto puhuu kuitenkin niillä.
3. Mihin Suomi tarvitsee muotoilujohtajia?
Tittelistä riippumatta Suomi tarvitsee muotoilua ymmärtävää
ja siihen luottavaa johtamista. Toisinaan on parempi, että
muotoilun puolesta puhuu joku muu kuin muotoilujohtaja tai
ainakin joku hänen rinnallaan. Muotoilun pitää olla edustettuna riittävän ylhäällä organisaatiossa, jotta siitä ei tule tuote- ja
palvelusuunnittelussa tehtyjen teknisten virheiden peittelyä,
vaan aidosti pitkäjänteistä strategisesti suuntautunutta toimintaa.
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Lähtöruudussa
Pekka Toivanen
on muotoilija

E

spoon Kauklahden Lidl ja Alko on avattu. Piti käydä tutustumassa
uuteen lähikauppaan. Molemmista tuli mukaan lasinen pakkaus
– toisessa viiniä, toisessa jälkiruoka. Pullo päätyi lasinkeräykseen,
mutta suklaavanukaspakkaus omaksi lasistoksi. Se vaan on niin hieno! Yksinkertainen ja ajaton puristelasi, täydellisen ”franckilainen”.
Anonyymi, koska Lidl ei julkaise muotoilijakatalogeja.
Idea ei toki ole uusi. Lapsena muistan isäni keräilleen maksapateepakkauksia,
joista saatiin mökille raidalliset puristelasit. Levitettä syötiin näkkileivän päällä, ja paljon. Siellä ne pakkauslasit ovat nyt lasihyllyssä Toikan ja Sarpanevan
luomusten rinnalla.
Pakkauslasin hinta on kuluttajalle 0 €. Se on aika edullinen siis. Iltalukemisena, nauttiessani Aalto-viiniä (aika kallista) ja Lidlin edullista vanukasta, olen
opiskellut Ikean Tarinaa. Se on Bertil Torekullin kirjoittama seikkailutarina
sankarista nimeltä Ingvar Kamprad, joka ei koskaan ole myynyt mitään ilmaiseksi, halvalla kylläkin. Kahvimukin hinnaksi smålantilaismiljardööri määräsi
yhden euron, ja niin myös tapahtui. Mahdottomana pidetty hinta on tuonut yritykselle miljoonavoitot, yksi euron kuppi kerrallaan.
Halpojen arkituotteiden muotoilu kasvavalle globaalille kuluttajajoukolle kertonee designin roolin ja painopisteen muutoksesta. Kansallisen identiteetin rakentajasta on tullut design managementtia, brändin kehittämisen välinettä ja
innovaatioiden suunnittelua.
Muotoilusta näyttää usein tulleen sivutuote, eikä suinkaan se paljon kehuttu
lisäarvo. Jos ”ilmainen” pakkauslasi kelpaa minulle yhtä hyvin kuin Aino Aallon
klassinen ”Aino” lasi, miksi maksaisin kymmeniä euroja designbrändin vastaavasta tuotteesta?
Itseasiassa minusta tuntuu siltä, että olemme palanneet muotoilun lähtöruutuun. Design osana kansakunnan tarinaa, identiteettiä. Nyt vain kansakunnat
ovat vaihtumassa globaaleihin brändeihin ja tuotteet – kuluttajatuotteet, ovat
osa harkittua tarinankerrontaa. Näistä erilaiset kuluttajat voivat valita oman
identiteettinsä rakennuspalikat. Ja tässä yhteydessä yksittäisellä muotoiluesineellä on tiukkaan rajattu roolinsa kuin harkitussa näytelmässä: sen tulee välittää brändin arvoja ja todentaa sen nerokasta tarinaa vuosi vuodelta.
Muotoilulla on huima ja keskeinen rooli brändien sisällöissä, arvoissa ja tarinan välittämisessä. Design is culture. Yhtä huomaamatta kuin Coca Cola-pullon
design ja resepti, muokkautuu eri tavaramerkkien alaisuuteen määrätty esineistö. Nimettömillä tai tarkkaan nimetyillä muotoilun ammattilaistiimeillä kyllä
riittää tekemistä. Designista on tullut itsestäänselvyys, ilman sitä ei edes halvimman valinnan brändit pärjää. Mutta jos ne ottavat muotoilun tosissaan, ne
valtaavat kokonaan uusia markkinoita. •

Työmarkkinatutkimus
2014
Lue lisää
työelämän kysymyksistä
verkossa!
www.ornamo.fi/
työmarkkinatutkimus
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Mood lasitaulu

Edge pöytäseinäke

M Box tarvikelaatikko

www.lintex.fi
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TIETO ON
VALTTIA
Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinäsen mielestä Ornamon
muuntautumiskyky punnitaan tulevina vuosina. Ornamon uusi strategia luo pohjaa asiantuntija- ja vaikuttajajärjestön kehittämiseksi ja
muotoilun edistämiseksi. Heinänen haluaa muotoilun osaksi elinkeinoelämää ja julkista sektoria.

Teksti: Elina Perttula
Kuva: Patrik Rastenberger

Miksi Ornamolle luotiin strategia
vasta nyt?
Olemme osa suurta globaalia muutosta, jossa toimialoja kuolee ja uusia
syntyy ja työnteon muodot muuttuvat, yhteiskunnalliset haasteet: väestö vanhenee, työtä siirtyy ulkomaille,
perinteisiä toimialoja kuolee ja uusia
syntyy ja työnteon tavat muuttuvat.
Ornamon strategia luotiin välineeksi tukemaan uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia muotoilijoille ja
taiteilijoille. Murros näkyy muotoilijoidemme työllistymisessä, kun uudet toimialat ja osaamisen alueet ovat
rantautuneet Suomeen. Perinteisen
taideteollisen muotoilun osuus on
ollut pitkään laskussa, ja tämä on näkynyt työpaikkojen ja julkisen rahoituksen vähenemisenä.

na muotoilun koulutuksen kehittäminen, jotta jäsenten osaaminen on
jatkossakin tärkeää asiakkaille sekä
työnantajille. Tähän Ornamo tulee
jatkossa keskittymään paremmin.

Mitä tämä tarkoittaa jäsenelle?
Olemme jo uudistaneet jäsenpalveluita: lisänneet lainopillista neuvontaa sopimusten, aineettomien oikeuksien hallinnassa ja hinnoittelussa,
sillä jäsenten yhteydenottomäärä on
kolminkertaistunut viimeisen neljän
vuoden aikana ammatillisissa kysymyksissä. Siksi olemme myös rakentamassa koulutuskonsepteja tukemaan jäsenten yrittäjyyttä ja ammatinharjoittamista.

Seuraava tavoite on vahvistaa Ornamon palveluita tukemaan myös pitkään työelämässä olleita sekä asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivia
muotoilijoita. Tuemme erilaisia alan
toimijoita niin mikroyrittäjiä kuin pkyrittäjiä ja työsuhteessa olevia.
Ornamon hanketoiminta on lisääntynyt tuntuvasti. Millä periaatteella
Ornamo hakee rahoitusta erilaisiin
hankkeisiinsa?
Julkinen rahoitus on yhä enemmän
muuttunut projektirahoitukseksi. Ornamon hanketoiminta on kasvanut
merkittävästi. Se on tärkeä keino kehittää muotoilualaa, Ornamon palveluita ja omaa asiantuntijaosaamista.
Olemme apurahojen lisäksi tehneet
muotoilun kehittämistoimintaa ministeriöiden rahoitushankkeista. Ornamon rahoitus perustuu julkiseen
tukeen, joka on 25 prosenttia Ornamon nykyisestä budjetista, sekä jäsenmaksutuloihin (30 prosenttia),
säätiöiden ja muihin konsultointi- ja
myyntituloihin (10 prosenttia). Poikkeuksellisesti uudet hankkeet ovat
nostaneet projektirahoituksen osuutta, joka vaihtelee alan kehittämisen ja
palveluiden rakentamisen mukaan.
Kun muotoiluajattelua sovelletaan
muillakin koulutusaloilla, on haastee-

Mihin hanketoiminta on muotoilupuolella perustunut?
Tutkimushankkeet käynnistettiin
tunnistamaan alan tarpeita. Toimialatutkimus toi tärkeää tietoa muotoilualan yritystoiminnasta ja käytöstä
asiakastoimialoilla. Tulevina vuosina
pystymme jo keskustelemaan muotoilun liikevaihdon kehityksestä, kun
seuraamme alaa vuosittaisella suhdannekatsauksella. Työmarkkinakyselyllä seuraamme työelämän kehitystä ja niistä nousevia tarpeita.
Viime vuonna julkaisimme myös
jäsenistölle oppaan, jolla halusimme
antaa työelämän peruseväitä muotoilijan ammattiin.
Julkisiin hankintoihin liittyvän
selvitystyön tavoitteena on laajentaa
muotoilun hyödyntämistä julkisella
sektorilla.
Haluamme ennen kaikkea lisätä
muotoilijoiden työllisyysmahdollisuuksia mutta myös parantaa muotoilun avulla julkisen sektorin toimivuutta, joka on kaikkien etu.
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Mitkä ovat taidealan keskeiset
haasteet?
Taiteilijan ammatin kehittämisessä olemme nähneet tärkeäksi taiteen
markkinoiden kasvattamisen. Taiteen
markkinatutkimuksesta selvisi, että
galleriat ovat ihmisistä ja kävijöistä
etäällä. Prosenttiperiaatteen edistämishankkeessa olemme pyrkineet yhdessä muiden järjestöjen kanssa lisäämään julkisen taiteen ostamista osana
rakennetun ympäristön kehittämistä. Haluamme monipuolistaa taiteilijan ammattikuvaa taiteen tekemisestä
taidekonsultoinnin- ja taideprojektien
johtamiseen.
Mitkä ovat tulevaisuuden
hankkeiden painopisteitä?
Selkeä murros kaikilla suunnittelualoilla on alan yritysten liiketoimintamallien kehittäminen. Nykyinen tuntihintajärjestelmä rapauttaa kovassa
kilpailussa alaa, jolla tehdään myös
ilmaista työtä. Tarvitsemme uusia liiketoiminnan malleja, joissa aineeton
arvo, ei vain mallisuoja ja portfoliosalkut, otetaan paremmin osaksi liiketoimintaa. Aineeton osaaminen on
kasvava vientituote erityisesti Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa.
Muotoilu jos mikä on aineetonta osaamista.
Toinen painopiste on rakennetun
ympäristön ja kaupunkien kehittämisessä. Suunnitteluosaamisen ja
pääsuunnittelijapätevyyksien turvaaminen on alalla tärkeää sisustusarkkitehdeille.
Ornamo on lisännyt tuntuvasti
lakipalveluitaan. Missä asioissa
Ornamon jäsenet tarvitsevat apua?
Lakipalveluiden osuutta kasvatettiin, koska jäsenten neuvontatarve on kasvanut. Tietoisuus sopimusten merkityksestä tuntuu kasvaneen
myös vastavalmistuneiden keskuudessa. Tämä on hyvä kehitys ammattimaisen työskentelyn ja ammatin uskottavuuden kannalta.
Keskeisimmät kysymykset ovat

koskeneet erilaisia suunnittelu- ja
käyttöoikeussopimuksia, salassapito-,
kilpailukielto-, yhteissuunnittelu- ja
osakassopimuksia. Toisena tulevat aineettomien oikeuksien suojaaminen,
niistä sopiminen, erilaiset loukkausepäilyt. Aineettomat oikeudet työsuhteessa mietityttävät monesti. Kolmanneksi eniten tulee työoikeuteen
ja työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä.
Myös palkka- ja tuntihintatietoja ja
rojaltiprosentteja kysytään. Kansainväliset sopimuskysymykset ovat olleet kasvussa muutaman viime vuoden aikana.
Ornamon Teosmyynti ja Joulumyyjäiset ovat vuosi vuodelta kasvattaneet suosiotaan. Eihän näistä olla
luopumassa?
Ei olla, erityisesti piensarjatuoteyrittäjille ja taiteilijoille nämä ovat
tärkeitä palveluita ja mahdollisuuksia
tavoittaa asiakkaita ja lisätä omaa näkyvyyttä. •

Kolme
tavoitetta
vuodelle
2020
Ornamon strategia hyväksyttiin Ornamon hallituksen kokouksessa syksyllä
2014. Strategia on pitkän tähtäimen
suunnitelma, joka on syntynyt järjestön
tarpeesta vastata paremmin muotoilualan ammatin todellisiin haasteisiin.

1 Ornamon jäsenyyden edistämisen
tavoite on kasvattaa järjestöstä parhaiten palveleva henkilöjärjestö, joka
tarjoaa asiantuntijaverkoston tuen.

2 Tavoitteena suunnittelualalle on
nostaa muotoilualan suunnittelijan
ansiotasoa.

3 Ornamo haluaa taideteollisen
taiteen asemasta tasavertaisen
muiden kuvataidealojen kanssa.

JOHTAJUUTTA
MUOVAAMASSA
Muotoilujohtajan toimenkuva on vasta muotoutumassa
monessa yrityksessä, ja työtä tekevät johtajat ovat taustoiltaan kirjava joukko. Parhaimmillaan muotoilujohtaja vaikuttaa koko organisaation tekemisen tapaan ja tuo siihen
uusia toimintamalleja.
Teksti: Hasse Härkönen
Kuvat: Anni Koponen

U

sein muotoilija ei piirrä viivaakaan projektin aikana, mutta on
silti tehnyt muotoilijan työn kyseisessä hankkeessa", WSP:n
muotoilujohtaja Mari Siikonen sanoo.
"Muotoilujohtajan työ on ennen kaikkea eräänlaista maaperän
muokkausta. Se tarkoittaa muotoiluajattelun ja muotoilun menetelmien käytön tuomista ideointiin ja suunnitteluun", Siikonen jatkaa.
Yhdyskuntasuunnitteluun, julkiseen ympäristöön, kiinteistöihin,
siltoihin ja teollisuuden projekteihin keskittynyt WSP on edelläkävijä muotoiluosaamisen käyttämisessä. Yrityksessä on ollut muotoilijoita 1980-luvulta lähtien, ja vuodesta 2003 talossa on ollut oma
muotoiluyksikkö Design Studio. Se tarjoaa muotoilu-, valaistus- ja
taidekonsultointia kaikilla WSP:n aloilla.
Siikonen toimi kymmenen vuotta yksikön päällikkönä ennen siirtymistään koko WSP Finlandin muotoilujohtajaksi. Nyt Design Studiota vetää Pia Salmi, jonka kanssa Siikonen tekee tiivistä yhteistyötä. Heillä molemmilla on teollisen muotoilijan koulutus.

"

Mari Siikonen ja Pia Salmi ohjaavat työparina WSP:n muotoiluajattelua.
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Mari Siikosen mukaan WSP erottuu kilpailijoistaan sillä, että yhtiö on satsannut pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti muotoiluun.

Kysyntää kokonaisnäkemykselle
"Olemme sparranneet insinöörejä
poikkitieteellisen ajatteluun ja muotoilun menetelmien hyödyntämiseen
yhteissuunnittelussa. Projekteissamme on aina mukana eri alojen osaajia",
Pia Salmi sanoo.
Siikonen ja Salmi painottavat kokonaisnäkemystä. Muotoilijat ajattelevat sekä loppukäyttäjien että WSP:n
asiakkaiden tarpeita ja pyrkivät palvelemaan niitä mahdollisimman hyvin.
Käyttäjän näkökulma ei puutu talon
muiltakaan työntekijöiltä, mutta muotoilijat ovat sen suhteen ammattilaisia.
"Muotoilujohtajalle on tärkeää osata keskusteluttaa eri alojen ihmisiä
keskenään ja saada heidät pyrkimään
yhteiseen päämäärään", Siikonen tiivistää.
WSP:llä työskentely on vahvasti projektiluonteista, ja Siikosenkin
työstä 80 prosenttia on projektitoimintaa sen eri muodoissa. Loput 20
prosenttia on koko WSP Finlandin
muotoilujohtajuutta, mikä tarkoittaa

WSP:n erottuvuuden edistämistä
suhteessa kilpailijoihin.
Tarvetta verkostoitumiselle
Muotoilujohtajuus on nuori ja toistaiseksi tarkasti määrittelemätön toimenkuva, mistä osaltaan kertoo muotoilujohtajan töitä tekevien kirjava
tausta. Siikonen ja Salmi ovat itse
ajan kuluessa määritelleet omat
työnkuvansa.
Siikosen mielestä eri yritysten ja
toimialojen muotoilujohtajien olisi
syytä verkostoitua, koska sitä kautta
kehittyvän työn kuva selkeytyisi.
"Olisi hyvä, että ammattiin valmistuvat muotoilijat kiinnittäisivät huomiota myös johtamisajatteluun ja
opiskelisivat johtamista", Siikonen
sanoo.
"Samoin projektitoimintaan liittyvät taidot kuten kokousmuistion
laatiminen ovat tärkeitä, koska projekteissa on paljon hallinta- ja koordinointityötä."
Muotoiluosaamista kaksikko pitää
silti ehdottoman tärkeänä, koska

arjen työn sisällön ymmärtäminen
antaa valmiudet johtaa muotoilijoiden
toimintaa. Omaa työtään Siikonen ja
Salmi pitävät erittäin motivoivana.
"Muotoilujohtajuus antaa mahdollisuuden vaikuttaa ihmisten arkeen ja
elämänlaatuun", Mari Siikonen sanoo.

MUOTOILUJOHTAJALLE
ON TÄRKEÄÄ OSATA
KESKUSTELUTTAA
ERI ALOJEN IHMISIÄ
KESKENÄÄN JA
SAADA HEIDÄT
PYRKIMÄÄN
YHTEISEEN
PÄÄMÄÄRÄÄN.
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Tarkkaa
tietoa
käyttäjistä

V

aisala tekee mittauslaitteita ja
-järjestelmiä, joilla tarkkaillaan
sää- ja keliolosuhteita sekä teollisuuslaitosten olosuhteita. Kyse on
ammattilaislaitteista, kuluttajatuotteita Vaisalalla ei ole.
Muotoilupäällikkönä työskentelevä
Sauli Laitinen tuli Vaisalaan seitsemän vuotta sitten, jolloin yhtiössä oli
ahkerasti mietitty strategiaa. Laitteiden ja järjestelmien hyvää mittatarkkuutta, laatua ja luotettavuutta asiakkaat pitivät itsestään selvinä, mutta
mahdollisuuksia löytyi laitteiden käytettävyyteen liittyvästä tarkoituksenmukaisuudesta ja miellyttävyydestä.
Siihen alettiin panostaa.
"Keskeinen kysymys on se, miten
keräämme tietoa käyttäjiemme nykyisistä tarpeista ja uusista mahdollisuuksista sekä muokkaamme tämän
tiedon tuotekehitystä tukevaan muotoon", nelisen vuotta User Experience
-tiimiä johtanut Laitinen sanoo.
Laitisen koulutustausta on yllättävä: hän on psykologian maisteri.
"Psykologi on ammattilainen ihmisen toiminnan ymmärtämisessä ja
tutkimisessa", hän vastaa.
Laitisen mukaan käyttäjätutkimuksen, vuorovaikutussuunnittelun ja
muotoilun kokonaisuuden pyörittäminen on muotoilujohtajan työssä
keskeistä. Työ on jatkuva prosessi.
"Tiimimme toimii tuotekehitysprosessin yhtenä keskeisenä moottorina", muotoilupäällikkö sanoo.
Monipuolista osaamista
Vaisalassa muotoilu kulkee hyvin
yksityiskohtaisella tasolla käytettävyyden kohdalla. Yksi esimerkki on
huoneilman hiilidioksiditasoa ja lämpöä mittaava lähetin, jonka seinään

Uusien asioiden luominen ja projektien vaihtelevuus ovat Sauli Laitisen työn suola.

TEEMA

asentamisen virheettömyyttä ja nopeutta hiottiin huolellisesti käytettävyyden arvioinnissa. Näistä ja muista
muotoiluun liittyvistä asioista kerättiin kasvokkain palautetta yli sadalta
ihmiseltä projektin aikana.
Laitisen mielestä muotoilujohtajan työ vaatii monenlaista osaamista.
Pitää olla vahva näkemys muotoilun
menetelmistä ja prosesseista, osaamista saattaa loppukäyttäjät ja eri
alojen asiantuntijat yhteen sekä taito
ohjata luovaa yhdessä tehtävää ideointia ja ongelmanratkaisua.
"Muotoilijalla pitää myös olla omia
ihanteita ja asioita, joita hän ajaa.
Tärkeää on taito ymmärtää, mihin
kamppailuihin lähtee mukaan ja missä ei myy periaatteitaan", Laitinen
sanoo.
Vaisalan asiakkaat ovat yhä vaativampia käytettävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden suhteen. Laitisen
analyysin mukaan vaatimustason
nousu juontaa juurensa kuluttajatuotteisiin. Ihmiset ovat vapaa-ajallaan tottuneet hyvältä näyttäviin ja
sujuvasti toimiviin läppäreihin, älypuhelimiin ja ohjelmistoihin. Samaa
odotetaan työssä käytettäviltä tuotteilta. Uuden luomista muotoilujohtaja pitää työnsä hienoimpana puolena.
"Työ on myös hyvin vaihtelevaa,
tuotemuotoilun lisäksi tiimimme on
mukana muotoilemassa miltei kaikkea alkaen myyntiprosessista ja päättyen tuotteen korvaamiseen uudella."

TULEE
YMMÄRTÄÄ,
MIHIN KAMPPAILUIHIN LÄHTEE
MUKAAN-JA
MISSÄ EI MYY
PERIAATTEITAAN.
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MUOTOILUJOHTAJAN
EI VÄLTTÄMÄTTÄ
ITSE TARVITSE OLLA
HYVÄ MUOTOILIJA.

Huonojen
kompromissien välttäjä
"

T

ärkein tehtäväni on varmistaa,
että emme tee huonoja kompromisseja tuotteessamme",
Frameryn muotoilujohtaja Samu
Hällfors sanoo.
Vuonna 2010 aloittanut Framery
tarjoaa puhelinkoppeja avotoimistoihin. Kopeille on Hällforsin mukaan
tarvetta, koska 60 prosenttia avotoimistossa työskentelevistä pitää ääniä
ja yksityisyyden puutetta työnsä ärsyttävimpänä puolena. Frameryn
kopin avulla puhemelu saadaan suljettuun tilaan ja samalla ihmisille
tarjotaan rauhallinen, yksityinen
paikka tehdä töitä.
"Meidän pitää ymmärtää mitä asiakas tarvitsee ja miten hän käyttää
tuotetta. Estetiikka, ergonomia ja
akustiikka pitää saada yhteen pakettiin. Muotoilujohtajan työ on kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen
ymmärtämistä ja muotoilua",
Hällfors sanoo.
Hällfors on viittä vaille valmis tuotantotalouden diplomi-insinööri.
Puhelinkoppi on hänen ja arkkitehti
Sini Koiviston muotoilema – alkupe-

räinen muotoilukonsepti on Koiviston tekemä, varsinainen tuotemuotoilu on Hällforsin käsialaa.
Jatkossa muotoilupalveluiden ostaminen talon ulkopuolelta tulee luultavasti taas ajankohtaiseksi uuden tuotteen suunnittelussa.
Yrittäjyys tuo uutta näkökulmaa
"Vaikka en ole koulutukseltani
muotoilija, ymmärrän muotoilua ja
pystyn toteuttamaan sitä. Muotoilujohtajan ei välttämättä tarvitse itse
olla hyvä muotoilija", Hällfors sanoo.
"Lisäksi pitää olla kyky kyseenalaistaa omia ratkaisuja, jotta todella
näkee eri käyttäjien tarpeet tuotteen
suhteen."
Esimerkiksi Hällfors antaa vierailun New Yorkissa Twitterin toimistossa, joka on yksi Frameryn asiakkaista. Siellä muotoilujohtaja huomasi, että työntekijät olivat kopissa
2–3 tuntia Frameryn ennakoiman
15 minuutin sijaan. Koppia piti kehittää niin, että ilmanvaihto toimii tehokkaammin ja lämpötila pysyy sopivana
vaikka koko päivän työskentelyn ajan.
Insinööritausta antaa Hällforsin
mukaan laajan näkemyksen koko
tuotantoprosessiin. Onnistuneessa
tuotteessa teollinen valmistettavuus,
tuotteen logistinen toimivuus ja helppo asennettavuus lyövät kättä muiden
ominaisuuksien kanssa.
"Olen yrittäjänä mukana yhtiössä,
mikä osaltaan vaikuttaa myönteisesti rooliini muotoilujohtajana. Osaan
katsoa asioita myös taloudelliselta
kannalta." •
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Samu Hällforsin työn ytimessä on kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen.

ORNAMO OPASTAA
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Muista suojata
tavaramerkkisi!
Janita Korva

Yritystoiminnassa on tärkeää, että asiakkaat
tunnistavat yrityksen nimen ja brändin. Jos ostajat eivät tiedä, kenen tuotteesta tai palvelusta
on kysymys, he eivät voi suosia hyväksi todettuja
merkkejä tai palveluntarjoajia. Jos et suojaa mitään muuta, suojaa tavaramerkkisi!

Y

rityksen tai palvelun nimi sekä sen logo voidaan rekisteröidä tavaramerkillä. Niitä suunnitellessa kannattaa
aina varmistaa, etteivät omat suunnitelmat loukkaa
kenenkään jo aiemmin käyttämää nimeä ja tavaramerkkiä. Tavaramerkki erottaa yrityksesi palvelut kilpailijoista.
Mahdollisen loukkaustilanteen selvittäminen toiminnan aloittamisen jälkeen voi tulla kalliiksi.
Voit suojata omat oikeutesi käyttämiisi nimiin ja logoihin tavaramerkin avulla. Tavaramerkki syntyy rekisteröimällä tai vakiintumalla. Vakiintunut tavaramerkki on tässä maassa asianomaisissa
elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijansa tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Vakiintumiseen liittyy monia
epävarmuustekijöitä, jonka vuoksi rekisteröinti on suositeltavaa.
Suojaamalla tavaramerkkisi saat rajatun yksinoikeuden käyt-

tää sitä omien tuotteidesi ja palvelujesi tunnuksena ja pystyt
helpommin reagoimaan mahdollisiin loukkaustilanteisiin.Yrityksen toiminnan kannalta olennaisimmat tavaramerkkisuojaukset
kannattaa hoitaa kuntoon, vaikka mitään muita aineettomia oikeuksia ei suojaisikaan. Tavaramerkkien suojaamisen tarve koskee kaikkia yrityksiä, ei vain luovan alan toimijoita.
Palvelua tai liiketoimintaideaa sellaisenaan ei voi rekisteröidä
tai suojata. Palveluun liittyvä kirjallinen materiaali voi saada tekijänoikeussuojaa.

www.prh.fi
www.wipo.int/portal/en/index.html
oami.europa.eu/ohimportal/en/home

29. 8. – 1. 9. 2015
Näin suojaat
tavaramerkkisi

1
2
3

4

Tavaramerkki tulee olla kuvattavissa kirjallisesti. Se voi olla sana, kuvio,
väri tai ääni. Tuotteiden tai pakkausten ulkomuoto voidaan suojata ns.
3D-tavarmerkillä.
Rekisteröity tavaramerkki antaa suojaa siinä tavara- ja palveluluokassa,
johon se on haettu. Oikeiden tavaraja palveluluokkien valinta on siis erittäin tärkeää rekisteröintiä haettaessa,
jotta suojauksella saavutetaan haluttu
päämäärä.
Tavaramerkkirekisteröinti on maantieteellisesti rajattu. Siksi tavaramerkkiä rekisteröitäessä kannattaa pohtia oman toiminnan laajuutta
myös muutaman vuoden päästä.
Onko sinun todennäköisesti tarpeen
saada suojaa myös muissa Euroopan maissa. Jos on, niin missä? Lisäksi pohdi mahdollisia suojaustarpeita myös Euroopan ulkopuolella.
Voisitko tarvita suojaa Yhdysvalloissa tai Kiinassa? Rekisteröinnillä voi
myös estää jotain toista vahingoittamismielessä rekisteröimästä tavaramerkkiäsi jossain maassa. Tutustu
kansainvälisesti tarjolla oleviin rekisteröintimenettelyihin ja valitse omiin
tarpeisiisi ja tavoitteisiisi parhaiten
sopiva strategia.
Rekisteröidyn tavaramerkin voi uusia niin monta kertaa kuin tarvitsee.
Sen antama suoja ei ole rajattu ajallisesti. Aktiivisesti hyödynnetty ja
hyvin suojattu tavaramerkki antaa
pitkäikäisen suojan yrityksen tunnusmerkeille.

Tule tutustumaan sisustamisen,
lahjatavaroiden ja asusteiden
uutuuksiin – syyskauden tärkeimmällä kulutustavarakaupan kohtauspaikalla. fresh.new.ideas.
info@finland.messefrankfurt.com Puh. 040 544 5577

Käy kurkkaamassa:
talk-abouttendence.com
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TAIDEPUHEESTA
TEKOIHIN
Teksti: Mirva Sjöroos, valokuva: Aurora Airaskorpi

Taiteella on taas hyvä maine. Vetovoimaisuus
ei synny vahingossa vaan kovalla työllä,
oikeilla kontakteilla ja sopivalla kohkauksella,
kertoo taidekuraattori Laura Köönikkä.

B

oheemielämä on jälleen
kerran pop. Tehdäkseen
itsestään kiinnostavan
superjulkkikseksi haluavan on näyttäydyttävä
taidenäyttelyiden avajaisissa. Lenkkareiden ja kosmetiikan mainostaminen ei enää riitä. Taiteen vetovoimasta haluaa moni osansa. ”Huippumallit
ja rocktähdet ovat aina viihtyneet käsi
kädessä luovan luokan kanssa. Näin
oli jo Andy Warholin ja John Lennonin aikana. Osa julkkiksista tulee paikalle vain nostaakseen profiiliaan. Osa
on kiinnostunut taiteen sisällöstäkin”,
kuraattori Laura Köönikkä selvittää.
Taide vetää puoleensa myös rahaeliittiä ja yritysmaailmaa. Taidekonnotaatio onkin korvaamassa osin ns.
viherpesun yritysten imagonrakentamisessa. Esimerkiksi Louis Vuittonilla on museo Pariisissa, galleria Tokiossa sekä oma residenssiohjelma.
Köönikällä on ollut etuoikeus saada
kuratoida näyttely Vuittonin Tokion
galleriaan. ”Taidetta tukemalla yritys voi näyttää, mitä arvoja se edustaa. Taide luo arvoa, jota ei voi rahalla
ostaa. Taiteen esittäminen yrityksen
omissa tiloissa on pitkäkestoisempaa
markkinointia kuin ilmoitustilan os-

taminen sanomalehdestä.”
Suosiostaan huolimatta taide on
ainoa ala, joka joutuu perustelemaan
olemassaolonsa oikeutusta jatkuvasti.
”Ei bussikuskien tai puutarhureiden
työn tarpeellisuutta kyseenalaisteta
toistuvasti, Köönikkä sanoo.”
Diivailu kuuluu taiteilijan
identiteettiin
Köönikkä tunnetaan yhtenä FAT
Magazinen perustajista. Jyväskylän
yliopistossa taidehistoriaa opiskellut Köönikkä manageroi ja konsultoi taidemaailman toimijoita Finnish
Art Agencyn kautta. Tällä hetkellä
hän kuratoi New Narrative and Reader -näyttelyä Isoon-Britanniaan.
Bury Art Museumissa kesällä avautuva näyttely esittelee brittiyleisölle 15
nuorta, suomalaista nykytaiteilijaa.
”On kunnia-asia saada tehdä töitä taiteen parissa.”
Taiteilijoita viime vuodet sparratessaan Köönikkä on törmännyt ammattikunnassa esiintyvään hieman
yllättäväänkin epävarmuuteen. Tietynlainen diivailu kuuluisi Köönikän
mielestä taiteilijan identiteettiin.
”Taiteilijan pitää olla pomo ainakin
silloin, kun näyttelyä ripustetaan!”

Taiteellinen työ on itsensä haastamista. Tästä syystä taiteilijat ovat
Köönikän mielestä avajaisissa pienen
glamour-hetkensä ansainneet. ”Luovat ponnistukset ovat usein hikistä
ja arkista puurtamista, työhuoneella
kriiseilyä, prosessoimista ja epävarmuuden kanssa painiskelua. Näyttelyssä taiteilijat paljastavat itsensä.
Arvostan sitä juhlahetkeä.”
”Taiteilijoilla pitää olla omanarvontuntoa. Ilmaiseksi tehtävää työtä ei
pitäisi ottaa vastaan”, Köönikkä sanoo
ja kertoo olleensa 12-vuotisen uransa aikana mukana myös projekteissa,
joissa kaikkiaan 50 muuta ihmistä sai
näyttelystä palkkaa, paitsi taiteilija.
”Oli kuraattoria, valoteknikkoa, rakentajaa, kuljettajaa, graafikkoa, oikolukijaa, kääntäjää, kirjapainajaa...
Taiteilija on kuitenkin se, jota ilman
mitään ei syntyisi. Koska taiteilija tekee sisällön, hän voi vaatia vastapuolelta jotakin, ainakin että se markkinoisi näyttelyä kunnolla.”
Kohkausta
ja mediaspektaakkeleita
Miten taidetta pitäisi sitten markkinoida? ”Avajaiset ovat oma juttunsa.
Mutta aika avajaisten ja näyttelyn
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TAITEILIJOILLA
PITÄÄ OLLA
OMANARVONTUNTOA.
ILMAISEKSI
TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ
EI PITÄISI OTTAA
VASTAAN.

viimeisen aukiolopäivän välillä on
ratkaiseva.”
Köönikkä loisi näyttelyiden ympärille enemmän kohkausta. Ennen
taidepuhe riitti, nyt tarvitaan mediaspektaakkeleita, tapahtumia taiteen
liepeille. Näkyvyyttä voisi lisätä levittäytymällä museon tai gallerian ympäristöön, kehittämällä yhteistyötä
paikallisten yritysten ja tehtaiden
sekä niiden työntekijöiden kanssa:
löytyykö yhteisiä kiinnostuksen
kohteita, mielenkiintoista historiaa,
valmiita kontakteja? ”Ympäristötaiteesta on helppo jakaa tietoa. Jos
taiteilijalla on julkisia taideteoksia,
kuvia niistä voi laittaa museon verkkosivuille ennen näyttelyn avaamista”, Köönikkä vinkkaa. ”Teoksen ja
näyttelyn valmistusprosessi on
usein yhtä kiinnostava kuin teos itse.
Galleriat ja museot voisivat avata sitä
tekoprosessia yleisölle ennen avajaisia.”
Taiteilijallakin on velvoitteita: hänen olisi osattava vastata kysymykseen: miksi tein tällaisen? ”Pitäisi osata kertoa, mistä hän innostuu, miksi
hän tekee taidetta, mikä tavoite taiteen tekemisellä on. Sitä ei voi kukaan tietää, ellei itse kerro.”

Kontaktit ratkaisevat
Köönikkä rohkaisee taiteilijoita kutsumaan kuraattoreita ja galleristeja
työhuoneelleen vaikka kahville. Keskinäistä yhteistyötä pitäisi lisätä, jotta
tietoa ja kontakteja sekä paikallisesti
että kansainvälisesti voitaisiin jakaa.
Muut Köönikän neuvot ovat varsin
ytimekkäitä. ”Matkusta, verkostoidu
ja opettele puhumaan. Jos haluat olla
kansainvälisesti menestyvä taiteilija,
solmi kansainvälisiä kontakteja.”
Köönikkä hankkii itse uuden kontaktin joka viikko – ilman erityisiä
odotuksia. Jopa lomamatkoillaan hän
hoitaa ainakin yhden tapaamisen.
Sähköpostia hän käyttää tiedon jakamiseen Facebookin, Twitterin, Instag-

ramin ja oman blogin ohella. ”Kuraattorin tärkein työkalu on osoitekirja.
Uusia kontakteja voi luoda ottamalla
yhteyttä museoiden amanuensseihin,
intendentteihin ja kuraattoreihin ja
kysyä yksityiskohtaista tietoa näyttelyn valmistelusta ja ripustuksesta.
Ei voi tietää, mikä kontakti voi poikia
jotakin.”
Haihattelu ei sinänsä ole pahasta.
Köönikkä kannustaa taiteilijoita visualisoimaan mielessään, missä kukin
haluaisi nähdä teoksiaan ja tähdätä
siihen systemaattisesti. ”Asettakaa itsellenne tavoitteita. Niiden ei tarvitse
olla kovin realistisia. Miettikää sitten,
miten pääsette lähelle niitä. Kun jokin
etappi on saavutettu, juhlikaa.” •

Huolehdi turvastasi,
älä huomisesta –
liity jäseneksi!

Muutoksia
yrittäjän
työttömyysturvaan

Y

rittäjien työttömyysturvan täytettyä 20 vuotta, työttömyysturvalakiin tuli merkittävä muutos vuoden 2015
alusta. Työttömyyskassan jäsenyyteen ja yrittäjän työssäoloehdon kartuttamiseen vaadittu eläkevakuutuksen
vähimmäistyötulo nousi ensimmäisen kerran yrittäjän työttömyysturvan historiassa.
Vähimmäisvakuutustaso muuttui 1.1.2015

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleiden lakimuutosten myötä
yrittäjän työssäoloehdon kertyminen muuttui. Yrittäjän työssäoloehdon vähimmäistyötulo nousi 12 325,55 euroon vuodessa.
Yrittäjälle kertyy siis jatkossa työssäoloehtoa vain ajalta, jolloin
hänen eläkevakuutuksensa on vähintään uudella vähimmäisvaatimustasolla. Lisäksi vaadittua vähimmäistyötuloa korotetaan vastaisuudessa palkkakertoimella vuosittain.

Vuodenvaihteen 2014-2015
tärkeimmät yrittäjiä koskevat
lakimuutokset pähkinänkuoressa
• Vähimmäisvuosityötulo nousi aiemmasta 8 520 eurosta
12 325,55 euroon.
• Jatkossa yritystoimintaa varten otetut eri eläkevakuutuslajit voidaan laskea yhteen ja yrittäjä voi valita työttömyyskassan jäsenmaksun perusteeksi enintään eläkevakuutuslajien yhteissuman suuruisen vakuutustason. Huom!
Ainoastaan yrittäjäasemassa ansaittu TyEL-ansio voidaan
laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin (YEL,MyEL) vuosityötulon kanssa.
• Yrittäjän työssäoloehto laski 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Työssäoloehto tarkoittaa aikaa, jonka yrittäjän
tulee olla AYT-kassan jäsenenä samalla toimien yrittäjänä,
jotta hänellä olisi oikeus yrittäjäpäivärahaan.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa –
taloutesi turvaverkko

ayt.fi
maksuton palvelunumero 0800 9 0888

Lisätietoja:
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa
maksuton palvelunumero 0800 9 0888
www.ayt.fi
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Kuka muotoilisi
sanoja?
Tiina Aalto
Taito-lehden toimituspäällikkö

ONOMA-osuuskunnan
kesänäyttely WE LOVE
WOOD(s)! esittää Fiskarsissa kehittynyttä
ja sinne keskittynyttä puualan materiaaliosaamista. Puuseppien ja muotoilijoiden
lisäksi inspiroituneen puheenvuoronsa
puusta ja metsästä esittävät taiteilijat.
Rauno Träskelin

V

Rauno Träskelin

uosien kulumisessa ei oikeastaan ole muuta hyvää kuin se, että
oppii pitämään itseään vähemmän tyhmänä kuin aiemmin. Enää
en hämmenny sitä, etten ymmärrä pressitiedotteen tekstiä: ”Teokset kertovat tilojen voimakkaista mutta samalla kertaa särkyvistä ja
hauraista olemuksista, joiden ajallisuus jää elämään mieli- ja muistikuvien kautta.” Siirrän tiedotteen rauhallisesti sivuun ja ajattelen taiteilijaa lämmöllä. Meistä kahdesta hän on pihalla, en minä.
Laki- ja pykälätekstiä kohdatessani soitan heti tutulle lakimiehelle. En edes yritä. Meille on suotu oma ja kaunis kieli siksi, että voisimme kommunikoida keskenämme ja tulla ymmärretyksi. Ei siksi, että vastaus kysymykseeni kuuluu: luvussa säädetyn tekijänoikeuden rajoituksen nojalla ei saa valmistaa kappaleita
sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on valmistettu tai saatettu yleisön saataviin
2 §:n vastaisesti tai jota suojaava tekninen toimenpide on 50 a §:n 1 momentin vastaisesti kierretty. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske
teosten käyttämistä 11 a, 16, 16 a–16 c tai 22 §:n tai 25 d §:n 2 tai 5 momentin
nojalla.
Ymmärrän sanan palvelumuotoilu. Mutta sitä en ymmärrä, miksi palvelumuotoilu jää kaikenmaailman giganttien tiskeillä värikkääseen jonotuslippuautomaattiin ja satunnaisesti hymyilevään myyjään, joka yrittää myydä minulle kauniisti
muotoiltua kännykkää? Kuka muotoilisi järkevästi sen, mitä tarkoittaa puhelimen
virkistystaajuus 60 Hz, muistikortin koko laajennettavissa MicroSD, näyttötekniikan transmissiivinen nestekidenäyttö, RAM 1 GB sekä akun kapasiteetti 1 560
mAh?
Nyt kun muotoilua on muodikasta ajatella laajasti, kannattaisi muistaa, että
nätistä kaupasta ostetun, nätin pahvilaatikon sisällä olevan nätin dvd-soittimen
ominaisuuksiin kuuluvat myös NTSC/PAL, DVD ylösskaalaus HDMI:n kautta,
BD-Live sekä DLNA. Pystyisiköhän näitä ominaisuuksia mitenkään ”muotoilemaan”?
Paikkoja, joissa käytetään sanoja ja termejä miten sattuu, on pilvin pimein.
Pitäisiköhän perustaa sanapalvelumuotoilutoimisto?•

KESÄLLÄ
FISKARSIIN

Mari Isopahkala: kattovalaisin Viikari

ENÄÄ EN HÄMMENNY SIITÄ ETTÄ
EN YMMÄRRÄ PRESSITIEDOTTEEN
TEKSTIÄ.

WE LOVE WOODS(s)!
24.5. – 20.9.2015
Fiskari Fiskars
Avoinna päivittäin 11 – 18
Näyttelyn päivitetyt ohjelmatiedot
www.welovewoods.com

SOPIMUSMALLIT
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PUITESOPIMUS
ANTAA RAAMIT
PITKÄLLE
YHTEISTYÖLLE
Janita Korva

P

uitesopimus on käyttökelpoinen ratkaisu tilanteeseen, jossa muotoilupalvelun ostaja haluaa tehdä
yhteistyötä pidemmällä
aikavälillä mutta ei halua etukäteen
määritellä erillisiä toimeksiantoja.
Muotoiluyrittäjät ja freelancerit törmäävät puitesopimuksiin usein mm.
rakennusalalla ja kuntien hankinnoissa. Huolella tehty puitesopimus varmistaa sujuvan ja luottamuksellisen
yhteistyön tilaajan ja tarjoajan välillä.
Puitesopimus on yleensä voimassa
määräajan ja sitä sovelletaan voimassaolon aikana tehtyihin toimeksiantosopimuksiin. Tässä etuna on, että
pidempiaikaisessa yhteistyössä ei jokaisen toimeksiannon kohdalla tarvitse tehdä yksityiskohtaista sopimusta,
sillä puitesopimuksessa on jo sovittu
osapuolten välisten käytäntöjen raameista. Tällöin toimeksiantosopimuksessa voi riittää, että käydään läpi
käsillä olevan toimeksiannon yksityiskohdat.
Yksityiskohdat ratkaisevat
Yhteistyön alussa osapuolet sopivat
puitesopimuksessa yhteistyönsä yleisistä reunaehdoista samaan tapaan
kuin tavallisessa suunnittelusopimuksessa. Suunnittelijan kannattaa ennen
sopimuksen tekoa kiinnittää huomi-

ota mm. sopimuksen piiriin kuuluvien aineettomien oikeuksien luovutukseen, materiaalien luovutukseen,
maksuaikatauluihin ja työn tekemisen
muotoihin ja työvälineiden määrittelyyn. Mitä yksityiskohtaisemmin sopimus on tehty, sitä helpompaa on yhteistyö jatkossa.
Yksittäisistä tilauksista ja toimeksiannoista sovitaan erikseen toimeksiantosopimuksella tai esimerkiksi
tuotekohtaisella suunnittelusopimuksella. Toimeksiantosopimuksessa
määritellään yksittäisen toimeksiannon sisältö ja aikataulu. Siinä voi olla
myös laskutuksesta ja maksuaikataulusta tarkempia määräyksiä.
Puitesopimuksia hyödynnetään
monenlaisissa tilanteissa
Puitejärjestelyt ovat yksi tapa toteuttaa julkisia hankintoja eli kuntien
ja valtion tekemiä ostoja. Puitejärjestelyn avulla julkiset hankkijat voivat
tehdä yksittäisiä hankintoja helpommin. Puitesopimus voidaan tehdä yhden tai useamman toimittajan kanssa.
Mm. palvelumuotoilua ja tilasuunnittelua hankitaan julkisella puolella
usein puitejärjestelyillä.
Yritystoiminnassa on tavanomaista laatia puitesopimuksia, joiden pohjalta tehdään erilaisia projekti- ja tilauskohtaisia toimeksiantoja. Myös

freelancerit tekevät usein puitesopimuksia eri toimeksiantajien kanssa.
Tarvittaessa töihin kutsuttavan työntekijän työsopimus on ns. keikka- tai
puitesopimus, jonka puitteissa työnantaja tarjoaa työntekijälle yksittäisiä
työvuoroja, joista jokainen muodostaa
erillisen määräaikaisen työsuhteen.
Järjestely on käytössä mm. kaupan
alalla. •

Ornamon
puitesopimusmalli
Ornamon suunnittelusopimusmalleista löytyy mallisopimuspohja
puitesopimukselle sekä puitesopimuksen mukaiselle toimeksiannolle. Toimeksiannot liitetään puitesopimuksen liitteiksi. Tärkeää on
myös toimittaa tilaajalle KSE 2013
yleiset sopimusehdot. Epäselvissä tilanteissa noudatetaan ensisijaisesti puitesopimusta, toissijaisesti toimeksiantosopimusta sekä
tarjouspyyntöä ja tarjousta. Myös
puitesopimusta koskevissa mallisopimuspohjissa viimesijaisesti sovelletaan KSE 2013 -vakiosopimusehtoja.
www.finnishdesigners.fi/kirjaudu

TILA HALTUUN
Borås Cotton on valmistanut yli 100 vuotta
ruotsalaisten tekstiilimuotoilijoiden mallistoja niin koteihin kuin julkisiin tiloihin. Useat
merkittävimmistä ruotsalaisen tekstiilihistorian muotoilijoista on edustettuna Borås
Cottonin laajassa arkistossa, joka täydentyy
mielenkiintoisilla uusilla ja moderneilla kuoseilla joka sesonki. Mallistomme kankaat ovat
paloturvallisia.
Ota yhteyttä Eurokankaan projektimyyntiin
www.eurokangas.fi/yritysmyynti

www.eurokangas.fi

SUUNNITTELIJA KERTOO
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Sisustusarkkitehti SIO Antti Kotilainen

Kokonaisuuksien hahmottaja
Teksti: Minna Borg

A

ntti Kotilaisella on vuosien
saatossa riittänyt virtaa freelance -kalustesuunnittelijana.
Nyt hän on tullut Milanon messuilta,
jossa esiteltiin Arperille suunniteltua
puista Aava-tuolisarjaa.
Anttin titteli on kalustesuunnittelija, ammatti, joka on käymässä harvinaiseksi. Tänään tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Suomessa Martela
ja kansainvälinen Arper.
Suunnitteluprosessit ovat pitkiä
Yhtä kalustetta suunnitellaan keskimäärin kaksi vuotta. Muotoilua määrittävät lukuisat laatustandardit, joissa huomioitava on mm. stabiliteetit,
lujuudet ja ekologisuus. Teknisen osaamisen ohella Antti korostaa sitä suunnittelijaosaamista, joka vain muotoilijalla voi olla. "Kyllähän näitä kuppeja
kuka vaan voisi suunnitella, tärkeintä
on pystyä puhaltamaan se jokin tuotteeseen! Hyvällä suunnittelijalla on
kyky sekä heijastaa omaa aikaansa että
tehdä tuotteista miellyttäviä."
Tarvitaan huippusuunnittelijoita
ja uuden kehittäjiä, ihmisiä, jotka ovat
valmiita ottamaan riskejä, käyttämään
paljon aikaa tuotekehittelyyn
ja uusien teknisten ratkaisujen kehit-tämiseen. Antti on ollut siinäkin
suhteessa onnekas että tällaistakin

1993

1995

Ensimmäinen
Valmistuminen
toimistokaluste LAMK
esitellään Habitaressa (Lepo)

on ollut varaa tehdä, viisivuotisen
apurahan turvin. "Parhaimmillaan
muotoilija ylittää rajoja, on rohkea ja
omaperäinen, mutta erilaisuus ei saa
olla itsetarkoitus. Suunnittelija työ on
koko yrityksen sparraamista.

SUUNNITTELIJAN TYÖ ON
KOKO YRITYKSEN
SPARRAAMISTA.
Muotoilija on kapellimestari, joka
ohjaa tuotesuunnitteluprosessia loppuun asti. Yhden tuotteen lopputuloksesta saattaa vastata jopa 20 hengen joukko. Tehtäväni on pitää langat
käsissä ja valvoa, että lopputuloksesta tulee sellainen kuin pitikin, tai parempi. Kommunikaatiokyvyillä on
tässä ammatissa kysyntää", summaa
Antti.
Toimistot muuttuvat
Toimistotyön luonne ei ole enää
samanlaista kuin kymmenenkään
vuotta sitten. Tämä näkyy myös kalusteyritysten painopisteissä. Toimis-

2000

2002

2007

2013

Chip-tuoli
(Piiroinen)
esitellään
Kölnissä

Chip-tuoli
Knollin
mallistoon
(USA)

Vuoden
kalustesuunnittelija (SIO)

Aava-tuoli
(Arper, Italia)
esitellään
MIlanossa

toihin ei välttämättä tarvita varsinaisia neuvottelutiloja, ei suurta pöytää,
eikä neuvottelutuoleja. Halutaan
muuta, uutta rennompaa, intiimimpää. Neliöt ovat kalliita. Avokonttorit,
kannettavat tietokoneet ja kännykät
ovat jo pitkään muuttaneet työskentelymme luonnetta, samoin etätyömahdollisuudet. Tämä on kalustealalle uusia avauksia antavaa ja otettava
haasteena vastaan.
Antin toimisto sijaitsee Helsingin
keskustassa, siellä häntä avustaa assistentti Timo Leskelä. Antti suunnittelee piirtäen ja Timo tekee mallinnustyöt. Antti opettaa myös mielellään,
silloin kun pyydetään, hän lisää. "Vapaa-ajalla tapaan mielelläni kollegoita, mikä on erittäin tärkeää, ja
purjehdin, kun ehdin. Ensimmäinen
työpaikkani oli muuten purjelaiva
Astridilla, taisi olla myös viimeinen",
nauraa Antti. Parhailla freelancesuunnittelijoilla tuntuu usein olevan
hyvin vähän työkokemusta toisen palveluksessa olemisesta, kyseessä kun
on kestävyyslaji. •

ORNAMO-SÄÄTIÖ
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Palkittu tekstiilitaiteilija
Päikki Priha
"Apuraha tuo hämmennystä
ja kannustusta"
Teksti: Ainomaija Lehtonen ja Krista Launonen
Kuva: Studio Lindell

Ornamo-Säätiön vuosittain jakamat apurahat auttavat tekijöitä toteuttamaan suunnitelmiaan. Jos apurahoja ei jaettaisi, merkittävä osa kulttuuria jäisi toteuttamatta.

T

ekstiilitaiteilija, professori
emerita Päikki Priha seisoi
lempikasvisravintolansa buffetjonossa viime elokuussa, kun
puhelin soi. Priha sai kuulla saaneensa
Ornamo-Säätiön 5 000 euron stipendin.
Tunnustus hämmensi ja lämmitti mieltä.
”Siitä ravintolakäynnistä jäi kaikin puolin hyvä maku! Stipendi mahdollistaa tutkimus- ja kirjoitustyön tekemisen. Mutta
stipendillä ei ole yksistään rahallinen merkitys, vaan se on tunnustus. Se, mikä on
minusta tärkeää, on muidenkin mielestä arvokasta. Apuraha tukee, kannustaa,
motivoi ja tekee työstä entistäkin mielekkäämpää”, Päikki Priha kertoo.
Tänä keväänä Päikki Prihalle myönnettiin myös Mikael Agricolan risti, joka on
toiseksi korkein kirkollinen kunniamerkki.
Priha tunnetaan erityisesti kirkkotekstiileistään. Tekijälle parhaiten mieleen jäänyt
työ onkin 1400-luvulla rakennetun Rymättylän kirkon tekstiilien suunnittelu.
”Kirkko on harvinainen, pieni helmi
saaristossa. Tiesin, että se olisi viimeinen
kirkkotekstiilikokonaisuuteni, joten satsasin siihen kaiken osaamiseni. Tekstiileissä
on kerroksittain silkkiä, arvometalleja ja
tikkauksia. Aino Kajaniemi kutoi kokonaisuuteen kaksi tekstiiliä. Siitä tuli ihana.”

KUN ASIOISTA
TUODAAN TIETOA JULKISUUTEEN,
NIITÄ ALETAAN
YMMÄRTÄÄ JA
ARVOSTAA.

ja palasi arkistojen äärelle. Työ on hidasta
tiedon metsästämistä ja tarkistamista,
mappien, pöytäkirjojen, katalogien, lehtileikkeiden ja kirjojen lukemista, mutta
työn pitäisi olla valmis syksyllä.
”Olen aina ollut tutkijaluonne. Katson
mielelläni myös taaksepäin. Jos ei tunneta menneisyyttä, ei voida rakentaa tulevaa. Kun asioista tuodaan tietoa julkisuuteen, niitä aletaan ymmärtää ja arvostaa. Tekstiilitaiteeseen liittyy paljon
historiaa, tekijöitä, tapahtumia ja tuotantoa, jotka ansaitsevat tulla esille”, Päikki
Priha sanoo. •

Piiska ja porkkana

Apuraha voi antaa suuntaa tekemiselle ja auttaa eteenpäin. Priha sanoo, että
apuraha on kuin piiska ja porkkana samassa pussissa.
Tekstiilitaiteilija Eva ja Maija Taimin rahaston stipendi myönnettiin Prihalle Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n historian kokoamiseksi. Yhdistys täyttää ensi vuonna 60
vuotta. Juhlavuoden koonnissa käydään
läpi TEXOn toimintaa eri teemojen kautta.
Kymmenen vuotta sitten, kun TEXO
täytti 50 vuotta, Priha penkoi arkistoja ja
mietti, miten tärkeää olisi koota historiikki.
Kuka sen tekisi? Viime syksynä, kun
Priha sai stipendin, hän ryhtyi toimeen

APURAHA ON
KUIN PIISKA JA
PORKKANA SAMASSA PUSSISSA,
SE ANTAA SUUNTAA
TEKEMISELLE.

ORNAMO-SÄÄTIÖ
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ORNAMO-SÄÄTIÖ JAKAA TYÖSKENTELYAPURAHOJA, STIPENDEJÄ JA TUNNUSTUSPALKINTOJA TEOLLISUUSTAITEEN
LIITTO ORNAMON JÄSENILLE.

Vuonna 2014
Ornamo-Säätiö
jakoi
apurahoja
25 000 euroa

5000 euron apurahan saivat:
Muotoilija Tauno Tarna
Muotoilijat Minna Impiö ja
Mari Martikainen
Tekstiilitaiteilija Päikki Priha
Sisustusarkkitehti
Isko Lappalainen
Lisäksi Ornamo-säätiö tuki 5 000
eurolla Teollisuustaiteen Liitto
Ornamo ry:n Keramiikka tilassa –
Keramiikan tila -näyttelyä.

Ornamo-säätiö jakaa työskentelyapurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille.

Jokainen työtunti lasketaan
Muotoilualalla ei huolehdita työn määrän oikeasta mitoituksesta, selviää Ornamon
vuoden 2014 lopussa toteuttamasta työmarkkinakyselystä. Sekä yrittäjät että palkansaajat tekevät ylitöitä ja kiire on monelle osa jokaista arkipäivää. Ornamon työmarkkinakyselyyn vastasi 461 muotoilualan ammattilaista. Vastaajien joukossa oli sekä palkansaajia, päätoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä että freelancereita.

Teksti: Aurora Airaskorpi
Kuva: Heidi-Hanna Karhu

Yrittäjä: Hinnoittele itsesi oikein
Ornamon työmarkkinakyselystä selviää, että moni yrittäjä hinnoittelee työtuntinsa alakanttiin. Yli kolmasosa yrittäjistä ja
freelancereista laskuttaa yhdeltä työtunnilta vähemmän kuin 50 euroa. Tämä rapauttaa paitsi yrittäjän itsensä, myös koko alan
yleistä palkkatasoa. Jos yritys laskuttaa projekteista jatkuvasti vähemmän kuin mitä käyttää siihen tunteja, liiketoiminnan kannattavuus kärsii ja liiketoiminnan kasvattamisesta tulee käytännössä mahdotonta.
Toimi projektinhallinnassa suunnitelmallisesti ja peilaa seuraavan projektin työaikasuunnittelua edellisissä
projekteissa toteutuneisiin tunteihin. Laskuta realistisen toteuman mukaan.

Työnantaja: Perusasiat kuntoon
Jos työpaikalla ei ole työaikoja, ongelmia on väkisinkin tiedossa. Työaikakirjanpito ei ole työnantajan valinta vaan laissa määritelty velvollisuus. Selkeä sopimus työajoista ei tarkoita, etteivätkö ne olisi sovellettavissa. Ennalta määritellyistä säännöistä
voi joustaa työntekijän ja työnantajan sopimalla tavalla vaikka jatkuvasti, mutta tärkeintä on, että työaika on jossain kuitenkin
määritelty.
Määritä työtekijän työaika ja siihen liittyvät liukumat työsopimuksessa tai siihen kuuluvassa liitteessä niin selkeästi,
että ulkopuolinen pystyy ymmärtämään, milloin työntekijän oletetaan olevan töissä.

Palkansaaja:
Vaadi korvaus
tehdystä työstä
Jopa 30 prosenttia Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista sanoi tehneensä marras-joulukuussa 2014 ylitöitä, joista
ei ole maksettu ylityökorvauksia
eikä annettu vapaata. Työaikalaissa
määritelty säännöllinen työaika on
enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jos
teet jatkuvasti ylitöitä, sinulla on oikeus saada niistä korvaus.

Kun aloitat uudessa työssä,
vaadi työnantajaa määrittämään työaika.
Jos ylityötunteja kertyy jatkuvasti,
pidä itse kirjaa työtunneistasi ja ota
asia esiin esimiehen kanssa. Jos
työnantaja ei suostu korvaamaan
ylitöitä, ota yhteyttä luottamusmieheen tai liittoon. Ylityökorvaukset
voidaan ääritapauksissa periä myös
tuomioistuimen kautta.

Ornamon lehti nro 3/2015

TYÖELÄMÄSSÄ

24% PALKANSAAJISTA
KOKEE, ETTÄ
TYÖNANTAJA
HUOLEHTII TYÖMÄÄRÄN OIKEASTA
MITOITUKSESTA
MELKO VÄHÄN.
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1. Ornamon kyselyyn vastanneiden keskimääräinen viikkotyöaika 2014,
prosenttia
Osuus Ornamon
kyselyyn vastanneista, %

Osuus maamme
kaikista palkansaajista %

Alle 30 tuntia

27

18,0

30–39 tuntia

32

40–49 tuntia

46

30,7

50 tuntia

39

26,0

Yhteensä

150

Keskiarvo, tuntia

39,4

Mediaani, tuntia		

40,0		

		

		

21,3

100
		

© ORNAMO ry

(Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2014)

2. Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien keskimääräinen
työtuntilaskutus 2014, prosenttia
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KYSELYYN
VASTANNEIDEN
MUOTOILUALAN
PALKANSAAJIEN
MEDIAANIPALKKA
OLI 3300 EUROA.

35,0

30
25
20
16,0

15,3

15
12,0

10,7

10,7

70-79 €

80–89 €

10
5
0
Alle 50 €

50-59 €

60-69 €

(Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2014)

90 €
© ORNAMO ry

Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2014. Juttua varten on
haastateltu Ornamon lakimies
Janita Korvaa sekä Tekniikan
Akateemiset TEK:in oikeudellisen neuvonnan yksikönjohtaja Ralf Forsénia.

Helsingin kaupunginmuseo

Uusi muotoilun näyttely- ja tapahtumakokonaisuus
Jätkäsaaren L3 satamamakasiineilla 9.–12. syyskuuta.

L3 Muotoilumakasiini
Tervetuloa Helsinki
Design Week 2015
-päätapahtumaan!

tutustu ohjelmaan osoitteessa
www.helsinkidesignweek.com

ORNAMO-PALKINTO

”

Ornamon lehti nro 3/2015

Ornamo-palkinto 2016
Ehdota itseäsi tai kollegaa!
Palkinnolla tuodaan esiin ajankohtaisinta muotoilua ja taideteollista taidetta.
Palkitun on oltava valmis esiintymään Ornamon Muotoilupäivä 2016 -seminaarin paneelissa,
jossa hän voi tuoda esiin omaa
osaamistaan ja ajatuksiaan suomalaisen muotoilun nykytilasta.

Ehdotuksia palkinnonsaajaksi
voi tehdä sähköisellä kaavakkeella, joka aukeaa Ornamon kotisivuille 6.8.2015. Seuraa tiedotusta viikkotiedotteessa. Ehdotuksia
voi tehdä 31.8.2015 asti. Voit ehdottaa itseäsi tai kollegaa!

www.finnishdesigners.fi/jasenet
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ORNAMOLAINEN

Jarno Kovamäki
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MUISTAMME
Terhi Juurinen
28.10.1945–16.2.2015

Uutta asennetta
New Yorkista

Teksti ja kuvat:
Laura Karhunen
sisustusarkkitehti SIO

2015: uudistumisen ja inspiraation vuosi!

N

"

ew York on riittävän kaukana mutta tarpeeksi tuttu. Toivoin, että
New Yorkin residenssin tuoma etäisyys arjen rutiineista antaisi
uutta vauhtia elämään. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että odotukseni ovat täyttyneet. Residenssissä sain ensikosketukseni etätyöskentelyyn. Yritykseni juoksevat asiat ja kiireelliset työasiat on
helppo hoitaa täältä käsin. Aikaeron takia ne hoidetaankin kätevästi pois alta
heti aamupäivällä.
Kaupungin valtava kulttuuritarjonta ei tule yllätyksenä kellekään. Taidenäyttelyt, museot ja arkkitehtuuri täyttävät helposti kaikki päivät. ”Introt” eli ihmisten esittelyt toisilleen ovat tärkein tapa soluttautua kaupungin kontaktiverkostoon. Sosiaalisuus, kohteliaisuus ja itsevarmuus auttavat eteenpäin. Nopeus on
valttia, yhteyttä otetaan kuulemma joko heti tai ei milloinkaan. Lähes jokaisella
tapaamallani ihmisellä on tausta toisesta maasta tai vähintäänkin toisesta kaupungista. Se helpottaa vierailijan sulautumista joukkoon, oli hän turisti tai maahanmuuttaja. Kansainvälisyys antaa perspektiiviä pienestä Suomesta saapuneelle vierailijalle. "•

Keraamikko Terhi Juurinen (o.s.
Lehto) menehtyi 69-vuotiaana, pitkällisen sairauden uuvuttamana
Helsingissä.
Juurinen opiskeli Taideteollisen
oppilaitoksen (nyk. Aalto-yliopisto)
keramiikkataiteen laitoksella 19671972. Professori Kyllikki Salmenhaaran innoittamana hän perusti
kahden keraamikon kanssa Seenat-keramiikkayrityksen Nurmijärven Palojoelle vuonna 1976, jossa
hän työskenteli ensin Lea Klemolan ja Riitta Siiran kanssa ja vuodesta 1999 alkaen yksin.
Yrityksen mittavin projekti oli
1980-luvun alussa Helsingin Rautatientorin metroaseman laituritason keramiikkareliefilaattojen
suunnittelu ja valmistus. 350:n neliön laattakokonaisuus ilahduttaa
metromatkailijoita tänäkin päivänä.
Niin Terhi Juurisen taiteellista
toimintaa kuin henkilöäkin leimasi
läpi elämän tinkimättömyys, uuden
etsiminen ja testaaminen sekä
nöyryys vaativan materiaalin ja yllätyksellisten prosessien edessä.
Riitta Siira, Mallu Järkkä,
Pia Strandman, Arni Aromaa
Kirjoittajat ovat Terhi Juurisen ystäviä

JÄSENILLE

Ornamon lehti nro 3/2015

Elsa Vihmari

Uusi
ornamolainen

Muotoilija Mervi Karvinen
työskentelee
Suunnittelutoimisto
Amerikassa suunnittelijana.
www.amerikka.fi

Mikä sinua inspiroi?
Työkaverit, työilmapiiri ja elämä
yleensäkin. Myös haastavat kohteet, erilaiset materiaalit sekä tietenkin myös niin sanottu arki.
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Ornamon
koulutukset
Ornamon toimisto Annankatu 16 B
35−36, 4 kerros

21.8. klo 9–11

Millainen olet suunnittelijana?
Mietin aika pitkälle päässäni ennen kuin skissailen paperille. Teen
luonnoksia vasta kun saan ideasta
kiinni. Pyrin pitämään kiinni aikatauluista ja joskus muistuttelen
niistä työkavereitakin.

Ornamo aamiainen: Apurahan
hakeminen. Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen kertoo,
miten teet hyvän apurahahakemuksen. Ilmoittautuminen:
muotoilu@ornamo.fi

Mikä on parasta työssäsi?
Koko suunnitteluprosessi, alusta loppuun. Pidän myös työmaan
hektisyydestä. Pikaiset ratkaisut
ja tilanteiden selvittelyt ovat ehkä
kuluttavia, mutta ehdottomasti parasta on, kun asiat saadaan selvitettyä ja lopputulos on onnistunut.

Ornamo aamiainen: Kuinka saan
viestini läpi mediassa. Mitä hyvä
tiedote pitää sisällään, kuinka herätän toimitusten kiinnostuksen?
Ornamon viestintäpäällikkö Elina
Perttula opastaa tiedotteen laatimisessa. Ilmoittautuminen: 16.9.
menn. elina.perttula@ornamo.fi.

Maksuttomat
lakimiespalvelut Ornamossa
Ornamon lakimies Janita Korva palvelee jäseniä klo
9–17 maanantaisin ja keskiviikkoisin uraan ja sopimuksiin liittyvissä asioissa. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla: janita.korva@ornamo.fi.
Ei palvelua heinäkuussa.
Jäseniä lakiasioissa auttaa myös asianajaja Tuija
Heinon pyhelinpalvelu tiistaisin klo 15–16 välisenä aikana. Hän ottaa vastaan puheluita numeroissa
(09) 4540 800 ja 0400 674 498.
Ei sähköpostikyselyitä. Ei palvelua viikoilla 30–33,
eikä viikolla 42. Työsuhdeasiossa kysymykset välitetään edelleen asiantuntijalle.

18.9.2015 klo 9-11

TEXO ry:n
10.Tekstiilitaiteen triennaali
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry järjestää kymmenennen
tekstiilitaiteen triennaalin yhdessä museokeskus
Vapriikin kanssa Tampereella syksyllä 2016.
Näyttely on osa Texon 60-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Näyttely tulee olemaan avoin kaikille tekstiilitaiteilijat Texo ry:n jäsenille. Tiedote ja osallistumiskutsu
postitetaan jäsenille kesäkuun 2016 alun jäsenkirjeen
mukana ja tarkempi ohjelma on julkaistu myös
ORNAMOn Texon sivustolla.
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4.– 6./12.
Joulumyyjäiset järjestetään tänä vuonna Helsingin
Kaapelitehtaalla. Tapahtuman tuottaa Lumi Accesories. Haku alkaa elokuun puolivälissä Ornamon kotisivuilla. Myyjäksi voivat hakea kaikki ornamolaiset.
Ornamon Design Joulumyyjäiset
omalle paikkakunnalle?
Ornamon jäsenet voivat halutessaan järjestää Ornamon joulumyyjäiset omalle paikkakunnalleen, kuten
jo perinteeksi muodostuneet Ornamon Lahden Design
Joulumyyjäiset. Jäsenet tuottavat tapahtuman tällöin
itse ja ovat vastuussa projektista kokonaisuudessaan
sisältäen taloushallinnon. Ornamo tarjoaa tapahtumalle tiedotusta ja opastejulisteet.
Lisätietoa: Petra Ilonen, muotoilu@ornamo.fi

Arkista taidetta

Oman
liiton
etujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsenedut.fi -palvelun
Poimintoja
Jäsenetujen
Muita uusimpia
jäsenetuja:
kevään hemmottelutarjouksista:
tarjoamat
jäsenedut. Tässä muutamia esimerkkejä
tarjonnasta.
Rekisteröidy
palveluun
www.jäsenedut.fi,
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tarHärmän Kylpylä:
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kylpyläpaketti
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sillä netäysihoidolla
vaihtuvat63koko
ajan ja niitä palveluja
tulee päivittäin
lisää.
pääsiäispaketti
€/hlö/vrk
jäsenetuhintaan
Naantalin Kylpylä:
Kristina Cruises
paratiisiloma kahdelle 130 €/vrk
-lomaristeilyistä –10 %
Rauhalahden kylpylähotelli:
Hotelli Ylläs Saagan
Hyvän olon loma 245 €/hlö/3 vrk
majoituksesta –20 %
Ruissalon Kylpylä:
Viking Line
kylpyläpaketti kahdelle 90 €/vrk
-risteilyjä jäsenetuhintaan
Siuntion
Hyvinvointikeskus:
ostajalle
1Store on Suomen suurin Apple-tuotteidenJämerä-talon
myyntiin
erikoistunut valviikonloppu kahdelle 110 €/vrk
sisustussuunnittelupaketti (arvo 1500 €)
tuutettu
jälleenmyyjä,
ammattilaiLisäksi tuntuvia
alennuksia mm.joka palvelee kuluttajia,
Muuttopalvelu
Niemen kotimuuton
Flamingo Spasta ja Elegia Day Spasta!
muuttolaatikot puoleen hintaan
sia ja pienyrityksiä. Bang & Olufsen Beoplay
A2 on Isän tyttö -oopperaan
Kansallisteatterin
lippua yhden hinnalla
elegantti ja viimeistelty langaton kaiutin.kaksi
Se
soi
Helsingin Kulinaarisen Instituutin
teemakurssien lahjakorteista –20 %
hyvin, sen akunkesto on pitkä ja keveyten-

Tässä muutamia esimerkkejä tarjonnasta

sä ansiosta A2 kulkee vaivattomasti makuuAkavan
Erityisalat ry:n jäsenenä
jota ei ole vielä olemassa?
huoneeseen,
keittiöön, parvekkeelle,Jäsenetu,
puutarpääset hyödyntämään liiton omien
Jäsenedut-palvelussa halutaan tuottaa tapahtumia,
jäsen
etujen
lisäksi
akavalaista
Jäsenedut-palvelua.
palveluja
ja
haan, puistoon, merelle – miten pitkälle vain tarjouksia jäsenten tarpeiden pohjalta.
Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi osoitteessa
Jokainen jäsen voi ehdottaa toiveensa esim. palvelun
haluatnäet
sen
viedä.
B&O Play
BeoPlayFacebook-sivulla.
A2 SE
jäsenedut.fi
lisätietoja
jäseneduista
ja hinnoista.
Palvelun idea on, ettei se ole ikinä
Jäsenedut-sivu löytyy myös Facebookista.
valmis, vaan se etsii jatkuvasti akavalaisia kiinnosCopper
Edition,
tarjoushinta
299,(normaaliSeuraa ja hyödynnä parhaimmat edut heti!
tavia uusia ja laadukkaita jäsenetuja.

hinta 399,-), jäsenetu 25 %/100,-. MacBook Air on toki uskomattoman ohut ja kevyt, mutta myös teho
tehokas, toimiva ja kestävä, ja sitä on ilo
käyttää. MacBook Air 11” i5 1,6GHz
ultrakannettava, tarjoushinta 929,(normaalihinta 1.029,-), jäsenetu
100,-. MacBook Air 13” i5 1.6GHz, tar
tarjoushinta 1.249,- (normaalihinta
1.379,-) jäsenetu 130,-.

Balmuir on suomalainen tuotemerkki, joka on
erikoistunut sisustuksen ja muodin ylellisyystuotteisiin. Kaikki normaalihintaiset tuotteet
verkkokaupasta 20 %:n alennuksella (ei koske
lahjakortteja). Alennuskoodi Jasenetu20, tarjous voimassa toistaiseksi.
Electrobike Kreidler Eco 3 -mallit 10 %:n
alennuksella Verkkokaupasta ja Helsingin myymälästä. Jäsenhinta 2500,- (ovh. 2790,-).
Tilaussivu löytyy Jäsenedut.fi -palvelusta.
Puuhamaa, Visulahti, Serena, Wasalandia ja Tropiclandia 2 euron alennus
rannekkeesta, max. 5 kpl/jäsenkortti,
voimassa aukioloaikoina.
Vauhtifarmi Nurmijärveltä antaa jäsenetuna
yli 20 hlön TYHY-paketteihin 100 euron arvoisen jäsenedun (esim. 1 h sauna veloituksetta). Neuvottele jäsenetu tilauksen yhteydessä.

“Kevään herääminen”
67 x 67 mm
2015
yksityiskokoelma

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

Irene Stachon

TYÖHUONEELLA

PÄIVI TAHKOKALLIO
Muotoiluajattelija on riippuvainen
valosta ja avaruudesta
”Kun kaikki se, mitä tekee, syntyy
omien korvien välistä, työtä voi tehdä
missä tahansa - ja niin sitä tulee tehtyäkin.
Silloin kun olen kotona Lapissa, työhuoneeni on Rovaniemen asunnossamme tai talossamme sadan kilometrin
päässä Jäämerestä. Olen muotoiluajattelija ja kun vielä usein kehitän strategioita arktisen muotoilun ympärillä, pohjoisen valon väri ja maiseman avaruus
ovat tärkeämpiä kuin se, millainen työhuone on. Avaruus auttaa ajattelua ja
valon värit pitävät mielen hyvänä.
Kaupunkikodissa minulla on erilli-

nen työhuone, mutta joka päivä päädyn tekemään töitä keittiön tiskipöydän
ääressä seisten. Kun työvälineitä ovat
vain kannettava ja älypuhelin, tiskipöytä toimii hyvin. Saatan leipoa leipää ja
samalla naputtaa muistiin suunnitelmaa
asiakkaalle. Käsillä tekeminenkin auttaa
ajattelua.
Joskus lähden kotoa kahvilaan tekemään töitä vain saadakseni vaihtelua.
Eihän se keittiön työpöytä ole kaikkein
ergonomisin työtilakaan, selkä väsyy.
Suosikkipaikkani Rovaniemellä on Kahvila Kauppayhtiö, inspiroiva retroympäristö. Minua ei häiritse meluisakaan

työtila, olen aika hyvä keskittymään. Ja
satunnaiset kohtaamiset antavat uusia
oivalluksia ja joskus tuottavat myös uusia projekteja.
Ilo on, että saan tehdä kansainvälisiä projekteja ja pitää itseni ajan tasalla
siitä, missä muotoilu maailmalla menee.
Tätä kirjoitan hotellissa Amsterdamissa.
Standardihuone, mutta edellispäivän
kävely kanaalien varrella tuotti rungon
uuteen artikkeliin. Luonnos syntyi eilen
junamatkalla Amsterdamista Brysseliin. Rovaniemen ja Helsingin lentokentillä on tullut tehtyä töitä, jaa-a, satoja
tunteja."•

YTIMESSÄ
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Muotoilija,
uskalla tehdä yhteistyötä
Isabella Rossi
Projektipäällikkö

K

uluneen kevään aikana
Ornamossa aloitettiin
aluetoiminnan hanke,
jonka tavoitteena on parantaa muotoilun valtakunnallista asemaa ja vaikuttavuutta.
Yhteistoimintaa luodessa valkeni sen
tähänastinen puute. Vaikka ympäri
Suomea toimii kymmenkunta muotoilualan yhdistystä, design-viikkoja järjestäviä yhteisöjä ja organisaatioita
sekä tietenkin alan oppilaitoksia, on
yhteistyö näiden välillä vähäistä. Valitettavasti kyse ei ole rikkinäisestä puhelimesta, se puhelinlinja kun on jäänyt kokonaan vetämättä.
Aluetoimintamallin tarkoituksena
on koota tietoa maassamme aktiivisesti toimivista muotoilualan toimijoista yksien kansien väliin, helposti
muille levitettäväksi sekä kehittää toimintatapoja, joilla nämä tahot voivat
paremmin toimia yhteistyössä toistensa kanssa. Ornamo voi auttaa viestin levittämisessä valtakunnallisesti,
mutta ylhäältä saneltua toimintaa
tuskin kukaan toivoo omalle alueelleen. Kun paikallinen osaaminen ja
tuntemus yhdistetään valtakunnallisiin verkostoihin, aletaan vihdoin olla
lähellä kaikkien yhteistä tavoitetta,
muotoilun vahvempaa asemaa osana
Suomen taloutta.
Yhteistyön toteutumiseksi tarvitaan muotoilijoiden verkostoja, mut-

TAVOITTEENA
MUOTOILUN
VAHVEMPI ASEMA
OSANA SUOMEN
TALOUTTA.
ta sen lisäksi näiden toimijoiden on
haluttava jakaa tietoa toiminnastaan
myös muiden alalla toimivien tahojen
keskuuteen. Esimerkiksi Rovaniemellä on jo useita vuosia tehty ahkerasti
työtä, jotta kuntatason päättäjät alkaisivat ymmärtää muotoilun merkityksen ja mahdollisuudet osana kunnan
vetovoimaisuutta ja matkailua. Aktiivinen työ on kantanut hedelmää ja
esimerkiksi Artic Design Week syntyy
yhteistyössä Rovaniemen kaupungin,
Rovaniemen Kehitys Oy:n ja useiden
yritystoimijoiden kanssa.
Muotoilijoista ei voida puhua homogeenisenä ryhmänä, mutta vahvistamalla yhteistyöverkostoja marginaalisemmatkin muotoilun osa-alueet
voivat luoda synergiaa yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Esimerkiksi joukko itäsuomalaisia muotoilijoita voi perustaa vaate- ja asustelainaamon kuntapäättäjille tai pohjoispohjanmaalaiset voivat hakea alueella

haussa olevaa ESR -hankerahaa. Joukossa osaaminen kasvaa, ja niin myös
tavoitteet ja toiminnan taso.
Muotoiluala kaipaa konsepteja. Se
tarvitsee tarttumapintaa, johon suuri yleisö voi samaistua ja jonka he
ovat valmiita ottamaan omakseen.
Toimimalla pienissä erillisissä poteroissaan tätä tavoitetta ei saavuteta.
Omien ideoiden jakamisella voidaankin kilpailun sijaan saada aikaan ilmiöitä. Hyvänä esimerkkinä toimivat
maailmallekin levinneet Ravintola- ja
Siivouspäivän kaltaiset tempaukset.
Noustakseen suurten ihmisjoukkojen
tietoisuuteen tarvitaan ilmiöitä, jotka
todella kiinnostavat ihmisiä. Yhteisöllisyys ja kotikutoisuus eivät vie pohjaa
ammattilaisen työltä, päinvastoin ne
antavat arvoa osaamiselle sekä asian
eteen nähdylle vaivalle.
Kell' onni on, se onnen jakakoon, olkoon mottona tälle tavoitteelle. Hyvää
työtä muotoilun puolesta tehdään päivittäin ympäri Suomen. Meidän tehtävämme on levittää se kaikkien alalla
työskentelevien tietoisuuteen ja sieltä
taas eteenpäin muille luoville aloille. •

MUOTOILUALA
KAIPAA
KONSEPTEJA.

KUUKAUDEN TAITEILIJA

Ornamon
Ornamonlehti
lehti nro
nro33/2015
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Elina Salonen

Artist
Statement

J

okainen teokseni on tutkimusmatka. Työstän materiaalia kunnes
saan etsimäni muodot esiin. Koen itseni ennen kaikkea tekijäksi.
Työprosessin aikana ja tekemisen kautta käsittelen ajatuksia, jotka
saivat minut aloittamaan työn. Kasvonpiirteet lasissa ja keramiikassa
ovat tutkielmani kasvuprosessista.
Uusissa töissäni käsittelen ympäristön ja ihmisen välistä vuorovaikutusta.
Mietin uteliaisuutta, jolla pieni lapsi havainnoi ja kiinnostuu kaikesta
ympärillään. Miten ympäristö vaikuttaa siihen miten näemme asiat? •

KÄSITTELEN
AJATUKSIA,
JOTKA SAIVAT
MINUT ALOITTAMAAN TYÖN.

www.elinasalonen.com

Xènia Viñas

O:n kuukauden taiteilija:
http://www.artists-o.fi/nyt/

Nimetön 2015
puhallettu lasi, vesi 23×28×29cm. Työ on osa näyttelykokonaisuutta Suomen
Lasimuseoon vuonna 2016 tulevasta yksityisnäyttelystä.

Growing takes time 2014
keramiikka, lasi (uunivalu, kylmätyöstö), multa, kasvi 13×21×21cm
Teos oli mukana vuoden 2015 Suomen lasi elää 7 näyttelyssä.

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

RAHOITUS
TEKESIN TUTKIMUS-,
KEHITYS- JA
INNOVAATIOTOIMINNAN
RAHOITUS JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
Jatkuva haku
www.tekes.fi

TYÖSUOJELURAHASTO
Soveltavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä niihin liittyvään koulutus- ja tiedotustoimintaan. Rahoitettava hanke
käsittelee laajasti työympäristöä sekä työoloja, työelämän
suhteita että toiminnan tuottavuutta. Hakuaika 15.9.2015.
Matkastipendit, opinnäytetyön
loppuunsaattamisstipendit,
tutkijastipendit ja muut stipendit. Haku kolme kertaa vuodessa: 2.1.2015, 2.5.2015 ja
2.10.2015.
www.tsr.fi

TUOTEVÄYLÄ
Yrityksen kehittämisavustusta
keksintöjen kehittämistä
varten voi hakea valtakunnallisesti ELY -keskusten
Tuoteväylä -palvelusta.
www.tuotevayla.fi

KUNNALLISALAN
KEHITTÄMISSÄÄTIÖ
Rahoittaa kuntia koskevia
tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja.
Tieteenala ei ole rajattu. Vuoden toinen hakuaika päättyy:
31.8.2015. www.kaks.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN
INNOVAATIORAHASTO
Erilaisten innovatiivisten investointihankkeiden ja projektien
rahoitukseen. Hakija voi olla virasto, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija. Ulkopuolisilla toimijoilla
tulee olla yhteistyökumppanina Helsingin kaupungin virasto
tai tytäryhteisö.Vuoden 2016
hakemukset jätetään kaupunginhallitukselle 31.8.2015 mennessä. Koskee uusia vuonna
2016 alkavia hankkeita, käynnissä olevia hankkeita, jotka
tarvitsevat jatkorahoitusta ja
käyttämättä jääneiden määrärahojen siirron hakua käynnissä
oleville hankkeille.
www.hel.fi/www/helsinki/fi/
kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/innovaatiorahasto

halutaan helpottaa pohjoismaisen yhteistyön virittelyä. Tuki
on tarkoitettu taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheen ideointiin ja verkostoitumiseen.
Käynnistystuella ei ole hakuaikoja. Rahasto ottaa hakemuksia vastaan läpi vuoden, ja
vastauksen saa sähköpostitse
kahdessa viikossa.
opstart.nordiskkulturfond.
org/fi/

NORDEN − POHJOISMAINEN KULTTUURIRAHASTO
Rahasto myöntää apurahoja
pohjoismaiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Apuraha on
tarkoitettu sekä ammattilaisille että harrastelijoille. Syksyn
ensimmäinen hakuaika päättyy
1.9.2015.
www.nordiskkulturfond.org

suunnitelma, jonka tulisi mieluusti liittyä Afrikkaan tai afrikkalaiseen kulttuuriin. Kevätkauden (1.1−31.5) hakuaika
päättyy 15.9.2015.
www.villakaro.org/villakaro

ARTIST IN RESIDENCE
PROGRAM KYOTO ART
CENTER JAPAN
Residenssi on haettavissa kolmen kuukauden ajalle välillä
1.4.2015–31.3.2016. Ohjelmaan voivat hakea taiteilijat
ja taiteen tutkijat. Deadline on
30.6.2015, jolloin hakemuksien
pitää olla Japanissa.
Lue lisää:
www.frame-finland.fi/news/
kansainvalisia-residenssimahdollisuuksia-brysselissanew-yorkissa-ja-kiotossa

NEO FUTURE, ARTELES,
PIRKANMAA

APURAHAT
LETTERSTEDT
ALFRED KORDELININ
YLEINEN EDISTYS- JA SIVISTYSRAHASTO
Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansan valistuksen edistämiseksi. Päärahaston haku 31.8.2014 mennessä.
www.kordelin.fi

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS, MATKAAPURAHAT
Ulkomaanmatkojen kustannuksiin (esim. seminaarit tai näyttelyt). Matka-apurahoja ammattitaiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja taiteilijoiden muodostamille projektikohtaisille työryhmille. Hakemus on jätettävä
ennen matkaa. Haku päättyy
31.8.2015. www.taike.fi

OPSTART
Pohjoismaisen kulttuurirahaston uusi ”pika-apuraha”, jolla

Under 2015 utdelas anslag vid
två tillfällen, dels under våren,
dels under hösten. Ansökningarna skall insändas före den
15.9.2015.
www.letterstedtska.org

KULTURKONTAKT
NORDEN
Kulttuuri- ja taideohjelma
myöntää avustuksia kulttuurin ja taiteen tuotantoon ja
luovaan työhön sekä kulttuurin alan toimijoiden osaamisen
kehittämiseen Pohjoismaissa.
Kulttuuri- ja taideohjelman hakuaika päättyy 17.9.2015.
www.kulturkontaktnord.org

RESIDENSSIT
VILLA KARO,
GRAND-POPO, BENIN
Suomalais-afrikkalaisen kulttuurikeskuksen residenssin hakemuksessa on tärkeintä työ-

Uusi taiteen ja kulttuurin toimintayksikkö. Residenssiajat
1-2 kk, myönnetään aikavälille
maalis-huhtikuu 2016. Hakijoilta odotetaan englanninkielen
taitoa, ajokorttia sekä valmiutta ja osanottoa kansainväliseen, sosiaalisesti aktiiviseen
luovaan ympäristöön. Hakemukset 17.6.2015 mennessä.
www.arteles.org

BUDAPESTIN VALÓSÁGRESIDENSSI
Residenssihuoneisto: olohuone (jossa on iso makuuparvi),
keittokomero, suihku-wc, eteinen, vaatehuone ja yhteisparveke. Residenssiin voi ottaa
perheen mukaan.
Haku 31.8.2015 mennessä
koskien seuraavaa kalenterivuotta. Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostitse os.:
valosag.residenssi@gmail.com.
Samasta osoitteesta saa myös
lisätietoja. Hakemukseen tulee
liittää mukaan lyhyt työsuunnitelma ja ansioluettelo.
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The Finnish Association of Designers

Ornamon lehti 3/2015
Ornamon jäsenlehti on painettuna ja sähköisessä muodossa toimitettu tiedotuslehti,
joka toteutetaan Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella.

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

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Elina Perttula, media@ornamo.fi, p. 043 211 0755
Ilmoitukset Minna Borg, minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570
Taitto Minna Borg
Painosmäärä 2 500
Painopaikka Trio-Offset
Lehti on luettavissa lyhennettynä www.ornamo.fi

Minna Borg
Markkinointipäällikkö Ornamo
Ornamon lehti, taitto, ilmoitusmyynti
p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi
Ts. Pääsihteeri SIO
p. 046 878 2573, office@sio.fi
Elina Perttula
Ts. Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet,
Ornamon lehden toimitussihteeri
p. 043 211 0755, media@ornamo.fi

5 numeroa vuodessa
4/15
5/15

7.8.
19.10.

Aineistovaatimus
Painos
Painopaikka
Koko
Paperi

8.9. (painos 3 500 kpl)
20.11.

Aurora Airaskorpi
Tiedottaja, viestinnän asiantuntija
p. 050 3411 703
aurora.airaskorpi(at)ornamo.fi
Verkkoasiantuntija, viestinnän suunnittelija

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

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

400 €
550 €
550 €
800 €

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

850 €

Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed

900 €

Vain sähköinen lehti 1/1 s.

200 €

Katri Wahlström
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. (09) 687 7740, office@ornamo.fi
Janita Korva
Muotoilun asiantuntija, OTM
p. 043 211 2723, janita.korva@ornamo.fi
Lotta Veromaa
Taiteen projektipäällikkö, jäsenpalvelut
p. 044 743 3577, taide@ornamo.fi
Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö, jäsenpalvelut
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote
p. 046 878 2572, muotoilu@ornamo.fi
Isabella Rossi
Projektipäällikkö
Alueellisen toimintamallin kehittäminen
p. 046 878 2571, toimisto@ornamo.fi

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

Karolina Vilander
Ornamon puheenjohtaja
Merja Keskinen
Ornamon varapuheenjohtaja

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

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

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

Ornamon toimisto on avoinna ark. klo 9–17,
suljettu heinäkuussa.

✁

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

Annankatu 16 B 35–36
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi
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August 19–22, 2015
EXPERIENCE NORDIC INTERIOR DESIGN AT IT’S PUREST
Get the essence of up and coming trends and designs at the largest trade fair
for Nordic interior design, situated just outside the beautiful and intriguing
city of Stockholm, Sweden. Around 900 companies will share the space at this
giant venue where interior design, home textiles and gifts play the biggest part.
It’s also an arena for interesting lecturers, inspirational exhibitions and
productive meetings. The theme for this autumn is Nordic Essence.
Find out more at formex.se. Welcome!

DESIGN ANTTI KOTILAINEN

